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Wielki zaszczyt, radosny, choć mozolny trud i ogromna
odpowiedzialność przypadają mi w udziale. Oto przekazuję
książkę, która zawiera”

600 - letnie dzieje miasta Wolsztyna.
Dla współczesnego pokolenia stanowi ona dokument, w
którym, obok historycznych wydarzeń i bogatej tradycji,
ukazane zostały także osiągnięcia przodków.
Odczuwam niezmierną satysfakcję, że mój wysiłek
został doceniony i książka spotkała się z pozytywnym
przyjęciem. Pragnę zatem

podziękować
tym wszystkim, którzy w bezpośredni lub pośredni sposób
zaznaczyli swój udział w powstaniu niniejszej monografii. Na
szczególne podziękowanie zasługują:
Pani Arleta Prządka
Dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
za zainspirowanie mnie do napisania tej książki.
Mój brat Jerzy Poniedziałek
za pomoc przy kompletowaniu materiału, kserowaniu
dokumentów, wykonywaniu zdjęć i komputerowej obróbce
tekstu.
Grono ,,Miłośników Wolsztyna”
Panowie: Kazimierz Krawczyk, Tadeusz Gajska,
Czesław Olejnik, Kazimierz Wawrzynowicz, Adam
Szymański, Jan Piątyszek, Kazimierz Nowak, Marek
Suterski , Adam Modliński, Zbigniew Kowalewicz i Andrzej
Gmiąt.
za wnikliwe zaznajomienie się z treścią książki i jej
merytoryczną ocenę. Ich uwagi, spostrzeżenia i propozycje
pozwoliły wzbogacić jej ostateczny kształt.
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Herb miasta Wolsztyna

Rodzinnemu miastu
i jego mieszkańcom
Autor

Wstęp
,,Umiłowanie Ziemi Ojczystej
niech będzie przykładem
dla przyszłych pokoleń”
( z inskrypcji nagrobnej M. Drzymały)

Od autora
Patriotyzm, patriota. Jakież wzniosłe i chwalebne znaczenie zawierają te słowa !
Ile razy je słyszymy, zawsze kojarzą się nam z Ojczyzną, jej umiłowaniem
i gotowością do poświęceń.
Takie rozumienie patriotyzmu wynieśliśmy z rodzinnego domu, utrwalono je
w szkole

i powiela się

obecnie podczas obchodów świąt narodowych. Dlatego

patriotyzm stał się codziennością naszego życia, nieodłączną częścią świadomości
obywatelskiej, która rozkłada współodpowiedzialność za losy Ojczyzny na całość
społeczeństwa.
Patriotyzm jako jedno z najgłębszych uczuć kształtowanych przez wieki stał się
w końcu najsilniejszą, emocjonalną cechą ludzkiej natury. Emocje te mają konkretny
adres. To rodzina, przydomowe podwórko, ulica, przedszkole i szkoła oraz organizacje
patriotyczne kształtowały poczucie więzi społecznej w przeszłości i kształtują je nadal.
Natomiast jak owo uczucie będzie się rozwijało, jakie przekonania będą

je

konkretyzowały, zależy już od nas samych.
Dla każdego człowieka czymś nieskończenie drogim jest jego dom, rodzinna
miejscowość i
macierzystej
stabilizacja

ojczysty kraj. A wszystko
troski, rodzinnej

jest

serdeczności

ogarnia

uczucie

błogiego spokoju,

i bezpieczeństwa.

Taka społeczna

nieodłącznym elementem bytu człowieka, czymś normalnym i

wszystkim bliska. Powinna zatem trwać wiecznie. Jednak tak nie jest.
Kiedy usiłuje się

ten społeczny porządek

zakłócić, zniweczyć narodową

godność i zniszczyć wspólny nasz dom, wtedy serce rozdziera ból, rodzi się gniew i
wzbiera nienawiść. Tak było we wrześniu 1939 roku, kiedy Polska została zdradziecko
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napadnięta. Wówczas wygasły wszelkie wewnętrzne niesnaski i spory, a miejsce ich
zajął

ogólnonarodowy solidaryzm. Wszystkich zjednoczył wspólny cel, najwyższa

wartość: Ojczyzna, której należało bezwzględnie bronić.
Patriotyzm zespolony ze świadomością uczestniczenia w obronie Ojczyzny
stawał się wówczas obywatelskim nakazem, moralnym obowiązkiem wszystkich
Polaków. Dlatego spieszyli na zew Ojczyzny i walczyli na wszystkich frontach świata.
Ci zaś, którym nie było dane zmierzyć się z wrogiem w otwartej walce, zasilali szeregi
partyzanckie lub prowadzili działalność konspiracyjno-dywersyjną.
Ten patriotyczny odruch wielu wolsztynian przepłaciło życiem. Jedni polegli
walcząc

z wrogiem, inni zginęli pomordowani bestialsko przez gestapo. Jakąż

wszechogarniającą rozpaczą napełniało się wówczas niejedno serce, kiedy docierała
wieść o stracie osoby najbliższej.
W tej tragicznej, pełnej przejmującego bólu oraz smutku i rozpaczy chwili ulgę
przynosiło poczucie patriotyzmu. To patriotyczny solidaryzm łączył z sobą rodziny
objęte żałobą i pozwalał im przetrwać ten najsmutniejszy czas.
Wiele było w naszych dziejach takich wydarzeń, kiedy patriotyzm szczególnie
wyraziście się przejawiał. Wystarczy przejrzeć podręcznik historii, przejść się ulicami
miasta lub odwiedzić miejscowy cmentarz, a znajdziemy aż nadto przykładów. Liczne
pomniki, pamiątkowe tablice i nagrobne epitafia ukazują wolsztyńskich patriotów
i narodowych bohaterów, którzy oddali życie lub przelewali krew za

wolną i

niepodległą Polskę.
Patriotyzm to uczucie zawsze żywe. Jednoczy ono ludzi nie tylko objętych
niepokojem, trwogą czy bólem, ale także w chwilach radości. Pozwala świętować
rocznice naszych narodowych zwycięstw, cieszyć się i bawić.
A tak niewiele brakowało, aby patriotyzm stał się wyświechtanym frazesem.
Wystarczy spojrzeć tylko wstecz, aby się przekonać, jak patriotyzm wykorzystywany
w propagandzie obrastał banalnymi hasłami i stopniowo zatracał swoje cechy. Aby go
zdewaluować, utożsamiano z burżuazyjnym nacjonalizmem a zamiast niego
lansowano proletariacki internacjonalizm. Wielkie, wspaniałe, patriotyczne uczucie
wyszydzane i przeinaczane w końcu stawało się niedorzeczne i w rezultacie zatracało
swe pełne chwały znaczenie.
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Po okresie ideowego kryzysu patriotyzm się odrodził. Stał się na powrót tym
czym był dawniej a to dzięki temu, że był powiązany z dwoma innymi wspaniałymi
pojęciami: czcią i godnością.
Cześć i godność sprawiają, że patriotyzm staje się aktywny, jednoczy uczucia
i postępki, słowa i czyny. Człowiek bez czci i godności prawdziwym patriotą być nie
może.
Pojęcia moralne, tak jak uczucia patriotyczne formowane są przez cały
kompleks okoliczności życiowych, wielkich i małych. Jeśli okoliczności te są ze sobą
sprzeczne, wówczas uczucia te dewaluują się. Kiedy natomiast niedwuznacznie poddaje
się je w wątpliwość lub wyszydza, to się je upokarza. Rani się przy tym godność
narodową człowieka, niweczy jego prawość, rzetelność i pracowitość, wypacza istotę
patriotyzmu.
Obecnie bacznie przyglądamy się własnej historii. Każde pokolenie ma na nią
swój pogląd. Zależy to od życiowego doświadczenia, wiedzy, osobistych sympatii czy
antypatii. Tak jak dla każdego człowieka bliska jest jego ,,mała ojczyzna”, rodzinny
dom, tak w historii ojczystej ma on swoje okresy, które są jego sercu szczególnie
drogie. Radość i duma rozpierają go, gdy śledzi pełne chwały dzieje polskiego oręża,
a smutkiem napawają wszelkie narodowe niepowodzenia.
Nie wystarczy szczycić się bohaterską historią. Trzeba ją poznać z naukową
wiarygodnością, aby można się było czegoś z niej nauczyć. Ileż bezcennych
doświadczeń

i inicjatyw narodowych pozostaje niewykorzystanych! Dlatego musimy

uzbroić się w przeszłość, z której weźmiemy nie tylko celowość ekonomicznego
działania, ale także historyczną sprawiedliwość, szacunek dla naszych przodków i
bogate dziedzictwo, jakie niesie również patriotyzm lokalny.
Nie tak dawno wkroczyliśmy w nowe tysiąclecie. Zmieniła się Polska.
Przemianie uległ także świat. Wszyscy odczuwamy komfort bezpieczeństwa, rezultat
trwałego pokoju. Do historii przeszła najokrutniejsza w dziejach Europy wojna. W
kontaktach między krajami podstawą stały się

przyjaźń i wzajemna współpraca.

Należymy do wielkiej rodzinnej wspólnoty: Unii Europejskiej - ,,ojczyzny bez
granic”. Ponieważ

nie zagraża nam już wojna, uległo także przewartościowaniu

tradycyjne pojęcie patriotyzmu.
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Dzisiejszy patriotyzm jest przede wszystkim patriotyzmem działania. Połączony
z uczciwością, rzetelnością, pracowitością i społecznym zaangażowaniem wyklucza
pozerstwo, fałsz, obłudę i zakłamanie. Sama miłość do Ojczyzny w swojej istocie jest
bezinteresowna. Dopiero w połączeniu z godnością jednostki daje człowiekowi głębokie
uświadomienie odpowiedzialności za losy kraju,

mobilizuje do

śmiałych

i

samodzielnych rozwiązań.
Samą nieograniczoną miłością czy niczym niezmąconą narodową dumą nie da
się zbudować bogatej i szczęśliwej Ojczyzny. Nie zostały jeszcze wyeliminowane z
naszej mentalności takie negatywne cechy jak: egoizm, brak zdecydowania, obojętność
czy nadmierna ostrożność. A doszły nowe: wstyd, strach, nieufność, bezsilność
lub niezaradność.
Przeciętny człowiek, oddany własnej rodzinie, środowisku i Ojczyźnie nie
może być biernym obserwatorem, stać na uboczu i przyglądać się, jak za jego plecami
rozrasta się i pięknieje jego rodzinne miasto, bliski mu region czy Ojczysty Kraj. Musi
sam w tych przemianach uczestniczyć, być inicjatorem przedsięwzięć lub pomagać w
ich urzeczywistnianiu.
Tym właśnie różni się współczesny patriotyzm od poprzedniego, że jednoczy
wokół siebie ludzi społecznie zaangażowanych, dla których troska i odpowiedzialność
za wspólne dobro stają się obowiązkiem.
Zatem

dzisiejszego

patriotę

można

łatwo

rozpoznać,

gdyż

jest

on

współgospodarzem swej ,,małej ojczyzny”. Dba o ład i porządek w obrębie własnego
domowego zacisza, ulicy, dzielnicy czy miasta, spełnia sumiennie swe obywatelskie
powinności. Cieszy się i jest dumnym, że nazywa się wolsztynianinem.
Dlatego należy tych ludzi przedstawiać w codziennym działaniu, a ich
determinację, zaangażowanie i wyrzeczenie stawiać za wzór. Za dowód niech służy
zacięcie, z jakim uruchamiali zdewastowane na skutek wojny zakłady. Jak je następnie
rozbudowywali i unowocześniali.
Aby to zrozumieć, należy przenieść się wyobraźnią w te trudne czasy i wczuć
się w położenie tamtych ludzi. Łatwiej tego dokonać, gdy pozna się dzieje rodzinnego
środowiska, swojej ,,małej ojczyzny”.
W tym celu powstała monografia: ,,Wolsztyn - od lokacji do transformacji”.
Opracowanie zawiera całokształt wiedzy na temat tej miejscowości od jej powstania
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do lat współczesnych. Jest to spory szmat czasu. Obejmuje swoim zakresem ponad
sześć wieków. Ileż w tym czasie pokoleń przez to miasto się przewinęło, ileż
kataklizmów i nieszczęść je dotknęło!
Dlatego niniejsza monografia, poza historycznymi dziejami miasta, ukazuje
także jego mieszkańców. Niezliczoną rzeszę ludzi, którzy w tym dziejowym procesie
uczestniczyli. Najpierw kładli podwaliny pod swe domostwa, osadę, miasto, a później
ich bronili. Kiedy nieszczęście mijało, od nowa podejmowali trud tworzenia. Ich
pracowitość, przywiązanie do rodzinnej ziemi i heroizm w jej obronie niech służą za
przykład, w jaki sposób przodkowie nasi walczyli z przeciwnościami losu, jak je
pokonywali.
Kiedy obecnie z dumą i radością spoglądamy na Wolsztyn, jak z każdym dniem
się rozwija i pięknieje, niewdzięcznością by było, gdybyśmy

nie wspomnieli ludzi,

którym to wszystko zawdzięczamy. Należy się im pamięć i cześć!
Dlatego tym wszystkim mieszkańcom Wolsztyna, którzy swoją pracą
przyczynili się

do rozkwitu tego miasta, książkę tę poświęcam.

Zygmunt Poniedziałek
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Charakterystyka źródeł

Na przełomie XII i XIII wieku, na nadobrzańskiej ziemi została
przeprowadzona kolonizacja. Była ona powiązana z uposażaniem zasłużonych rycerzy,
nadwornych urzędników i kongregacji zakonnych gruntowymi nadaniami. Na bazie
tych nadań powstały rycerskie, urzędnicze i klasztorne posiadłości..
Prawnym zabezpieczeniem tych nadań były dyplomaty.1 W poczet tych akt
wchodziły także dokumenty konfirmacyjne, w których każdy kolejny panujący
potwierdzał swoim poddanym nadane uprzednio uposażenia lub przywileje.
Po uregulowaniu stosunków własnościowych każdy z

obdarowanych

przystępował do zagospodarowania otrzymanych ziem. Odtąd rozwój gospodarczy
odbywał się w obrębie poszczególnych posiadłości i polegał na jak najszybszym ich
zasiedleniu.
Po

zakończeniu

akcji

osiedleńczej

wśród

powstałych

miejscowości

ukształtowały się różne typy wsi. Spośród nich wyodrębniały się wsie, które pod
względem gospodarczym rozwijały się intensywniej. Były to głównie miejscowości, w
których znajdował się pański dwór, kościół, klasztor i miejsce, na którym odbywała się
wymiana towarowa. Z tej racji wyprzedzały one w swoim rozwoju pozostałe wsie,
tworząc zalążki przyszłych miast.
Do XIII wieku

na prawa miast były przenoszone głównie osady służebne

zlokalizowane w sąsiedztwie grodów. Z czasem procesem tym objęto także osady
położone na ziemiach podległych panującemu, które były ośrodkami administracji
państwowej. Miejscowości te po uzyskaniu stosownych praw stawały się miastami
królewskimi.2
Od XIV wieku prawa miejskie uzyskiwały także miejscowości położone w
obrębie dóbr prywatnych. W kasztelanii przemęckiej pierwszym prywatnym miastem

1
2

Codex diplomaticus Poloniae ab a 1136 usque ad a 1597, ed. K. Raczyński, Poznań 1840
Do tego rodzaju miast zaliczały się Przemęt i Kopanica.
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stało się Kębłowo.3 Natomiast drugą miejscowością, która otrzymała status miasta, był
Wolsztyn.
Wolsztyn, zanim miastem został, przez prawie pół wieku rozwijał się jako
osada rolnicza. Usytuowany w sąsiedztwie dworskiego gospodarstwa wraz z nim
tworzył administracyjno-gospodarczą jednostkę podległą komorowskim właścicielom.
Stąd Wolsztyn, jak długo wsią pozostawał, nie wytwarzał własnych dokumentów.
Pierwsze akta dotyczące organizacji i rozwoju Wolsztyna pochodzą z okresu,
gdy miejscowość ta stała się miastem. Odtąd wszelkie dokumenty normatywne i prawne
dla tej miejscowości były wydawane przez właścicieli Komorowa. W większości były
to wilkierze, ordynacje i instrukcje.
Dokumenty te były tworzone w oparciu o przywilej lokacyjny lub prawo
magdeburskie. Dlatego wilkierze i ordynacje zawierały także instrukcje handlowe
i cechowe, określały wysokość opłat targowych oraz podawały przepisy normujące
życie gospodarcze i społeczne w mieście.
Wilkierze i ordynacje zawierały także powinności, jakie
Wolsztyna byli obowiązani świadczyć

mieszkańcy

na rzecz komorowskich dziedziców. Stąd

niektóre oryginały lub kopie tych dokumentów

można napotkać

w

archiwach

podworskich lub kameralnych.
Od XV wieku ogromne znaczenie dla poznania życia w mieście Wolsztynie
posiadają akta radzieckie i ławnicze. Zawierają one sprawozdania z czynności władz
miejskich oraz akta procesowe i protokoły orzecznictwa sądowego.
W kategorii tej największą wartość posiadają księgi sądowe oraz akta ziemskie
i grodzkie. Szczególnie cenne są tzw. oblaty. Zawierają one wpisy spraw prywatnych,
niespornych związanych z darowizną, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, umowy
dzierżawne, testamenty i poświadczenia praw własnościowych.
Odrębną grupę stanowią akta sądów referendarskich. Zawierają one

skargi

wnoszone przez osoby prywatne, instytucje społeczne, kongregacje zakonne i
wspólnoty religijne. Wiele miejsca wśród tych akt zajmują protokoły z rozpraw
wnoszonych z powództwa cywilnego. Dotyczą one sporów rodzinnych wynikłych na
skutek bezprawnego zawłaszczenia przez któregoś z jej członków rodowej spuścizny.

3

Prawa miejskie Kębłowo otrzymało w 1327 r. dzięki ówczesnemu właścicielowi Mikołajowi
Bodzancie.
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Tego rodzaju pozwy przeciwko klasztorowi cysterskiemu w Obrze wnosili
także spadkobiercy Ludera. Zawierają one skargi oraz pretensje wysuwane pod adresem
zwierzchników zakonnych, że nie realizują postanowień zawartych w umowach.
Wśród akt państwowych podstawową grupę stanowią dokumenty poborowe.
Obejmują one księgi skarbowe i rachunkowe, na postawie których sporządzane były
rejestry pogłównego i podymnego. 4
Znacznie dokładniejsze od rejestrów poborowych są lustracje. W latach 15641789 przeprowadzano je kilkakrotnie. Jednak czynnością

lustratorską obejmowano

głównie królewszczyzny. Stąd trudno w lustracjach znaleźć dane na temat dóbr
prywatnych. Odstępstwo od tej zasady stanowiły jedynie niektóre magnackie latyfundia
pozostające w dzierżawie oraz prywatne dobra rodziny królewskiej. 5
Dobra rycersko-ziemiańskie,

w szczególności tego

typu co Komorowo,

lustracji nie podlegały. W dodatku właściciele Komorowa należeli do tych nielicznych,
którzy przed 1385 rokiem nie posiadali wsi lennej ani nie usiłowali w dobrach swych
zorganizować pańszczyźnianego folwarku.
Właściciele Komorowa, zanim powstał i rozwinął się Wolsztyn oraz lokowane
w XVIII wieku Adamowo, dochody swe czerpali wyłącznie z jednołanowego
gospodarstwa dworskiego oraz z wpływów, jakie osiągali ze sprzedaży ryb i handlu
drewnem. Z tej racji dziedzice Komorowa nie mieli potrzeby prowadzić inwentarzy
ekonomicznych, które obejmowały powinności poddanych na rzecz dworu.
Nie mieli także obowiązku gromadzić innych dokumentów, związanych
z funkcjonowaniem gospodarstwa wielkotowarowego. Stąd baza źródłowa dotycząca
komorowskich dóbr jest taka uboga. Dokumenty zaś, które się zachowały, zawierają
głównie zestawienia rachunków i rejestry dworskich budynków wraz z opisem ich
aktualnego stanu.
Poza źródłami o charakterze statystycznym duże znaczenie dla poznania dziejów
miasta mają rozporządzenia urzędów cyrkularnych. Większość tych dokumentów
w odniesieniu do Wolsztyna zachowała się jedynie w postaci cząstkowej.

4

Znaczna część dokumentów o charakterze statystycznym została zebrana i opublikowana przez
Ad. Pawińskiego w jego pomnikowym opracowaniu pt. Źródła dziejowe – Polska w XVI wieku.
5
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, cz. I, województwa: poznańskie i
kaliskie, wyd. Z. Guldon, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s.
XXVIII.
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Nieco odmienny charakter posiadają dokumenty wytworzone przez pruskiego
zaborcę. Jego interesowały głównie sprawy ekonomiczne, przede wszystkim, w jakim
materialnym stanie znajduje się dana miejscowość. Dlatego
w 1793 roku,
w

pierwszą czynnością

po zajęciu

Wolsztyna,

pruskiej administracji było przeprowadzenie

mieście szczegółowej inwentaryzacji

wszelkich składników materialnych i

określenie ich gospodarczej przydatności.
Przeprowadzona inwentaryzacja stała się podstawą do sporządzenia akt
skarbowych, na podstawie których mieszkańcy Wolsztyna obłożeni

zostali

obowiązującymi w Królestwie Pruskim podatkami. Polityka fiskalna pruskiego rządu
zmierzała ku temu, aby z zagrabionych ziem odprowadzać jak największe dochody do
skarbu państwa. Stąd w szerokim rozmiarze przetrwała dokumentacja obejmująca
nakazy płatnicze i kwitariusze podatkowe oraz skargi i zażalenia mieszkańców miasta
na zbyt wygórowane obciążenia.
Zainteresowania ekonomiczne administracji pruskiej przełożyły się także na
badania statystyczne. Składano zatem bardzo obszerne raporty, pisano przeróżne
referaty i sprawozdania, sporządzano wykresy i zestawienia tabelaryczne. Na ich
podstawie władze Królestwa Pruskiego wyrabiały sobie pogląd na temat całokształtu
stosunków panujących w podległych im prowincjach.
Biurokracja rozrosła się do

niewyobrażalnych rozmiarów w okresie

poprzedzającym uwłaszczenie włościan w 1823 roku. Wytwarzane w takiej masie
dokumenty stwarzały

trudności z ich przechowywaniem.

Stąd

większość tych

zasobów została zniszczona. Zachowały się jedynie ich fragmenty względnie przekazy
pośrednie zgromadzone w archiwach dworskich lub bibliotekach kościelnych.
W przykościelnym archiwum parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie przechowywane są
głównie akta związane z funkcjonowaniem

miejscowej wspólnoty wyznaniowej.

Obejmują one zapisy metrykalne dotyczące chrztów, ślubów i zgonów. Sporo miejsca
zajmują także pisma urzędowe jak: protokoły i sprawozdania powizytacyjne oraz
dokumenty donacyjne.
Dokumentacja powyższa stała się przedmiotem badań ks. prof. Anzelma Weissa.
Odtwarzając dzieje parafii kościelnych w diecezji poznańskiej, wiele miejsca poświęcił
kościołowi w Komorowie. W efekcie ukazała się w 1979 roku publikacja ,,Dzieje
9

parafii Komorowo – Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej” wydana w Lublinie w 1979
roku.
W uzupełnieniu tej publikacji są akta wizytacji parafii wolsztyńskiej z roku
1724, 1738 i 1758 oraz spis ludności katolickiej z 1791 roku. 6
Obecnie większość tych dokumentów znajduje się w zbiorach Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu. Tam także znajdują się dokumenty dotyczące
działalności organizacji społeczno-religijnych w latach 1945 - 1949.
Są to najczęściej protokoły zebrań i sprawozdania z działalności oświatowokulturalnej. W zbiorach tych szczególnie cenne są kroniki, zwłaszcza te, w których
odnotowane zostały ważniejsze

wydarzenia dotyczące Wolsztyna i

okolicznych

miejscowości.
Po 1874 roku zakres bazy źródłowej dotyczącej Wolsztyna został rozszerzony
poprzez akta Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumenty wytworzone przez USC w
Wolsztynie wraz

z

pakietem zawierającym

duplikaty metryk kościelnych

odnoszących się do XIX wieku są zdeponowane w Archiwum Państwowym w
Poznaniu. Tam również można odnaleźć

dokumenty majątkowe, sądowe i notarialne

oraz spisy mieszkańców Wolsztyna i okolicznych miejscowości.
Dokumenty te przedstawiają szczególną wartość, gdyż większość z nich, po
spustoszeniu jakiego dokonała wojna, stanowi obecnie jedyne źródło na potwierdzenie
wielu faktów i wydarzeń w mieście.7
Wiedzę na temat zmagań Polaków z pruskim zaborcą o zachowanie narodowej
tożsamości i dostęp do rodzimej kultury zawierają ówczesne polskie czasopisma. W tej
dziedzinie pierwszeństwo należy się ,,Gazecie Grudziądzkiej”, która reagowała na
wszelkie przejawy dyskryminacji polskiego narodu i zdecydowanie stawała w jego
obronie. Szczególnie dała temu wyraz, gdy nagłośniła sprawę Michała Drzymały,
ukazując jego zmagania z antypolskimi represjami.
Walkę wolsztynian w obronie dzieci z Wrześni ukazują petycje, protesty i listy
wnoszone do najwyższych pruskich instancji państwowych oraz rezolucje i uchwały
podejmowane przez polskie zgromadzenia narodowe.

6

ABMK 82, 2004 s 379-457.
Po zajęciu Wolsztyna, w 1939 r. ,Niemcy znaczną część akt sądowych, magistrackich i kościelnych
przeznaczyli na makulaturę. Stąd wielu właścicieli posesji i podmiotów gospodarczych pozbawionych
zostało dokumentów potwierdzających ich stan posiadania.
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Czasy międzywojenne charakteryzuje znaczna emisja dokumentów regulacyjno
–normatywnych związanych z restytucją państwa polskiego.
Ten niezmiernie ważny okres w dziejach Wolsztyna zapoczątkowuje powstanie
wielkopolskie.

Dlatego wśród zasobów archiwalnych przewagę stanowią apele i

odezwy komitetów i stowarzyszeń patriotycznych oraz organizacji sportowo-bojowych
wzywające powracających z wojny żołnierzy i pobudzoną patriotyzmem młodzież do
walki z pruskim zaborcą.
Odezwy i artykuły prasowe oraz opracowania tematyczne związane z
powstaniem wielkopolskim znajdują się: w Archiwum Wojewódzkim w Poznaniu,
Muzeum Regionalnym w Wolsztynie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Wolsztyn.8
Wraz z rozszerzaniem się powstańczego zrywu przewagę zyskiwały wojskowe
meldunki, raporty i rozkazy. Na terytorium już wyzwolonym ich miejsce zajmowały
odezwy i apele wojskowych komendantów oraz rozporządzenia tymczasowych władz
cywilnych stabilizujące życie gospodarczo-społeczne.
Zakres dokumentów wzrósł, gdy w kwietniu 1919 roku swoją działalność
wznowiła drukarnia Ludwika Wróbla i zaczęło ukazywać się czasopismo pod tytułem
,,Urzędowy Orędownik Powiatu Wolsztyńskiego”. Do tego czasu większość zarządzeń i
ogłoszeń lokalnych była wydawana w postaci okolicznościowych jednodniówek lub
publikacji specjalnych.
W pierwszą rocznicę powstańczego zrywu ukazała się jednodniówka, w której
redaktor L. Wróbel przedstawił przebieg walk o Wolsztyn. Dzięki niemu egzemplarz
ten przez pół wieku pozostawał jedynym pisemnym przekazem, z którego następne
pokolenie czerpało wiedzę na temat powstańczych wydarzeń.
Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej priorytetową rolę w dziedzinie
kształtowania obywatelskiej świadomości

i odradzania narodowego ducha przejęły

czasopisma prasowe. W Wolsztynie wśród czasopism o zasięgu międzyregionalnym
popularność zyskał ,,Wielkopolanin”, a z wydawnictw lokalnych ,,Orędownik”.

8

W Muzeum Regionalnym im. Marcina Rożka w Wolsztynie znajduje się kronika szkoły
gościeszyńskiej
z 1830 roku, która zawiera relacje na temat walk powstańczych o Wolsztyn.
Dokumenty i opracowania dotyczące Wielkopolskiego Powstania znajdują się także w Archiwach
Regionalnych w Grodzisku, Kościanie i Lesznie.
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Popularność ,,Orędownika” wzrosła, gdy gazeta ta stała się organem Związku
Ludowo-Narodowego. Wtedy w ,,Orędowniku” zaczęły ukazywać się artykuły, które
przedstawiały kontrowersyjne problemy polityczne, gospodarcze czy społeczne jak:
zamach majowy, odwlekanie realizacji ustawy o reformie rolnej, kryzys gospodarczy
i rozprzestrzeniające się bezrobocie. Obok powyższych tematów na łamach
,,Orędownika” były również

przedstawiane sprawy

bieżące dotyczące życia

wolsztynian oraz działalności władz miasta i powiatu.
Sprawę skomplikowało pojawienie się na lokalnym rynku wydawanego przez
Starostwo

Powiatowe

konkurencyjnego

do

,,Orędownika”,

tendencyjnego,

prorządowego czasopisma ,,Głos Wolsztyński”. Rywalizacja tych przeciwstawnych
sobie ideologicznie i politycznie organów prasowych stawała się szczególnie widoczna
w okresie poprzedzającym wybory do organów ustawodawczych i władz miasta.
W okresie międzywojennym (w 1932 roku) ukazała się publikacja miejscowego
proboszcza ks. Zdzisława Zakrzewskiego

na temat przeszłości Wolsztyna 9.Przy

przedstawianiu wydarzeń historycznych autor opierał się na siedemnastowiecznych
miejskich dokumentach

organizacyjno-prawnych i

wydanej przez

Stanisława

Karwowskiego publikacji: ,,Wolsztyn i jego dziedzice”.
Nie wiemy jaką drogą komorowskie dokumenty znalazły się w archiwum
wolsztyńskiej fary. Przypuszczalnie zostały przez nią przejęte po rozwiązaniu parafii w
Komorowie. W czasie wojny znaczna ich część uległa zniszczeniu. Zachowały się
jedynie kopie lub fragmenty dokumentów, które ks. Z. Zakrzewski zamieścił w swoim
opracowaniu.10
Rok 1945 otwiera nowy rozdział w dziejach Wolsztyna. Po zakończeniu wojny
i ustabilizowaniu się sytuacji politycznej rynek wydawniczy zdominowały periodyki,
broszury, odezwy, ulotki i plakaty agitacyjno - propagandowe. Za ich pośrednictwem
ludowa władza ukazywała przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze osiągnięcia
socjalistycznego państwa.

9

Z. Zakrzewski, Z dziejów Wolsztyna i okolicy, Leszno 1932. Pierwszą publikacją nawiązującą do
przeszłości Wolsztyna jest wydana w 1911 r. przez S. Karwowskiego książka: Wolsztyn i jego
dziedzice, Poznań 1911.
10
Przez pewien czas w budynku plebanii mieściła się Powiatowa Komendantura Niemieckiej Policji
Kryminalnej. Jak twierdzi K. Żurek, parafialnymi archiwaliami niemieccy żandarmi rozpalali ogień
w piecach.
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Podobną linię reprezentował wydawany od 1 IX 1954 roku miesięcznik ,,Głos
Wolsztyński”11. Dlatego większość numerów zawiera artykuły przedstawiające pracę
władz polityczno – administracyjnych miasta i powiatu oraz zakładów produkcyjnousługowych. W niniejszym miesięczniku zamieszczano także relacje mieszkańców
Wolsztyna na temat ich życia w przeszłości np. w okupowanym przez Niemców
mieście.
Tematykę okupacyjną otwiera cykl artykułów, w których Narcyz Książkiewicz
opisuje obóz jeniecki w Komorowie i przedstawia gehennę przetrzymywanych tam
żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej. 12
Okrucieństwom wojennym i niemieckiej okupacji poświęcili także swe artykuły:
Antoni Kut,13 Henryk Kozłowski14 i Jerzy Lorek.15 Wartość dokumentacyjną tych
opracowań wzbogacają unikalne

zdjęcia wykonane z ukrycia przez anonimowych

fotografów.
Zdjęcia, w badaniach historycznych nabierają

wartości dokumentu, zwłaszcza

gdy obrazują konkretne wydarzenia. Poza zdjęciami, przechowywanymi pieczołowicie
w rodzinnych albumach, szczególną wartość przedstawia
pocztówek, obrazujących
kolekcji , wzbogaconej

zbiór

widokówek -

dawną urbanistyczną zabudowę. Wolsztyna
zdjęciami ukazującymi powszednie

16

Część tej

życie wolsztyńskich

mieszczan, zebrała i opublikowała A. Grudziecka-Domagalska w wydanym przez
,,Woldruk” albumie: Wolsztyn (1875 – 1939).
Dopełnieniem tej interesującej publikacji są wydane przez A. Skorupińskiego
na łamach Wydawnictwa

Fortes , albumy: ,,Wolsztyn – wczoraj i dziś”

oraz

,,Wolsztyn i okolice na dawnej pocztówce”.
Na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” można znaleźć także artykuły, które w
swej treści nawiązują do przeszłości Wolsztyna i wolsztyńskiego powiatu. Tematykę

11

Na temat miesięcznika ,,Głos Wolsztyński” szersze wiadomości znajdują się wewnątrz niniejszego
opracowania.
12
N. Książkiewicz,. Komorowo, R.1965, 1966 i 1967, (cykl 28 artykułów)
13
A. Kut, Znałem zbrodniarzy, art. ,,Głos Wolsztyński”, Nr 149, R 1964, , s.1.
14
H. Kozłowski, Tuchorza, art. ,,Głos Wolsztyński” , Nr 176, s.7.
15
J. Lorek, Egzekucja o świcie, art. ,,Głos Wolsztyński”, Nr 180, s. 3.
16
Wydawnictwem pocztówek na terenie Wolsztyna zajmowały się firmy: L. W.
V. Lewandowski, E. J. Scholz, H. Schulz i E. Wolffson. Część tej unikalnej kolekcji
znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Wolsztynie.
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historyczną

otwiera

rozprawka

Stanisława

Poszwińskiego

,,Potop

na

ziemi

wolsztyńskiej”.
Dzieje wolsztyńskiego regionu w oparciu o odkrywane przez archeologów ślady
po pradawnych osadach obronnych i słowiańskich cmentarzyskach ukazał Antoni
Katarzyński.17 W czasopiśmie tym można znaleźć także artykuły dotyczące czasów
nam bliższych. Na tematy układu urbanistycznego miasta Wolsztyna i jego
przestrzennego rozplanowania sprzed stu lat wypowiedział się Roman Bosak.18
Historia Wolsztyna stała się także przedmiotem dociekań Kazimierza Żurka. To
on wraz z Bogdanem Koczorowskim i Czesławem Olejnikiem opracowali i wydali
kalendarium: ,,Wolsztyn i okolice”. Jest to próba zebrania i chronologicznego
uporządkowania historycznej wiedzy na temat Wolsztyna i pobliskich miejscowości.
Kazimierz Żurek sporządził także zestaw materiałów

dotyczących rozwoju

wolsztyńskiego powiatu w latach 1945-1975. Ponadto zinwentaryzował i opisał
znajdujące się na miejscowym cmentarzu groby żołnierzy polskich z lat 1919-1921,
którzy zmarli na skutek odniesionych ran w wolsztyńskim szpitalu wojskowym.
W miesięczniku ,,Głos Wolsztyński” sporo miejsca zajmują biografie znanych
postaci związanych z Wolsztynem. Ich poczet otwiera Zbigniew Ostrowski 19 artykułem
o Michale Drzymale - narodowym bohaterze, który w obronie ojcowizny nie ugiął się
przed represjami pruskiego zaborcy. Z. Ostrowski jest także autorem wspomnień
o pilocie majorze Kazimierzu Bocheńskim i artyście rzeźbiarzu Edwardzie
Przymuszale.20
Walkę o wolność Ojczyzny, tym razem z niemieckim najeźdźcą, relacjonuje
Bogdan Koczorowski. Natomiast Zbigniew Ostrowski kreśli sylwetkę Władysława
Kaweckiego,

żołnierza-Sybiraka,

który

w styczniu 1945 roku uczestniczył w

wyzwoleniu Wolsztyna21.

17

A. Katarzyński, Tu żyli Prasłowianie art. ,,Głos Wolsztyński”, Nr 178, s. 3.
R. Bosak , Pożar miasta sprzed 159 lat, ,,Głos Wolsztyński,” Nr 215, R. 1957, s.4.
19
Zb. Ostrowski, art. ,,Głos Wolsztyński” , Nr 128, R. 1962, s. 2-5.
20
Tenże, ,,Z K. Bocheńskim nie tylko o dywizjonie 303”, art. ,, Głos Wolsztyński” Nr 130, s.2.
oraz ,,Rozmowy z Edwardem Przymuszałą”, tamże, Nr 98, s.2. Uzupełnieniem niniejszego artykułu jest
książka Marka Suterskiego ,, Edward Przymuszała, Rzeźbiarz Ziemi Wolsztyńskiej”, wydana przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn w serii: ,,Ocalić od zapomnienia”.
21
Z. Ostrowski ,, Czołgista Kawecki wyzwalał Wolsztyn”, art. ,,Głos Wolsztyński”: Nr 1, R.1957, s.2.
18
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Do wydarzeń ze stycznia 1945 roku nawiązują także: Henryk Kozłowski,22
Kazimierz Żurek,23 Franciszek Bączyk oraz J. Pawlicki. 24 W wielu artykułach
wspomina się Marcina Rożka, wolsztyńskiego artystę - rzeźbiarza, który za odmowę
wykonania posągu Hitlera zginął w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. O
Marcinie Rożku pisali także: Zygfryd Gdaniec i Kazimierz Żurek.
Z powyższą tematyką są związane artykuły przedstawiające sylwetki
wolsztyńskich nauczycieli, którzy w obronie Ojczyzny polegli na polu chwały lub
zostali bestialsko zamordowani w katowniach gestapo. Ich drogę życiową, od pracy w
szkole poprzez służbę wojskową, działalność konspiracyjną lub walkę partyzancką aż
do bohaterskiej śmierci, opisał prof. Wiktor Hajduk.
W. Hajduk również ukazał sylwetki wielu współczesnych mu nauczycieli, a
wśród nich dyr. Józefa Dutkowskiego25 i prof. Karola Jabłońskiego. To oni po wojnie
uruchamiali wolsztyńskie gimnazjum i wskrzeszali narodowo-patriotyczne tradycje tej
szkoły.
Władze Wolsztyna odnosiły się zawsze z pietyzmem do wydarzeń związanych
z narodową tradycją. Czczono je w przeszłości i czci się obecnie.
Niezależnie od świąt państwowych obchodzone są również rocznice związane
z wydarzeniami lokalnymi. Szczególnie uroczyście świętuje się datę 5 stycznia, dzień
odzyskania przez Wolsztyn niepodległości.
Obchodom patronują władze miasta wspierane przez organizacje kombatanckie
i lokalną prasę. Na łamach czasopism ukazują się wówczas okolicznościowe artykuły,
a w witrynach księgarń opracowania

książkowe. W podobny sposób tę pamiętną

rocznicę obchodzono po II wojnie światowej.
W 1969 roku, w związku z 50 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na
łamach ówczesnego miesięcznika ,,Głos Wolsztyński” ukazała się seria artykułów
przedstawiających walkę powstańczą o wolność Wolsztyna i Ziemi Wolsztyńskiej.

22

H. Kozłowski ,, Czołgi na śniegu znaczyły wolność”, art. ,,Głos Wolsztyński” , Nr 133, R.1963, s.1.
K. Żurek, Zabiły serca, gdy zawarczały czołgi” art., ,Głos Wolsztyński” Nr 156, R.1965, s.1.
24
J. Pawlicki, Tak było 29 lat temu, art. ,,Głos Wolsztyński”, Nr 181, R. 1965, s.3.
25
Sylwetkę dyrektora J. Dutkowskiego ukazał także na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” O..T. Hajduk.
23
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Wiele ciekawych epizodów związanych z tamtymi wydarzeniami zawierają artykuły:
Zygfryda Gdańca26, Józefa Józefowskiego27 i Henryka Kozłowskiego.28
Do serii tej zaliczyć należy referat Antoniego Kuta, jaki wygłosił podczas
akademii upamiętniającej 50 rocznicę powstańczego zrywu

29

oraz wydaną dziesięć lat

wcześniej broszurę ,,Zwycięstwo ludu wielkopolskiego”.30
Do

historycznej

przeszłości

Wolsztyna

nawiązywała

także

,,Gazeta

Zielonogórska” i ,,Zycie Nadobrza”. Obecnie do powyższej tematyki sporadycznie
powraca ,,Gazeta Lubuska” i wydawany przez

,,Woldruk” dwutygodnik ,,Głos

Wolsztyński”.
Świętowanie rocznic upamiętniających powstanie wielkopolskie i nadawanie
tym obchodom narodowo-patriotycznego charakteru wskazuje, że wydarzenia z 1919
roku stały się tradycją i znalazły trwałą pozycję w kalendarzu imprez organizowanych
przez władze miasta Wolsztyna.
Było to widoczne podczas obchodów 90 rocznicy wybuchu

powstania

wielkopolskiego, kiedy na Rynku i ulicy 5 Stycznia inscenizowano walki o wyzwolenie
Wolsztyna.
Z tej okazji został wydany specjalny numer ,,Głosu Wolsztyńskiego”. Jest on
zbiorem powstańczych wspomnień, które w okresie

międzywojennym i latach

powojennych były publikowane na łamach różnych czasopism.
Wśród zamieszczonego materiału do interesujących należą wspomnienia
naszego rodaka: Stanisława Tomiaka, dowódcy kompanii wolsztyńskiej, zasłużonego
żołnierza

w walkach powstańczych o Kopanicę i Babimost31. Ciekawa także jest

zamieszczona tam ,,Jednodniówka” wydana przez Ludwika Wróbla w pierwszą
rocznicę powstańczego zrywu oraz nadesłany ze Stanów Zjednoczonych przez wnuka

26

Z. Gdaniec, Tym, którzy tworzyli historię Wolsztyna i jego powiatu, art. ,,Głos Wolsztyński”, Nr 178,
s.3.
27
J. Józefowski, Wspomnienia z walk wyzwoleńczych w 1918-19 roku ,art. ,,Głos Wolsztyński”
Nr 12- 13, s. 4 oraz s.35-37.
28
H. Kozłowski, Usłuchał matki i poszedł w bój, art. ,,Głos Wolsztyński” Nr 192 s. 3.
29
A. Kut, W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego, art. ,,Głos Wolsztyński” Nr 203, R. 1968, s.1-2.
30
Tamże.
31
S. Tomiak, Zapisane przez dowódcę kompanii wolsztyńskiej, art, ,,Głos Wolsztyński”, wyd. spec. 5 I
2009, s.8-9.
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wolsztyńskiego powstańca, Wiesława Kaczmarka artykuł zatytułowany: ,,Bracia
Kaczmarkowie”.32
Do powstańczej tematyki należy także zaliczyć fragmenty wspomnień o
ks. Alfonsie Graszyńskim, wyłonione z opracowania Mariana Koszewskiego
,,Powstaniec z Gościeszyna” i artykuł Leona Świtalskiego ,,Pociąg nie dojechał do
Wolsztyna”.33
Poza

powstańczymi

wspomnieniami,

zamieszczanymi

w

,,Głosie

Wolsztyńskim” ten patriotyczny zryw znalazł swe odbicie także w wielu publikacjach
książkowych. Między innymi ukazały się dwa pokrywające się tematycznie
opracowania: Hieronima Szczegóły ,,Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą” i
Joachima Benyszkiewicza ,,Powstanie Wielkopolskie nad Obrą”.
Pośrednio do powstańczych zmagań na Ziemi Wolsztyńskiej

nawiązują

publikacje: Adama Czubińskiego, ,,Powstanie wielkopolskie”, Ryszarda Zielińskiego
,,Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” i Antoniego Fornalskiego, ,,Mieszkańcy Ziemi
Przemęckiej w walce o polskość”. Dopełnieniem powstańczej tematyki jest wydana
przez tegoż autora w 2008 roku książka pt. ,,Powstańcy Wielkopolscy Ziemi
Przemęckiej”
Powstańczą tematykę wzbogaca również wydana przez Bibliotekę Publiczną im.
Stanisława Platera w Wolsztynie publikacja Henryka Rokoszewskiego pt. ,,Tak przyszła
wolność”. Dowodzi to, że w Wolsztynie pamięć o wydarzeniach z lat 1918-1919 jest
żywa i zapewne nie zaginie, jak długo trwać będą ludzie, dla których narodowa tradycja
stała się wartością nadrzędną.
Te wzniosłe ideały kultywuje współczesny dwutygodnik ,,Głos Wolsztyński”.
Poza informacjami dotyczącymi bieżącego życia wolsztynian można na jego łamach
znaleźć także wiele ciekawych wiadomości na temat przeszłości Wolsztyna i instytucji
działających ongiś w tym mieście.
Dotyczy to między innymi artykułów Tadeusza Gajski: ,,O Komunalnych
Kasach Oszczędności” 34, ,,Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zjednoczenie”35 i wysiedlaniu

32

,Głos Wolsztyński”, tamże, ,,Powstańcze wspomnienia”, s.4-5 oraz s.21-25.
Tamże. s.50.
34
tamże, Nr 29 (213) z listopada 2000 r. i 23 (216) ,Wydanie Świąteczo –Noworoczne 2001 r.
35
http//www.wolsztyn.pl/pages_news_pl_2354.html
33
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przez niemieckiego okupanta Polaków z Wolsztyna.36 Znajdują się one w numerach
bieżących ,,Głosu Wolsztyńskiego” jak i wydaniach specjalnych, emitowanych z okazji
okrągłych rocznic.
Reprezentowane w okolicznościowym egzemplarzu materiały publicystyczne
dotyczą

wtedy jednego tematu. Jest to zazwyczaj zbiór artykułów prasowych lub

fragmentów
relacje

wyłonionych z opracowań książkowych. Większą ich część zajmują

i wspomnienia osób, które były świadkami przedstawionych wydarzeń lub w

nich bezpośrednio uczestniczyły.
Do

tej serii

należy dołączyć egzemplarz specjalny

wydany z okazji 70

rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nieważne, że zawiera przedruki materiałów już
publikowanych. Samo ich zebranie i wydanie jako oddzielnego zbioru zasługuje na
uznanie.
Zawartość niniejszego egzemplarza w większości stanowią artykuły, które
zawierają wspomnienia osób wysiedlonych lub wegetujących w Wolsztynie w
warunkach okupacyjnego terroru.
czasy zapamiętały w szczegółach

Chociaż wówczas były dziećmi, to

te okrutne

i po 70 latach potrafią je z wierną dokładnością

odtworzyć.
Okupacyjną martyrologię ukazuje także Irena Michałowska- Stecka w książce
,,Moje wspomnienia”37., Na podstawie przedstawionych
pełne tragicznych niespodzianek życie znanej

relacji możemy otworzyć

ziemiańskiej rodziny i poznać

okoliczności w jakich została pozbawiona rodowej spuścizny. Dopełnieniem krzywdy
są

szykany i upokorzenia jakich po powrocie do Wolsztyna od władzy ludowej

rodzina ta doznała.
W

dziedzinie gromadzenia wiedzy na temat

naszej przeszłości

ogromne

zasługi posiada Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn i prowadzone przez tę
placówkę Wydawnictwo: ,,Ocalić od zapomnienia” W serii tej ukazało się już osiem

36

Wypędzeni z Wolsztyna, w ,,Głos Wolsztyński , Wydanie specjalne z okazji 70 rocznicy wybuchu II
wojny światowej, 1IX 1939 R. XX. s.32-35.”T. Gajska jest także autorem broszury pt. Spółdzielnia
Mieszkaniowa ,,Zjednoczenie” w Wolsztynie. (Przyczynek do dziejów) Opracowanie można znaleźć na
łamach Internetu, na stronie ,,Urzędu Miejskiego w Wolsztynie pod hasłem ,,Nagrody Burmistrza” lub
na portalu pod hasłem ,,Gajska”
37
I. Michałowska – Stecka, Moje wspomnienia, Piaseczno k/Warszawy 2011.
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pozycji a wśród nich Krzysztofa Raniowskiego: ,,Rody ziemi wolsztyńskobabimojskiej” i Czesława Olejnika, ,,Wolsztyński słownik biograficzny”. 38
Ostatnio została wydana przez Samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn publikacja
pt. ,,Przyroda Ziemi Wolsztyńskiej”. Jest to niezmiernie cenna pozycja, gdyż zawiera
dane na temat budowy geologicznej i ukształtowania terenu, warunków klimatycznych,
wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, szaty roślinnej, świata zwierzęcego
oraz walorów krajobrazowych.
Zasób wiedzy o Wolsztynie wzbogaca także seria publikacji broszurowych,
folderów, albumów, pocztówek i gadżetów. Za ich pośrednictwem władze Miasta i
Gminy Wolsztyn usiłują zwrócić uwagę na walory ekologiczne środowiska i pokazać
swoje osiągnięcia.
Uwagę także należy zwrócić na informacje zamieszczane na stronach Internetu
lub innych nośnikach elektronicznych. Do tej grupy zalicza się również pozostające
w zasobach prywatnych rękopisy i maszynopisy

prac magisterskich i rozpraw

doktorskich. Może kiedyś one doczekają się książkowego wydania.

-------------- o o O o o ---------------

38

Do powyższej tematyki należy także zaliczyć cykl artykułów Cz. Olejnika z serii Ścieżki Historii.
jakie ukazywały się w okresie od 8.II 1999 do 29.II 2000 , na łamach ,,Gazety Lubuskiej”
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Opis Wolsztyna

,, ..Niech żyje Wolsztyn, nasz gród, to miasto wszelakich cnót..."
Taki sparafrazowany refren powszechnie znanej piosenki można było często
usłyszeć, kiedy rozbawiona młodzież, płynąc łodzią po falującej toni Jeziora
Wolsztyńskiego, wyrażała swoje uczucie - dumę i przywiązane do rodzinnego miasta.
Nie ma w tym krzty przesady. Tak uroki Wolsztyna odczuwano ongiś. Odczuwa je
także obecnie każdy, kto się w mieście tym urodził, wzrastał i pozostał mu wierny.
Miasto Wolsztyn jest położone w Wielkopolsce, w zachodniej części województwa
poznańskiego w tak zwanej Bruździe Zbąszyńskiej. Na mapie Polski nietrudno
je odnaleźć, gdyż posiada specyficzne usytuowanie. Rozmieszczone w przesmyku
pomiędzy dwoma jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim, połączonych rzeką Dojcą,
stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Tu zbiegają się drogi z Poznania, Nowego
Tomyśla, Wschowy i Kościana. Rozchodzą się zaś do
Babimostu

Nowej Soli, Kargowej,

i Zbąszynia. W Wolsztynie krzyżują się także linie połączeń kolejowych

Poznań - Sulechów, Zbąszyń-Leszno i Wolsztyn –Nowa Sól.
Wolsztyn jest stolicą powiatu i siedzibą miejsko-wiejskiej gminy. Poza funkcją
administracyjną i gospodarczo-społeczną stanowi główne centrum kultury o zasięgu
regionalnym.
Pod względem wielkości Wolsztyn należy do miast średnich. Zajmuje obszar
4,83 km/kw. Liczy około 15 000 mieszkańców. Dla większości wolsztynian podstawą
egzystencji jest praca w przemyśle meblowym, przetwórstwie spożywczym oraz
rzemiośle i usługach.39
Wolsztyn jest miastem przyjaznym, bo przyjacielscy są jego mieszkańcy.
Zrównoważeni, szczerzy, spokojni, pracowici i oszczędni. Kochają domowe zacisze,
rodzinę i kwiaty. Cenią ład i porządek. Są gotowi do poświęceń i skorzy do niesienia
pomocy.
W ostatnich latach coraz szersze znaczenie zyskuje turystyka wodna i lądowa.
Sprzyja temu nieskażona przyroda, przejrzyste powietrze i czyste wody jezior, przy
których znajdują się plaże, żeglarskie przystanie i wodniackie stanice. Dzięki

39

Multimedialna Encyklopedia Powszechna, edycja 2003 r.
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inicjatywie samorządu i

dotacjom władz miejskich wszystkie ośrodki rekreacyjne

zostały połączone ścieżkami rowerowymi i pieszymi oraz szlakami kajakowymi.
Niezapomnianych wrażeń dostarczają piesze wycieczki do okolicznych lasów
pełnych grzybów i wszelakiego innego runa. Komu
rekreacji, może przespacerować

nie odpowiada taka forma

się uliczkami miejskiej starówki, której układ

urbanistyczny pochodzi z połowy XIX wieku lub odwiedzić miejscowe muzea. Może
także udać się

na Bielnik do ,,Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej

Wielkopolski” lub spróbować wędkarstwa w pobliskim jeziorze.
Atrakcją na skalę europejską jest muzeum kolejnictwa z zabytkową
parowozownią i zespołem parowozów. Oznajmia to ,,wszem i każdemu z osobna”
umieszczone na rogatkach miasta logo, które przedstawia pędzącą lokomotywę oraz
napis ,,Wolsztyn pełną parą”.
Większość parowozów jest nadal czynna i służy do lokalnych przewozów
pasażerskich lub turystycznych wycieczek. Warto więc skorzystać z takiej
niecodziennej okazji, by zabytkową ,,ciuchcią” odbyć przejażdżkę po malowniczej
Ziemi Wolsztyńskiej.
Wolsztyn

jest miastem

niewielkim, ale bardzo ciekawym. Tu wiekowa

tradycja i zamierzchła przeszłość wyzierają niemalże z każdego zaułka. Tutaj każda
uliczka,

placyk

i dom

posiadają swoją historię naznaczoną piętnem czasu.

Umieszczone na niektórych posesjach tablice informują, że w tych obiektach narodzili
się lub mieszkali sławni ludzie związani z tym miastem. Liczne zaś monumenty
ustawione w reprezentacyjnych miejscach miasta upamiętniają wydarzenia historyczne
związane

z

walką

narodowowyzwoleńczą

lub

martyrologią

miejscowego

społeczeństwa.
Szczególnie malownicze, pełne uroku są wolsztyńskie uliczki o zwartej
zabudowie i górujące nad nimi smukłe wieże kościołów. Gdyby tak jeszcze turystom
pozwalano wchodzić na galerię widokową kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego i z
lotu ptaka spoglądać na miasto! Zobaczyliby wtedy całą jego malowniczość, okolicę
otuloną wieńcem zieleni i kwiatów, poprzeplataną błękitem wód i łanami złocistego
zboża.
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Wolsztyn , miasto okolone wieńcem wód i zieleni

Miasto szczególnego uroku nabiera po zachodzie słońca, gdy uliczne latarnie
rozjaśniają mroki ciemności. W blasku ich świateł budynki, place i uliczki nabierają
wyjątkowego kolorytu, a poruszający się

przechodnie zagadkowej tajemniczości.

Otaczająca zaś atmosfera skłania do zadumy i refleksji.
Podziw dla współczesnego Wolsztyna skłania nas do rozważań nad jego
przeszłością. Rodzi się pytanie: Co znajdowało się na tym miejscu, zanim powstało
miasto i jak kształtowały się jego dzieje na przestrzeni minionych wieków ?
Jawi się wtedy w wyobraźni trudno dostępne uroczysko zwieńczone piaskowym
wzgórzem nazywanym szumnie ,,Białą Górą”. Obszar ten zamknięty od południa
i zachodu

wodami jezior połączonych rzeką, a od wschodu

moczarami

i

grzęsawiskami, tworzył naturalną wyspę. Wymarzone miejsce pod lokację pradawnej
osady, a może nawet grodziska. Jedynie na kierunku wschodnim wydłużający się klin
morenowej wydmy czynił to uroczysko w pewnych porach roku dostępnym. Przez ten
wąski przesmyk żyjący tam ludzie kontaktowali się z zewnętrznym światem.
Co to była za ludność ? Skąd i kiedy do tego miejsca przybyła ? Tego nie
wiemy. U progu naszej ery był to już konglomerat ukształtowany w wyniku asymilacji
tubylców

z przybyszami ze wschodnioeuropejskich stepów - Słowianami. Powstała
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z tego związku nowa populacja - Polanie - stała się odtąd dominującym plemieniem. Ich
wszechobecność na Ziemi Wolsztyńskiej potwierdzają archeologiczne odkrywki.40
Zapewne jedna z takich polańskich grup obrała sobie

na ,,Białej Górze”

siedlisko. Powstała zatem niewielka osada, której mieszkańcy utrzymywali się z
rybołówstwa, hodowli bydła i uprawy zboża.
Jednak w tym miejscu śladów bytności człowieka nie znajdziemy. Zostały one
zniszczone w XIV wieku podczas budowy drogi. Reszty spustoszenia dopełniły wykopy
pod fundamenty dla wolsztyńskiej fary i rozprzestrzeniająca się struktura miejskiej
zabudowy. 41

_________

40

Badania nad osadnictwem prowadzono w 1980 roku w ramach ogólnopolskiej akcji Archeologiczny
obraz Polski z inicjatywy i pod merytorycznym kierownictwem Instytutu Historii Kultury Materialnej
PAN w Warszawie. O badaniach na Ziemi Wolsztyńskiej piszą: K. Krawczyk i B. Pluskota w
monografii, ,,Karna - zarys dziejów”, Siedlec 2007. s.14.
41
Dowodem potwierdzającym istnienie na Białej Górze przedpiastowskiej osady mogą być
pozostałości cmentarzyska z okresu kultury halsztackiej, na jakie natrafiono w 1940 roku podczas
rozbiórki przyszpitalnego wzgórza. Wielka Historia Polski do 1320 roku, Pinnex, Kraków 1997, s. 31.
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Część pierwsza
Rozdział I
Okres przedrozbiorowy
1. Zanim powstał Wolsztyn
Dzieje Wolsztyna sięgają zamierzchłej przeszłości i wiążą się z ,,Białą Górą”,
miejscem, na którym wznosi się współczesne miasto. Chociaż o tamtych czasach jak
i mieszkańcach niewiele wiemy, to odkrywane ślady wskazują niezbicie na ciągłość
osadniczą tych ziem..
Obok ,,Białej Góry”, chociaż przez naturę nie tak przemyślnie obwarowanych,
tego rodzaju fizjograficznych obiektów znajdowało się w okolicy więcej. Dotyczy to
Karpicka, Bielnika, Widzimia,
wzniesieniach

Niałka

i

Komorowa. Na tych piaskowych

w czasach przedkolonizacyjnych znajdowały się źrebia, samotnicze

osady zamieszkałe przez pradawnych rolników, dziedziców tych ziem: smardów42 i
włodyków.43
Rejon Komorowa kolonizacją został objęty w połowie XIII wieku, gdy na ten
teren wkroczyło osadnictwo rycerskie. Wówczas dokonany został podział tego obszaru
na stosowne nadziały, obejmujące kompleksy gruntowo-leśne.
Areał objęty takim nadziałem, w zależności od usytuowania lub fizjograficznych
warunków, oscylował w granicach od 1 500 do 4 000 hektarów. Taki obszar, zgodnie
z rycerskim prawem, był

nadawany członkom książęcej drużyny lub urzędnikom

dworskim w użytkowanie wieczyste. Była to rekompensata za ryzyko i trud poniesiony
podczas wypraw wojennych lub nagroda za wierną służbę na książęcym dworze.
W latach 1236-1285, w wyniku przeprowadzonej kolonizacji między innymi
powstały rycersko-ziemiańskie włości: Komorowo,

Karpicko,

Berzyna, Widzim,

Dąbrowa i Tłoki.

42

Smard, kmieć – dziedzic, korzystający z dawnych praw rodowych. Człowiek wolny od świadczeń
feudalnych.
43
Włodyka, kmieć pozbawiony praw rodowych.

24

Biała Góra i okoliczne włości

Ze względu na interesujące nas zagadnienie szczególnego znaczenia nabiera
rycersko-ziemiańska włość Komorowo, gdyż na jej obszarze została lokowana osada
Wolsztyn. Dzieje tej miejscowości są więc nierozerwalnie związane: z osadniczogospodarczym rozwojem dóbr Komorowo, z ich posesorem komesem Luderem oraz
jego następcami.
Komes Luder pochodził z Dolnego Śląska44. Będąc poddanym księcia Henryka
Brodatego, w 1234 roku, uczestniczył w wyprawie wojennej na Wielkopolskę. W
uznaniu rycerskich zasług otrzymał ziemiańską włość: Godziszewo45. Widocznie w
tamtym peryferyjnym rejonie Luder nie widział możliwości gospodarczego rozwoju.
Zatem, gdy nadarzyła się okazja nabywa, od swego pobratymca, rycersko-ziemiańską
włość Komorowo i przenosi się w te strony.
W nowym środowisku Ludera czekały niełatwe wyzwania. Jednak dzięki
zapobiegliwości, inicjatywie i dalekosiężnym planom wnet uporał się z piętrzącymi
trudnościami.
Wykorzystał sytuację,

jaka zaistniała po zachodniej stronie Dojcy.

Dotyczyło to niałeckich dóbr, które po śmierci kanonika Sędziwoja utraciły swą

44
45

Jego rodowym gniazdem były Brody, miejscowość położona nieopodal Lwówka Śląskiego.
Kodeks Wielkopolski...,, tamże.
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wiodącą, gospodarczo-społeczną i religijną rolę. Zaistniały zatem przesłanki, by funkcję
tę przejęło Komorowo.
Potwierdzają to dalsze poczynania Ludera, Niebawem w Komorowie
wzniesiony został kościół i powstała pierwsza

w tym rejonie parafia46. W kontekście

takich działań komorowska włość, której ekonomiczna kondycja nie przedstawiała się
najlepiej, wkroczyła na drogę społecznego i gospodarczego rozwoju.
Luder był człowiekiem ambitnym i dumnym. Nie satysfakcjonowało go
pozostawanie właścicielem pojedynczej posiadłości. Jego pragnieniem było stać się
ziemianinem-posesjonatem

wielkoobszarowych

dóbr.

Dążył

urzeczywistnienia swoich zamierzeń poprzez przestrzenny rozwój

zatem

do

komorowskiej

posiadłości.
W centrum jego zainteresowania znalazła się rolniczo-rybacka osada Karpicko,
którą ówczesny dziedzic Wojciech zamierzał sprzedać. Sprawa jednak się odwlekała i
Luderowi nie udało się niniejszej transakcji sfinalizować.47 Wobec tego postanawia
rozwój

gospodarczy

komorowskich

dóbr

kontynuować

poprzez

osadnictwo

wewnętrzne.
Pozyskiwanie nowych obszarów gospodarczych, by w oparciu o nie rozwijać
osadnictwo, było możliwe jedynie w obrębie tych włości, które posiadały odpowiednie
rezerwy gruntowe, a przebiegający w nich osadniczy proces, ze względu na utrudnienia
lub nieprzewidziane przeszkody, został przerwany. W odniesieniu do Komorowa
dotyczyło to obszarów położonych wśród bagiennych rozlewisk rzeki Dojcy..
Takie niezagospodarowane

obszary były bezużyteczne. Aby stały się

gospodarczo przydatne, należało je udrożnić i trwale zasiedlić. W takim przypadku
zachodziła konieczność osuszenia tego terenu i zbudowania przezeń trwałej drogi.
Realizacja takiego przedsięwzięcia wymagała jednak czasu i sporego kapitału.
Tymczasem kiesa Ludera była pusta.
Nieopodal Niałka, nad rzeką Dojcą, znajdował się młyn wodny. Właścicielem
tego młynarskiego zakładu Luder stał się wraz z nabyciem Komorowa. Ze względu na
utrudniony do młyna dostęp postanowił się go pozbyć.

46

Z. Zakrzewski , Z dziejów Wolsztyna i okolicy, Leszno 1932. Do komorowskiej parafii należały:
Karpicko, Rostarzewo, Tłoki, Dąbrowa i Berzyna.
47
Stało się to dopiero za jego następcy, Peregryna II.
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Chęć nabycia młyna wyraził przełożony zakonu cystersów w Obrze o. Jan. Do
transakcji doszło 29 czerwca 1285 roku w Poznaniu. Świadkami byli; komes
Tomisław- wojewoda poznański, komes Gniewomir- sędzia poznański, Piotr- kasztelan
poznański, Wojciech z Karpicka oraz książęcy podczaszy Janusz Burgard z Rataj ,48
Forma transakcji i rodzaj zawartych w niej postanowień wskazują, że młyn
został klasztorowi przekazany na zasadzie ugody. Z tej racji klasztor zobowiązał się, że
niniejszy młyn będzie, na rzecz właścicieli Komorowa i jego spadkobierców świadczyć,
dożywotnio i bezpłatnie młynarskie usługi.
Aby umożliwić dogodny do młyna dostęp, zwierzchność klasztorna zobowiązała
się przeprowadzić przez komorowskie bagna drogę. Zamiar ten spotkał się z aprobatą
Ludera, gdyż stwarzał warunki do realizacji jego życiowego planu. Powstanie drogi
umożliwiło by zbudowanie na Białej Górze służebnej osady..49
Luder nie doczekał tej chwili. Zmarł niebawem, a wraz z jego odejściem
klasztor odstąpił od zamiaru budowy drogi. Nie poczuwał się również do realizowania
zawartych w umowie zobowiązań.
Świadkiem transakcji był spowinowacony z Luderem ziemianin Janusz Burgard
z Rataj. To on po śmierci Ludera roztoczył opiekę nad małoletnim Peregrynem i
wszczął z zakonem cysterskim w Obrze sądowy proces.
Roszczenia , jakie w imieniu swego podopiecznego pod adresem cysterskiego
zakonu wysuwał Burgard, okazały się zasadne. Zatem decyzją księcia Przemysła II, z
dnia 2 lipca 1286 roku, poprzednia ugoda została unieważniona. W nowej umowie.
klasztor jako

rekompensatę za przejęty młyn musiał Peregrynowi przekazać wieś

Żodyń50.
Ponieważ nieaktualną stała się sprawa darmowego przemiału dworskiego zboża,
przeto wymuszono na klasztorze ustępstwo, które dziedzicom Komorowa umożliwiało
zbudowanie w sąsiedztwie Karpicka własnego młyna51.
Z takim werdyktem trudno było się klasztornej zwierzchności pogodzić.
Wymuszona zgoda na wzniesienie nieopodal Ruchocinej Gaci konkurencyjnego młyna

4848

Kodeks Wielkopolski, I,557. Na ten akt prawny powołuje się S. Karwowski w broszurze Wolsztyn i
jego dziedzice, s 3-4.
49
Tamże.
50
Tamże. Transakcję tę potwierdził król Wł.. Jagiełło w Łęczycy 6 maja 1431 r.
51
Tamże. Lokalizacja młyna dowodzi, że w owym czasie Peregryn był także właścicielem Karpicko ..
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była nie do przyjęcia. Dlatego klasztor czynił wszystko, aby do powstania młyna nie
doszło, względnie, by jego budowę opóźniono w czasie.
Zawziętość, jaką zwierzchność zakonna w tej sprawie przejawiała, podnieciła
nienawiść Peregryna. Dlatego, w 1309 roku, podczas

buntu w Mochach i jego

tragicznego finału opowiedział się po stronie kolonów. Wykorzystał także nadwątloną
reputację cystersów w Obrze wnosząc wobec nich własne pretensje i roszczenia.52
Nie wiadomo jaki stosunek przejawiał

Peregryn do planów Ludera. Czy tak

jak ojciec widział wydźwignięcie komorowskich dóbr z ekonomicznej zapaści poprzez
zagospodarowanie bagiennego uroczyska, czy był takiemu przedsięwzięciu przeciwny.
Poczynania Peregryna wskazują, że

zaakceptował plany ojca i przez ten trudno

dostępny teren podjął budowę drogi.
Aby zrealizować takie przedsięwzięcie, należało najpierw przez bagienne
miejsca usypać groble. Wymagało to czasu i sporych finansowych nakładów. Trudno
zatem stwierdzić, czy podjęta przez Peregryna inwestycja została
zakończona i czy

za jego życia

na Białej Górze zostały stworzone warunki do założenia osady.

Nie wiemy także jaki stosunek do tej inwestycji przejawiał syn Peregryna,
Świętomir . Brak jakichkolwiek z jego strony działań, które by potwierdzały, że
podjął dzieło swych przodków wskazuje, że nie był

tym przedsięwzięciem

zainteresowany. Z tej racji prace związane z zagospodarowaniem Białej Góry zostały
odłożone na okres późniejszy
Świętomir jako dziedzic Komorowa, Karpicka, Tłoków, Żodynia i Godziszewa
swoje gospodarcze zainteresowania skierował na wznoszenie nowych inwestycji. Około
1364 roku, wzniósł na Dojcy, nieopodal poprzedniego młyna kolejny zakład.

Tą

inwestycją odświeżył nienawiść jaka tkwiła w zakonnej zwierzchności do dziedziców
Komorowa. Teraz te urazy odżyły i stały się zarzewiem wieloletniego sporu oraz
sądowego procesu, który dla Świętomira zakończył się niekorzystnym wyrokiem53 .
Sądowy werdykt

jeszcze bardziej skomplikował

nie najlepsze stosunki

pomiędzy dziedzicami Komorowa a klasztorem w Obrze. Zatem niemożliwym było,

52

Dotyczyły one głównie nierespektowania zawartej w 1286 r. z cysterskim klasztorem w Obrze umowy
i stwarzania utrudnień podczas stawiania na Dojcy dworskiego młyna.
53
Młyn został wzniesiony bezprawnie, gdyż od 1257 roku tereny położone po obu stronach Dojcy
należały do klasztoru cystersów w Obrze. Zatem sąd orzekł rozebranie młyna, z czym ówcześni
dziedzice komorowskich dóbr nie mogli się pogodzić.
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aby w atmosferze pomówień, skarg i potęgującej

nienawiści cystersi z Obry

partycypowali w inwestycjach prowadzonych na rzecz Komorowa.
Wobec tego

prace, związane z budową drogi i lokalizacją na Białej Górze

osady, były prowadzone wyłącznie z inicjatywy i przy finansowych nakładach
komorowskich dziedziców.

2. Osada na ,,Białej Górze”
W XIV wieku został zakończony trwający ponad dwieście lat proces osadniczy
oparty na strukturze łana. Obok nielicznych wsi lokowanych na ,,surowym korzeniu”
zakłada się także osady w sąsiedztwie już zagospodarowanych miejscowości. W latach
1314-1399 powstało w rejonie Komorowa wiele nowych osad, a wśród nich rolniczorzemieślnicza osada o nazwie Olstin.
Kontrowersje budzi pochodzenie nazwy. Wśród wielu poglądów najbardziej
przekonywujący wydaje się wywód, który nazwę tę kojarzy z ,,olsem”, lasem olszowym
występującym nagminnie na terenach podmokłych, bagiennych. Właśnie takim
drzewostanem porosły był teren, zanim na Białą Górę wkroczyło trwałe osadnictwo.
Zatem nazwa Olstin wywodzi się od olszynowego gaju, na którego karczowisku osada
ta powstała.
Na przestrzeni dziejów pisownia nazwy Olstin ulegała wielokrotnie zmianom.
Zachowywała jednak zawsze zbliżone brzmienie. Stąd w kontekście Olstina pojawiał
się: Fulsztyn, Volstin, Wolstin, zanim utrwaliła się ostateczna nazwa Wolsztyn.
Natomiast

termin:

Wolsteyn,

Wollstein,

utworzony

zapewne

od

kamienia

oznaczającego określony ciężar wagowy wełny, jest pochodzenia niemieckiego i
obowiązywał w czasach pruskiego zaboru.
Wolsztyn należy zatem do miejscowości, której powstanie zostało z góry
zaplanowane, a lokalizacja wcześniej ustalona. Zastanawia jedynie fakt, dlaczego pod
lokację tej osady obrano takie niekorzystne, przestrzennie ograniczone miejsce, gdy
wokół Komorowa znajdowało się aż nadto gotowych do zasiedlenia terenów. Zapewne
o lokalizacji Olstina przesądziły ślady istniejącej ongiś w tym miejscu prasłowiańskiej
osady.
Olstin -Wolsztyn, podobnie jak wiele założonych w tamtym okresie osad, nie
posiada metryki. Stąd datę założenia Wolsztyna określa się w przybliżeniu na rok 1384
29

Mieści się ona w przedziale czasowym pomiędzy 1379 a 1394 rokiem. Jest to okres,
gdy komorowskie dobra dzierżył syn Świętomira, któremu przez pamięć na dziadka
nadano także imię Peregryn54. To on stał się założycielem miejscowości,
która z niewielkiej

czynszowej osady przeobraziła się z czasem we współczesne

miasto. Zanim to nastąpiło, upłynęło sporo lat, a podejmowane działania pochłonęły
niemało funduszy.
Każda akcja kolonizacyjna, niezależnie od tego czy przebiegała w oparciu
o osadników rodzimych, czy sprowadzonych z krajów zachodnich, wiązała się zawsze
z ogromnymi kosztami. Nakłady te wzrastały, gdy osada była lokowana na ,,surowym
korzeniu” i zachodziła konieczność przygotowania terenu. Do tego dochodziły koszty
związane z werbunkiem i transportem osób, które wyraziły zgodę na osiedlenie.
Każdy osadnik, który podjął taki zamiar, otrzymywał materialne wsparcie.
Bez tego nie byłby wstanie na nowym terenie rozpocząć życia. Oprócz gruntowej
działki otrzymywał także materiał niezbędny do wzniesienia budynku mieszkalnego
i zabudowań gospodarczych, stosowną obsadę w postaci bydła, odpowiednią miarę
zboża do siewu oraz pewną kwotę pieniędzy.
Rozwój

gospodarczy

poprzez

kolonizację

wewnętrzną

przedsięwzięciem niezmiernie kosztownym. Zapewne z takiego

był

zatem

powodu pierwszy

posesjonat Komorowa nie zorganizował wsi. Stąd przez trzy wieki Komorowo istniało
wyłącznie jako osada dworska jednołanowa.
Nie był to odosobniony przypadek. Podobnie postąpił ówczesny właściciel
Niałka, gdy zakładał Powodowo55. Na nowym miejscu ograniczył się jedynie do
wzniesienia rodowej rezydencji i założenia dworskiego gospodarstwa.
Gdy, w 1384 roku, Peregryn przystępował do wznoszenia na Białej Górze
osady, musiał zdawać sobie sprawę z wyzwania, jakiego się podjął. Zatem wiedział, że
przy takim przedsięwzięciu liczyły się pieniądze i to niemałe.
Peregryn, nie dysponując własnymi środkami, zaciągnął u cystersów w
Paradyżu56kredyt w wysokości 300 grzywien w srebrze.57

Na owe czasy była to

54

Żeby nie mylić z dziadkiem, historiografowie oznaczają go przydomkiem Peregryn II.
Z zagospodarowywania swych włości poprzez osadnictwo rolne zrezygnowali także właściciele
Karpicka i Berzyny.
56
Z. Zakrzewski, tamże.
57
Tamże.
55
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kwota niebagatelna, dlatego zakon, dla zabezpieczenia udzielonej pożyczki, przejął w
zastaw Karpicko i Tłoki.58
W oparciu o uzyskane środki rozpoczęto na Białej Górze wznoszenie osady.
Domy stawiano z drewna, a dachy kryto gontem lub strzechą. Wstępnie zabudową
objęto teren wokół wzniesienia, po czym rozprzestrzeniano ją wzdłuż drogi
w kierunku północno-wschodnim. Typ zabudowy oraz rozmieszczone wokół niwy
wskazują, że pierwotnie była to niewielka wieś rolniczo-hodowlana. Taki charakter
osada ta zachowała przez znaczny okres czasu, zanim nie została zdominowana przez
rzemieślników i kupców.
Nie wiadomo, czy zaciągnięta przez Peregryna pożyczka pokryła koszty
związane

z zasiedleniem Białej Góry i czy objęta tym planem kolonizacja została w

terminie zakończona. Od tych dokonań zależała bowiem kondycja gospodarcza nowo
powstałej osady i dochody z niej płynące. Te zaś nie przedstawiały się najlepiej. W
dodatku na komorowskich dobrach ciążył zaciągnięty kredyt.
Mimo usilnych starań nie udało się Peregrynowi tego

kredytu w terminie

spłacić. Zatem przez trzynaście lat przynależne do komorowskich dóbr najbardziej
intratne posiadłości: Karpicko i Tłoki pozostawały w rękach paradyskiego zakonu.
Aby Komorowo odzyskało gospodarczą kondycję, należało zastawione włości
bezzwłocznie odzyskać. Tej chwili Peregryn

nie doczekał. Zatem wraz z włością

komorowską wszelkie zobowiązania związane z jej zadłużeniem przejęli synowie:
Grzymko i Mikołaj.
By jak najprędzej wyzbyć się zadłużenia, nie wiadomo od kogo, uzyskali
znaczny kapitał, który pozwolił im spłacić kredytowe zobowiązania .59 Dzięki temu,
w 1393 roku, odzyskali Karpicko, a cztery lata później Tłoki. Natomiast w ramach
rozliczeń końcowych, (14 stycznia 1393 roku), przekazali zakonowi w Paradyżu
rycersko-ziemiańską posiadłość Godziszewo.60
W takich

niesprzyjających

warunkach

gospodarczych

i

piętrzących

finansowych trudnościach rodziło się przyszłe miasto Wolsztyn.

58

Tamże.
Wszystko wskazuje, że potrzebne na wykup Karpicka i Tłoków środki uzyskali od Marcisza z Sepna.
.
60
Karwowski St. Wolsztyn i jego dziedzice. Na niniejszym tekście opierają się: Z. Zakrzewski, tamże, i
K. I. Bednarczyk, tamże, s.62.
59
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Nie wiadomo, jak w początkowym okresie kształtowała się narodowościowa i
zawodowa struktura mieszkańców Wolsztyna. Z ekonomicznej analizy wynika,

że

pierwotnie była to osada rolnicza, zasiedlona przez 10-ciu kmieci. Następnie osadę
rozbudowywano, przez

osadzanie rzemieślników sprowadzanych

z krajów

niemieckich. Jak liczni byli ci przybysze, trudno ustalić. W zasadzie nie miało to
istotnego znaczenia, gdyż w czasach trwającej lokacji liczył się każdy osadnik.
W owym czasie nie było również wyraźnego rozgraniczenia rzemiosła od
rolnictwa. Stąd każdy rzemieślnik był po części rolnikiem i odwrotnie. Taka
dwuzawodowa struktura mieszkańców Wolsztyna przetrwała bardzo długo. Stąd
w początkowym okresie miejscowość ta

była traktowana jako czynszowa osada

służebna.

Komorowskie dobra w XV wieku

3. Na prawach miasta
Grzymko i Mikołaj zaciągniętego kredytu

nie byli wstanie w ustalonym

terminie spłacić. Wobec tego, około 1415 r., odstępują Komorowo

wraz z

przyległościami Marciszowi z Sepna .61 Zmiana właściciela okazała się dla Wolsztyna
szczególnie korzystna, gdyż przed tą osadą zarysowała się perspektywa

społeczno-

ekonomicznego rozwoju .

61

Dla siebie pozostawili Karpicko, gdzie przejściowo zamieszkali, zanim przenieśli się do Brodów
k/Lwówka Śląskiego, rodowej posiadłości Luderów
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Ponieważ w obrębie Komorowa nie było czynszowej wsi, dlatego Marcisz
Sepnieński uwagę swą

skoncentrował na Wolsztynie. Roztaczając nad tą osadą

szczególną opiekę liczył zapewne na to, że przy intensywnym rozwoju ma ona szansę
stać się miastem,
Plany Marcisza względem Wolsztyna okazały się trafne. Ich realność
potwierdzało centralne usytuowanie tej osady w regionie i uruchomienie przez Białą
Górę tranzytowego szlaku. Wszystko przemawiało za tym, aby Wolsztyn z osady
rolniczo-hodowlanej przeistoczył się w ośrodek rzemieślniczo--kupiecki .
Aby wieś czynszową przekwalifikować w osadę służebną i uzyskać dla niej
status miasta, trzeba było wiele zachodu, starań i pieniędzy. Pieniądze były niezbędne,
aby z kancelarii panującego uzyskać stosowny akt prawny, w którym poza wyrażoną
zgodą były zawarte warunki i wymagania, jakie pretendująca do rangi miasta osada
spełniać powinna..
Doświadczyła tego miejscowość Obra, kiedy w 1686 roku zapragnęła z
klasztornej wsi przeistoczyć się w samorządne miasto o nazwie Bernardowo.62 Aby
spełnione zostały stawiane w akcie lokacyjnym wymagania należałoby najpierw
istniejącą wieś zburzyć, by następnie na jej gruzach wznieść miasto.
Nie było tego problemu, kiedy daną miejscowość lokowano od podstaw lub
znajdowała się w trakcie osadniczego rozwoju. Warunki takie spełniał Wolsztyn, zatem
nic było przeszkód, aby osada ta otrzymała status miasta.
Pierwsza udokumentowana wzmianka o mieście Wolsztynie pochodzi z 1424
roku

Dotyczy ona sądowego procesu, jaki z powództwa cywilnego Mikołajowi,

wójtowi Wolsztyna wytoczył komorowski pleban, ks. Albert, .63 Relacja niniejsza
wskazuje, że owym czasie Wolsztyn był już miastem. Zatem jego promocja miała
miejsce kilka lat wcześniej.

62

Przywilej wydany 9 maja 1686 roku przez króla Jana III Sobieskiego wyrażający zgodę na nadanie
wsi Obra prawa miejskiego i zmianę nazwy na Bernardowo.
63
Z. Zakrzewski , tamże, s.19. Dane te autor zaczerpnął z Archiwum Diecezjalnego w Poznaniu i z akt
Ziemi Kościańskiej ( zbiory ks. Cieplucha)

33

Nastąpiło to przypuszczalnie w 1420 roku64. Dokładniejszej daty nie można
ustalić, gdyż dokument potwierdzający to niezmiernie ważne dla

Wolsztyna

wydarzenie nie zachował się.65.
Wraz z prawem miejskim nowo promowana miejscowość powinna otrzymać
samorząd. Z tym społecznym organem władzy w prywatnych miastach różnie bywało.
W większości przypadków uzyskanie

statusu miasta nie było równoznaczne z

otrzymaniem autonomii. Tak było w przypadku Wolsztyna.
Zatem w mieście Wolsztynie władzę, z woli właściciela, sprawował wójt.
Właściciel powoływał także ławę przysięgłych, czyli sąd złożony z siedmiu ławników,
którzy następnie uzupełniali się przez kooptację. Ławnicy orzekali o winie oskarżonego,
a wójt wydawał wyrok. W przypadkach szczególnych i przestępstwach kryminalnych
oraz gdy oskarżonym bywał sam wójt, wtedy ławie przysięgłych przewodniczył
właściciel miasta.
Wójt był zatem najwyższą władzą w mieście, a jego mieszkańcami zarządzał
posługując się prawem (wilkierzem), które ustanawiał właściciel. Dowodzi to, że w
początkowym okresie nie powoływano organów samorządowych.
W Wolsztynie nie było zatem burmistrza i rady miejskiej, która by ustalała
podatki, wyznaczała ceny targowe, czuwała nad miarami i wagami oraz wydawała
uchwały. Wszystkie zatem uprawnienia i obowiązki były na mieszczan nakładane
odgórnie przez zwierzchność dworską.
Taki uproszczony model organizacyjny miasta nie różnił się w niczym od
przeciętnej wsi, która rządziła się zmodernizowanym prawem polskim. Funkcjonujące
według takiego modelu miasto posiadało jedynie osobowość prawną i namiastkę
samorządu, którego kompetencje ograniczały się do tego, by

mieszczanom

były

stwarzane godziwe warunki do gospodarczego rozwoju, a pobierane od nich opłaty
i czynsze wpływały regularnie do kasy właściciela.
Stopień samodzielności miasta zależał od siły gminy miejskiej, a ta od jej
wielkości. Zatem kompetencje miasta wzrastały, gdy przybywało mieszkańców .
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Wiadomości na temat początków Wolsztyna zamieszczone w Intermediach. Natomiast S, Karwowski,
w broszurze ,,Wolsztyn i jego dziedzice”, s.6. powstanie miasta kojarzy z Mikołajem i Grzymkiem i
podaje 1440 rok. Jest to sprzeczne z faktami , gdyż od 1415 roku właścicielem komorowskich dóbr był
Marcisz z Sepna.
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Zapewne zaginął podczas pożaru w 1469 roku. Z braku konkretnej daty lukę tę uzupełniają legendy.
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Zapewne z myślą o nich wzniesiono w Wolsztynie kaplicę (oraculum), a w 1424 roku
zorganizowano szkołę.
Istnienie w Wolsztynie kaplicy potwierdza wzmianka zawarta w aktach
sądowych z 1424 roku. Wtedy to ówczesny sługa kaplicy, kleryk Paweł, wytoczył
wolsztyńskim mieszczanom proces sądowy o to, że podczas poboru świętopietrza
został przez nich znieważony.
Nie wiadomo, jak długo funkcjonowała w mieście Wolsztynie taka absolutna
władza i kiedy wprowadzona została samorządność z prawdziwego zdarzenia.
Okoliczności sprawiły, że nastąpiło to stosunkowo szybko. W 1440 roku umiera
Marcisz Sepnieński. Po nim komorowską włość odziedziczył syn Jakub.
Nowy dziedzic, mając na względzie gospodarczo-społeczny rozwój

dóbr,

szczególną troską otoczył miasto i jego mieszkańców. Aby zapewnić im bezpośrednią
posługę kapłańską, rozbudował miejscową kaplicę, podnosząc ją do rangi kościoła.
Kościół był obiektem niewielkim, wzniesionym z drewna. Posiadał oddzielną
dzwonnicę, na której w 1442 zawieszono dzwon.66 Wtedy właściciel miasta wystąpił
do kurii biskupiej w Poznaniu z prośbą o zalegalizowanie tej świątyni jako miejskiego
kościoła.
Konsekracji świątyni pod wezwaniem Zwiastowania NMP, 4 kwietnia 1443
roku, dokonał ordynariusz diecezji poznańskiej ksiądz biskup Andrzej z Bnina. Tym
aktem kościół został przekazany wiernym.67
,,...Żeby zaś w tym kościółku nie zaniedbywano służby Bożej, pan Jakub-dziedzic, daje
na wieczne czasy proboszczowi, jego kościołowi i następcom, dwie marki rocznego
czynszu z dochodów miasta. Daruje również kawał ziemi i dom przy kościele. Ponadto
rybakowi, którego miał pleban i kościół, by łowił ryby w dworskim jeziorze, lecz tylko
małymi sieciami. Dla powyższej darowizny proboszcz Wawrzyniec jest zobowiązany
przyjąć i utrzymać drugiego wikarego. Ten zaś ma obowiązek odprawiania mszy
świętej we wspomnianym kościele, przynajmniej raz w jakikolwiek dzień tygodnia...”68

66

Od 1450 roku mieszkanie w wieży zajmował ksiądz emeryt, który w miejskim kościele sprawował
kapłańskie posługi.
67
Księga Akt Biskupich nr 1, karta 55. Dokumenty te znajduje się w Archiwum Parafialnym w
Wolsztynie.
68
Tamże.
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Z treści niniejszego aktu wynika, że świątynia ta należała do komorowskiej
parafii

i spełniała funkcję kościoła filialnego. Z tej racji była jedynie doraźnie

obsługiwana przez wyznaczonego wikarego. 69
Taka zależność była przez mieszkańców miasta nie do zaakceptowania.
Zapewne pod naciskiem mieszczan Jakub Sepnieński wystąpił do kurii z prośbą o
wyłączenie miejskiego kościółka spod zależności komorowskiego plebana. Zgodę taką
uzyskał. Zatem od 1459 roku wszelkie nabożeństwa, obrzędy kościelne i posługi
duszpasterskie były sprawowane przez miejscowego księdza.
Próba usamodzielnienia wolsztyńskiego kościoła spotkała się ze stanowczym
sprzeciwem komorowskiego proboszcza. Konflikt narastał aż przybrał znamiona sporu
kompetencyjnego. Zatem do jego rozstrzygnięcia włączono biskupa. Po rozpatrzeniu
spornych kwestii, 5 września 1461 roku, poznańska kuria wydała dekret, w którym
uznawała komorowskiego proboszcza za kompetentnego do podejmowania decyzji na
obszarze podległej jemu parafii.
Co się zaś tyczy wcześniejszych ustaleń, to zachowały one swoją ważność, a
nawet

zostały rozszerzone. Na przykład

dodano, aby w niedzielę i święta msza

główna, czyli suma, była odprawiana w miejskim kościele, a msza poranna, primaria, w
komorowskim.
Z takiego rozstrzygnięcia, poza właścicielem

Wolsztyna, korzyść odniósł

głównie miejski kościół, gdyż wzrosła jego ranga. Od tego czasu wikary miejskiego
kościoła używał tytułu: ,,minister ecclesiae in Olstin” , lub ,, plebanus in Olstin”. .70
W 1443 roku w Komorowie zlikwidowano szkołę, a jej uprawnienia przekazano
szkole miejskiej. Wskazuje to, że Wolsztyn jako osada miejska rozwija się i stopniowo
zyskuje na znaczeniu.
W 1458 roku Wolsztyn znalazł się w wykazie miast wielkopolskich, które
zostały zobowiązane do przysposobienia określonej ilości żołnierzy i wysłania ich na
wojnę z Krzyżakami.
Z wyznaczonego limitu wynika, że Wolsztyn wraz z Międzychodem i
Zbąszyniem znalazł się w grupie miast, które były zobowiązane wyekwipować po 4
żołnierzy.71
69

Tamże.
Z. Zakrzewski, tamże.
71
S. Karwowski, tamże, s 6.
70
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4. Na magdeburskim prawie
Ekspansja gospodarcza w XIV wieku znalazła swój wyraz w rozwoju kraju.
Nastąpiły istotne zmiany w przekształceniach form terytorialnych i ustrojowych.
W odniesieniu do miast już istniejących przekształcenia te zmierzały do rozszerzenia
przywilejów

lokacyjnych.

Takie

uprawnienia

wnosiło

prawo

magdeburskie.

Jednak większość miast, wśród których znalazł się również Wolsztyn, takiego prawa
nie posiadały.
Aby prawo magdeburskie otrzymać, należało spełniać określone warunki,
a z monarszej kancelarii uzyskać stosowny przywilej. 72
Miejscowość ubiegająca się o taki przywilej była zobowiązana:,,... na wzór
innych miast i miasteczek ratusz miejski wybudować, który nad prawem czuwa, ulice
należycie utworzyć, ludzi wszelkiego narodu i stanu do tegoż miasta przyjmować i
wprowadzać, [oraz] onoż miasto wszelkim pożytecznym sposobem powiększać i
wyposażać, fosami, murami i obwarowaniem dla obrony i bezpieczeństwa mieszkańców
w miarę możności otoczyć...”73
Ułatwione zadanie miały miejscowości, które lokację rozpoczynały od podstaw,
względnie te, co do tego zostały zmuszone na skutek zaistniałego kataklizmu,
na przykład pożogi. W takiej nieprzewidzianej sytuacji znalazł się Wolsztyn.
W 1469 roku

Wolsztyn spłonął. Drewniana zabudowa i rolniczy charakter

miasteczka każe przypuszczać, ze niewiele z niego ocalało. Zatem należało wszystko
zaczynać od początku.
W tym tragicznym okresie właścicielem Wolsztyna był Andrzej Sepnieński, syn
Jakuba. To on wyjednał u króla Kazimierza Jagiellończyka stosowny przywilej. Jemu
zatem miasto Wolsztyn zawdzięcza swą odbudowę na nowoczesnych, urbanistycznych
podstawach, a mieszczanie przywileje oparte na magdeburskim prawie 74.
Chociaż niniejszy dokument się nie zachował, to, co zawierał, możemy
odtworzyć na podstawie wilkierzy, ordynacji, układów i innych akt wystawianych
przez kolejnych właścicieli dla uregulowania życia w mieście.

72

Takie warunki wyszczególnia akt wydany w 1686 roku przez kancelarię króla Jana III Sobieskiego dla
Obry. Zbiory biblioteki WSD w Obrze. (dokument cytowany).
73
Tamże.
74
S. Karwowski, tamże, s. 6. ( w oparciu o akta Archiwum Mycielskich )
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Dla uściślenia wiedzy na temat organizacji i procedur regulujących życie
w nowożytnym mieście przydatny staje się niewykorzystany przywilej Obry75.
Zawiera on szereg zaleceń i postanowień, które nie znalazły się

w ówczesnych

lokalnych dokumentach, a dla rozwoju miasta były istotne. Zatem warto zapoznać się
z niniejszym aktem i zawartymi w nim procedurami.
Według

tego

właściciel nadal zachowywał

mieście. Zatem jak dawniej wyznaczał

nieograniczoną

władzę

w

wójta, burmistrza, ustanawiał urzędników,

określał wysokość opłat oraz wyrażał zgodę na zakładanie bractw cechowych i
korporacji kupieckich.
W oparciu o taki unowocześniony przywilej lokacyjny, zwany powszechnie
prawem magdeburskim, w 1470 roku, Andrzej Sepnieński wydał rozporządzenie wilkierz, w którym zawarł swoje sugestie odnośnie nowej organizacji miasta i powołał
radę z burmistrzem na czele. Dzięki temu dokumentowi mamy okazję poznać skład
pierwszej w dziejach Wolsztyna rady miejskiej i powzięte przez ten samorządowy
organ uchwały.
Nowo powołana Rada miejska w składzie Jan Czech - burmistrz oraz radni: Jan
Kusz, Piotr Krawiec, Jakub Starszy, Jan Czarny i Mikołaj Świetlik z braku ratusza
obradowała w domu burmistrza. Na posiedzeniu tym uchwalono: opłatę targową
wynoszącą 2 grosze od wozu, wyrażono zgodę na założenie cechu balwierzy oraz
ustalono zasady powoływania nauczyciela szkoły miejskiej i określono koszty
związane z jego utrzymaniem. 76
Rozporządzenie z 1470 roku normowało również pozostałe dziedziny życia w
mieście. Unormowania te odnosiły się głównie do osób związanych

z rzemiosłem i

handlem, Określały także formę przestrzenną miasta, rozmieszczenie ulic i rodzaj
zabudowy.
Dokument określał także liczbę jarmarków i targów, do udziału w których
dopuszczał: ,,...wszystkich kupców, handlarzy i rzemieślników z rzeczami i towarami, z
końmi, bydłem, trzodą, rybami, winem i zbożem [i zezwala się] swobodnie sprzedawać,
kupować i ceny wymieniać oraz uczciwie handle przeprowadzać i odbywać...”77

75

Tamże.
S. Karwowski, tamże. oraz Z. Zakrzewski, tamże, str. 5.
77
Tamże.
76

38

W dalszej części przywilej uwzględniał również imigrantów, którzy w nowo
urządzonym mieście zamierzali na stałe osiąść. Zgodnie z obowiązującym prawem byli
oni przez 24 lata zwolnieni od wszelkich opłat dworskich i świadczeń na rzecz miasta..
Reorganizacja dawnego lub wznoszenie nowego miasta to nie tylko ustalenia
prawne. Z przywilejem tym wiązała się przede wszystkim przebudowa urbanistyczna.
Wprowadzała ona, w miejsce dotychczasowej luźnej zabudowy, zabudowę zwartą oraz
kompleks ulic połączonych z rynkiem
Wytyczając

w Wolsztynie dogodną sieć ulic, musiano dostosować się do

istniejącej tranzytowej drogi, przy której rozlokowane było pierwotne miasto jak i do
właściwości terenu.
Z uwzględnieniem wszelkich wymogów i zaleceń zawartych w akcie
lokacyjnym społeczeństwo Wolsztyna budowało na nowo swoje miasto. Mimo, że
wznoszono je od podstaw, nie była to lokacja na ,,surowym korzeniu”, gdyż nie
organizowano nowej osady,

lecz bazowano na poprzednim miejscu, a ściślej

pogorzelisku.
Mając na względzie dalszy przestrzenny rozwój Wolsztyna, obszar po
pierwotnej osadzie znacznie poszerzono. Odtąd w skład miasta wchodziły także
pozostałe tereny rozciągające się na przestrzeni, od komorowskiej plebani do granic
Berzyny, Niałka i Chorzemina.78Z tego wynika, że wschodnią granicę, rozdzielającą
Wolsztyn od Komorowa, stanowiła rzeczka przepływająca przez ,,dworskie.łąki”.
W centralnej części miasta umiejscowiono rynek, czyli plac targowy, z którego
rozprowadzono

uliczki . Przy nich

każdy z mieszczan otrzymywał parcelę

na

zbudowanie domu. Była to działka o wymiarach 38 łokci szerokości i 72 długości
(około 10 arów). Ze względu na ograniczoną przestrzeń stosowano zabudowę zwartą
rozmieszczoną po obu stronach ulicy.
Podobnie jak dawniej, budynki i zabudowania gospodarcze wznoszono

z

drewna. Aby uchronić je przed kolejnym pożarem, nie kryto ich już strzechą, lecz
gontem lub łupkiem. Zabudowa, zrazu drewniana, z upływem czasu zastępowana była
murowaną. Stało się to zauważalne od czasu, gdy wzmógł się napływ rzemieślników i
kupców z krajów niemieckich.

78

Tamże.
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Imigracji sprzyjały korzystne warunki osadnicze powiązane z długookresowymi
zwolnieniami od wszelkich opłat i perspektywa rozwijającego się miasta. Na nowych
warunkach i przy korzystnej koniunkturze Wolsztyn bardzo szybko z osady służebnej
przeistaczał się w ośrodek rzemieślniczo-kupiecki.
Intensywnemu

rozwojowi

Wolsztyna

sprzyjały

okresowe

jarmarki

i

cotygodniowy targ. W okresie początkowym jarmarki urządzano trzy razy w roku:
wiosną, latem

i jesienią. Zgodnie ze zwyczajem organizowano je podczas świąt, w

okresie wolnym od nasilonych prac polowych.
W Wolsztynie jarmarki odbywały się: 3 maja (Święto Znalezienia Krzyża
Świętego), 14 września ( Podwyższenie Krzyża Świętego)

i 25 listopada, w dniu

Świętej Katarzyny, patronki komorowskiego kościoła, Natomiast cotygodniowy targ
miejski, pierwotnie odbywał się w środy. Dopiero w latach późniejszych przeniesiony
został na sobotę i obejmował także niedzielę.
W rozwoju miasta Wolsztyna. jarmarki i targi odgrywały bardzo ważną rolę.
Promowały miasto i podnosiły jego rangę jako znaczącego ośrodka rzemieślniczohandlowego. Czyniły z niego centrum wymiany towarowej o zasięgu regionalnym
i międzyregionalnym.
Taki znaczący ośrodek miejski nie mógł się rozwijać nie posiadając ratusza.
Przystąpiono zatem bezzwłocznie do jego budowy. Tym przedsięwzięciem zakończona
została odbudowa Wolsztyna. Powstało miasto rzemieślników i handlarzy oparte na
obowiązujących wówczas najnowszych urbanizacyjno-organizacyjnych założeniach.
Od tego czasu Wolsztyn posiadał

ratusz, w którym urzędował burmistrz

i obradowała rada miejska79. Posiadał również wagę do sprawdzania masy towarowej,
pręgierz, przy którym wymierzano sprawiedliwość, łaźnię, gdzie odświeżano ciało oraz
kościół, który nierzetelnych kupców i rzemieślników przywracał na drogę uczciwości
i cnoty.
Promocja miasta i budowa ratusza była powiązana z ogromnymi wydatkami.
Musiały one poważnie nadwyrężyć zasoby finansowe miasta i jego właściciela. A
rozwijające się

miasto wymagało

dalszych finansowych nakładów i bardziej

rygorystycznych unormowań prawnych.

79

W owym czasie, w mieście Wolsztynie, funkcję burmistrza sprawował Piotr Krawiec.
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W związku z tym,

w 1471 roku, Andrzej Sepnieński wydał kolejny wilkierz.

W odróżnieniu od poprzedniego miał on charakter kodeksu karnego. Dlatego obok
rejestru przestępstw kryminalnych i wykroczeń obyczajowych wyszczególnione zostały
także stosowne kary.
Taki dokument został zapewne wydany z myślą o ławie przysięgłych , gdyż ona
rozpatrywała tego rodzaju wykroczenia. Jednak rodzaj zasądzanych

kar, głównie

pieniężnych, wskazuje, że w takich przypadkach kierowano się wyłącznie względami
materialnymi.
Ferowanie wyroków z uwzględnieniem kar pieniężnych dowodzi, że miasto jak
i jego właściciel znajdowali się na skraju bankructwa. Środki pieniężne jakie wpływały
z kar miały zatem zapobiec finansowej katastrofie, względnie złagodzić jej skutki w
obliczu nadciągającego kryzysu.

5. W obliczu gospodarczego regresu
Od połowy XV wieku w rozwoju Wolsztyna stają się odczuwalne zjawiska
negatywne związane z regresem gospodarczym. Przyczyny tego zjawiska i szczegóły
jego występowania, a zwłaszcza czas, niełatwo ustalić. Niewątpliwie spowolnieniu
uległa koniunktura na produkty konsumpcyjne związane z przetwórstwem runa
owczego. Zmalał zatem popyt na ten surowiec i wyroby zeń wytwarzane. Załamał się
lokalny rynek.
Skutki kryzysu stały się szczególnie odczuwalne na przełomie XV - XVI
wieku, kiedy upadła wytwórczość rzemieślnicza. Wtedy drastycznie pogorszyła się
materialna sytuacja wolsztyńskich mieszczan.
Trudną sytuację w Wolsztynie komplikował w dodatku fakt, że dla większości
osadników skończył się okres wolny od feudalnych świadczeń. W zaistniałej sytuacji
nie było możliwości wywiązywania się z zobowiązań względem właściciela. Ponadto
miasto było obciążone podatkiem na rzecz skarbu państwa tzw. szosem, który poborcy,
nie zważając

na trudności gospodarcze, pobierali

od wszelkiego majątku

nieruchomego i ruchomego80.

80

Szos, podatek miejski pobierany od majątku nieruchomego i ruchomego mieszczan. Według Akt
Poborowych z 1580-81 roku szosowe płacone przez Wolsztyn wynosiło 69 florenów . W tym czasie
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Wiele

ówczesnych miast, zaliczanych pod względem organizacyjno-

gospodarczym do osad o prężniejszej kondycji aniżeli Wolsztyn, nie radziło sobie
z zaistniałymi trudnościami i popadało w gospodarczą ruinę.
Skutki przeciągającego się kryzysu dotknęły przede wszystkim właściciela
Wolsztyna Andrzeja Sepnieńskiego. Aby miasto

uchronić przed gospodarczą

katastrofą, włożył w nie wszelkie posiadane środki, które nigdy się nie
zrekompensowały. Wobec zaistniałych trudności znalazł się na krawędzi bankructwa.
W takiej sytuacji jak Andrzej Sepnieński znalazło się wielu właścicieli miast
i wsi. Ratując się przed bankructwem, usiłowali pozbyć się upadłych dóbr. Jeżeli nie
znajdywano chętnych

do kupna całości, wtedy dobra dzielono i rozprzedawano

w częściach.
Podobnie w 1480 roku postąpił Andrzej Sepnieński kiedy znalazł się w
finansowej zapaści. Podzielił Wolsztyn na dwie części i rozprzedał. Zachodnią część
miasta nabył Jakub Ochelski. Wschodnią, wraz z Komorowem, kupił Piotr Iłowiecki
herbu Ostoja.
Nie wiemy, jak w tym okresie układały się stosunki mieszkańców Wolsztyna
z nowymi właścicielami i w jakim stanie znajdowała

się

gospodarczo-społeczna

kondycja miasta. Wiele wskazuje, że przy wydatnej materialnej pomocy nowych
właścicieli wolsztynianie stosunkowo

szybko odzyskali operatywność rynkową i

miasto ponownie wkroczyło na drogę gospodarczego rozwoju.
Jakub Ochelski na dobre zadomowił się w Wolsztynie. W nabytej części miasta
wzniósł okazały dworek. Był on położony nieopodal kościoła, przypuszczalnie w
miejscu, gdzie w XIX wieku wzniesiony został hotel ,,Victoria”81
Nie znamy przyczyny, dla której, w 1495 roku, Jakub Ochelski sprzedaje nagle
swoją część miasta Piotrowi Iłowieckiemu. Dzięki temu, po 15-to letnim
rozczłonkowaniu, Wolsztyn został na powrót scalony. W takim stanie miasto nie
przetrwało zbyt długo.

sąsiadujące z Wolsztynem miasta płaciły: Grodzisk-105, Kopanica-17, Kębłowo- 26, Wielichowo –23,
Zbąszyń –34, Śmigiel –34, Babimost 25 florenów:
81
Mieści się w nim obecnie Miejski Dom Kultury..
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6. Ożywienie gospodarcze
W 1506 roku umiera Piotr Iłowiecki. Schedę po nim odziedziczyli synowie Jan
i Andrzej. W 1507 roku dokonali oni podziału Komorowskimi dóbr . Tym razem
oprócz gruntów, jeziora i lasów podziałem objęto również miasto Wolsztyn82. W takim
gospodarczym rozdrobnieniu dobra komorowskie pozostawały około 30 lat.
Skutki podziału dóbr pomiędzy dwóch właścicieli

najdotkliwiej odczuł

Wolsztyn, ponieważ w społeczno-gospodarczym rozwoju miasta nastąpił kompletny
zastój. Sytuacja wolsztynian uległa poprawie, odkąd po śmierci brata

właścicielem

scalonego miasta został Andrzej Iłowiecki
Podejmując gospodarczą odbudowę Wolsztyna, Andrzej Iłowiecki zwrócił się
do kancelarii królewskiej o odtworzenie lokacyjnego dokumentu, gdyż ten z 1470
roku zaginął.
Nowy dokument został właścicielowi Wolsztyna przekazany, w 1519 roku w
Toruniu, podczas plenarnych obrad sejmu83. W odtworzonym dokumencie zostały
mieszkańcom Wolsztyna potwierdzone ich dawne przywileje, prawa i obowiązki. Odtąd
miasto Wolsztyn

prosperowało i rozwijało się w oparciu o akt prawny odtworzony

przez kancelarię króla Zygmunta Starego.
W tamtych burzliwych czasach na osadniczo - gospodarczy rozwój Wolsztyna
miała wpływ sytuacja jaka zaistniała w krajach niemieckich.
W 1525 roku w Niemczech rozgorzała wojna domowa. Zmusiła ona wielu
mieszkańców do opuszczenia rodzinnych stron i szukania bezpiecznego schronienia na
obczyźnie.

84

.

Najczęściej obierano Polskę, która za dynastii Jagiellonów stała się

europejskim mocarstwem. Gwarantowało to, nękanej bratobójczymi walkami ludności
bezpieczne schronienie, trwałą społeczno-gospodarczą stabilizację i godziwe warunki
bytowe.
Do Wolsztyna przybyła wówczas liczna grupa niemieckich

protestantów,

wyznawców nauki Lutra. Ponieważ byli wśród nich rzemieślnicy, rozmieszczono ich
w Wolsztynie,

co przyczyniło się znacząco do gospodarczego rozwoju miasta.

Pozostałych osadników rozlokowano na obrzeżach Wolsztyna: w Niałku, Karpicku
i Komorowie.
82

S. Karwowski, tamże, s.8.
Z. Zakrzewski, tamże.
84
Historia Powszechna PWN.
83
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Wśród tych przybyszów znajdowało się wielu tkaczy i foluszników,
którzy do perfekcji posiadali opanowaną produkcję sukna. Mając w Wolsztynie
bezpośredni dostęp do taniego surowca i korzystne warunki pracy, rozwijali tę
sukienniczą wytwórczość.
Nieskazitelna jakość i stosunkowo niska cena sprawiały, że wytwarzane w
Wolsztynie sukiennicze wyroby znajdywały nabywców w kraju i za granicą. Z tej
racji miasto Wolsztyn stało się znaczącym ośrodkiem produkcji i wymiany wyrobów
sukienniczych.
Organizowane w Wolsztynie okresowe targi i jarmarki na owcze runo, przędzę
oraz surowe sukna były chętnie odwiedzane przez zagranicznych kupców. Za ich
pośrednictwem wolsztyńskie sukna trafiały na rynki Czech, Siedmiogrodu, Węgier oraz
do księstw ruskich, a nawet dalej na wschód, aż do Nowogrodu.85
W 1534 roku umiera Andrzej Iłowiecki. Spadkobiercami komorowskich dóbr
zostali jego synowie Mikołaj i Jakub. Pod ich kuratelą miasto Wolsztyn nadal rozwijało
się i bogaciło.

7. Jak ,,feniks z popiołu”
Tę korzystną passę w rozwoju Wolsztyna, w 1548 roku, przerywa ogromny
pożar. Pożoga obróciła po raz wtóry miasto w perzynę. Płomienie ogarnęły także
obiekt sakralny. Mimo że ogień zdołano w porę opanować, to kościół doznał takiego
uszczerbku, że nie był wstanie spełniać swej duchowej posługi.

Spłonął także

wolsztyński ratusz i zdeponowane w nim dokumenty, .
Nawiedzające Wolsztyn pożary były następstwem nierozwagi mieszkańców,
którzy, wierni tradycji, nadal parali się rolnictwem. Płody rolne i paszę

dla bydła

gromadzili

obórkach.

na

strychach

domów

lub

w

podwórkowych

W takich warunkach na nieszczęście nie trzeba było długo czekać.
Aby na przyszłość tego rodzaju nieszczęście wykluczyć, bracia Mikołaj i Jakub
Iłowieccy wydali bardzo rygorystyczne rozporządzenie. Mieszczanom zakazano
przechowywać po strychach domów i w podwórkowych obejściach słomę, siano oraz

85

L. Bazylow, Historia Rosji, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969.
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inne łatwopalne materiały. Ponadto polecono, aby przy każdym domostwie znajdowała
się sprawna drabina, beczka z wodą oraz kubeł i bosak.
Aby niniejszy nakaz był przestrzegany, ustanowiono straż miejską. Zadaniem
straży było przeprowadzanie okresowych kontroli w celu sprawdzenia, w jakim stopniu
rozporządzenie władz miasta było przez mieszkańców Wolsztyna przestrzegane. Na
właścicieli domów lekceważących zakazy nakładano wysokie grzywny. 86
Ustawiczne i rygorystyczne kontrole osiągnęły w końcu zamierzony cel. Przez
wiele lat uchroniły one mieszkańców Wolsztyna przed tym dotkliwym kataklizmem.
Zagwarantowanie wolsztynianom bezpieczeństwa sprzyjało rozwojowi miasta.
Wzrosła ilość mieszkańców, zarówno poprzez zwiększoną

liczbę urodzeń,

jak i napływ osadników z zewnątrz.
W 1563 roku w mieście mieszkało 112 rzemieślników, wśród których większość
stanowili sukiennicy. Dowodzi to, że Wolsztyn

jak legendarny ,,feniks” zawsze się

odradzał. 87i rozwijał jako ważny ośrodek produkcji sukna i wyrobów sukienniczych

*
Po braciach

*

*

Mikołaju i Jakubie Iłowieckich

komorowskie

dobra wraz z

Wolsztynem odziedziczyli :Jakuba synowie: Jan i Łukasz. Aby nie dopuścić ponownie
do podziału dóbr zawarto w 1569 roku ugodę..W wyniku osiągniętego porozumienia
Jan otrzymał 2000 złp spłaty i położone w powiecie poznańskim dobra rodowe matki.
Łukasz natomiast odziedziczył Komorowo, Karpicko i miasto Wolsztyn. . 88
Braterska ugoda wcale nie ochroniła miasta przed ponownym podziałem.
Jeszce tego samego roku, zachodnią część Wolsztyna Łukasz Iłowiecki odstępuje
dziedzicowi Niałka Baltazarowi Powodowskiemu , herbu Łodzia. 89
W tym okresie nieszczęścia także nie omijały mieszkańców Wolsztyna. W 1611
roku ponownie

spłonęło miasto. Jakby tego było mało, w 1630 roku wybuchła

epidemia cholery. Śmierć nie oszczędzała nikogo, zabierała wszystkich jak popadło.

86

Z. Zakrzewski, tamże.
Kataklizm ten został odnotowany w księdze wolsztyńskiego zboru luterańskiego pod 1548 rokie
88
Podział ten został wprowadzony do oblaty w poznańskim grodzie w 1569 roku.
89
Baltazar Powodowski dążąc do rozszerzenia swoich posiadłości ,w 1585 roku, od Wacława
87

Słupskiego za sumę 4600 złp nabywa wieś Tłoki. Tamże s.10
.
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Uśmierciła nawet wolsztyńskiego plebana ks. Jerzego Jeszkowicza. Najwięcej jednak
umierało osób w podeszłym wieku i dzieci.
Od tego czasu akta grodzkie
nawrót tej groźnej choroby.

i kościelne kroniki nader często odnotowują

90

Po odbudowaniu Wolsztyna i uzupełnieniu powstałych na skutek szalejącej
epidemii pustostanów, Baltazar Powodowski przekazuje nabytą część Wolsztyna w
spadku synowi Wojciechowi91
Łukasz Iłowiecki Komorowem, a po śmierci brata Jana także jego włościami,
rozporządzał do 1613 roku.92 Po Łukaszu dobra komorowskie odziedziczył jego syn
Stanisław.
Stanisław nie doczekał się własnego potomka, zatem na nim wygasł

ród

Iłowieckich. Z tej racji w 1637 roku dobra komorowskie przypadły w spadku dalekiej
krewnej, Annie Miękickiej z Ujazdu, właścicielce Tuchorzy,.93
Wraz z zaistniałymi zmianami własnościowymi zapoczątkowany został nowy
okres w osadniczo - gospodarczym rozwoju Wolsztyna.

8. Pod kuratelą Miękickich i Powodowskich
Napływ osadników z krajów niemieckich stał się także odczuwalny w latach
1618-48, podczas wojny trzydziestoletniej. Wojna ta, podobnie jak poprzednia, w 1525
roku, swoim zasięgiem objęła prawie wszystkie niemieckie kraje. Nieopłacone wojska
najemne grabiły

i niszczyły wszystko, co

na swej drodze napotkały. Przerażona

ludność w trosce o życie porzucała swe domostwa i uchodziła do Polski.
Najwięcej

uchodźców

wywodziło

się

z

ościennych

krajów:

Czech,

Brandenburgii, Meklemburgii, Śląska i Zachodniego Pomorza. Podobnie jak
w okresie wojny domowej, również obecnie osadnikami byli protestanci wyznania
luterańskiego. Większość przybyszów, chociaż w Wolsztynie zamierzała osiąść
przejściowo, gdy spotkała się z życzliwym przyjęciem i odkryła sprzyjające warunki
gospodarczego rozwoju , pozostała już w tym mieście na zawsze.
90

Tamże.
Jego żoną była Barbara , córka Anny Miękickiej, późniejsza spadkobierczyni komorowskich dóbr.

91

92
93

Tamże.
Tamże. s.11, 12.Według relacji Karwowskiego nowa dziedziczka Komorowa
wywodziła się z zasłużonego dla Ojczyzny rodu Miękickich , herbu ,,Trzy Trąby”.,którego rodową
kolebką była miejscowość Ujazd na Śląsku.
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Lokowanie niemieckich przybyszów w Wolsztynie i miejscowościach wokół
miasta przebiegało pod patronatem dziedziczki Komorowa Anny Miękickiej. Była ona
protestantką, zatem szczególną troską darzyła luterańskich osadników. Dbała więc ,
aby w podległych jej dobrach luteranie znajdywali jak najlepsze warunki94..
Wypada wspomnieć, że w tamtych niespokojnych czasach poglądy i hasła
głoszone przez protestantyzm były także akceptowane przez rodzimą ludność. Stąd
wiele

rodów szlacheckich, rodzin włościańskich i mieszczańskich przeszło na

luteranizm.
Znane są radykalne poglądy Mikołaja i Pawła z Wolsztyna, których katolicki
kościół napiętnował za sprzyjanie i rozpowszechnianie ,,heretyckich nowinek”.
Zagorzałymi

zwolennikami protestantyzmu byli również inni wolsztyńscy

mieszczanie: Lorenz Richter, późniejszy pastor i kaznodzieja

w Ligocie na Śląsku

i Paweł z Głodna.
Paweł z Głodna, od 1563 roku, przebywał we Wrocławiu gdzie w protestanckim
zborze sprawował posługę diakona. To on stał się autorem i wydawcą polskiego
katechizmu.
Zmiana religijnych przekonań wśród mieszkańców Wolsztyna musiała być
zjawiskiem powszechnym, skoro z braku wyznawców miejscowy katolicki kościół
został zamknięty95.
Zjawisko to objęło także

katolicką szkołę. W dobie

szerzącego się

protestantyzmu korzystało z niej zaledwie kilkoro dzieci. Wobec tego, zdominowana
przez protestantów Rada Miasta wstrzymała dla tej placówki dotacje. Pozbawiona
środków katolicka szkoła przestała w Wolsztynie istnieć.96
Poglądy Marcina Lutra przejęli także niektórzy katoliccy duchowni, np.
kandydujący na probostwo w Niałku ks. Baltazar, który nie ukrywając przetrzymywał
u siebie na plebani żonatego mnicha. Z jego przyzwolenia przez 30 lat, kościół w
Niałku pozostawał w rękach protestantów. Polskiej katolickiej społeczności świątynia
ta została zwrócona. dopiero w 1599 roku,

94

K. I. Bednarczyk, tamże, str.68.
Tamże, str.72.
96
Podjętą decyzję Rada Miasta argumentowała tym, że na terenie Wolsztyna funkcjonowała druga
szkoła , która była bardzo dobrze zorganizowana. Z tej racji mogła ona nauczaniem objąć wszystką
młodzież w mieście.
95
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Zwolennikami protestantyzmu byli również dziedzice Niałka i Powodowa.
To w ich dobrach odnotowano masowe przechodzenie poddanych na protestantyzm.
Czyżby w Wolsztynie obowiązywała taka sama nietolerancyjna zasada jak w krajach
niemieckich: ,,Cuius regio, eius religio”?
Napływ protestantów nasilił się po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, kiedy
zdewastowane kraje niemieckie nawiedziło ,,morowe powietrze”.
Wraz z ludnością niemiecką do Wolsztyna przybywają

także żydowscy

kupcy i czescy husyci. Znaczna część imigrantów została osadzona w mieście. Odtąd
w Wolsztynie oprócz Polaków i Niemców zamieszkały także nacje o niespotykanych
dotąd narodowo- politycznych poglądach i odmiennych orientacjach religijnych.
Niektórzy przybysze, na przykład husyci, byli katolikami zatem bardzo szybko
zasymilowali się z ludnością polską. Pozostali osadnicy, głównie Żydzi, trwali w swej
narodowej odrębności i ortodoksyjnej wierze niezmienni.

9. Powstanie protestanckiej gminy
W tym zróżnicowanym pod względem narodowościowo - wyznaniowym
środowisku przewagę stanowili protestanccy luteranie. Oni zatem w Wolsztynie
tworzyli najliczniejszą społeczność. Zaszła więc potrzeba zorganizowania dla tej
ludności oddzielnej gminy wyznaniowej. Założono ją około 1600 roku.
Musiała to być niemała wspólnota, skoro od 1612 roku, przez pół wieku,
posiadała dwóch pastorów, dla Polaków i Niemców.97 Było to konieczne ze względu na
to, że znaczną część protestanckich wyznawców stanowili wolsztynianie nie znający
niemieckiego języka.
Wzmożony napływ z niemieckich krajów dotkniętych trzydziestoletnią wojną
uciekinierów jeszcze bardziej wzmocnił w Wolsztynie protestancką gminę. Zaistniała
pilna potrzeba zbudowania dla luterańskich wyznawców oddzielnego Domu Modlitwy
(Bethausu), gdyż nie wypadało, aby korzystali z katolickiego kościoła.
Inicjatywę budowy protestanckiej kaplicy, poparła właścicielka Komorowa ,
Anna Miękicka, Zobowiązała się także pokryć wszelkie koszty związane z budową tego
luterańskiego przybytku i uposażyć go w grunty.

97

Tamże, s.76.
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Budowę kaplicy rozpoczęto w 1641 roku. Nadzór techniczny nad wznoszonym
obiektem powierzono Georgowi Dietrichowi i Michałowi Franke98. Po dwóch latach
kaplica była gotowa, zatem bezzwłocznie

przekazana została

protestanckiej

wspólnocie.
Protestancka kaplica została wzniesiona przy rzeczce nieopodal rozlewiska
nazywanego ,,Kaczym Zaułkiem” (obecnie ulica Rzeczna). Obiekt posiadał drewnianą
konstrukcję osadzoną na prostokątnej bazie wzmocnionej olszowymi palami. Wieża nad
kaplicą została wzniesiona w okresie późniejszym, już po śmierci Anny Miękickiej,
przez jej syna Adama.99
Dzięki solidnemu wykonawstwu obiekt ten przetrwał ponad trzysta lat. Dlatego
zarysy tego protestanckiego przybytku wraz z majestatyczną wieżą możemy podziwiać
na dziewiętnastowiecznych widokówkach.

Bethaus - dom modlitwy wolsztyńskich protestantów.

Każdy wzniesiony wówczas obiekt sakralny otrzymywał od kolatora stosowne
uposażenie. W odniesieniu do protestanckiego zboru był to obszar gruntowy położony
na południe od miejskich rogatek. Swymi rozmiarami

sięgał granic

Berzyny i

Wielkiego Niałka.
Uposażenie gruntowe oraz przywileje nadane protestanckiej gminie przez Annę
Miękicką w pełni zaakceptowała jej córka

Barbara Powodowska. Nadania te

potwierdził w 1654 roku przed sądem ziemskim we Wschowie , wnuk Anny Miękickiej

98
99

Tamże, s 73.
Tamże.
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- Piotr Powodowski.100

Dowodzi to, jak prężną i operatywną wspólnotę tworzyli

wolsztyńscy protestanci i jakich szczodrych kolatorów posiadali.
Takie skupisko ludności niemieckiej o poglądach protestanckich w zetknięciu
z ludnością rodzimą, katolicką, w dobie kontrreformacji stwarzało poważne zagrożenie.
Dzięki jednak rozsądnej postawie Anny Miękickiej i wyrozumiałemu stosunkowi do
światopoglądowych zagadnień ze strony jej spadkobierców, stworzono w Wolsztynie
takie warunki, które wszystkim religiom gwarantowały wolność wyznania w duchu
tolerancji i wzajemnego poszanowania.
Do czasu wzniesienia w

Wolsztynie protestanckiego zboru wyznawcy

luteranizmu korzystali z katolickiego kościoła. Zapewne także korzystali ze szkoły jaka
przy tym kościele się znajdowała.
Kiedy w 1641 roku, po

wiekowym kryzysie katolicyzm w Wolsztynie na

powrót się odrodził, natychmiast działalność wznowiła katolicka szkoła. Budynek jaki
przejęła nie przedstawiał się imponująco. Wynika to z relacji ks. biskupa Braneckiego
zawartej w powizytacyjnym sprawozdaniu. Czytamy w niej, że: ,,Dom szkolny miał
jedną izbę wielką ogrzewaną dla uczniów, drugą takąż mniejszą dla bakałarza, tudzież
komorę dla młodzieńców posługujących w kościele”101
Należy dodać , że w chwili wizytacji niniejszy obiekt szkolny liczył już sto lat..
Nie nadawał się zatem do pełnienia edukacyjnej funkcji. Wobec tego rada miasta
postanowiła zbudować nową katolicką szkołę.
Budowy szkoły jednak nie rozpoczęto . Stało się to za sprawą dziedziczki
Komorowa Anny Miękickiej. Nakłoniła ona członków rady miejskiej, aby wstrzymali
się z zamierzoną inwestycją

do czasu, zanim

nie zostanie ukończona budowa

luterańskiej kaplicy.
Wobec zaistniałej sytuacji zajęcia szkolne były nadal
w

prowadzone

rozpadającym się obiekcie. Mimo nie najlepszych warunków lokalowych

przekazywana przez wolsztyńską szkołę wiedza prezentowała należyty poziom. Dzięki
temu wielu jej

absolwentów kontynuowało

dalszą naukę w szkołach średnich

Poznania. Pięciu z nich, po zaliczeniu egzaminu końcowego, podjęło nawet studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim . 102
100
101
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Anna Miękicka Wolsztynem i komorowskimi włościami ,obejmującymi także
Karpicko, rozporządzała przez niespełna dziesięć lat. Przed śmiercią
przekazała córce Barbarze, żonie Wojciecha Powodowskiego

103

majętność tę

. Tą drogą Wolsztyn

stał się ponownie scalonym miastem.
Po śmierci Baltazara Powodowskiego, Barbara i Wojciech Powodowscy stali się
także właścicielami

pozostałych majętności. Ze scalenia dóbr komorowskich

z włościami niałecko - tłocko - powodowskimi powstało ziemiańskie latyfundium,
które we władaniu rodu Powodowskich pozostawało do 1671 roku.

10. Serwitut
W aktach parafialnych odnoszących się do 1645 roku zachował się zapis, że
ówczesny pleban miejskiego kościoła ks. Jakub, Stanisław Przyborowski porozumiał
się z właścicielkami włości komorowskiej Anną Miękicką i Barbarą Powodowską
w następstwie czego otrzymał prawo upoważniające do pobierania z dworskiego lasu
drewna. W zamian za otrzymane uprawnienie wolsztyński pleban zrzekł się
świadczonej przez dwór na kościół opłaty o nazwie: meszne.104
Serwitut ( służebność) to przywilej jaki był przypisany do nadania gruntowego.
Uprawniał on posiadacza gospodarstwa rolnego do pobierania z dworskiego lasu
określonej ilości drewna.

Było ono niezbędne przy remoncie domu,

zabudowań

gospodarczych i na opał. Jeżeli serwitut obejmował pastwiska i akweny, to uprawniał
także do korzystania z tych użytków.
Z tego uprawnienia korzystało

dziesięciu wolsztyńskich mieszczan, potomków

dawnych rolników. Na tej podstawie zachowali

oni prawo do poboru drewna z

dworskiego lasu. Mogli także wypasać bydło oraz trzodę chlewną na dworskich
pastwiskach i korzystać z odłowu ryb w rzece Dojcy i pobliskim jeziorze. W tym
zakresie obowiązywały jednak pewne ustalenia, które miały wykluczyć jakąkolwiek
samowolę.

II pod numerami: 26, 96 i 122.
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Wolsztynianom korzystającym z serwitutowego prawa wolno było raz w roku
wejść do lasu i wyciąć 50 drzew. Uzyskane tą drogą drewno mogło być zużytkowane
wyłącznie jako materiał budowlany w obrębie miasta. Za

korzystanie

z tego

przywileju uprawnieni uiszczali opłatę wysokości 10 groszy od każdej pobranej
sztuki drewna.
Natomiast pozostali mieszkańcy miasta Wolsztyna świadczyli roczną opłatę w
wysokości 63 grosze . Na tej podstawie otrzymywali od dworu zgodę na pozyskiwanie
drewna opałowego. Drewno mogło być pobierane w obecności gajowego w określone
dni i o wyznaczonym czasie . Takim dniem był piątek w okresie od 1 listopada do 1
kwietnia.
Pozyskiwanie drewna opałowego było utrudnione, gdyż do lasu nie wolno było
wnosić pił. Siekier zaś można było używać jedynie przy rozbiórce kłód.
Od 1645 roku z serwitutowego prawa korzystał także wolsztyński kościół.
Ponieważ uprawnienie to zostało kościołowi nadane w wyniku porozumienia stron, nie
posiadało zatem obwarowań prawnych. Było respektowane dopóty, dopóki żyły
umawiające się strony105.
Z serwitutu leśnego wolsztyński kościół

korzystał bez przeszkód do połowy

XIX wieku. Nie sposób obecnie dociec, co się takiego przydarzyło, że po dwustu
latach nadane wolsztyńskiemu kościołowi prawo zostało przez ówczesnego właściciela
Komorowa, Adama Gajewskiego, zakwestionowane.
Najczęstszym powodem wnoszenia

zastrzeżeń były nadużycia związane

z nieprzestrzeganiem serwitutowych postanowień. Wynikające z tego powodu spory,
pomówienia i procesy sądowe były w XIX wieku codziennością i zazwyczaj kończyły
się wykupieniem przez dwór serwitutowych uprawnień lub ich zamianą na stosowny
ekwiwalent.
O tego rodzaju sprzeniewierzenia nie można chyba było wolsztyńskiego
plebana oskarżać. A jednak

zawarta w 1645 roku ugoda stała się powodem

wieloletniego sporu Zapewne wtedy odkryto, że dokonana przez Annę Miękicką i
Barbarę Powodowską zamiana mesznego na serwitut była transakcją nielegalną. Poza
tym, po wzniesieniu trwałego, murowanego obiektu sakralnego, dalsze korzystanie z
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drewna budulcowego na cele kościoła stało się bezpodstawne. Zatem zawartą w 1645
roku umowę unieważniono..
Pozbawienie

wolsztyńskiej fary serwitutowego prawa podważało byt

ówczesnego plebana Franciszka Bębnowskiego. Z tej racji, 15 kwietnia 1799 roku,
Adam Gajewski zawarł z wolsztyńskim plebanem układ, że jak długo tenże będzie
sprawował swą kapłańską posługę, dotąd otrzymywał będzie

25 sążni drewna

opalowego lub 25 talarów. Zaznaczono przy tym, że przyznaną pulę

drewna pleban

będzie pobierał z lasów należących do Wroniaw, dziedzicznych dóbr Antoniny hr.
Platerowej, siostry Adama Gajewskiego. 106
Powyższy układ

nie napotykał przeszkód jak długo żył Adam Gajewski. Po

jego śmierci nowy dziedzic Wroniaw, Stanisław hr. Plater, nie zaakceptował zawartej
przez swych przodków ugody i zakazał służbie kościelnej wstępu do swoich lasów. Z
taką postawą dziedzica nie zgadzał się ówczesny proboszcz wolsztyńskiej fary ks.
Jerzy Henke więc wytoczył St. Platerowi sądowy proces. Ponieważ werdykt sądu
okazał się dla proboszcza niekorzystny, zatem

wytoczył kolejny proces, tym razem

przeciwko ówczesnemu dziedzicowi Komorowa, Apolinaremu Gajewskiemu.107
Sąd okręgowy w Wolsztynie po rozpatrzeniu sprawy uznał

roszczenia

proboszcza J. Henke również za bezpodstawne. Z tej racji, w 1863 roku, wolsztyński
kościół został ostatecznie pozbawiony serwitutowego prawa..
Apolinary

Gajewski okazał się człowiekiem wielce wyrozumiałym

więc

poniesioną przez wolsztyńską farę stratę zrekompensował, wpłacając na jej rzecz
ekwiwalent w wysokości 2000 talarów.108

11. Wojny i zarazy
W połowie XVII i na początku XVIII wieku, dla gospodarczo-społecznego
rozwoju

kraju, istotne znaczenie miały wydarzenia wojenne związane z najazdem

Szwedów. Zarówno podczas pierwszego (1655-1660) jak i drugiego najazdu (17001721) działania wojenne swym zasięgiem objęły także Ziemię Wolsztyńską i miasto
Wolsztyn. Chociaż nie były to działania długotrwałe, to jednak pozostawiły ogromne
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zniszczenia. Zaważyło to na dalszych dziejach tego regionu jak i na jego gospodarczo społecznej strukturze.
Typowymi przyczynami zniszczeń były nie tyle bezpośrednie działania
zbrojne, ile ruchy wojsk i grabieże dokonywane zarówno przez oddziały nieprzyjaciela
jak i własne. Pozbawiając ludność środków egzystencji, zagrażano jej

istnieniu.

W trosce o życie znaczna część mieszkańców porzucała swoje domostwa i uciekała
za granicę lub chroniła się w leśnej głuszy.
Na Ziemię Wolsztyńską oddziały szwedzkie wkroczyły na początku marca
1656 roku. Nadeszły ze wschodu, od strony Kościana. Przemieszczając się w kierunku
Wolsztyna, napotykały opuszczone wsie i dwory. Znając zamiary wroga, ludność
zabierała dobytek

i przeprowadzała się w lasy lub na pobliskie bagna. Natomiast

ziemiańska szlachta, wierna przysiędze złożonej ojczyźnie i królowi, zaciągała się do
oddziału babimojskiego starosty Krzysztofa Żegockiego i pod jego przewodem
walczyła z najeźdźcą.
Napotkawszy nieprzyjazną postawę miejscowego społeczeństwa, Szwedzi
nałożyli

na mieszkańców Wolsztyna i okolicznych wsi kontrybucję. Szczególnie

wysokim haraczem obłożone zostały kościoły i klasztory.
Dotkliwymi opłatami zostały także obarczone miasta: Przemęt, Kębłowo
i Kopanica. Chociaż wymienione miasta uiściły w terminie nałożoną daninę, to i tak nie
uchroniły się przed pacyfikacją.
Wolsztyn pozostał nietknięty dzięki miejscowym luteranom, a w szczególności
wstawiennictwu pastora Mateusza Webera. Jako protestant bardzo szybko porozumiał
się ze szwedzkimi ,,braćmi w wierze” i bez sprzeciwu podległa mu gmina jak i pozostali
mieszczanie zapłacili Szwedom należną kontrybucję. Zapewne przystali także na
jeszcze inne narzucone im warunki z kolaboracją włącznie.
Większość miejscowości w obawie przed represjami wroga, podobnie jak
Wolsztyn, bez sprzeciwu uiściło wyznaczoną kontrybucję. Znalazły się jednak wsie
i dwory, które zbuntowały się przeciwko takiemu bezprawiu i odmówiły płacenia
haraczu. Wtedy do tych miejscowości kierowano oddziały egzekucyjne.
Represje wroga szczególnie dotkliwie odczuli mieszkańcy Rostarzewa, Głodna
i Gościeszyna, miejscowości stanowiących własność rodu Żegockich.
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Podobny los spotkał także miejscowości, które w ostentacyjny sposób wyrażały
swój sprzeciw lub usiłowały najeźdźcy stawiać zbrojny opór. Wróg stawał się wtedy
bezwzględny: gwałcił, plądrował, rabował, a czego nie zdołał zagrabić, niszczył.
W odwet za próbę zatrzymania oddziału egzekucyjnego na przedpolu Moch
miejscowość ta została splądrowana a następnie spalona. Podobnie wróg postąpił
z okolicznymi miejscowościami: Kaszczorem, Łupicami i Ciosańcem.
Szwedzi jako protestanci ze szczególnym okrucieństwem traktowali katolickie
kościoły i klasztory. Po zajęciu Przemętu w pierwszej kolejności złupili i zbezcześcili
klasztor a następnie ograbili i spalili jego dwory. Podobnie obeszli się z majątkami
podległymi opactwu cysterskiemu w Obrze.
Pod koniec marca 1656 roku, by wesprzeć oddział Krzysztofa Żegockiego,
do Wolsztyna przybyły wojska wojewody podlaskiego, Piotra Opalińskiego. Na wieść
o zbliżaniu się polskiego wojska niemieccy protestanci opuścili pospiesznie miasto
i przenieśli się

do Sulechowa109. Uciekli, gdyż obawiali się kary, która zapewne by ich

dosięgła za zdradę, jakiej się dopuścili, wchodząc w układy z wrogiem.
Wraz z przybyciem oddziałów polskich Wolsztyn odzyskał wolność. Jednak
niedługo

wolsztynianie cieszyli się swobodą. Niebawem oddziały polskie zostały

wyparte przez Brandenburczyków.
Zmianę agresora szczególnie dotkliwie odczuli mieszkańcy Wolsztyna.
Oddziały brandenburskie rozlokowały się w okolicznych wsiach, skąd organizowały
łupieskie wyprawy do miasta. Konfiskowały nie tylko żywność,

ale

wszelkie

wartościowe przedmioty, głównie pieniądze i biżuterię.
Jakby tego było mało, na początku stycznia, 1658 roku, przybyły z odsieczą
wojska Cesarstwa Austriackiego110.

Pod ich naporem Brandenburczycy zostali

zmuszeni do wycofania się z Wolsztyna i okolicznych dworów. Ich miejsce zajęli
austriaccy żołnierze. Ponieważ byli sojusznikami Polski zatem

ich utrzymaniem

obarczono mieszkańców Wolsztyna. Ten uciążliwy obowiązek wolsztynianie ponosili
przez osiem miesięcy.
* * *
W tym tragicznym okresie właścicielem Wolsztyna i pozostałych dóbr był Piotr
Powodowski. Nie znamy strat, jakie dobra jego poniosły na skutek działań wojennych,
109
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kontrybucji, haraczy czy obciążeń związanych z utrzymaniem wojska. Wiele wskazuje,
że zarówno miasto jak i sąsiednie dwory zostały w poważnym stopniu zdewastowane.
Nastąpiło to na skutek przemieszczania się

wrogich lub zaprzyjaźnionych wojsk

i zajmowania dworskich pomieszczeń na żołnierskie kwatery. Z takiego powodu
w ruinę popadły dwory w Powodowie i Komorowie.
Również opuszczone przez

luteran posesje uległy dewastacji. Ograbiony i

zrujnowany został także protestancki zbór.
Po zakończeniu wojny szczególnie odczuwalny stał się ubytek ludności.
Potwierdzały to liczne pustostany. Przyczyniła się do tego wojna jak i szalejąca w latach
1656 - 1658 cholera.111
Przyczyną

tej choroby było głównie niedożywienie, brak znajomości

podstawowych zasad higieny oraz środków do walki z brudem i zanieczyszczeniami.
Natomiast łącznikiem przenoszącym zarazę były insekty, gryzonie i przemieszczające
się wojska.
Wyjątkowo groźnym był przecinkowiec cholery, gdyż uśmiercał całe rodziny.
Ludzie umierali masowo nie tylko w domach, ale na drogach i w czasie prac polowych.
Cholera nie oszczędziła również i tym razem wolsztyńskich duchownych:
ks. Romanowicza i pastora Ungera. Kronika kościelna podaje, że na skutek szalejącej
zarazy w wolsztyńskiej parafii zmarło około 1400 osób112. Przy ówczesnym stanie
zaludnienia była to ogromna strata.
W obawie przed nawrotem epidemii jej ofiary grzebano w miejscach
ustronnych, położonych z dala od siedzib ludzkich.
Zmarłych wolsztynian grzebano za miastem, przy drodze do Adamowa, na
niewielkiej piaśnicy. W okresie międzywojennym miejsce to porastał sosnowy lasek,
wśród którego wznosił się drewniany krzyż.
Obecnie nie ma tu już lasu ani krzyża. Pozostał jedynie, otoczony zewsząd
mieszkalną zabudową, krzewiasty skwer z wybujałą sosną.
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12. Odbudowa Wolsztyna
Wojna i epidemia cholery spowodowały niepowetowane straty. Zmalała liczba
mieszkańców, zamarła rzemieślnicza wytwórczość, ustała wymiana towarowa.
Przejawy gospodarczego regresu odczuł w szczególny sposób właściciel
Wolsztyna. Na skutek spadku podaży, ustała produkcja skutkiem czego załamał się
lokalny

rynek. Wolsztynianie popadli w ubóstwo zaprzestali więc płacić podatki.

Przerwane zostało główne źródło dworskich dochodów.
Piotr Powodowski .znalazłszy się w finansowych kłopotach, sprzedaje w 1659
roku, za 12 000 złp wieś Tłoki. Janowi Krasowskiemu. Natomiast miasto Wolsztyn
oddaje w dzierżawę Janowi Kalkreuterowi.
Dzierżawca Wolsztyna był Niemcem i protestantem. Potwierdzają to czynione
u Piotra Powodowskiego zabiegi, by miejscowym luteranom zagwarantował swobodę
wyznania i uregulował sporne dotychczas kwestie.
Nowy przywilej ( za odpowiednią opłatą) wolsztyńscy protestanci uzyskali 29
września 1659 roku.

113

Tym aktem zostali zwolnieni od wszelkich świadczeń na rzecz

katolickiego kościoła. Otrzymali również prawo swobodnego wyboru pastora,
nauczyciela i przełożonych gminy. Uzyskali także potwierdzenie przywilejów nadanych
przez Annę Miękicką i jej spadkobierców na rzecz protestanckiej gminy.
Po odbudowaniu dworskiego gospodarstwa, Piotr Powodowski przystąpił
bezzwłocznie do odrestaurowania Wolsztyna. Porządkowanie miasta rozpoczął od
zasiedlenia pustostanów. Akcję prowadził w oparciu o ludność polską sprowadzaną
z Pomorza i Śląska. W nielicznych przypadkach wykorzystano także przybyszów
z niemieckich Landów.
Chęć powrotu wyraziła także grupa niemieckich protestantów zbiegłych w 1656
roku z Wolsztyna. Po zakończeniu wojny zwrócili się oni do Piotra Powodowskiego
prosząc go, by wyraził zgodę na ich powrót.114 Zgodę otrzymali, lecz z niej nie
skorzystali.
Może przyczyną była obawa przed szalejącą wówczas zarazą. Wiele jednak
wskazuje, że powody były poważniejsze. W tym przypadku zachodziła obawa przed
nieuchronną karą, jaka po powrocie może ich spotkać za kolaborację ze szwedzkim
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najeźdźcą.

Po wygaśnięciu epidemii, gdy okazało się, że niemieccy uchodźcy wcale

nie spieszą się z powrotem, Piotr Powodowski podjął ostateczną decyzję.
,,Bacząc na ruinę w miasteczku moim przez odbieżenie i opuszczenie domów swoich
przez Niemców osobliwie, którzy na publiczne mandaty moje, którymi ich obsyłałem nie
odpowiadali, dlatego opuszczone domy oddaję nowym osadnikom...”115
Nie wiadomo, czy ta groźba poskutkowała i skłoniła wolsztyńskich Niemców
do powrotu. Bez wątpienia powrócił pastor Mateusz Weber. To on odnowił
zdewastowany zbór i reaktywował w Wolsztynie protestancką gminę.116
Taka rygorystyczna postawa wskazuje, jak bardzo ówczesnemu właścicielowi
zależało, by miasto jak najprędzej zostało zasiedlone. Ubytek każdego mieszkańca to
odczuwalny uszczerbek w realnych dochodach właściciela. A rodzina Powodowskich
dochody swe czerpała głównie z miasta, a ściśle z opłat targowych i czynszów
ściąganych od rzemieślników i kupców.
Aby wydobyć

Wolsztyn z gospodarczej zapaści,

Piotr Powodowski

przeprowadził w mieście inwentaryzację. Na jej podstawie sporządzony został rejestr
ludności, zgodnie z którym

mieszkańcy miasta zostali zakwalifikowani do

odpowiednich grup i obłożeni stosownym

podatkiem.117 Wysokość podatku była

uzależniona od rodzaju produkcji, jej rozmiarów i osiąganych dochodów.
W zależności od kategorii producenta, względnie jego zaszeregowania, renta
była świadczona w naturze, gotówce lub usługach. Właściciele i dzierżawcy gorzelni
lub browarów byli obowiązani płacić 4 złp. i odstawiać od każdego kotła do dworu po
wiertelu owsa i beczce wywaru118. Ponadto słód względnie zboże na zacier jak i inne
surowce niezbędne do produkcji piwa

byli zmuszeni nabywać w dworze po cenach

wyższych od tych, jakie obowiązywały na rynku w Kościanie.
Odnosiło się to również do rzemieślników i producentów, którzy swoją
wytwórczość opierali na surowcach rodzimych. Surowce jak owcze runo, przędza
lniana lub słód, były producentom udzielane na kredyt. Za pobrany od dworu towar
rozliczali się w ustalonym terminie.
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Tamże.
Pastor Weber protestancką gminą w Wolsztynie kierował do 1671 roku.
Tamże, s.58-59.
Wiertel, miara masy, w zależności od towaru wynosząca od 80 do 100 kg.
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Bardzo szeroka była sfera usług, jakie

wyznaczeni rzemieślnicy: krawcy,

kuśnierze, płóciennicy, szewcy, bednarze, garncarze i kowale byli obowiązani
świadczyć na rzecz dworu w zamian za niepłacenie podatków. Za świadczone usługi
i dodatkowe zlecenia otrzymywali minimalną zapłatę.
Dwór pobierał także opłaty od każdego wozu wjeżdżającego do miasta (myto)
i towarów zbywanych na lokalnym rynku. Nie dotyczyło to trzech miejskich
jarmarków, od których opłaty należały się władzom miasta.
Na uwagę zasługują ceny jakie W 1650 roku obowiązywały na wolsztyńskim
rynku. Odnoszą się one do inwentarza żywego. Za konia płacono 1 grzywnę, wołu - 1/2
grzywny, krowę - 1/3 grzywny, a za owcę - 1/25 grzywny. 119
Rodzimi kupcy i kramarze, którzy uczestniczyli w stałej wymianie rynkowej
opłaty uiszczali w naturze. Ich rodzaj i wysokość zależały od wielkości straganu. Z tej
racji kupcy byli obowiązani odprowadzać do dworu po funcie pieprzu i uncji szafranu.
Taką samą ilość towaru oddawali każdorazowo żydowscy kupcy, kiedy korzystali
z miejskiego targowiska.
Pozostali mieszkańcy miasta, niezwiązani z rzemiosłem czy handlem, byli
obowiązani świadczyć robociznę. Dotyczyło to tych mieszczan, którzy zajmowali się
rolnictwem i utrzymywali bydło. Wtedy byli obowiązani kosić pańskie łąki i dwa razy
w roku myć

oraz strzyc dworskie owce. Musieli także od każdej posiadanej sztuki

bydła oddawać kurę.
Obowiązek świadczenia pracy obejmował także gospodynie domowe, samotne
niewiasty oraz wszelkie osoby niezwiązane z rzemiosłem. Byli oni zobowiązani plewić
len lub prząść owcze runo.
Wszystkich bez wyjątku mieszkańców miasta obowiązywał podatek lokalowy.
Wysokość podatku była zróżnicowana, gdyż był on naliczany w zależności od
rozmiarów posesji. Stąd istniała duża rozpiętość w sferze tego świadczenia, wynosząca
od

dwóch do dziesięciu groszy. Ponadto od każdej posesji mieszczanie byli

zobowiązani przekazywać do dworu po wiertelu

owsa. Takim wyrafinowanym

sposobem Piotr Powodowski zamierzał zapełnić dworski skarbiec.

119

Grzywna. W znaczeniu hist. jednostka płatnicza o trudnej do określenia wartości.
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Ponieważ większość mieszkańców miasta tkwiła w ubóstwie, nie była zatem
w stanie wywiązać się z podatkowych zobowiązań. Stąd znaczna część

opłat

pieniężnych została zamieniona na usługi lub świadczenia w naturze.
Poprzez nałożenie na rzemieślników i kupców obowiązku nabywania od dworu
surowców i artykułów po cenach wyższych od rynkowych, a przejmowanie od nich
gotowych produktów po cenie niższej, właściciel miasta rekompensował własne straty.
Zatem kosztami za straty poniesione przez dwór podczas wojny i zarazy, obciążeni
zostali bez wyjątku wszyscy mieszkańcy Wolsztyna.
Nagromadzone w toku tak przemyślnej kalkulacji nadwyżki towarowe dwór
zbywał na rynku

w Kościanie. Pozyskiwane tą drogą środki okazały się jednak za

skromne, aby miasto mogło odzyskać dawną, gospodarczą świetność. Zatem Wolsztyn
trwał nadal w stagnacji i nic nie wskazywało, aby prędko z tego zastoju był wstanie się
wydźwignąć.
W 1660 roku, niezmiernie trudnym pod względem gospodarczym okresie,
Piotr Powodowski wzniósł nad jeziorem,

nieopodal miasta , nowy ziemiański

dworek.120

13. Miejskie hospicjum
Oprócz katolickiego kościoła oraz ewangelickiego zboru i szkoły w Wolsztynie
istniał także szpital. We współczesnym rozumieniu było to hospicjum, gdzie osoby
obłożnie chore i zniedołężniałe znajdywały dozgonną opiekę. Chociaż instytucja ta
położona była na terenie Komorowa, nie miało to istotnego znaczenia, gdyż od połowy
XVII wieku Wolsztyn przejął wiodącą funkcję w całym rejonie.
Obok szpitala istniała kaplica pod wezwaniem św. Ducha. Umiejscowienie tego
sanktuarium w sąsiedztwie hospicjum wskazuje, że powstała z myślą o szpitalnych
pacjentach. Kaplica była drewniana, zatem wnet popadła w ruinę.
W 1662 roku tym obiektem sakralnym

zainteresowali się: ks. Wojciech

Kowalkowicz i mieszczanin Jan Kłapała. Własnym sumptem odrestaurowali
przyszpitalną kaplicę i uposażyli ją w grunty. 121 Grunty znajdowały się poza miejską
zabudową. Część z nich była położona na obrzeżu ,,łąk” oraz w miejscu na którym

120
121

Z. Zakrzewski, tamże.
Tamże.
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obecnie wznosi się Szkoła Podstawowa nr 2 , Reszta gruntów znajdowała się w
zachodniej części miasta, przy obecnej ulicy Poniatowskiego.
Aby uprawomocnić niniejsze nadania i zapewnić szpitalowi stałe dochody
władze miasta

powołały fundację. Dekret fundacyjny wystawiony w imieniu

darczyńców podpisali: burmistrz Kasper Wątróbka

oraz radni: Mikołaj Zarychta,

Bartosz Kąkol i Marcin Prętki. Akt fundacyjny własnym podpisem

uwierzytelnił

właściciel Wolsztyna, Piotr Powodowski.122
Powstałe z dzierżaw i okolicznościowych darowizn dochody były w całości
przeznaczane na cele szpitala. Musiały być niezmiernie skromne, skoro nie pokrywały
bieżących potrzeb tej przydatnej społecznie instytucji. Dlatego kolejny opiekun szpitala
ks. Szymon, Tadeusz Chrostowski zadbał o ich wzrost.
Na wydzielonej

części parafialnego ogrodu (przy obecnej ulicy Krętej)

zbudował wiatrowy młyn, którego dochody wspomagały szpitalny budżet. Tę
charytatywną funkcję wiatrak pełnił nieprzerwanie do końca XVIII wieku. Kiedy w
1777 roku spłonął, wzniesiono niebawem nowy wiatrak. Stanął on w miejscu, w
którym obecna ulica Nowa styka się z ulica Powstańców Wielkopolskich,
Wobec

wzniosłych przedsięwzięć i ofiarności wolsztyńskich mieszczan

Piotrowi Powodowskiemu nie wypadało pozostawać na uboczu. Włączył się zatem w tę
nabożną akcję i przy kościele pod wezwaniem Św. Barbary wzniósł murowaną kaplicę.
Sprawił także do niej ołtarz poświęcony Niepokalanemu Poczęciu NMP123.
Zażyczył sobie także, aby w kaplicy była: ,, codziennie, po wsze czasy
odprawiana Msza Święta”. Na ten cel przeznaczył dochody od gruntów dworskich
położonych na terenie Karpicka.124
Wybudowanie

trwałej kaplicy i uposażenie jej w stałe intencje mszalne

wskazuje, że w jej wnętrzu Piotr Powodowski przygotował dla siebie miejsce
wiecznego spoczynku. Jako właściciel

komorowskich dóbr i kolator miejscowego

kościoła miał do tego prawo.
W 1670, będąc u kresu swej życiowej wędrówki uaktywnił jeszcze działalność
Bractwa Literackiego i powołał Bractwo Różańcowe. Tym przedsięwzięciem zamierzał
zapewne okupić przeniewierzenia religijne swoich przodków.
122

Tamże.
Obraz ten obecnie znajduje się w głównym ołtarzu wolsztyńskiej fary
124
Tamże, s. 77.
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Ostatnią czynnością Piotra Powodowskiego było utworzenie bractwa
strzeleckiego, którego działalność została zalegalizowana, 6 lutego1671 roku ,w
Warszawie przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

14. We władaniu Niegolewskich
W 1671 roku dziedzicem Wolsztyn został szwagier Piotra Powodowskiego
Łukasz Gorayski herbu ,,Orla”. Miastem rozporządzał jedynie do 1675 roku, po czym
sprzedał
Grzymała.

je wraz z komorowskimi dobrami
125

Brak konkretnych relacji na temat

Maciejowi Niegolewskiemu, herbu
gospodarczo - społecznej kondycji

miasta karze przypuszczać, że po pożarze jaki w 1668 roku miasto nawiedził nie
wydźwignęło się ono z gospodarczej zapaści,.
Nowy właściciel

w swych gospodarczych

Wolsztyna, gdyż swoje zainteresowania

założeniach nie

uwzględniał

skierował w stronę okolicznych dworów.

Wykorzystując kryzys i finansowe trudności sąsiadów, skupywał od nich obciążone
długami majętności. W krótkim czasie stał się posiadaczem obszernych dóbr, do
których poza Wolsztynem i Komorowem należały: Berzyna, Mały Niałek, Karpicko
oraz Komorowskie Olędry.126
Należy dodać, że nabyte włości znajdowały się w gospodarczej ruinie. Żeby
stały się rentownymi, należało w nie włożyć niemały kapitał a tegoż Niegolewski nie
posiadał. W dodatku Wolsztyn nawiedziła seria kataklizmów.
5 kwietnia 1691 roku spłonął kolejny raz Wolsztyn. Nieszczęście to dotknęło
wolsztynian również w 1696 roku. W tak kryzysowej sytuacji i braku niezbędnych
środków trudno było Maciejowi Niegolewskiemu podjąć decyzję o odbudowie miasta.
Stąd znaczna część mieszczan przeniosła się do pobliskich wsi. Natomiast ci, którzy
nie mieli możliwości zmiany miejsca zamieszkania, wegetowali wśród pogorzeliska.
Żyjąc
rozpamiętywali

w

ekstremalnych

warunkach,

bez

perspektyw

na

przyszłość,

wydarzenia, jakie doprowadziły ich do takiego stanu. Czyniono

wszystko, aby znaleźć przyczynę nieszczęścia i podjąć radykalne środki, które by
w przyszłości uchroniły miasto przed podobnym kataklizmem. Szukano przyczyny tak
długo aż w końcu ją znaleziono.

125
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Tamże.
Z. Zakrzewski, tamże.

62

Winą za zniszczenie miasta i serię innych nieszczęść obarczono dwie
wolsztyńskie mieszczki: Dorotę Świstaczkę i rzeźniczkę - Katarzynę Tomaszową.
Postawione przed miejską ławą przysięgłych kobiety te zostały uznane za czarownice,
zatem zgodnie z ówczesnym zwyczajem spłonęły na stosie.
Do 1700 roku za takie same przewinienia, w podobny sposób, straconych
zostało kolejnych pięć kobiet. Wśród nich znajdowała się Jadwiga Opaskowa
z Karpicka.127
Pozbywanie się w tak okrutny sposób niewygodnych kobiet nie uchroniło wcale
Wolsztyna przed kolejnymi pożogami czy nawrotem śmiercionośnych epidemii.
W dodatku zimą 1702 –1703 roku wolsztyński region swoim zasięgiem objęła wojna
północna.128
Znowu miasto było pustoszone przez wrogie i zaprzyjaźnione wojska,
a mieszczanie nękani przez swawolne żołdactwo. Wolsztyn po raz kolejny popadł
w gospodarczą ruinę i tak jak po poprzedniej wojnie mieszkańcy miasta byli zmuszeni
wszystko rozpoczynać od nowa.
W 1702 roku zmarł Maciej Niegolewski. Po nim komorowską schedę przejął
jego syn Kazimierz.
By Wolsztynowi przywrócić gospodarczą świetność, nowy właściciel ściągał do
miasta osadników= rzemieślników, zapewniając im

czteroletni okres zwolnień od

wszelkich opłat i innych dworskich zobowiązań.
Zapewne w tym okresie na wschód od dworskiej roli zostało lokowanych
sześciu rolników. W takich okolicznościach, po upływie czterech wieków od czasu, gdy
ziemie te stały się dobrami rycerskimi, powstała w obrębie Komorowa zarębna
osada.129
W tym okresie zaistniała także konieczność budowy nowej katolickiej szkoły.
Budynek, w którym placówka ta dotychczas się mieściła popadł w ruinę.. Dlatego, 29
stycznia 1719 roku, władze miasta Wolsztyna w składzie: Wawrzyniec Chrościński –
burmistrz, Łukasz Rotyński – wójt, Maciej, Jan Plebański – pisarz miejski oraz radni:

127

Tamże.
Tamże.
129
Aby uzyskać niezbędne na ten cel środki K Niegolewski ,w 1719r. sprzedaje Powodowo i Wielki
Niałek Zygmuntowi Dziembowskiemu.
128
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Jakub Ziółkowicz, Krzysztof Gierc, Józef Robacki, Szymon Dybyszewski, Tobiasz
Krawiec, Michał Sikiert i Tomasz Całuj zobowiązali się postawić nową szkołę.
Od podjęcia decyzji do zakończenia jej budowy upłynęło siedem lat. Zapewne
tym razem szkoła została solidnie wykonana, gdyż swą dydaktyczną funkcję spełniała
do 1840 roku.130
Aby zrekompensować koszty jakie Kazimierz Niegolewski poniósł z lokacją
wsi i budową szkoły, niezależnie od świadczeń stałych, nałożył na swoich poddanych
opłaty dodatkowe. Płacono odtąd za śluby, pogrzeby i chrzciny. Płacono od
sporządzanych testamentów i uregulowań własnościowo-prawnych.
Szczególnie wysokie opłaty pobierano od członków protestanckiej gminy, gdy
wraz ze zmianą właściciela miasta zachodziła konieczność potwierdzenia im
posiadanych przywilejów i nadań. Płacono także gdy powoływano nowego pastora i
zamierzano używać kościelnych dzwonów.
Dochody
pokrycie

kosztów

płynące z dodatkowych opłat
związanych

z

utrzymaniem

powinny być przeznaczane na
kościoła,

szpitala

i

szkoły.

W rzeczywistości szły na spłatę długów i regulację kredytowych zobowiązań ciążących
na komorowskich dobrach.
Szczególnie wysokimi podatkami obciążani byli Żydzi. Chociaż w Wolsztynie
Żydzi nie byli jeszcze zbyt liczni, to stanowili bardzo zamożną społeczność.131
Strukturę narodowościową i religijno – społeczną mieszkańców Wolsztyna
udało się odtworzyć w oparciu o XVIII wieczne księgi parafialne. Z ich zapisów
wynika, że pierwsze odnotowania zawartych małżeństw pochodzą z 1701, a chrztów
z 1708 roku132 .
W świetle tych danych, zasiedlenie miasta Wolsztyna pod względem wyznania,
w latach 1718-1779, przedstawiało się następująco:

130

Kolejny obiekt szkolny wzniesiono już w czasach zaboru pruskiego. Kamień węgielny pod tę
budowlę wmurowano 17 marca 1841 roku Obiekt zbudowany z palonej cegły, po bieżących naprawach,
przeróbkach i dobudówkach przetrwał do czasów współczesnych. Obecnie spełnia rolę ,,Wikarówki”
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Tajny protokół z 1664r w archiwum w Berlinie określający świadczenia niemieckich obywateli
Wolsztyna wobec właścicieli miasta. ( Niemieckie opracowanie odnośnie przeszłości Wolsztyna,
Zeszyt 7, 2009 r.)
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K. Raniowski, Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej, Wolsztyn 2005.
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Tabela I.

Rok

Protestanci

Katolicy

1718

47 rodzin

43 rodziny

1769

1449 osób

1099 osób

1777

1806 osób

564 osoby

1779

1506 osób

1060 osób

15. U progu prosperity
W 1722 roku umiera Kazimierz Niegolewski. Nie miał potomstwa, zatem
komorowskie dobra przejęli jego bratankowie: Andrzej i Jan Niegolewscy. Była to
spuścizna znaczna, lecz ogromnie zadłużona. W dodatku została obciążona różnymi
testamentowymi zapisami.
Trudności gospodarcze i finansowe zaistniały na skutek serii klęsk żywiołowych,
jakie wolsztyński region nawiedziły w latach: 1708-1718 i 1720-1739. Zaliczały się do
nich przewlekłe susze, mroźne i długotrwałe zimy, obfite opady atmosferyczne oraz
plaga gąsienic i gryzoni. Następstwem takich zjawisk był ogólny nieurodzaj. skutkiem
czego na rynku od razu zwyżkowały ceny. W 1720 roku za wiertel żyta płacono 12 złp.
gdy normalnie cena tego zboża kształtowała się na poziomie 1 z lp. 15 gr.
Ponieważ nie wszystkich mieszkańców miasta było stać na zakup żywności po
paskarskich

cenach, dlatego głód stał się zjawiskiem powszechnym. W takich

okolicznościach powracały epidemie groźnych chorób zakaźnych jak: tyfus, dyzenteria
czy cholera. Kiedy w dodatku 27 sierpnia 1728 roku pożar strawił znaczną część
miasta, bracia Niegolewscy postanowili pozbyć się tej kłopotliwej spuścizny.
Za sumę 181 tys. 260 złp. dobra komorowskie wraz z Wolsztynem, Karpickiem,
Małym Niałkiem, Berzyną i ogromnymi kredytowymi obciążeniami, nabył kościański
starosta Franciszek Gajewski, herbu Ostoja.133

133

Raniowski, tamże.
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Zaistniała w stosunkach własnościowych zmiana wyznaczyła kolejną cezurę
w historii Wolsztyna. Zapoczątkowany został nowy gospodarczo - społeczny etap
w rozwoju miasta. Po okresie długotrwałego gospodarczego regresu przed miastem
trawionym

ustawicznymi

pożarami,

rujnowanym

wojennymi

grabieżami

i dziesiątkowanym epidemiami, odsłoniła się perspektywa gospodarczego odrodzenia.
Nowy właściciel miasta nie był postacią nieznaną. Wolsztynianie stykali się
z tym nazwiskiem, gdy w czasach gospodarczego regresu i załamania lokalnego rynku,
podążali na targ do Kościana. Po drodze mijali Czacz, rodową posiadłość Gajewskich.
Mieli zatem okazję podziwiać pola falujące zbożem i łąki, na których pasły się stada
dorodnego bydła.
Franciszek Gajewski, administrując kościańskim powiatem, dał się poznać jako
doskonały organizator i bardzo dobry gospodarz. Należał do grupy zamożnych
i światłych ziemian. Systematycznie więc unowocześniał i rozszerzał swe dobra.
Gospodarczymi zainteresowaniami Franciszek Gajewski objął również Ziemię
Wolsztyńską. Na początku XVIII wieku wszedł w posiadanie Wroniaw, a od 1728 roku
Komorowa .
Jako właściciel komorowskich dóbr, w 1730 roku likwiduje w Karpicku
gospodarstwo dworskie, a na jego gruntach osadza niemieckich kolonistów. W taki
sposób powstały karpickie olędry. Nie poprzestał na tym. W 1732 roku, od Ernesta
von Seydlitza nabywa również wieś Tłoki.
Czerpiąc przykład z Kościana Franciszek Gajewski przeniósł szereg usprawnień
organizacyjnych na teren Wolsztyna. Wiedział, że główne źródło miejskich dochodów
tkwi w bogactwie zamożniejszej części członków ewangelickiej i żydowskiej gminy.
Należy więc z tego źródła czerpać, wykorzystując wszelkie nadarzające się okazje.134
Od ewangelickiej gminy żądał zatem wysokich opłat przy potwierdzaniu akt
dotyczących uposażeniowych nadań czy przywilejów gwarantujących wolność
wyznania lub wyboru kościelnej rady. Gmina musiała płacić aby uzyskać pozwolenie
na zbudowanie nowego zboru,

kiedy wznoszono na nim wieżę i gdy

zakładano

cmentarz. Płacono za wszystko i od wszystkiego.
Tego rodzaju opłaty pobierano także od żydowskiej gminy. Tworzony z tych
nadzwyczajnych opłat fundusz był przeznaczany na rozwój miasta. Za pomocą tych
134

Za potwierdzenie luteranom swobody wyznania pobrał opłatę 3 dukatów
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środków odtworzone zostały dawne przywileje targowe i przywrócono tradycyjne
jarmarki.
Skutkiem powyższych posunięć

zintensyfikowała się wymiana towarowa..

Wzrastała zamożność wolsztynian a miasto odzyskiwało swą gospodarczą świetność.
Po wiekowej gospodarczej zapaści Wolsztyn odradzał się i stawał na powrót miastem
rzemieślników i handlarzy.
Rozwojowi Wolsztyna sprzyjało jego korzystne usytuowanie. Przez Wolsztyn
przemieszczali się nie tylko kupcy, ale i drobni handlarze oraz przygodni domokrążcy.
Przez Wolsztyn przejeżdżały również ważne osobistości, które w mieście zatrzymywały
się na nocleg.
W 1732 roku Wolsztyn dwukrotnie gościł króla Augusta II Sasa. Z tej okazji
miasto uzyskało prawo na cztery dodatkowe jarmarki.
Parę lat później szlakiem tym podróżował bratanek króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, książę Stanisław. Do granicy państwa towarzyszył mu generał Józef
Wybicki, twórca naszego hymnu narodowego.
Organizując corocznie jedenaście jarmarków i cotygodniowe targi, miasto stało
się ważnym centrum wymiany towarowej o

znaczeniu

międzyregionalnym.

W Wolsztynie można było zaopatrzyć się w najlepsze gatunkowo wełny, doskonałe
sukna i efektowne sukmany.
*

*

*

W 1733 roku umiera twórca gospodarczej potęgi

Wolsztyna Franciszek

Gajewski.135 Po nim komorowską schedę wraz z Wolsztynem odziedziczył syn Rafał.
Po raz pierwszy zdarzyło się, że spadkobierca przejmował tak rozległe dobra bez
kredytowych obciążeń i w doskonałej gospodarczej kondycji.
Odziedziczoną majętnością Rafał Gajewski rozporządzał ponad 40 lat.
W ekonomicznych poczynaniach wzorował się na ojcu. Zatem Wolsztyn nadal się
rozwijał, przybywało rzemieślników i kupców, wzrastały dochody mieszkańców.
W okresie prosperity niepokojącym zjawiskiem stał się wzmożony napływ
niemieckich i żydowskich imigrantów. W takich okolicznościach nacje te, głównie
Niemcy,

135

wśród

społeczności

Wolsztyna

zyskały

bezwzględną

przewagę.

Tamże oraz S. Karwowski, Wolsztyn i jego dziedzice, s.30-34.
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Spowodowało to, że w najbliższych wyborach stanowisko burmistrza w mieście objął
Niemiec Andreas Fiedler.136
Nowy burmistrz był nie tylko Niemcem, ale także zagorzałym protestantem. To
zaniepokoiło miejscowego proboszcza i hierarchów katolickiego kościoła. Powstała
obawa, że przy takiej przewadze protestanckiego żywiołu może powtórzyć się sytuacja
z lat 1637-1650, gdy Wolsztynem władała protestantka Anna Miękicka. Zwrócili się
zatem do właściciela miasta, Rafała Gajewskiego, z prośbą o interwencję.
Podjęte działania zmierzały do ukrócenia swobód protestanckiej gminie
a

podniesienia

rangi

katolicyzmu.

W

tym

celu,

po

pięcioletnim

okresie

nieskrępowanych rządów burmistrza - protestanta, ustanowiono przy jego boku
pełnomocnika, Polaka-katolika, Macieja Wolnikowicza

137

. Miał on

nadzorować

poczynania niemieckiego burmistrza, aby ten nie wykraczał poza przysługujące mu
uprawnienia..
W rzeczywistości protestanci zdołali już opanować większość organizacji
w mieście, w tym również cechy. Nic w tym nadzwyczajnego. Przecież główny trzon
zawodowy

w Wolsztynie stanowili niemieccy rzemieślnicy i kupcy. To oni tworzyli

strukturę cechowych stowarzyszeń i kształtowali wśród ich członków protestancką
ideologię.
Aby zniwelować zaistniałe dysproporcje w cechowych bractwach , pod
naciskiem dziedzica, proboszcza i katolickich radnych, władze miasta wydały bardzo
nietolerancyjny dekret. Podkreślał on, że:
,,...miasto Wolsztyn opiera się na religii katolickiej (zatem) według prawa wszystkie
cechy bez różnic wyznania zobowiązane są do udziału w nabożeństwach katolickich
i do bezwzględnego posłuszeństwa nakazom właściciela dziedzicznego i władzom
miasta...”138
Po takim oświadczeniu już żaden Niemiec-protestant nie miał prawa piastować
w Wolsztynie urzędu burmistrza.
W 1743 roku Rafał Gajewski zleca swemu generalnemu zarządcy Wojciechowi
Radomskiemu, aby sporządził dla miasta Wolsztyna nową ordynację. Zawarte w niej
ustalenia:
136
137
138

Tamże.
Tamże.
Tamże.
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- regulowały dotychczasowe stosunki w mieście, pomiędzy katolicką parafią
a protestancką gminą,
- porządkowały działalność bractw kościelnych i korporacji cechowych,
- ustalały wysokość opłat targowych i ich odprowadzania do dworskiej kasy.
- określały rodzaj i wysokość miejskich podatków.139
W oparciu o te ustalenia Wolsztyn funkcjonował ponad dwadzieścia lat.
W dniu 4 stycznia 1769 roku została wydana kolejna ordynacja. Przypomniano
w niej procedury związane z powoływaniem władz miejskich. Według nich:
,,Wybór burmistrza i rajców odbywać się będzie nazajutrz po nowym roku ... wybrani
składają przysięgę, że sprawiedliwość prędko i sumiennie wymierzać będą i to nie przy
kuflach po domach, lecz na ratuszu... od większych spraw otrzymują 6 złotych polskich
za sesję, od mniejszych 3 do 4 złp.140
Poza uregulowaniami prawno-organizacyjnymi nowa ordynacja skoncentrowała
się także na uregulowaniu zaległych obciążeń podatkowych, które narosły, bo nie były
należycie ściągane i odprowadzane do dworskiego skarbca.
Zbiegło się to w czasie, gdy ruszyły prace związane z budową wolsztyńskiej
fary i zaistniała potrzeba zgromadzenia większej ilości środków pieniężnych.
Wobec tego Rafał Gajewski nakazuje, aby ci:
,,...co na reparację studzien pieniądze pobierali, a ich nie reperowali, mają zwrócić
pieniądze. To samo mają pod sumieniem uczynić ci, co przez lat wiele wolnymi się
czynili od podatków Rzeczypospolitej, pańskich i miejskich, jako to pogłównego,
czopowego, młynkowego, kotłowego, talarowego i składkowego. Burmistrzowie
przynajmniej za ostatnie lat sześć mają oddać miastu jarmarkowe, targowe, brukowe,
wkupne i pieniądze od wagi, rzeźników i Żydów...”141
Poza uchybieniami podatkowymi ordynacja ujawniła jeszcze wiele innych
nadużyć finansowych dokonanych przez nieuczciwych urzędników miejskich z
defraudacją społecznych pieniędzy łącznie.

139

Tamże.
Ordynacja miejska Rafała Gajewskiego z 4 stycznia 1769 r., Z. Zakrzewski , tamże, s. 86-89.
141
Tamże.
140

69

16. Bractwa cechowe
W 1745 roku urząd burmistrza miasta Wolsztyna sprawował Walenty
Stanczewski. Za jego urzędowania w mieście istniało 11 cechów skupiających w sumie
124 rzemieślników .(tabela nr 2)

Przy takiej ilości cechy wraz ze stowarzyszeniami

kupieckimi stanowiły znaczącą grupę zawodową-społeczną, z którą właściciel miasta
musiał się liczyć.
Stowarzyszenia cechowe podobnie jak bractwa (fraternie) były w istocie
organizacjami religijnymi. Potwierdzają to zwyczaje związane z obrzędowością
kościelną i religijna symbolika. Religijny charakter cechu określały: znak cechowy,
święty patron oraz chorągiew, która towarzyszyła członkom bractwa podczas procesji
i nabożeństw patronackich. Taki katolicko - wyznaniowy charakter cechów utrwalił
jeszcze bardziej Rafał Gajewski w wydanym uprzednio dekrecie.
Stowarzyszenia cechowe rządziły się własnymi prawami zawartymi w statucie.
Prawa cechowe były tworzone drogą zwyczaju, zatem je stale udoskonalano
i wzbogacano. Określały one, ilu czeladników i uczniów wolno było poszczególnym
majstrom

zatrudniać,

ile lat ma trwać nauka

nim

adept

osiągnie sprawność

zawodową i stanie się wyzwolonym czeladnikiem.
Cechowa rada czuwała też nad tym, by wykonane w zakładach rzemieślniczych
wytwory

były

dobrej

jakości

z obowiązującym taryfikatorem.

a

określająca

wartość

cena

była

zgodna

Cenę na poszczególne artykuły ustalały cechy w

porozumieniu z radą miejską. One również określały granicę, poniżej której nie wolno
było nikomu zbywać towaru.
O sile cechu decydowała liczba jego członków: majstrów, czeladników
i uczniów (terminatorów). W trosce o bytowe podstawy cechowej starszyzny ilość
członków była jednak ograniczona. Dopuszczalny pułap tworzyła liczba

12.

Przekroczenie tej granicy stwarzało dla danego cechu utrudnienia ze zbytem
wytwarzanych produktów. Zagrożenie takie zaistniało, gdy ilość członków szewskiego
bractwa osiągnęła liczbę 41.
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Na to niekorzystne zjawisko zwrócił wówczas uwagę Rafał Gajewski, gdy
w skierowanym do wolsztyńskich mieszczan przesłaniu
mieszczanin nie dawał

ostrzegał:

,,...żeby żaden

na rzemiosło szewskie synów, gdyż i tak się wyżywić nie

142

mogą...”

Tabela II.
L.p.

Nazwa cechu

Ilość członków

1

szewski

41

2

strzelecki

8

3

sukienniczy

11

4

stolarski

8

5

piwowarski

14

6

piekarski

9

7

garncarski

4

8

krawiecki

12

9

kuśnierski

9

10

kowalski

3

11

rzeźniczy

5

Razem

Uwagi

rusznikarski

124

Brak cechu balwierzy.

Odzewem na tego rodzaju zalecenia było drastyczne ograniczanie liczby
terminatorów i uniemożliwianie czeladnikom nienależącym do cechu wykonywania
wyuczonego rzemiosła.
Na

tym

tle

pomiędzy

rzemieślnikami

stowarzyszonymi

w

cechach

a wytwórcami nienależącymi do tej korporacji dochodziło do konkurencyjnych starć.
Posiadało to swoje uzasadnienie. W myśl obowiązującego prawa producenci
niecechowi byli uważani za dyletantów parających się wytwórczością rzemieślniczą
bezprawnie.

142

Tamże.
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Od XVII wieku do powyższej kategorii zostali także zaszeregowani ,,partacze”,
czyli rzemieślnicy-chałupnicy, którzy usługi wykonywali ubocznie ,, a parte”. Byli to
w rzeczywistości wyzwoleni terminatorzy lub czeladnicy z dłuższym stażem, których
nie było stać na opłacenie zbyt wygórowanego wpisowego. Nie należąc do cechu,
zostali pozbawieni rzemieślniczej samodzielności. Nie mogli świadczyć usług ani
prowadzić własnego zakładu. Zabraniały tego statuty cechowe, rozporządzenia władz
miejskich i zastrzeżenia niektórych dziedziców.
Nie wszyscy właściciele Wolsztyna byli pod tym względem tak rygorystyczni.
Dowodzi tego znaczący wzrost członków poszczególnych stowarzyszeń cechowych.
Również lista bractw cechowych była stale powiększana o dodatkowe zawody.
Aby ograniczyć dostęp do stowarzyszeń cechowych, wprowadzono szereg
utrudnień. Jedną

z barier stanowiła stawka

wpisowego oraz uczta, jaką nowo

wyzwolony czeladnik był obowiązany urządzić dla cechowej starszyzny. Ponadto każdy
nowicjusz musiał uiścić określoną opłatę do cechowej kasy i ofiarować kilka funtów
wosku na kościelne świece, których

cechowa starszyzna

używała podczas

okolicznościowych nabożeństw.
Przy takich utrudnieniach ilość rzemieślników niezrzeszonych stale wzrastała.
W XVII wieku musiała być ich w Wolsztynie już spora rzesza, skoro z myślą o nich
władze miasta ustanowiły specjalny targ zwany wolnicą. Na nim niezrzeszeni
rzemieślnicy mogli bez przeszkód i ograniczeń zbywać swoje produkty po dowolnej
cenie.
Nie wiadomo, czy za

przykładem Wolsztyna poszły pozostałe miasteczka:

Przemęt, Kębłowo, Kopanica, Rostarzewo i Rakoniewice. Wolny targ stwarzał bowiem
dla rzemiosła cechowego pewne zagrożenie, gdyż podczas jego trwania obowiązywały
konkurencyjne ceny. Zyskiwała na tym miejska biedota, gdyż miała okazję zaopatrzyć
się w produkty po obniżonych cenach.
Wolnica i wzrastający popyt na produkty rzemiosła niecechowego wyzwalał
inicjatywę twórczą. Powstawało coraz więcej nielegalnych warsztatów zajmujących się
produkcją

zgrzebnej dzianiny i ubijanego sukna. Przy tej

wytwórczości

wyspecjalizował się odrębny zawód czapnika i kapelusznika.
W coraz szerszym zakresie oferowali swoje wyroby kowale, garncarze
i bednarze. Ponieważ byli konkurencyjni, zyskiwali coraz szerszy krąg odbiorców.
72

Produkty zbywali nie tylko podczas wolnicy, ale także bezpośrednio u przejezdnych
kupców, domokrążców i rodzimych handlarzy.
Niezależnie od tego starali się swoje produkty zbywać także

przy innych

nadarzających się okazjach, na lokalnych i rejonowych targach, podczas odpustów i w
zwyczajną niedzielę. W takich okolicznościach rynek na produkty rzemiosła
niecechowego się rozrastał, wzbudzając niepokój stowarzyszeń cechowych. Dlatego
cechy na taki przejaw bezprawia wnet zareagowały.
Aby uchronić swoje interesy przed niepożądaną konkurencją, starszyzna cechowa
wymogła na dziedzicu, aby wokół Wolsztyna wprowadził strefę ochronną i objął
niesfornych partaczy restrykcjami administracyjnymi. Potwierdza to list, jaki cech
sukienników skierował do władz miejskich, w którym prosi, aby spowodowały:
,,...żeby cechowi naszemu niezrzeszeni sukiennicy, jak i wieśniacy trudniący się
rolnictwem, a do naszego cechu ani nie wpisani, ani z nim nie związani, pracą swoją
nie ważyli się stwarzać jakichkolwiek przeszkód....... (bo) w obecnych czasach
znachodzą się liczni niezrzeszeni i przekupnie, którzy skupują wełnę w każdej
miejscowości, wyrabiają sukna, które do naszego miasta nie tylko na jarmarki i targi,
lecz w każdy dzień przynoszą

i rozprzedają bez żadnego pożytku dla nas i naszego

cechu....”143
Analizując cechowe akta, znajdziemy wśród nich wiele pism o podobnej treści.
Tego rodzaju skargi wnoszone do władz miasta

na konkurentów kończyły się

najczęściej prośbą, by magistrat lub dziedzic roztoczyli nad cechowym rzemiosłem
i handlem, opiekę a niezrzeszonym rzemieślnikom zakazali wszelkiej gospodarczej
działalności.
Również statuty regulujące działalność poszczególnych bractw cechowych
zawierają wiele zastrzeżeń i zakazów kierowanych pod adresem swych zawodowych
konkurentów. Tego rodzaju zabezpieczenia przed niepożądanymi konkurentami
stosowano także w ościennych miasteczkach.
Z upływem czasu coraz bardziej natarczywe stają się żądania stowarzyszeń
cechowych. Pod tym względem wyróżniał się cech rzeźników i wędliniarzy
w Grodzisku, który domagał się, by ,,..władze miasta zniosły wolnicę, a niezrzeszonym

143

Akta cechu sukienników i czapników. AGAD, Zbiory specjalne.
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rzeźnikom i handlarzom skupującym po wsiach trzodę chlewną, zabroniły wszelkiej
działalności w obrębie mili od miasta...”144
Z podobnymi żądaniami wystąpiły także cechy w pozostałych ośrodkach.
Uzasadnione stają się niepokoje rakoniewickich czapników, gdy niezrzeszeni
sukiennicy usiłują przejąć ich wytwórczość i rynek. W kierowanych do władz miasta
pismach skarżą się na swoich konkurentów, że: ,,...wykonują rzemiosło czapnicze, do
miasta przynoszą na jarmarki i targi czapki i sprzedają je, a naszemu cechowi są
nieposłuszni i co więcej, w innych miastach na odbywających jarmarkach ganią nasze
wyroby i pogardzają nimi oraz innym ludziom zakazują kupować, wskutek czego
ponosimy wielką szkodę...” 145
Wiadomo, że wobec nasilających się tego rodzaju skarg i protestów władze miasta
w końcu się ugięły i wprowadziły w sferze wolnego handlu stosowne ograniczenia.
Pierwszym posunięciem,

jakie zmierzało

do

zniesienia wolnego handlu

i ograniczeń działalności rzemiosła pozacechowego, było zarządzenie z 1612 roku.
Wprowadzało ono wokół miast i pomniejszych ośrodków handlowych prawo mili
ochronnej. W początkowym okresie zarządzenie to ograniczało się jedynie do
niektórych rzemiosł

i towarów. Z czasem zakazem objęto całą pozacechową

wytwórczość.
Prawo mili ochronnej znalazło także odzwierciedlenie w uchwale sejmowej
z 1619 roku, gdzie się ostrzega:
,,.... aby żaden dziedzic ani burmistrz na przeszkodę miasta nie ma chować
żadnego szewca, rzeźnika, krawca, piekarza i słodownika oprócz milę od miasta...”.146
W odniesieniu do regionu wolsztyńskiego wprowadzane ograniczenia kładły
od razu kres jakiejkolwiek inicjatywie i przedsiębiorczości pozarolniczej. Wynikało to
z usytuowania poszczególnych miast w regionie. Przy zagęszczonym rozmieszczeniu
miast w większości przypadków strefy obejmujące milę ochronną stykały się z sobą.
W taki sposób od razu uporano się z niepożądaną konkurencją.
Niebawem także ościenne ośrodki handlowe: Kościan, Śmigiel, Wschowa,
Szlichtyngowa i Kargowa uporały się z tym kłopotliwym problemem, wydając
stosowne ostrzeżenia: ,,... aby żaden przespolny rzemieślnik lub partacz w odległości
144
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Uchwała Sejmu Walnego, ( w zbiorze: Diariusze Sejmowe XVII wieku). B J ,w Krakowie.
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wszystkiej od miasta nie ma cechom przeszkadzać i rzemiosło ich robić pod zabraniem
jego roboty przemocą...” 147
Z tą chwilą prawo miejskiej mili ochronnej stało się nieograniczone i było
równoznaczne z likwidacją pozacechowego rzemiosła i wolnego handlu.
Od tej pory rzemieślnicy niezrzeszeni w cechu produkowali i zbywali swoje
wyroby nielegalnie. Zdawała sobie z tego sprawę starszyzna cechowa. Wiedział o tym
także właściciel Wolsztyna. Wobec rzemieślniczego podziemia byli jednak bezradni.
Dowodzą tego ponawiane co pewien czas ostrzeżenia i groźby, które okazywały się
mało skuteczne. Mimo restrykcyjnych obostrzeń rzemieślnicy pozacechowi, zarówno
w mieście jak i wokół miasta, istnieli i wytwarzali, gdyż na produkty zbywane po
niższej cenie znajdywali zawsze chętnych nabywców.
Monopol

cechów

w

zakresie

wytwarzania

i

sprzedaży

wytworów

rzemieślniczych uległ osłabieniu, odkąd Wolsztyn znalazł się w zaborze pruskim.
W Prusach obowiązywały inne przepisy dotyczące roli cechów. Na mocy tych
przepisów dostęp do cechu był dobrowolny.
Dalsze przepisy ograniczające rolę cechów zostały wprowadzone w latach 18101811. W rezultacie tych zmian każdy, kto opłacał podatki, mógł uzyskać uprawnienia
do wykonywania wyuczonego rzemiosła i zbywać swoje produkty bez ograniczeń na
lokalnym

i regionalnym rynku. Odtąd

zezwolenie na

prowadzenie warsztatu

rzemieślniczego bądź uprawianie wolnego handlu wystawiały władze miejskie.
W świetle takich przepisów komplikowała się sytuacja rzemiosła cechowego.
Już wcześniej cechy, ze względu na tradycyjny hermetyzm i zapyziały konserwatyzm,
były atakowane ze wszystkich stron. Odwieczna nienawiść ziemiaństwa do tej
rzemieślniczej organizacji znalazła swe ujście w konstytucji sejmowej 1773-1775.
W oparciu o tę ustawę w Wolsztynie został zlikwidowany cech piwowarów, winiarzy
i gorzelnianych.
W rzeczywistości akt ten miał jedynie znaczenie formalne. Sankcjonował faktyczny
rozkład tego cechu, którego monopol został już wcześniej złamany, z chwilą, gdy tę
dziedzinę wytwórczości przejęły dworskie folwarki.
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Tamże.

75

17. Powstanie w Wolsztynie katolickiej parafii
Wraz z rozwojem miasta rozrastał się i nabierał znaczenia wolsztyński kościół.
Chociaż funkcjonował nadal jako filia komorowskiego parafialnego kościoła, to dla
mieszkańców miasta był ich sercem i ostoją.
Podobnie jak miasto również kościół przeżywał chwile świetności i upadku.
Kiedy miasto trawił pożar, skutki tego odczuwał również kościół. Jednak zawsze się
odradzał, stając się przestronniejszy i piękniejszy.
Przy wolsztyńskim kościele działały bractwa i religijne korporacje, szkoła oraz
fundacja, która roztaczała opiekę nad osobami chorymi i zniedołężniałymi. Przy takiej
inicjatywie i społecznym zaangażowaniu wolsztyński kościół wnet stał się gotowym na
przejącie funkcję parafii.
Ta wzrastająca pozycja miejskiego kościoła i coraz bardziej wygórowane
aspiracje mieszczan stały się zarzewiem ustawicznych sporów i niesnasek pomiędzy
komorowskim proboszczem a wolsztyńskim plebanem.

Nieraz spór osiągał takie

rozmiary, że przybierał znamiona konfliktu. Aby go zażegnać, musiano angażować
wyższych dostojników kościoła, biskupa lub kanoników.
Zapewne taka rywalizacja trwała do czasu, aż wolsztyński kościół osiągnął
zamierzony cel i stał się centrum parafialnym. Kiedy to nastąpiło, nie wiadomo, gdyż
brak potwierdzeń źródłowych uniemożliwia ustalenie konkretnej daty. Następowało to
stopniowo. W miarę jak kościół miejski zyskiwał na znaczeniu, a kościół komorowski,
ze względu na sędziwy wiek, stawał się niezdatnym do pełnienia parafialnej funkcji.
Miało to zapewne miejsce w przedziale lat: 1670-1690148.
W 1691 roku kolejny wielki pożar strawił miasto. Ucierpiał poważnie
wolsztyński kościół. Zmarł także ówczesny proboszcz ks. Kazimierz Piekarzewski.
Wobec zaistniałej sytuacji kolator wolsztyńskiego kościoła,

Maciej Niegolewski

zwrócił się do biskupa, by na czas odbudowy świątyni wstrzymał się z mianowaniem
nowego proboszcza. Biskup przystał na tę prośbę. Wobec tego nadzór administracyjny
nad wolsztyńską parafią powierzono plebanowi z Niałka.
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Parafia w Komorowie przestała ostatecznie istnieć w 1817 roku, gdy rozebrana została wzniesiona
przy tym kościele przez Piotra Powodowskiego jego nagrobna kaplica.
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Taki stan się utrwalił i został zachowany także po odbudowaniu kościoła. Zatem
w obydwu parafiach duszpasterską funkcję sprawował ten sam proboszcz. Tak było do
1718 roku. Wówczas kościół w Niałku został przypisany do

wolsztyńskiej parafii.

Od 1718 roku do rzymsko-katolickiej parafii w Wolsztynie oprócz miasta
należały okoliczne miejscowości: Komorowo, Berzyna, Tłoki, Karpicko z Młyńską
Doliną, Niałek, Chorzemin, Kiełpiny i Powodowo.
W latach 1767-1783

został w Wolsztynie wzniesiony nowy

Fundatorami stali się dziedzice Komorowa Rafał Gajewski i

kościół.

jego druga

żona

Katarzyna z Tworzyańskich Gajewska.
Idea budowy nowej, okazalszej świątyni narodziła się już w połowie XVIII
wieku.

O takim zamiarze Rafał Gajewski wspomina w liście datowanym

20 marca

1754 roku do Wikariusza Generalnego w Poznaniu. 149
Zamysł stał się realny, gdy nadwerężona zębem czasu i pożarami konstrukcja
wolsztyńskiego kościoła stworzyła zagrożenie i biskup Teodor Czartoryski nakazał
przenieść

nabożeństwa

do

kościółka

Świętego

Ducha.

To

zadecydowało

o przyspieszeniu budowy w Wolsztynie nowego sanktuarium.
Budowę rozpoczęto w 1758 roku. Prace przebiegały w niezmiernie powolnym
tempie. Dziewięć lat trwało zanim usunięto

konstrukcję dawnego kościoła,

przygotowano teren, założono fundamenty i wmurowano węgielny kamień.
Wznoszenie

murów

rozpoczęto

21

września

1767

roku.

Zanim

w niewykończonym jeszcze kościele odprawiono pierwsze nabożeństwo upłynęło
kolejne 13 lat. Rafał Gajewski nie doczekał tej chwili. Zmarł 10 kwietnia 1776 roku w
Borzęcinkach, gdzie po zmarłym bracie przejął posiadłość.
Nowy

kościół

jest

budowlą

okazałą

i

zdumiewa

bardzo

śmiałymi

architektonicznymi rozwiązaniami. Kto był architektem tej imponującej budowli, nie
wiemy. Zachodzi przypuszczenie, że konstruktora należałoby poszukiwać w kręgach
poznańskich jezuitów. Natomiast jej budowę nadzorował znany poznański budowniczy
Antoni Hoene.150

149

Z. Zakrzewski, tamże. Zapewne inspiratorem budowy wolsztyńskiej fary był eksjezuita ks.
Franciszek Bębnowski, .który na dworze w Komorowie przebywał jako doradca Katarzyny Gajewskiej.
150
Prawdopodobnie był to jezuita ks. J. Rogaliński. Natomiast udowodnionym jest, że budowę
nadzorował Antoni Hoene, znany poznański budowniczy, który na ten czas przeniósł się do Wolsztyna i
tak polubił to miasto, że pozostał już w nim na zawsze.
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Wolsztyńska Fara w połowie XIX wieku

Taka potężna budowla wznoszona z myślą o przyszłych pokoleniach kosztowała
nie mało zachodu i pieniędzy. A kościołowi jeszcze sporo brakowało do ostatecznego
wykończenia. Należało ułożyć posadzkę, rozmieścić boczne ołtarze, ozdobić sklepienie
i co najważniejsze, wznieść wieżę.
W międzyczasie zmarła Katarzyna z Tworzyańskich Gajewska. Zatem
dokończenie kościoła spoczęło na jej synu Adamie Gajewskim. Pod jego nadzorem
prace wykończeniowe przebiegały stosunkowo sprawnie
W 1778 roku zakończono pokrywanie kościelnego sufitu malowidłami
przedstawiającymi sceny biblijne. Wykonawcą tych scen był znany warszawski malarz
Jan Byszkowski. W 1779 roku zakończono budowę wieży, a 1783 położono posadzkę.
Za zakończenie budowy wolsztyńskiej fary przyjmuje się datę 8 grudnia 1783
roku, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wtedy zapewne
kościół przyjął to wezwanie i pod tym patronatem odbył się pierwszy parafialny
odpust.
Konsekracji wolsztyńskiej fary , dokonał ks. biskup Ksawery Rydzyński 6 maja
1787 roku,. W okresie tym proboszczem nowego kościoła był ks. Franciszek
Paschalski. Zarządzał on wolsztyńską parafią dożywotnio. Zmarł 6 września 1884 rok
doczekawszy sędziwego wieku, Jako zasłużony i długoletni proboszcz wolsztyńskiego
kościoła został pochowany w jego podziemiach.
Po ks. Paschalskim proboszczem wolsztyńskiej parafii został ks. Fr. Bębnowski
. Sprawował on swą kapłańską posługę do 1810 roku.
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Patronka wolsztyńskiej fary

W 1906 roku został wzniesiony nowy budynek probostwa. Jako pierwszy ( 20
maja 1906 roku) został do niego wprowadzony

ks. dziekan Leopold Zygarłowski.

Budynek wolsztyńskiego probostwa, (stan obecny)

Każdy nowopowstały wówczas kościół musiał posiadać stosowne uposażenie.
Wolsztyńskiej farze nadał je spadkobierca komorowskich dóbr Adam Gajewski.
Uposażenie obejmowało grunty, o łącznym areale 90 ha, przynależne dotąd do 6
komorowskich zarębników. Ziemie te znajdowały się na obszarze położonym
pomiędzy ówczesną drogą łączącą Komorowo z Berzyną a obecnym parafialnym
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cmentarzem. Natomiast na kierunku południowym obszar ten sięgał, od ulicy Krętej i
Powstańców Wielkopolskich, do ulicy Przemysłowej. 151
W związku z przekazaniem tych gruntów wolsztyńskiej farze komorowskich
chłopów przesiedlono na ,,olęderskie wzgórze”, do nowo założonej osady, którą na
cześć zasadźcy nazwano Adamowo.
Na przejętych przez farę gruntach powstał plebański folwark. Jego zabudowa
gospodarcza była usytuowana przy drodze do Adamowa. W jej sąsiedztwie znajdował
się warzywny ogród, winnica i sad.
Gospodarstwo plebańskie funkcjonowało do połowy XIX wieku, a głównym
kierunkiem produkcji była uprawa zbóż. Świadczyły o tym liczne stodoły służące do
przechowywania zżętego zboża.
Siedem tych gospodarskich obiektów przetrwało do czasów współczesnych i w
latach sześćdziesiątych stało się własnością prywatną. Obecnie na tych miejscach
wznoszą się domy mieszkalne lub obiekty handlowo-usługowe.
*

*

*

W 1780 roku, wznowiła w Wolsztynie przerwaną działalność katolicka szkoła.
Organizację szkoły i nadzór nad nią powierzono ks. Fr. Bębnowskiemu. Odtąd
proboszcz powoływał nauczyciela i określał program nauczania. Pierwszym
nauczycielem w zreformowanej katolickiej szkole został Jan Krzysztoforski. Był on
jednocześnie organistą w miejscowej farze.152
Reaktywowana i prowadzona zgodnie z duchem KEN wolsztyńska szkoła wnet
zyskała uznanie i rozgłos. W 1780 roku naukę pobierało

39 uczniów, w tym 8

panienek. W większości były to dzieci oficjalistów dworskich,

drobnej szlachty

rzemieślników , kupców i zamożniejszych chłopów.
Po ukończeniu wolsztyńskiej szkoły część uczniów nadal kontynuowała
wykształcenie

151

w placówkach oświatowo – wychowawczych w Poznaniu153,

Od XVIII w grunty te użytkowali sprowadzeni przez Kazimierza Niegolewskiego osadnicy –olędrzy

152

Wynika z tego, że dokonano znacznego odstępstwa od zawartego w dokumencie z 1469 r.
zastrzeżenia , że plebanowi bez zgody dziedzica i rady miasta nie wolno powoływać nauczyciela.

153

Było to gimnazjum u św. Marii Magdaleny. Nazwiska abiturientów ( z rocznika 1840), wywodzących
się z Wolsztyna zamieszcza : Ks. Jan Bielski, Widok Królestwa Polskiego, Poznań 1873. Oto one: Józef
Palewski, Stefan Gajewski i Otto Nitschke.
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Sulechowie154 lub

Paradyżu.155 Po

kontynuowało dalsze

uzyskaniu matury wielu

absolwentów

wykształcenie na uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Pozostali zajmowali odpowiedzialne stanowiska w przemyśle, handlu, szkolnictwie lub
urzędach państwowych.

-------- o 0 o ----------

154

Szerzej na ten temat pisze Bogumiła Burda, Uczniowie polscy w Królewskim Gimnazjum
Pedagogicznym w Sulechowie w latach 1768 – 1818. ,,Przegląd Lubuski” , Nr 1-2 , 1985 rok. Również
C. Olejnik, Gdzie nasi przodkowie nauki pobierali, ( maszynopis)
155

Rafał. T. Prinke, Uczniowie Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Paradyżu w latach18361886., Poznańskie Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne, Kwartalnik ,,GENS”
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Rozdział II
Pod pruskim zaborem

1. Dążenie zaborców do unicestwienia Polski
Dalsze dzieje Wolsztyna, jego gospodarczy rozwój i przynależność państwowa,
były nierozerwalnie związane z polityką jaką względem Polski prowadziły państwa
ościenne: Rosja, Austria i Prusy. Celem tej polityki było wykluczenie Polski
z kręgu państw europejskich. Swoje zamiary państwa te realizowały poprzez stopniowe
zawłaszczanie polskich ziem.
Pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku dokonały Rosja, Austria i Prusy.
Polska utraciła wówczas znaczną część swego terytorium. Na szczęście podczas I
rozbioru Wielkopolska znalazła się poza zaborczym planem Królestwa Pruskiego.
W

kontaktach z suwerennymi krajami Europy państwa ościenne swoją

zaborczą politykę względem Polski usprawiedliwiały tym, że ,, Polska nierządem
stoi”. Stwarza zatem zagrożenie dla państw praworządnych. Lepiej,
anarchistyczne państwo

żeby takie

w ogóle nie istniało.

Mimo utraty trzeciej części swego terytorium Polska nadal była okazałym
państwem. Taki stan terytorialny zachowała do 1793 roku.
Ratując

przed

dalszym

upadkiem

politycznym

Rzeczpospolitą,

grupa

patriotycznych posłów uchwaliła na Sejmie Wielkim bardzo radykalne ustawy. Przyjęły
ona nazwę Konstytucji 3 Maja.
Ten nowatorski akt prawny był sygnałem, że Polska wkracza na drogę reform
politycznych, a w dalszej perspektywie także społecznych. Taki obrót sprawy
zaniepokoił nie tylko politycznych przeciwników Polski, ale przede wszystkim
uaktywnił siły wewnętrzne przeciwne jakimkolwiek reformom, które naruszałyby
podstawy ,,złotej wolności”.
Pod egidą Rosji, która uznawała siebie za gwaranta nienaruszalności
szlacheckich przywilejów, przeciwnicy reform zawiązali w Targowicy konfederację,
czyli zbrojny związek. Wybuchła wojna domowa, która przy wsparciu wojsk rosyjskich
zakończyła się sukcesem targowiczan.
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W 1793 roku dokonano II rozbioru. Tym razem w zawłaszczaniu kolejnych
ziem polskich uczestniczyły jedynie Rosja i Prusy. Prusy zajęły Gdańsk i Toruń
oraz Wielkopolskę.
Część polskich wojsk wiernych królowi i demokratycznym ustawom Sejmu
Wielkiego usiłowała stawiać najeźdźcom opór. Do historii przeszło zdarzenie, jakie
27 stycznia 1793 roku rozegrało się na zachodnim pograniczu Ziemi Wolsztyńskiej w
miasteczku Kargowa. Stacjonująca tam pod dowództwem kapitana Więckowskiego
kompania polskiego wojska na wieść o zbliżaniu się pruskich oddziałów usiłowała je
zatrzymać. Wiadomym było, że przy wielokrotnej przewadze sił nieprzyjaciela Polacy
nie mieli szans. Mimo to kapitan Więckowski był nieustępliwy

i każdorazowo

odrzucał żądania Prusaków odnośnie bezwarunkowej kapitulacji.
Polscy żołnierze wyparci z nadgranicznych pozycji zabarykadowali się
w miejscowym ratuszu skąd nadal prowadzili z najeźdźcą bezpardonową walkę. Jak
dzielnie walczyli, tak wielu z nich bohatersko poległo

156

Nazajutrz Wolsztyn stał się

łupem pruskiego zaborcy.

2. Wolsztyn u schyłku XVIII wieku
W Wolsztynie pruskie władze rządy swe rozpoczęły od szczegółowej
inwentaryzacji majątku trwałego. W taki sposób pragnęły posiąść wiedzę, w jakiej
kondycji gospodarczej znajduje się miasto i czego można się spodziewać od jego
mieszkańców.
Znając skrupulatność pruskich urzędników, można bez zastrzeżeń przyjąć, że
dane uzyskane na temat Wolsztyna są wierne i odzwierciedlają ówczesną rzeczywistość
miasta. W taki sposób otrzymano gospodarczo - społeczny obraz miasta Wolsztyna u
schyłku XVIII wieku.
W 1793 roku właścicielem Wolsztyna i dóbr komorowskich był Adam
Gajewski. Podległe mu miasto składało się z 193 budynków mieszkalnych zasiedlonych
przez 1.416 mieszkańców. Wśród

obiektów mieszkalnych jeden dom był pokryty

dachówką, a pozostałe gontem. 157

156

Na terenie Kopanicy znajduje się tablica poświęcona kapitanowi Więckowskiemu i jego
towarzyszom, którzy walcząc w obronie Ojczyzny i honoru polskiego oręża wybrali śmierć niż
upokarzającą pruską niewolę.
157
Z. Zakrzewski, tamże, s. 16-17.

83

Przeważająca część mieszkańców miasta utrzymywała się z rzemiosła i handlu.
Stąd w mieście było 207 rzemieślników zrzeszonych w jedenastu bractwach
cechowych. Wśród rzemieślników było 60 szewców, 20 krawców, 16 sukienników, 12
płócienników, 14 stolarzy, 11 młynarzy, 9 piekarzy, 7 kuśnierzy, 6 rzeźników, 6
rymarzy, 4 rękawiczników. Reszta to rzemieślnicy jednostkowi jak zdun, cieśla
piernikarz. Było również 22 handlarzy i 27 sklepikarzy.

158

i

Ponadto w mieście istniały

zakłady przemysłowe: 1 browar, 10 gorzelni i 11 młynów, w tym 10 wiatrakowych.
W ciągu roku miasto organizowało 11 jarmarków i cotygodniowy targ w piątek.
Wynika z tego, że Wolsztyn był nie tylko ośrodkiem rzemieślniczo-usługowym, ale
ważnym centrum handlowym o zasięgu regionalnym i międzyregionalnym.
Centrum administracyjne miasta mieściło się w ratuszu i składało z burmistrza,
wiceburmistrza, sekretarza, 4 radnych, jednego pisarza, wójta i 5 sądowych ławników.
W mieście znajdował się katolicki kościół, protestancki zbór, żydowska synagoga,
karczma – zajazd, publiczna łaźnia i więzienie. Były też dwie szkoły – katolicka
i protestancka oraz szpital na 5 osób, którym opiekowali się dwaj księża i jeden
balwierz (lekarz). Miasto Wolsztyn nie posiadało apteki.159
Spis ujawnił także, że mieszczanie utrzymywali 4 konie, 28 sztuk bydła, 2 sztuki
trzody chlewnej. Posiadali też 6 stodół, które znajdowały się poza miejską zabudową160.
Wskazuje to, że jeszcze w 1793 roku w Wolsztynie utrzymywały się pozostałości po
dawnej rolniczo-hodowlanej osadzie.

Wolsztyn w połowie. XIX w.

158

159
160

Tamże.
Najbliższy sklep z medykamentami znajdował się w Kargowej.
Z. Zakrzewski, tamże.
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Wprowadzanie pruskich porządków zostało niebawem przerwane, gdyż Polacy
nie pogodzili się z utratą niepodległości. Nie upłynęły nawet dwa lata, gdy 12 marca
1794 roku Polacy podjęli z zaborcami walkę narodowowyzwoleńczą. Na naczelnika
powstania powołano Tadeusza Kościuszkę.
Na wieść o brawurowym zwycięstwie polskich wojsk pod Racławicami
w Warszawie wybuchło powstanie. Przy wsparciu warszawskiego ludu rozbrojono
rosyjski garnizon

i oczyszczono miasto z targowiczan, tracąc ich przywódców na

szubienicy.
Kiedy zryw powstańczy ogarnął cały kraj, został w Warszawie powołany nowy
rząd pod nazwą Rady Najwyższej Narodowej. Odsunął on w zupełności od władzy
króla, którego majestat upadł, gdy poparł targowiczan.
Powstańczą aktywność przejawił także lud wielkopolski, podejmując walkę
z zaborczymi siłami. Podążając za wycofującym się wrogiem, powstańcy zajęli
Rakoniewice i Wolsztyn. Niezbyt długo cieszyli się wolsztynianie wolnością. Klęska
Kościuszki pod Maciejowicami pogrzebała na wiele lat nadzieje na wyzwolenie Polski.
Przysłowiowym gwoździem do narodowej trumny stał się III rozbiór Polski.

3. Utworzenie babimojskiego powiatu
Po III rozbiorze zabór pruski przedstawiał, jeżeli nie największy, to
najżywotniejszy obszar dawnej Rzeczypospolitej. Należała doń także Warszawa.
Zajęte terytorium rząd pruski
Wschodnich

podzielił na trzy prowincje. Oprócz Prus

i Zachodnich utworzył Prusy Południowe, w skład których wcielona

została Wielkopolska. Na anektowanych ziemiach wprowadzony został nowy porządek
administracyjno-prawny
Prowincję poznańską podzielono na kamery i regencje,

wprowadzono

landratów (starostów) i stadtratów (burmistrzów) oraz urzędy powiatowe (kreisamty).
Na oddzielonym od
babimojski. W jego skład

kościańskiego powiatu terytorium utworzono powiat
włączony został region wolsztyński wraz z miastami:

Wolsztynem, Kopanicą, Przemętem, Kębłowem i Rakoniewicami. Oprócz nowych
struktur administracyjnych, w miejsce
zaprowadzono

także

sądownictwo

polskiego wymiaru sprawiedliwości,

niemieckie

oparte

na

prawie

ziemskim

(Landrechcie).
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Co do kierunku politycznego ukształtowały się dwa poglądy: germanizacji
powolnej, stopniowej i szybkiej, gwałtownej. Pod wpływem króla Fryderyka Wilhelma
III rząd pruski przyjął pierwszą wersję. Zatem w stosunku do ludności polskiej nie
uciekano się do przemocy bezwzględnej, stosując jedynie rygor administracyjny.
Germanizacja polskiego żywiołu miała być

kontynuowana również za

pośrednictwem oświaty. W tym celu wprowadzony został obowiązek szkolny. Aby był
spełniany przez wszystką młodzież,

w miastach i większych ośrodkach wiejskich

zakładano dwustopniowe państwowe szkoły. W szkołach stopnia niższego uczono po
polsku. W szkołach stopnia średniego wyłącznie w języku niemieckim. Język niemiecki
stał się odtąd obowiązkowy w instytucjach państwowych i życiu publicznym.
Znajomość niemieckiego języka nie była wolsztynianom obca. Wolsztyńscy
mieszczanie, kupcy czy rękodzielnicy

w kontaktach handlowych i stosunkach

organizacyjno-towarzyskich. niemiecką mową posługiwali się na długo przed
rozbiorami. Stało się to odczuwalne

w dobie reformacji, kiedy

znaczna część

wolsztynian zmieniła swe dotychczasowe wyznanie na luterańskie.
Mimo popularności język niemiecki nie był przez Polaków lubiany ani
szanowany. Uważano go za język dla ucha niemiły, twardy, nieokrzesany i surowy,
niezdolny do wyrażania

subtelnych treści. Zatem w kontaktach towarzyskich, na

ulicach i życiu codziennym dominował nadal język rodzimy, polski.
Chociaż władze zaborcze zapowiadały, że w stosunku do ludności polskiej nie
będą stosowały politycznej przemocy to po wydarzeniach insurekcji kościuszkowskiej,
podczas której wolsztynianie wykazali się dużą aktywnością, wnet zmieniły swój
liberalny dotychczas pogląd.
Wolsztyn , utraciwszy zaufanie władz pruskich, uznany został za miasto
niepokorne. Z tej racji wolsztynianie objęci zostali specjalnym nadzorem komisarza ,
którego urząd znajdował się we Wschowie.

4. Wprowadzenie ewidencji ludności
Władze pruskie powołując się na prawo krajowe

Allegemeindes Landrecht

wydały w 1794 roku rozporządzenie, które wprowadzało obowiązek ścisłej ewidencji
ludności.

Zobowiązywało

ono

proboszczów

do

prowadzenia

rejestru

osób

przynależnych do wspólnoty parafialnej. Prawo zalecało także, aby odtąd na wszelkich
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dokumentach wystawianych do użytku publicznego figurowało imię, nazwisko i
nazwisko rodowe.
Wprawdzie już wcześniej w 1563 r. sobór trydencki nałożył na proboszczów
obowiązek prowadzenia rejestru uwzględniającego datę narodzin, zawarcia związku
małżeńskiego i zgonu, jednak

nie wszyscy proboszczowie

tego zarządzenia

przestrzegali. W rzymsko-katolickiej wspólnocie parafialnej w Wolsztynie rejestr
wiernych został wprowadzony w 1795 roku161.
Przez administrację państwową stosowne rejestry zostały wprowadzone dopiero
w 1874 roku, kiedy nastały Urzędy Stanu Cywilnego. Od tego czasu do każdego
człowieka przypisane są dwa podstawowe wyrazy: imię i nazwisko. Za ich
pośrednictwem utożsamia się daną osobę, czyli odróżnia od innych ludzi.
Dotychczas do identyfikacji wystarczało jedynie imię. Było one człowiekowi
nadane zaraz po urodzeniu, a o jego wyborze decydowali rodzice.
Wśród mieszkańców Wolsztyna imiona osobowe zamykały się w dwóch
nazewniczych warstwach: starej, rodzimej i nowszej, chrześcijańskiej.
Wśród imion rodzimych wyszczególniało się kilka grup. Wśród nich na plan
pierwszy wysuwały się formacje obejmujące imiona dwuczłonowe: Świętomir,
Dobiesław, Skarbimir, Boguchwał, Tworzyjan i Chwalibóg.
Kolejną grupę stanowiły imiona jednoczłonowe, przezwiska. Tworzyły je
rzeczowniki pospolite, których znaczenia w większości przypadków nie kojarzono z
dostrzegalnymi właściwościami przezywanego osobnika, np. Kąkol, Karch, Bloch,
Swat, Kłos, Klocek, Łazik, Pliszka i Młynek.162
W użyciu były także

imiona o zabarwieniu pieszczotliwym, jak: Kazimir,

Ludmił, Jaźmin, Staszek, Sławek, Miron.
Największą grupę tworzyły jednak imiona zapożyczone. Pochodziły one
głównie z kalendarza chrześcijańskiego. Przyjął się zwyczaj, że przy chrzcie dziecku
nadawano imię świętego patrona, którego w danym dniu wspominano.
Popularność tych imion przypadała na wiek XVI. Wtedy przewagę zyskiwały
imiona zapożyczone z łaciny stosownie przetransponowane na ówczesny język. Stąd
w użyciu były imiona: Peregryn, Luder, Pietrek, Piotrusz, Pietrzyk, Kuba, Marcin,
Jakusz, Grzymek, Jazon, Larysz, Kinga, Marianna, Kunegunda, Natalia.
161
162
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Przy niewielkiej liczbie ludności identyfikacja człowieka

za pomocą

pojedynczego imienia nie sprawiała problemu. W miarę zwiększania się

ilości

mieszkańców taki rodzaj identyfikacji już nie wystarczał. Dlatego obok imienia zaczęto
stosować drugie określenie.
Najstarszą jego postacią była najczęściej miejscowość, z której dana osoba się
wywodziła, np. Świętomir z Karpicka, Wincenty z Niałka, Abraham Zbąski, czy
Baltazar Tłocki.
Innym zabiegiem nazewniczym przy pozyskiwaniu drugiego określenia było
imię ojca. Powstały wtedy formacje odojcowskie, np. Wojciech Jakubowicz

(syn

Jakuba) czy Mikołaj Zbigniewicz ( syn Zbigniewa). To dodatkowe określenie stało się z
czasem dziedziczne i stworzyło nazwisko163.
Tworzenie nazwisk jest zatem zjawiskiem czasowo niedługim. Obowiązuje
dopiero od 1874 roku.
Proces przyjmowania nazwisk najwcześniej dokonał się w warstwie
ziemiańskiej, następnie mieszczańskiej a najpóźniej

chłopskiej.

Wśród warstwy mieszczańskiej lub chłopskiej podstawą do tworzenia nazwisk
były najczęściej przezwiska. W kręgach mieszczańskich najwięcej nazwisk wywodzi się
od przezwiska utożsamiającego daną osobę z wykonywanym rzemiosłem np. Marianna
Rzeźniczka, Młynarzowy Jasiek, Bednarzowy Wojtek czy Kowalowa Agata.
Wśród warstwy chłopskiej to dodatkowe określenie – przezwisko, wskazywało
zazwyczaj na cechy specyficzne danego człowieka wynikające z jego wizerunku np.
Szymek Kulus, Chudy Jan, Chromy Wojciech czy Stary Franek.
Imię było dziecku nadawane dowolnie, natomiast nazwisko zostało

mu

narzucone przez przepisy prawne. Dlatego dziecko przyjmowało nazwisko takie, jakie
nosił ojciec lub w wyjątkowym przypadku, matka.
W Wolsztynie wśród współczesnych nazwisk, ze względu na zawarte w nich
znaczenia, można wyróżnić kilka typów. Wiele nazwisk wywodzi się od przezwiska164
utworzonego na przykład od zawodu jak: Kowalski, Ślusarek, Bednarek, Bednarski,
Bartnicki, Kołodziejczyk, Kotlarski, Młynarski, Krawczyk lub od imienia: Adamski,
Wojciechowski, Szymański, Jakubowski, Andrzejewski, Janowski, Jankowski.165
163

W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków 1925.
W odniesieniu do Wolsztyna nazwiska te zamieszcza K. Raniowski w swym opracowaniu.
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Wśród wolsztynian można napotkać także nazwiska o obco brzmiącej wymowie.
Są one najczęściej pochodzenia niemieckiego np. Markwitz, Weiss, Kutzner, Rauer,
Anders, Gutsche, Eckiert, Gaertner, Flieger, Nietschke, Schuetz lub czeskiego
Brambor, Hamrol, Hanys, Kokot, Hajduk, Hańderek.

np.

166

Ludzie noszący tego typu nazwiska do Wolsztyna przybyli w czasach wielkiej
kolonizacji. Ich potomkowie tak silnie wrośli w nowe środowisko, że z czasem zmienili
swoją narodowość a niekiedy także wyznanie i w mieście tym pozostali już na zawsze.
Mimo obco brzmiących nazwisk są oni ,,z krwi i kości” Polakami, co nie
omieszkali udowodnić, przyczyniając się do rozwoju swego przybranego miasta.

5. Likwidacja zależności feudalnej
W 1794 roku pruski rząd wydał rozporządzenie, na mocy którego szpitale, domy
opieki społecznej i szkoły zostały odebrane kościołom i przekazane urzędom świeckim.:
Ogłoszone dwa lata później (w1796 roku) kolejne rozporządzenie posunęło się
jeszcze dalej. Zapowiadało ono przejęcie na rzecz pruskiego skarbu polskich dóbr
królewskich i starościńskich oraz majątków klasztornych i kościelnych.
Takie rozporządzenia burzące , dotychczasowy, tradycyjny porządek społecznoprawny zmierzały

do podporządkowania wszelkich struktur gospodarczych,

społecznych i kulturalno- oświatowych, instytucjom świeckim.
Rozszerzeniem tego rozporządzenia stało się stopniowe wyprowadzanie
prywatnych

miast

spod

jurysdykcji

dziedziców

i

podporządkowywanie

ich

bezpośrednio władzy państwowej. W takich okolicznościach po 372 latach feudalnej
zależności Wolsztyn stał się miastem wolnym, niezależnym.
Ostatecznym aktem zrywającym więzi feudalnej zależności było zniesienie
odwiecznych opłat i danin. W to miejsce został wprowadzony powszechny,
zrewidowany porządek miejski”(Revidierte Stadteornung). Ustalał

on

również

majątkowe kryteria czynnego i biernego prawa wyborczego.
Odtąd aby ubiegać się o stanowisko w radzie miejskiej, trzeba było posiadać
nieruchomość wartą 3 000 talarów lub osiągać roczny dochód wynoszący 800 talarów.

166

Tamże.
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Od dochodu były także ustalane podatki. Świadczył je każdy mieszkaniec niezależnie
od

stanu, z jakiego się wywodził, profesji, jaką uprawiał

czy

godności, jaką

piastował.
Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej i gospodarczej wzmaga się napływ
imigrantów z Saksonii, Badenii, Wirtembergii i Meklemburgii. Tej fazie kolonizacji,
poza celami gospodarczymi, przyświecały względy polityczne.
Osadnictwo niemieckie
oderwaniem od monarchii

miało zabezpieczać anektowane ziemie przed
Hohenzollernów. Natomiast rozwój intensywnej

wytwórczości miał wspomagać skarb pruskiego państwa w gromadzeniu środków na
dalszą akcję kolonizacyjną. Kolonizacja była zatem prowadzona przy materialnym
wsparciu państwa. Na ten cel rząd pruski przeznaczył 25 milionów talarów167.
Kolonistom osadzanym w Wolsztynie był wypłacany zasiłek pieniężny
na zagospodarowanie. Wynosił on przeciętnie około 400 talarów na rodzinę168.
Ponadto przesiedleńcy otrzymywali zwrot kosztów podróży oraz prawo do bezpłatnego
transportu osób i ich mienia od granicy państwa do miejsca lokacji.
Poza materialnym wsparciem koloniści korzystali także z bardzo szerokich
uprawnień. Mieli zagwarantowaną wolność osobistą i daleko posuniętą niezależność
względem właściciela miasta. Domy, które otrzymywali lub wznosili od podstaw,
stawały się ich dziedzictwem.
Przysługiwała

im

także

wolnizna,

zagospodarowanie, który wynosił od 6 do 10 lat

czyli
169

okres

przeznaczony

na

. Jeżeli osadnik lub jego synowie

podlegali obowiązkowej służbie wojskowej, byli od niej czasowo zwalniani.
Nic dziwnego, że kampania kolonizacyjna prowadzana na tak korzystnych
warunkach znajdowała wielu zwolenników. Przy takiej polityce w Wolsztynie wnet
bezwzględną przewagę zyskała ludność niemiecka.
W 1797 roku Wolsztyn liczył 1.554 mieszkańców. Podstawą ich egzystencji
było rzemiosło, kupiectwo, handel i przemysł. Najwięcej jednak wolsztynian
utrzymywało się, czerpiąc swe dochody z usług i wytwórczości rzemieślniczej.
W owym czasie

w Wolsztynie istniało 167 warsztatów bądź zakładów

rzemieślniczych. W grupie tej znajdowało się 9 piekarzy, 6 rzeźników, 60 szewców,
167

J. Rutkowski , Historia gospodarcza Polski, tamże, str. 282.
Tamże.
169
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20 krawców, 16 sukienników, 12 kuśnierzy, 6 czapników, 2 kapeluszników,
4 rękawiczników, 5 płócienników, 4 kołodziejów,

2 bednarzy, 3 oberżystów,

4 introligatorów i 2 muzyków.
Pozostali rzemieślnicy ( 12 warsztatów), występowali w pojedynkę. Byli to:
cieśla, szklarz, garncarz, kowal, ludwisarz (kotlarz), farbiarz, siodlarz, mydlarz,
powroźnik, ślusarz, kominiarz i piernikarz.
Ponadto

w Wolsztynie było:

24 kupców (sklepikarzy), 11 handlarzy,

11 młynarzy, 22 producentów wódek oraz 33 piwowarów. 170
W 1797 roku dochód z miasta Wolsztyna wynosił 340 talarów, a rozchody 325
talarów.
* * *

W

1793 roku

powstała w Wolsztynie apteka. Otworzył ją Gottlieb

Winnefennig. Apteka znajdowała się na posesji położonej przy ulicy Królewskiej nr
18 (obecnie ulica 5 Stycznia).

Założona w 1793 r. apteka w obiekcie tym funkcjonuje po dzień dzisiejszy

W 1800 roku aptekę nabył Józef, Antoni Knechtel, z Kargowej. W posiadaniu
tej rodziny zakład pozostawał przez cały XIX wiek. Kiedy aptekę przejął syn Józefa,
Teodor Knechtel, nie ograniczał się on jedynie do sporządzania i dystrybucji lekarstw
Jego zainteresowania wybiegały także poza ściany aptecznego zaplecza.

170

Rozmaitości wolsztyńskie, ,,Głos Wolsztyński” R. 1957, s. 3.
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Z jego inicjatywy, 3 lipca 1854 roku, powstała w Wolsztynie szkoła dla dzieci
ociemniałych. Szkoła mieściła się na zapleczu ,,Domu pod Samarytaninem”.
Z dydaktyczno- wychowawczych usług tej placówki korzystało niekiedy piętnaścioro
okaleczonych wzrokowo dzieci. Po 20 latach istnienia (12 maja 1872 r.) szkoła została
przeniesiona do Bydgoszczy.171
W 1905 roku od T. Knechtla aptekę nabył Wilhelm Roestel. Prowadził on ją do
1920 roku, po czym odsprzedał Edmundowi Piechockiemu.
Licząca ponad dwieście lat apteka w posiadaniu rodziny pp. Piechockich
pozostaje po dzień dzisiejszy.

6. Powiew wolności
Niedługo trwała w Wolsztynie dominacja

pruskiego zaborcy. Przerwała ją

kampania napoleońska. W 1806 roku Napoleon Bonaparte rozpoczął wojnę z Prusami.
Odżyły na nowo niepodległościowe nadzieje Polaków. W Wielkopolsce wybuchło
ogólnonarodowe powstanie.

Rozbito

i rozbrojono pruskie garnizony w Poznaniu,

Bydgoszczy, Grudziądzu i Gdańsku.
Niezwyciężona francuska armia, przy której boku walczyły polskie legiony,
podążała bez przeszkód na wschód, gdzie pod Iławą (8 lutego) i Friedlandem ( 14
czerwca) pruskiej armii zadała ostateczny cios.
Do walki z pruskim zaborcą włączyło się wielu okolicznych ziemian. Wśród
nich znalazł się także syn właściciela Wolsztyna i Komorowa Adama Gajewskiego,
Franciszek. Najpierw służył w wojsku saskim, potem polskim a w końcu francuskim. U
boku Napoleona dosłużył się stopnia pułkownika

i najwyższego odznaczenia, Legii

Honorowej.
Po sześciomiesięcznych zmaganiach kampania francusko-pruska została
zakończona. W lipcu 1807 roku w Tylży podpisany został traktat, który między innymi
uwzględniał kwestię polską.
Z ziem na wschód od Odry, które tworzyły jakby prawe skrzydło potęgi
pruskiej, Napoleon wydzielił obszary polskie i utworzył z nich osobne państwo pod
nazwą Księstwa Warszawskiego. Wolsztyn wraz z całym regionem znalazł się

171
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granicach tegoż księstwa. Wolsztynianie

przez pewien

czas mogli

cieszyć się

wolnością.
W tym czasie Wolsztyn był już okazałym miasteczkiem. Potwierdza to założona
w 1808 roku przez ówczesnego burmistrza Józefa Wodkiewicza „Księga obywateli
miasta Wolsztyna”. Wynika z niej, że w owym czasie w mieście mieszkało: 49
szewców, 22 płócienników i sukienników,

11 młynarzy, 10 piekarzy, 8 krawców, 6

miechowników, 5 kuśnierzy, 4 stolarzy, 3 gorzelanych, 3 rzeźników, 3 rybaków, 2
cieśli i 2 chirurgów. Pozostałe zawody jak: mydlarz, rymarz, powroźnik, stelmach,
kominiarz, garbarz, kotlarz i gościniarz (hotelarz) były reprezentowane po jednym
przedstawicielu. Wolsztyn liczył wówczas 1.724 mieszkańców.
Na czele Księstwa Warszawskiego Napoleon postawił króla Saksonii Fryderyka
Augusta. Najbezpieczniejsza droga z Saksonii do nowo utworzonego księstwa wiodła
przez Wolsztyn. Zatem mieszkańcom Wolsztyna było dane kilkakrotnie witać swego
władcę. Pierwszy raz, gdy wraz z całym dworskim otoczeniem

udawał

się do

Warszawy, by przejąć panowanie nad Księstwem Warszawskim
Ten fakt opisał w swoich pamiętnikach Franciszek Gajewski.. Stąd wiemy, że
uroczyste powitanie króla Fryderyka Augusta Saskiego odbyło się na wolsztyńskim
rynku. Kiedy król wysiadał z karocy, szwadron polskich szwoleżerów oddawał mu
wojskowe saluty, a trębacze odegrali „Mazurka Dąbrowskiego”.
Nie wiadomo czy każdorazowo, gdy król August II

przejeżdżał przez

Wolsztyn, był tak uroczyście witany. Wiadomo, że kiedy po raz drugi (w1732 roku)
król przejeżdżał przez Wolsztyn to uczestniczył w odprawianym na jego cześć
nabożeństwie. Nie często się to jednak zdarzało, bo też niedługie w Polsce było jego
panowanie.
Franciszek Gajewski nie omieszkał także scharakteryzować wizerunek polskiego
władcy, tak o nim pisząc:
,,...Król saski był to pan dobry, szczerze pragnący szczęścia Polaków, był żarliwym
katolikiem, dlatego obojętnie widziany przez Sasów...”172
Po latach świetności i gospodarczego rozwoju Wolsztyn nawiedził kolejny
kataklizm. Dnia 19 września 1810 roku o godzinie piątej po południu wybuchł w

172

Z. Zakrzewski, tamże.
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mieście ogromny pożar.173 Zaczął się od budynku mieszkalnego położonego u zbiegu
ulicy Żydowskiej

(Poznańskiej) i Rynku. Rozniecane porywistym, północno -

wschodnim wiatrem płomienie wnet ogarnęły sąsiednie posesje. Wkrótce cała centralna
i zachodnia część miasta znalazła się w ogniu.
Na ratunek Wolsztynowi pospieszyła ludność okolicznych wsi. Przybyła nawet
grupa gaśnicza z Gościeszyna i Kargowej. Przy ich pomocy zdołano pożar opanować.
Dzięki temu uratowano kościół farny przed całkowitym
zabudowę

zniszczeniem, wschodnią

ulicy Żydowskiej i wszystkie domy na Białej Górze.

Pożar wyrządził ogromne straty w majątku trwałym. Spłonęło 73 % budynków
mieszkalnych. Z 225 domów ocalało 61. Wśród obiektów użyteczności społecznej
i religijnej spłonął ratusz, zbór ewangelicko-luterański wraz ze szkołą, domem rektora
i dzwonnika, żydowska synagoga, miejski browar i wieża katolickiego kościoła.
Ogromne też były straty w majątku osobistym, co wielu wolsztynian na długie
lata pogrążyło w rozpaczy i nędzy.
Na temat pożaru Wolsztyna i jego skutków wypowiedział się także Franciszek
Gajewski

w swoich pamiętnikach.,,...W czasie mojej podróży po Polsce zgorzał

Wolsztyn, dziedziczne miasto ojca mojego. Rynek i cztery ulice spłonęły całkowicie.
Powróciwszy do domu zastałem smutek, nędzę i perzynę...”174
Pożar Wolsztyna miał miejsce w bardzo niekorzystnym przedziale czasowym,
kiedy nad krajami Europy krążyło widmo nowych konfliktów zbrojnych. Zawarty
pomiędzy Napoleonem a Aleksandrem sojusz nie wytrzymywał próby czasu i groził
każdej chwili zerwaniem. Wiadomo, że skutkiem tego będzie wojna z Rosją.
Polacy jako najbliżsi sojusznicy Napoleona będą zmuszeni w niej uczestniczyć.
Zdawały sobie z tego sprawę władze Księstwa Warszawskiego. Dlatego na potęgę
rozbudowywały siły zbrojne. Stąd podwyższano ciągle podatki i wprowadzono nowe
obciążenia. Tymczasem dochody z miasta obniżyły się prawie dziesięciokrotnie.
Musiały to przewidzieć władze Wolsztyna, kiedy w tak niepewnym czasie
rozpoczynały odbudowę swego grodu, że będą napotykać na wiele przeszkód . A
jednak podjęły się tego trudnego zadania.
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Pożar Wolsztyna w 1810 roku opisał pastor Henryk Gerlach w ,,Chronik der ewangelischlutherischen Kirche und Gemeinde zu Wollstein von 1602 bis 1839‘‘. Por. Anzelm Weiss ,,O pożarze
Wolsztyna w 1810 roku“, art. w ,,Głos Wolsztyński”, R. 2004, Nr 20.
174
,,Głos Wolsztyński”, Nr 20, 2004 r. , s. 24 -25.
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Odbudowa miasta na dotychczasowych zasadach nie miała sensu. Cała seria
pożarów dowiodła, że źródło zarzewia tkwiło w wadliwym rozplanowaniu ulic i ich
zabudowie. Podjęto zatem odważną decyzję przebudowy rynku i poszerzenia
rozchodzących się od niego ulic.

Plan przebudowy miasta Wolsztyna po pożarze w 1810 r.

Twórcą nowego układu przestrzennego miasta Wolsztyna był architekt Scholz.
Opracowane przez niego plany zatwierdził Józef Łuszczewski, ówczesny minister
spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego.
,,...Plan ten restaurowania miasta Wolsztyna co do wygody, ozdoby i
bezpieczeństwa od ognia, za dobrze ułożony znajdując, aprobuję. W Warszawie, dnia
21 miesiąca czerwca 1811 roku.”175
Na uwagę zasługuje klauzula i data jaka

została zamieszczona

na

zaaprobowanym planie: Data ta otwiera bowiem nowy rozdział w dziejach miasta
Wolsztyna. Na zniwelowanym pogorzelisku rozmieszczono bardziej funkcjonalny układ
ulic. Wyprostowano ulicę Królewską i Żydowską. Przesunięto ulicę Kościelną.
Wokół rynku i wzdłuż nowo założonych ulic wzniesiono

odmienne

architektonicznie od dotychczasowych, nowoczesne, piętrowe budynki.

175

Tamże.
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Ulica Królewska (obecnie 5 Stycznia) w poł. XIX wieku

Pozostałe ulice , jak wschodnia część ulicy Żydowskiej i Biała Góra zachowały
nadal swą dawną małomiasteczkową zabudowę. Wiele z tych obiektów przetrwało do
czasów współczesnych. Możemy

je zatem podziwiać,

spacerując uliczkami

wolsztyńskiej starówki.

Mieszczańskie posesje przy ul. Żydowskiej (Poznańskiej)

Nie wiadomo jak długo trwała przebudowa Wolsztyna i czy udało się władzom miasta
zakończyć ją zanim rozpętała się kolejna zawierucha wojenna. Raczej nie, gdyż wiele
budowli użyteczności publicznej zostało odtworzonych lub zbudowanych od nowa
dopiero w latach 1830 - 1850.
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Ulica Żydowska (Poznańska) Zachowana dawna handlowa zabudowa miasta

W 1812 roku Napoleon rozpoczął wyprawę na Moskwę, która dla Francuzów
zakończyła się totalną klęską.
wydarzeń,

Wolsztynianie

znowu byli świadkami ważnych

lecz już nie tak radosnych. Serce wolsztynian ściskało się na widok

przemieszczających się przez miasto zdziesiątkowanych i okaleczonych francuskich
oddziałów oraz ich sprzymierzeńców. A trwało to nieprzerwanie przez kilka dni.
Od tego czasu życie w mieście toczyło się szybciej. Każdy kolejny dzień
przynosił coś nowego.
18 lutego przez Wolsztyn przemieszczały się kozackie sotnie. Podążały w ślad
za rozbitą francuską armią, aby w stosownej chwili zadać jej ostateczny cios.
8 lipca 1813 roku przejeżdżali przez Wolsztyn posłowie rosyjski i szwedzki.
Nazajutrz za nimi podążał szwedzki następca tronu Jean Baptiste Bernadotte.
Zmierzali do Reichenbadu, gdzie z Napoleonem miał być zawarty rozejm.

97

Z układu nic nie wyszło. Był to najwyraźniej manewr taktyczny, który miał
Napoleonowi zapewnić niezbędny czas na zebranie świeżych wojsk. Miały one armiom
koalicyjnym zagrodzić dostęp do granic Francji .
Do rozstrzygającej rozprawy doszło, w październiku 1813 roku, pod Lipskiem.
W trzydniowej bitwie, która przyjęła nazwę ,,bitwy narodów”, poległo 130 tysięcy
żołnierzy, w tym około 50 tysięcy stanowili Francuzi.
Jako ostatni pole walki opuszczał V Korpus Ułanów dowodzony przez ks.
Józefa Poniatowskiego. Książę, trzykrotnie raniony, nie porzucił swoich żołnierzy,
lecz nadal walczył, osłaniając odwrót francuskim wojskom. Podczas osłonowej szarży
otrzymał karabinowy postrzał. Zamiast poddać się, spiął konia i skoczył w spienione
wody Elstery, gdzie poniósł śmierć.
Waleczność ks. Józefa Poniatowskiego docenili nawet jego wrogowie, sławiąc
go jako rycerza ,,bez strachu i skazy.” Stąd zezwolono na transport jego zwłok do kraju
i urządzenie pochówku należnego bohaterom narodowym.
Żałobny kondukt do Wolsztyna dotarł wieczorem 28 lipca 1814 roku. Trumnę ze
zwłokami księcia ustawiono na katafalku przed farnym kościołem, a honorową wartę
pełnili jego wierni ułani.
Pomni tego wydarzenia wolsztynianie jedną z wylotowych arterii miasta nazwali
aleją księcia Józefa Poniatowskiego. Natomiast polski naród w uznaniu męstwa
i bohaterstwa doczesne szczątki księcia złożył w krypcie królewskiej na Wawelu.
Ostatnim akordem napoleońskiej kampanii był styczeń 1819 roku. Wtedy przez
Wolsztyn przemieszczały się powracające z Francji rosyjskie wojska. Po czym nastał
upragniony pokój.

7. Ponownie w niewoli
Ponowne przejęcie przez pruską administrację rządów w Wolsztynie miało
miejsce 4 lipca 1815 roku. Tym razem odbyło się to z zachowaniem pruskiej tradycji.
Przy biciu bębnów i dźwiękach trąb umieszczano na urzędowych gmachach prusackie
godła. W taki hałaśliwy sposób pragnęły nowe władze miasta udokumentować swój
powrót.
W 1815 roku odbył się

Kongres Wiedeński, na którym

usunięci przez

Napoleona monarchowie przywrócili w europejskich państwach dawny polityczny
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porządek. Z tą chwilą przestało istnieć Księstwo Warszawskie, a na jego miejscu
potworzono nowe organizmy polityczno-terytorialne. Z zachodniej części pruskiego
zaboru utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie. W jego granicach znalazło się miasto
Wolsztyn.
Lata 1815-1848 to okres względnego spokoju i gospodarczej stabilizacji,
wolny od szykan i narodowościowych prześladowań. Podstawę do swobodnego
rozwoju narodowego dawał Polakom artykuł 18 traktatu wiedeńskiego, który stanowił:
,,...Polacy poddani państw zawierających umowę mają korzystać z urządzeń
zapewniających im zachowanie narodowości, a to w takiej formie, jaką każde z państw,
do której należą, nadać im uzna za stosowne.” 176
Należy przyznać, że rząd pruski bardzo wiernie przestrzegał ustalonych
konwencji i wobec ludności obcojęzycznej stosował nader liberalne prawa.
Obowiązujący dotąd kodeks napoleoński został zastąpiony prawem pruskim
i pruską administracją, w skład której dopuszczono wielu Polaków. Namiestnikiem
Wielkiego Księstwa Poznańskiego król pruski mianował księcia Antoniego Radziwiłła.
Natomiast nadprezydentem i regentem prowincji poznańskiej ustanowił przychylnego
Polakom niemieckiego liberała Zerboniego di Sposotti, właściciela Rabczyna i Łekna.
Dowodem na przychylność władz pruskich wobec Polaków miał być powołany
w 1826 roku sejm prowincjonalny. Składał się on z przedstawicieli trzech stanów:
magnaterii, szlachty i mieszczaństwa. Marszałkiem sejmu wybrano księcia Antoniego
Sułkowskiego.
O życzliwym stosunku władz pruskich do Polaków miało również świadczyć to,
że w administracji, sądownictwie i szkołach językiem urzędowym pozostał język polski.
Dlatego, 15 lipca 1815 roku, podczas przejmowania Wolsztyna przez Prusaków witał
ich burmistrz A. Wodkiewicz. przemawiając po polsku.
Taki liberalny stosunek pruskiego zaborcy do polskiej ludności sprzyjał
odbudowie Wolsztyna i przekształcaniu go w nowoczesne miasto. Odbudowano szereg
dawnych, zaniedbanych budowli i wzniesiono wiele nowoczesnych, murowanych
obiektów.

176

Art. 18. akt IV Kongresu Wiedeńskiego z dnia 3 maja 1815, Biblioteka Jagiellońska ( Księgozbiór
Specjalny).
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Ulica Królewska (5 Stycznia) w połowie XIX w.

W 1832 roku zakończono budowę zboru ewangelicko-luterańskiego, a w 1835
roku rozpoczęto wznoszenie ratusza. W 1841 roku przy farze wybudowano również
nową katolicką szkołę.
W parze z rozwojem miasta wzrastała ilość jego mieszkańców. Na przestrzeni
XIX wieku przyrost ten przedstawiał się następująco:
1810 rok – 2100 mieszkańców
1840 rok – 2578 mieszkańców
1880 rok – 2808 mieszkańców.

W tym ugodowym okresie pruskich rządów nie brakło prób germanizacji.
Jednak z cała siłą akcję germanizacyjną

nasilono dopiero po upadku powstania

listopadowego. Wobec systemu represyjnego, jaki carat stosował względem ludności
Królestwa Polskiego, Prusacy nie musieli obawiać się interwencji Rosji jako gwaranta
„Świętego Przymierza”.
Namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, którego brat został naczelnym
wodzem powstania listopadowego, otrzymał dymisję. Jego miejsce zajął Eduard
Flottwell. Przeszedł on do historii jako inicjator pierwszej fazy germanizacji.
Kierowane do pruskich instytucji dyrektywy zmierzały do usunięcia ze szkół
i urzędów polskiego języka i ograniczenia zatrudniania polskich

urzędników.

Sugerowano, aby Polaków rugować poza granice Księstwa Poznańskiego. W tym celu
utworzono fundusz kolonizacyjny, który na tego rodzaju akcje otrzymał od rządu
milion talarów.
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Równocześnie z polityką germanizacyjną podjęto działania promujące
protestantyzm. Chodziło o małżeństwa mieszane, katolicko-luterańskie,

których

w Wolsztynie było wiele. Katolicyzm zezwalał na takie związki pod warunkiem, że
dzieci będą wychowywane w wierze katolickiej. Próby usunięcia tej zasady przez
administrację pruską doprowadziły do zatargu z kościołem katolickim. Dało to ludności
polskiej asumpt do otrzeźwienia narodowego.
Najpierw

obudził

się ruch umysłowy.

Poprzez wydawanie polskich

podręczników, literatury i czasopism starano się wskrzeszać narodowego ducha i
chwalebne wydarzenia z naszej historii. By wiedza o naszej przeszłości dotarła do
wszystkich, w 1834 roku, w Lesznie zaczęto wydawać ,,Przyjaciela Ludu”, który swoim
zasięgiem objął także Wolsztyn.
Obok ruchu umysłowego rozpoczyna się praca czynna nad ratowaniem
zagrożonej polskości. Organizatorem ruchu był dr Karol Marcinkowski.

Powstała

fundacja jego imienia, której zadaniem było gromadzenie środków na kształcenie
polskiej młodzieży.177 W ramach tego ruchu powstał w Poznaniu ,,Bazar”, pierwsza
polska instytucja handlowo - przemysłowa popierająca rodzimą inicjatywę i swojską
przedsiębiorczość.
Obok pracy twórczej, pokojowej, organicznej, powstawały także stronnictwa
polityczne o charakterze patriotyczno-narodowym i radykalnym. Reprezentantami
takiego nurtu byli: Karol Libelt, Jędrzej Moraczewski i Edward Dembowski.
Im bliżej Wiosny Ludów, tym ruchy te

bardziej się radykalizowały

i uzewnętrzniały swoje polityczne zamierzenia. W ich szeregach, podobnie jak w czasie
powstania listopadowego, nie zabrakło naszych rodzimych patriotów: Franciszka
Gajewskiego,

Franciszka

Morawskiego,

Prota

Mielęckiego

i

Macieja

Mielżyńskiego.178

177

Założenia tego ruchu kontynuowano także w latach dwudziestolecia międzywojennego 1919-1939.
W Wolsztynie przewodniczącym Koła Pomocy Młodzieży Studiującej w latach 1931-1939 był
miejscowy dziekan ks. Gustaw Bombicki.
178
K. Krawczyk, B. Pluskota, Karna, zarys dziejów, tamże.
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Hr. Maciej Mielżyński
Powstaniec, uczestnik walk niepodległościowych

W urzeczywistnianie narodowo-patriotycznych zamierzeń włączyła się także
Liga Polska.. Stowarzyszenie to powstało 25 czerwca 1848 roku z inicjatywy Augusta
Cieszkowskiego z działaczy patriotycznych i grupy posłów polskich do pruskiego
parlamentu
rozwój

Zadaniem Ligi Polskiej była obrona narodowo – polskich interesów i
gospodarczo-kulturalny kraju.

Założenia programowe Liga Polska

propagowała na łamach wydawanego w Poznaniu czasopisma ,,Wielkopolanin”.
Reprezentantami Ligi Polskiej w terenie były Powiatowe Komitety i
Stowarzyszenia Opieki nad Rannymi.
W powiecie babimojskim Powiatowy Komitet tworzyli: Apolinary Gajewski
i

jego żona

Eleonora, Antonina

Platerowa - dziedziczka Wroniaw, Franciszka

Mielżyńska, żona Macieja Mielżyńskiego z Chobienic oraz księża: Piotr Kluck i Józef
Amman. 179
Na wieść o wybuchu w Berlinie rewolucji i uwolnieniu z moabickiego więzienia
polskich patriotów rozpoczęło się w Poznaniu powstanie. Walkami i potyczkami objęta
została cała Wielkopolska.
W wir walki zostało także wprzęgnięte miasto Wolsztyn. W zgrupowaniach
powstańczych pod Grodziskiem i Ruchocicami uczestniczyło 67 mieszkańców
Wolsztyna. Wielu z nich swoje patriotyczne zaangażowanie okupiło więzieniem. W
pruskim więzieniu znalazł się także dziedzic Chobienic - Maciej Mielżyński.

179

C. Olejnik, Działanie Ligi Polskiej w latach 1848-1850 na terenie gminy Wolsztyn, (maszynopis )
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Powstanie w latach 1846-1848, tak jak poprzednie w 1830 roku, upadło. Taki
sam los spotkał zryw patriotyczny w 1863 roku. Wraz z nim rozwiały się wszelkie
nadzieje na odrodzenie Polski.
Na nasze narodowe dzieje wpływ miały procesy, jakie zachodziły u naszego
zaborcy. Pierwszy z procesów zmierzał do umocnienia Królestwa Pruskiego, drugi
wyzwalał tendencje zjednoczeniowe. Obydwa kierunki zmierzały ku jednemu celowi,
stworzenia potężnego pod względem

gospodarczym i militarnym niemieckiego

państwa.
Pierwszy cel został osiągnięty w 1834 roku i zaowocował powstaniem
Ogólnoniemieckiego Związku Celnego, który umożliwił ekonomiczne zjednoczenie
Niemiec.
Realizacja drugiego zamierzenia była bardziej skomplikowana. W istniejącym
równolegle Związku Niemieckim przewodnictwo sprawowała Austria. Przywódcy
Austrii zdawali sobie sprawę, ku czemu zmierza imperialistyczna polityka Królestwa
Prus. Usiłowały więc temu przeciwdziałać, lecz bezskutecznie. Zaistniały pomiędzy
Prusami a Austrią konflikt doprowadził do wybuchu wojny. Z wojny Austria wyszła
pokonana. Rozpadł się Związek Państw Niemieckich.
W nowopowstałym Związku Północno - Niemieckim przewodnictwo objęły
Prusy. Wielkopolska wraz z Wolsztynem, znalazła się w granicach tegoż związku
jako integralna część Królestwa Pruskiego.

8. Przebudowa Wolsztyna
W 1834 roku zmarł wieloletni właściciel komorowskich dóbr Adam Gajewski.
Jemu Adamowo zawdzięcza swe powstanie, a miasto Wolsztyn długotrwałą świetność.
Na mocy testamentu spisanego w dniu 5 kwietnia 1833 roku komorowskie dobra przejął
najmłodszy z pięciorga rodzeństwa, Apolinary. 180 Dobrami tymi władał przez 37 lat.
Był to okres bardzo burzliwy w dziejach Europy, zdominowany ustawicznymi
lokalnymi wojnami o charakterze imperialistycznym. Do wyścigu carskiej Rosji po

180

K.I. Bednarczyk, tamże s. 99.
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cudze terytoria przyłączyły się również Austria i Prusy. Niezależnie pomiędzy Austrią i
Prusami toczyła się rywalizacja o hegemonię w państwach niemieckich.
Przełomem w polityce Prus stała się zmiana panującego. Królem Prus zostaje
Wilhelm I. Z jego inicjatywy Prusy podjęły szerokie reformy wojskowe. Powiększono
liczbę wojska do 200 tysięcy żołnierzy. Ponadto do trzech lat przedłużona została
zasadnicza służba wojskowa.
Tym sposobem Prusy urzeczywistniły swój ideał wojskowy, stawiając cały
,,naród pod bronią”. Dzięki zaś udoskonalonej broni palnej i świetnie wyćwiczonemu
korpusowi oficerskiemu przeistaczały się stopniowo w państwo militarne.
W zmaganiach o prymat w państwach niemieckich pruski militaryzm znalazł
oddanego sojusznika w przemyśle ciężkim. Zgodnie z późniejszą nazistowską zasadą
,,siła tworzy prawo” industrializm był co do joty zgodny z pruskim militaryzmem. W
takiej atmosferze, w 1862 roku, upadł rząd liberalny, a jego miejsce zajął gabinet
konserwatywny. Zwyciężyły siły reakcji, których przywódcą był przedstawiciel partii
junkrów Otton von Bismarck.
W tym politycznym rozgardiaszu nie najgorzej

radził sobie Wolsztyn.

Rozwijało się nadal tkactwo, chociaż oparte na innych niż dotychczas organizacyjnych i
technicznych zasadach. W 1816 roku w mieście funkcjonowało

12 manufaktur

przędzalniczych przetwarzających owcze runo i len na przędzę oraz 17 warsztatów
sukienniczych.181 Ponadto wokół miasta na szeroką skalę prowadzona była uprawa
winnej latorośli
chmielnik

i chmielu. Potwierdzają to obszary noszące nazwę winnica lub

oraz liczne obiekty, w których niegdyś

wytwarzano winne napoje i

orzeźwiające piwa .

181

Tamże, s.103.
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Browar i wolsztyńska fara.

Zakończono także odbudowę spalonej część miasta. Powolny postęp w tej
dziedzinie wskazuje, że wolsztynianie nie należeli wtedy do osób zamożnych.
Uszkodzoną podczas

pożaru miasta , w 1810 roku, na wolsztyńskiej farze wieżę

odbudowano dopiero w 1823 roku. Musiał to być nie lada wyczyn,

skoro

zamontowywanie na jej wierzchołku krzyża odbywało się przy dźwiękach fanfar

i

biciu magistrackich bębnów.182
W Wolsztynie najwięcej obiektów sakralnych zostało wzniesionych w latach
1830 - 1857. Widocznie istniało zapotrzebowanie na tego rodzaju budowle, skoro ich
wznoszeniem zainteresowane były wszystkie

wyznania religijne: katolickie,

ewangelicko-luterańskie i żydowskie.
Cykl inwestycyjny w Wolsztynie zapoczątkowała w 1832 roku gmina
ewangelicko-luterańska

budową nowego zboru. Zbór, według projektu inżyniera

Goebela z Widzimia, zlokalizowano

w sąsiedztwie dotychczasowego Bethausu na

obszarze ewangelickiego cmentarza.
Rozpoczęcie budowy tak okazałego obiektu w niezmiernie trudnych dla miasta
czasach zbiegło się z trzechsetną rocznicą wprowadzenia przez Marcina Lutra nowych
zasad wiary. Stały się one odtąd podstawą ewangelickiego wyznania.183 Dlatego
postanowiono, że ten niecodzienny jubileusz w Wolsztynie będzie obchodzony bardzo
uroczyście. Czyniono zatem wszystko, aby budowę zboru na ten czas zakończono.
Pracami budowlanymi kierował Ruediger z Crossen, a nad stroną techniczną
czuwał inspektor nadzoru budowlanego J. Cardinale z Widdern.184 Pod ich nadzorem
prace przebiegały niezmiernie dynamicznie i już po czternastu miesiącach na
niedokończonym jeszcze obiekcie zawisła wiecha.
Kolejne trzy lata zajęło wznoszenie wieży, wykańczanie wnętrza i instalowanie
organów. Zakończenie budowy zboru obwieścił mieszkańcom Wolsztyna donośny
dźwięk dzwonów.

182

O takim szpiczastym zakończeniu, nieprzystającym do obowiązującego stylu, kościelna wieża
przetrwała do 1987 roku.
183
W 1530 roku na sejmie w Augsburgu zostały przedstawione nowe zasady wiary zredagowane przez
P. Melanchtona, które stały się podstawą wyznania ewangelicko-augsburskiego.
184
Dane te podano za K. I. Bednarczykiem, tamże, s. 102.
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Ewangelicki zbór

Zbór przekazano wiernym 27 listopada 1832 roku w obecności superintendenta
generalnego dra Freymarke`a i grona zaproszonych gości. Koszty budowy wyniosły
23.330 talarów. Kwotę 7 000 talarów ofiarował król pruski Fryderyk Wilhelm III. Z tej
racji, w czerwcu 1833 roku, podczas podróży do Poznania,
zwiedził następca tronu Fryderyk Wilhelm IV.

nowo zbudowany zbór

185

Obok zboru, w 1832 roku, wzniesiono ewangelicką szkołę a po przeciwnej
stronie ulicy dom dla pastora (pastorówkę), Natomiast u zbiegu ulic Królewskiej
(5 Stycznia) i Cmentarnej (Słodowej) założono nowy ewangelicki cmentarz.

Pastorówka

Ewangelicki klasztor i szpital

W 1837 roku przy wsparciu dr Jakoba z Poznania, barona Kottwitza z Tuchorzy
i rotmistrza Dziembowskiego z Powodowa przy alei Poniatowskiego wzniesiono

185

dom

F. Stieve, Geschichte des Deutschen Volkes, Genealogia dynastii Hohenzollernów ( Anbang)
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opieki nad sierotami ,,Marienstiftung”,. Kilka lat później, w 1844 roku, powstał również
ewangelicki szpital.
Od 1835 roku Wolsztyn stał się siedzibą Sądu Grodzkiego i Ziemskiego. Takie
ważne instytucje wymagały stosownych pomieszczeń. Dla ich potrzeb 29 sierpnia 1835
roku rozpoczęto w Rynku wznoszenie nowego ratusza.

Ratusz wzniesiony w latach 1835-1836

W 1825 roku w Królestwie Pruskim został przedłużony obowiązek szkolny obejmujący
dzieci w wieku od 6 do 14 lat. W związku z tym zaistniała konieczność

budowy

obszerniejszej katolickiej szkoły. Kamień węgielny pod niniejszy obiekt wmurowano
17 marca 1841 roku. Na ten cel rząd pruski przeznaczył 1000 talarów.186
Nowy, wzniesiony z cegły budynek szkolny został umiejscowiona w sąsiedztwie
farnego kościoła . Obiekt ten, po rozbudowie i adaptacyjnych przystosowaniach
przetrwał do czasów współczesnych i obecnie spełnia funkcję ,,wikarówki”.

Panorama Wolsztyna. Na pierwszym planie kościół farny i katolicka szkoła
186

K.I. Bednarczyk, tamże, s. 98.
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9. Żydowska diaspora
Kiedy i skąd do Wolsztyna przybyli Żydzi nie sposób jednoznacznie ustalić.
Wymieniana miejscowość Grodzisk nie wydaje się przekonywująca. Zapewne

w

Wolsztynie osadnicy żydowscy pojawili się na początku XVII wieku, kiedy miastem
tym władała Barbara Powodowska.187
Potwierdza to dokument z 1648 roku, który wyszczególnia miejskie wydatki.
Wśród nich znajduje się wzmianka, że u miejscowego Żyda władze miasta zakupiły
kamienne wapno. Także w księdze miejskiej, wśród zapisów z 1684 r., figuruje Żyd,
który w Wolsztynie prowadził karczmę.188
Z biegiem lat Żydów przybywało. W 1698 roku władze miasta wyznaczyły im
teren pod cmentarz (kirkut). Był on położony za miastem, u zbiegu obecnych ulic:
Komorowskich i M. Drzymały.
Zaistniała także potrzeba

uruchomienia żydowskiej szkoły. Została ona

wzniesiona, w 1698 roku, nieopodal kościoła Świętego Ducha. Ze względu na bliskość
obydwóch obiektów, lokalizacja szkoły musiała być zatwierdzona przez Archidiakona
Diecezjalnego w Poznaniu. Zgodę uzyskano, jednak obwarowano ją
zastrzeżeniami. Żydom zakazano odprawiać w szkole

pewnymi

szabatowych modłów. Mogli

to czynić wyłącznie we własnych domach. 189
Dowodzi to, że w 1698 r. w Wolsztynie nie było
okresie Żydzi stanowili w mieście jeszcze

znikomą

bożnicy. Zapewne w tym
społeczność. Potwierdza to

Stanisław Karwowski w swoim opracowaniu. Według jego ustaleń,

w 1718 roku, w

Wolsztynie oprócz 43 katolickich rodzin i 47 rodzin protestanckich mieszkało jedynie 7
żydowskich rodzin (ok. 49 osób). 190
Społeczność żydowska, na razie nieliczna, z każdym rokiem wzrastała.
W 1745 roku zajmowała już 27 domów
wówczas

191

i liczyła około 200 osób. Zapewne

w Wolsztynie wzniesiona została bożnica i powstała żydowska gmina

wyznaniowa - kahał.

187

Córka Anny Miękickiej a wdowa po Wojciechu Powodowskim.
C. Olejnik, Żydzi w Wolsztynie ,art. w ,,Gazeta Lubuska”, Nr 190, z 16 VIII 1998 r. ( cz. 1)
189
Tamże.
190
S. Karwowski , Wolsztyn i jego dziedzice, podaje, że w1718 r. w Wolsztynie mieszkały 43 rodziny
katolickie, 47 rodzin luterańskich i 7 żydowskich.
191
C. Olejnik, tamże.
188
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Intensywny przyrost ludności żydowskie przypada na lata: 1734 – 1776, kiedy
miasto Wolsztyn podlegało Rafałowi Gajewskiemu. Wtedy społeczność żydowska
liczyła 666 osób.192
Żydzi skupieni wokół synagogi tworzyli hermetycznie zamkniętą enklawę.
Żyli tam zgodnie z tradycją i surowymi przepisami mojżeszowego prawa (Tory).
U Żydów tradycja miała

wpływ, nie tylko na obrzędy związane z kultem religijnym,

ale także na szkolnictwo, opiekę społeczną i cywilne sądownictwo.
Żydzi jako naród rozproszony, pozbawiony własnego państwa, starali się na
obczyźnie stworzyć jego namiastkę w postaci zamkniętych gett. Takim gettem na
obszarze osiemnastowiecznego miasta Wolsztyna była ulica Grodziska, którą po
zasiedleniu przez Żydów przemianowano

na ulicę Żydowską (obecna ul.

Poznańska).193
Przy tej ulicy znajdowały się kramy, w których prowadzono sprzedaż artykułów
spożywczych, przypraw korzennych, alkoholu i tabaki. Na zapleczach domostw
funkcjonowały natomiast gorzelnie, warzelnie piwa i wytwórnie wódek.
Sporą część domów zajmowali rzemieślnicy: krawcy, kuśnierze i kupcy
zajmujący się różnorakim handlem oraz lichwiarze.
Lichwą, czyli pożyczaniem pieniędzy na wygórowany procent, parali się nie
tylko Żydzi.194 Tym intratnym procederem zajmował się także ks. Kowalkiewicz,
proboszcz

z Siedlca, który swe lichwiarskie usługi świadczył między innymi rodzinie

Powodowskich, i wolsztyńskim mieszczanom, gdy ci znajdowali się w materialnej
potrzebie.195
Przy intensywnym napływie żydowskich imigrantów zbudowana w latach
pięćdziesiątych XVIII wieku niewielka bożnica okazała się za mała. Została zatem w
1765 roku rozbudowana i podniesiona do rangi synagogi. 196

192

Tamże.
Dokument sporządzony w 1776 r. przez pisarza przysiężnego, który potwierdza sprzedaż domku
wraz z gruntem, położonego przy ulicy Grodziskiej, przez Żydów Wolfa Bendixa i Marcusa Lobela.
194
Odsetki od pożyczonej sumy kształtowały się w granicach od 3,5 do 7 %. (C. Olejnik, tamże.)
193

195

Tamże.

196

Kiedy, w 1797 r. wdowa po Rafale Gajewskim Katarzyna Tworzyańska dobra komorowskie
przekazywała synowi Adamowi, w Wolsztynie mieszkało 561 Żydów.
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Miejsce, dla tego sakralnego obiektu nie było zbyt fortunnie dobrane.
Wkomponowana w ciasną zabudowę miasta synagoga podczas pożaru ulegała
każdorazowo zniszczeniu.197 W takich okolicznościach, mimo obowiązującego zakazu,
dla odbycia szabasowych modłów Żydzi byli zmuszeni gromadzić się w szkole.
W związku z przebudową Wolsztyna i po wzniesieniu przez ewangelików
nowego zboru przyszła kolej na Żydów.198 W latach 1835-1840, w miejscu spalonego
obiektu zbudowano z cegły wspaniałą synagogę199. Odtąd nad Wolsztynem
górowały wieże trzech religijnych przybytków: rzymskokatolickiego, protestancko –
luterańskiego i mojżeszowego.

Wolsztyńska synagoga.

Mimo różnicy wyznaniowej wszystkie społeczności przestrzegały zasady
tolerancyjnego współżycia. Przejawiało się to w: okazywaniu sobie wzajemnego
szacunku, poszanowaniu odrębności tradycji i kultury oraz wyrozumiałości podczas
manifestowania odmiennych przekonań. Przy tak pojętej tolerancji Wolsztyn mógł się
uważać za ,,Miasto Trzech Kultur.”

197

Ostatni pożar Wolsztyna miał miejsce w 1810 roku.

198

Na poczet budowy nowej synagogi rząd pruski wyasygnował 8 tys. talarów.( C. Olejnik , tamże, cz.3,
,,Gazeta Lubuska” Nr 202 z 30 VIII 1999 r.

199

Służyła ona wolsztyńskim Żydom do 1939 roku. Po zajęciu Wolsztyna przez wojsko niemieckie
synagogę zamieniono na salę widowiskowo - kinową. Po wojnie w obiekcie tym mieściło się kino
,,Tatry”. Tę, uwieńczoną strzelistymi wieżyczkami budowlę możemy obecnie podziwiać jedynie na
dawnych widokówkach.

110

W Wolsztynie najliczniejszą społeczność Żydzi stanowili w 1846 roku. Liczyli
wówczas 834 osoby.
Wśród społeczności żydowskiej istniało
biednych.

Uwidoczniało

się

duże rozwarstwienie na bogatych i

to nie tylko w dziedzinie stanu

posiadania

czy

uprawianej profesji, ale także w sprawowaniu odpowiednich funkcji i piastowanych
godności w żydowskiej gminie.
Z pośród zamożnych Żydów wybierane były także władze synagogi jak: rabin,
rada starszych, kantor, dozorca synagogi, dozorca cmentarza i szkoły oraz rzezak,
osoba, która dokonywała rytualnego obrzezania. Na co dzień rzezak obsługiwał także
koszerną jatkę.
Z tytułu sprawowanej funkcji przysługiwało wynagrodzenie pieniężne. Roczna
gaża rabina wynosiła 400 zł., rzezaka - 450 zł., a dozorcy 250 zł..200
W okresie przedrozbiorowym

głównym obciążeniem żydowskiej gminy na

rzecz właściciela miasta były czynsze. Obejmowały one opłaty pieniężne uiszczane co
roku w dwóch ratach.

Do

nastania dominacji pruskiej wynosiły one 800 złp.201

Ponadto gmina żydowska była zobowiązana na rzecz właściciela miasta świadczyć w
naturze określone produkty jak: pieprz i przyprawy korzenne na ogólną kwotę

304

złp. 202
Gmina żydowska była także zobowiązana do rozprowadzania wśród swoich
członków rocznie 70 beczek dworskiego piwa i pewnej ilości owiec. Niezależnie od
tego uiszczała pogłówne do skarbu państwa w wysokości 800 złp rocznie. Ponadto
wpłacała na rzecz Magistratu – 40 złp i proboszcza - 16 złp.203
Nie dziwmy się, że przy tak rozległych i niemałych obciążeniach niektórzy
członkowie gminy żydowskiej porzucali Wolsztyn i emigrowali w głąb Niemiec lub
na ziemie pozostałych zaborów. Stąd

po

latach intensywnego wzrostu następuje

wyraźny ubytek żydowskiej ludności. W 1787 roku w Wolsztynie mieszkało już tylko
561 Żydów.
Od 1793 r. uprawnienia Żydów były zależne od prawodawstwa pruskiego.

200

C. Olejnik, tamże, cz. 2.
Od 1792 roku świadczenie to zostało podwyższone do 1300 zł..
202
C.Olejnik, tamże.
203
Tamże.
201
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Określał je ogłoszony 17 kwietnia 1797 roku ,,Statut Generalny dla Żydów”. Znosił on
dotychczasowy samorząd gmin żydowskich. Ponadto wprowadzał zakaz uprawiania
handlu domokrążnego, z którego

wielu

mniej zamożnych członków gminy

żydowskiej się utrzymywało.
Szczególnie dotkliwe okazało się rozporządzenie, które nakazywało Żydom,
którzy na ziemie zaboru pruskiego przybyli po 1793 r., aby je w przeciągu 6 miesięcy
opuścili.
Nie mniej restrykcyjne były także następne rozporządzenia. Prawo z 23 lipca
1847 roku stanowiło, że Żyd, który zalegał 4 tygodnie z płatnościami podatkowymi,
tracił prawo do uczestniczenia w wyborze rabina i Rady Starszych.204
Ponadto drastycznie podwyższone

zostały podatki i kary pobierane od

ludności żydowskiej. W dodatku za wszelkie przewinienia, nawet te nieznaczne, Żydzi
byli napiętnowani poprzez przykuwanie do pręgierza.205
Na skutek dyskryminacyjnych poczynań administracji pruskiej w przeciągu
40 lat (do1886 roku) społeczność żydowska w Wolsztynie zmalała do 388 osób. Był
to proces postępujący.
W 1905 r. w Wolsztynie przebywało już tylko 281 żydowskich mieszkańców.
W owych czasach do gminy żydowskiej w Wolsztynie należał jeszcze spory
majątek. Składały się nań
cmentarza

nieruchomości jak: synagoga, dom szkoły, teren starego

o powierzchni 1 morgi, teren nowego cmentarza o powierzchni 3 mórg

wraz z domem pogrzebowym ( bożnicą) i domkiem dla cmentarnego stróża.
Taki stan posiadania na terenie Wolsztyna gmina żydowska zachowała do 1939
roku, czyli do

ostatecznego rozwiązania przez niemieckiego okupanta ,,kwestii

żydowskiej”.206

10. Kasacja dóbr koronnych i kościelnych
W 1834 roku rząd pruski wprowadził w życie wcześniej zapowiedzianą ustawę
o

kasacji dóbr kościelnych207. Na tej podstawie grunta

stanowiące uposażenie

wolsztyńskiej fary zostały przejęte przez skarb pruskiego państwa. Kasacji uległy także
204

Tamże.
Ostatni raz tego rodzaju egzekucja miała w Wolsztynie miejsce 28 stycznia 1843 r. Ukarano
wówczas pod pręgierzem dwóch Żydów posądzonych o krzywoprzysięstwo.
206
Po II wojnie światowej pożydowskie nieruchomości przejął skarb państwa polskiego.
207
Tamże, str. 100.
205
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wszelkie uposażenia nadane kościołom i związkom wyznaniowym przez dziedziców
Komorowa, w tym serwitut leśny i pastwiskowy oraz prawo do połowu ryb.
Wobec restrykcyjnych poczynań władz zaborczych kościół katolicki i inne
związki wyznaniowe

pozbawione zostały własnych źródeł dochodu. Odtąd mogły

jedynie liczyć na wsparcie wiernych.
Polska społeczność Wolsztyna zrozumiała wnet, ku czemu zmierza polityka
pruskiego rządu. Zwarła zatem swoje szeregi wokół fary i proboszcza ks. Jerzego
Henke. Z jego pomocą uaktywniona została działalność charytatywna i organizacyjno stowarzyszeniowa.
W ramach tej działalności. w latach 1855-1867. powołano Bractwo
Wstrzemięźliwości, Stowarzyszenie Dzieci Marii i św. Wincentego a` Paulo oraz
Towarzystwo Śpiewacze, późniejszy chór ,,Lutnia”.
W 1867 roku Stowarzyszenie św. Wincentego zostało przemianowane na
Towarzystwo Pań Miłosierdzia. Członkinie tego towarzystwa gromadziły środki na cele
charytatywne,

w ramach których wspierały

szpital i Dom Sierot.

Udzielały

także

instytucje społeczno-opiekuńcze jak

materialnej pomocy osobom biednym ,

ułomnym i w podeszłym wieku.
A wszystko zaczęło się 7 kwietnia 1843 roku, od kiedy przebywająca na
dworze hrabiów Gajewskich, angielska guwernantka Maria Pearce, przeznaczyła swój
dom przy ulicy Biała Góra nr 72 na potrzeby bezdomnych starców i osób obłożnie
chorych.

Wtedy

powołana

została

fundacja:

Zakład

Chorych

,,Pod

Samarytaninem”.208
Stosowny akt, pomiędzy Marią Pearc a Radą Miasta Wolsztyna został spisany
w obecności przedstawiciela sądu oraz świadków: prob. kościoła Św. Ducha ks. Kluski,
aptekarza Teodora Knechtla, kupca Pawła Zerbe i siodlarza Rogozińskiego.

208

Obecnie w tym odmiennym pod względem architektonicznym od pozostałych domów obiekcie
mieści się Muzeum dra Roberta Kocha.
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Dom pod Samarytaninem

W 1849 roku dla sprawowania opieki nad chorymi sprowadzono do Wolsztyna
zakon Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo. Zgromadzeniu
przekazano czasowo nieczynną plebanię w Komorowie. Stała się ona zaczątkiem
późniejszego klasztoru
Z myślą o przyszłości powyższego zgromadzenia, w 1855 roku, Adelajda
Gajewska sprzedała dziedziczną posiadłość Tłoki wraz z Cegielskimi i Tlockimi
Olędrami bratu Apolinaremu, a uzyskane fundusze przeznaczyła na cele klasztoru.
Dzięki tym środkom wzniesiono dom zakonny, przytulisko dla katolickich dziewcząt i
obiekt, do którego z Białej Góry przemieszczono Zakład Chorych.209

11. Pałac i park
Apolinary Gajewski dla uświetnienia swego rodu wzniósł w latach 1845-1857
nad Jeziorem Wolsztyńskim okazały pałac - rezydencję. Wokół pałacu założył park
w stylu angielskim210. Powstał on zapewne z sugestii Angielki Marii Pearce, która na
dworze hrabiów Gajewskich spełniała rolę guwernantki.

209

Kilka z tych budynków przetrwało do czasów współczesnych i nadal spełnia swoją charytatywną

funkcję.
210

Pałac i park w całej okazałości możemy podziwiać na dziewiętnastowiecznych widokówkach.
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Pałac hr. Gajewskich ( wyd. E..J. Scholz)

1.

Park został utworzony na bazie lasu, który otaczał wschodnie obrzeże jeziora.
Zachodnią część parku oddzieloną od jeziora groblą porastała bagienna roślinność

i

drzewa, wśród których przeważała czarna olcha i pospolita wierzba. W tej części parku
znajdowały się stawy rybne, przez które przepływała nieduża rzeczka. Ze względu na
siedlisko komarów i nieprzyjemną woń wydzielaną przez rozkładające wodorosty ta
część parku była w zasadzie nieuczęszczana.
Właściwy park roztaczał się w kierunku zachodnim. Był on uformowany w stylu
dwupoziomowego angielskiego ogrodu. Centralną część parku, pomiędzy pałacem
a jeziorem, tworzyły przemyślne skwery złożone z kwiatów i ozdobnych krzewów
poprzycinanych w geometryczne formy. Pozostawione wśród nich prześwity odsłaniały
widok na malownicze jezioro i urokliwą wyspę.
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Fragment parku ( wyd. E.J. Scholz)

Sporą część parku zajmowała rozległa polana okolona wiekowymi drzewami,
wśród których przeważały czerwone buki, kanadyjskie sosny, szypułkowe dęby,
jesionolistne klony, platany, srebrzyste świerki i brzozy.
Po przeciwnej stronie polany, wśród barwnego poszycia wznosiła się
neogotycka kapliczka z figurą Matki Boskiej. Za nią rozciągał się obszar utrzymywany
w stanie naturalnym. Większą jego część zajmowało opadające w stronę jeziora
piaszczyste zbocze, które porastały sosny i akacje.
W 1936 roku, tę część parku ówczesny właściciel Komorowa
Michałowski przekazał

Stefan

miastu. Urządzono tam kąpielisko o nazwie ,,Oaza”. Nie

cieszyło się ono popularnością, zapewne ze względu na brak plaży i duże zacienienie.
W ,,Oazie” gwarno jedynie było, gdy odbywały się tradycyjne ,,Dni Morza”.
W południowo - zachodniej części parku, pomiędzy pałacem a klasztorem,
znajdowało się ,,rosarium”. W jego sąsiedztwie rosło (nadal rośnie) unikalne drzewo,
ozdoba angielskiego ogrodu, chiński miłorząb.
Za tym różanym skwerem ciągnęła się grabowa aleja. Podążając nią można było
dojść do brodzika. Na prawo od tego miejsca rośnie drzewo zwane ,,diabelskim
dębem”. Na jego konarze Marcin Rożek, będąc uczniem Kunstgewerbeschule (Szkoła
Rzemiosł Artystycznych w Berlinie) wyrzeźbił głowę Meduzy i jej dwóch
towarzyszek.211

211

Meduza, w mitologii greckiej matka Pegaza, wyobrażana z wężem zamiast włosów. Wzrok jej
zamieniał żywe istoty w kamienie. Została zabita przez Perseusza.
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,,Diabelski dąb”

W 1900 roku komorowskie dobra nabył

Stefan Mycielski herbu ,,Dołęga”

żonaty z hr. Ireną Korzbok - Łącką. Pod jej wpływem, w 1911 roku pałac został
przebudowany według projektu architekta Rogera Sławskiego.

Pałac hr. Mycielskich po przebudowie

Zgodnie z panującą wówczas modą obiektowi nadano neoklasycystyczny styl.
Z tej racji budowla posiadała wysunięty do przodu, ozdobiony sześcioma jońskimi
kolumnami, portyk. Jego fasadę wieńczył tympanon, na którym znajdował się kartusz
z herbami rodu Mycielskich i Korzbok- Łąckich. Konstrukcję dachową wieńczyła
tralkowa balustrada. Podobne tralki ozdabiały również mostek na parkowej rzeczce.
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Herb rodu Korzbok- Łąckich

12. Sieć komunikacyjna
Rozwój miasta i stały przyrost jego mieszkańców stwarzał zapotrzebowanie
na artykuły konsumpcyjne i surowce. Z braku rzek spławnych cały transport odbywał
się drogami lądowymi. Żeby drogi mogły spełniać swe zadanie musiały być zawsze
przejezdne.
Rolę i znaczenie dróg publicznych dla gospodarczego rozwoju kraju doceniano
już w XVIII

wieku.

Dowodzi tego

wypowiedź

Ks.

Sebastiana Hrabiego

Sierakowskiego, który swój pogląd na kwestię dróg zawarł w następujących słowach:
,,Drogi publiczne w kraju tem są co kanały w ciele żyjącym, któremi soki
utrzymują jego życie, a rozchodzą się do ostatnich części ciała, zdrowie i czerstwość
jego utrzymują. Drogi publiczne jak są znakiem potęgi, handlu, a zatem bogactw i rządu
dobrego krajowego, tak są oraz środkiem do jego utrzymania”212
Drogi są przydatne nie tylko do ruchu pieszego czy kołowego. W razie
zbrojnego konfliktu posiadają także znaczenie strategiczne. Groźba wybuchu wojny
stała się realna, od kiedy pomiędzy Prusami a Francją zaistniał spór o Alzację i
Lotaryngię.
Niejasna sytuacja wytworzyła się również na granicy wschodniej, gdyż nie
wiadomo było, jakie w tym sporze stanowisko zajmie Rosja. W takich okolicznościach
niezbędna była sieć sprawnych dróg, którymi można by było przemieszczać wojska
i uzupełniać frontowe zaopatrzenie.

212

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ulica Żelazna 59, Wydział Historii
Drogownictwa w Szczucinie.
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Do 1850 roku, w Wolsztynie, żadna z ulic ani dróg wiodących przez to miasto
nie posiadała trwałej nawierzchni. A przecież przebiegał tędy nie tylko trakt handlowy,
ale także szlak kurierski, którym przemieszczały się najznakomitsze osobistości, wśród
których nie brakowało głów koronowanych.
Tym traktem poruszały się także pocztowe dyliżanse. Za ich pośrednictwem
Wolsztyn posiadał stałe połączenie z Poznaniem, Lesznem, Głogowem, Kargową,
Zbąszyniem
Z

tej

i Nowym Tomyślem. 213
racji

zaistniała

konieczność

doprowadzenia

tych

traktów

do

komunikacyjnej sprawności. Przystąpiono zatem bezzwłocznie do ich remontu. W
przeciągu dziesięciu lat wszystkie drogi tranzytowe przebiegające przez Wolsztyn i
ważniejsze ulice otrzymały trwałą żwirowo-kamienną nawierzchnię lub kamiennokostkowy bruk.214
Dodatkowo zbudowano szosę z Niałka Wielkiego przez Krutlę do Obry.
Widocznie uznano, że dotychczasowa droga wiodąca wzdłuż Jeziora Berzyńskiego, na
skutek częstych podtopień, utraciła swoją komunikacyjną funkcjonalność.

13. Czasy kulturkampfu
Do 1848 roku Polacy żyjący w zaborze pruskim cieszyli się względnymi
swobodami obywatelskimi i narodowymi. Na równi z innymi obywatelami odczuwali
wszelkie zmiany, jakie zachodziły w Królestwie Pruskim.
W 1848 roku wprowadzono w Prusach nową konstytucję. Zawierała ona
restrykcyjne przepisy wobec mniejszości narodowych, głównie Polaków. Działalność
kulturalno – oświatowa została wówczas zdławiona. Zawieszono prawie wszystkie
polskie wydawnictwa, zakazano zgromadzeń i rozwiązano polskie stowarzyszenia.
Tłamszenie przez pruską administrację wszystkiego co wiązało się z Polską trwało prze
całą dekadę.
Względną swobodę do działalności na niwie kulturalno – oświatowej
społeczności polskiej przywrócono po 1858 roku. Wtedy Prusy

rozpoczęły

przygotowania do wojny z Francją. Wyciszono zatem wszelkie szykany i niesnaski, a
Polacy cieszyli się znowu sympatią większości niemieckich stronnictw, których
213

Dyliżans poczty konnej swoją ostatnią podróż odbył z Wolsztyna do Rakoniewic i z powrotem 30.06.
1905 r.
214
Ulica Królewska ( obecnie 5 Stycznia) trwały kamienno - kostkowy bruk otrzymała w 1878 roku.
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przedstawiciele zasiadali w pruskim parlamencie. Chodziło przecież o pozyskanie
polskiego rekruta, którym uzupełniano szeregi własnych żołnierzy.
Sympatie do społeczności polskiej okazały się doraźne, zatem wnet poszły w
zapomnienie, gdy tylko Prusy zakończyły zwycięstwem francuską kampanię i ogłosiły
Wilhelma I cesarzem narodu niemieckiego, a od Francji wymusiły kontrybucję w
wysokości 5 miliardów franków w złocie.
Dnia 18 stycznia 1871 roku proklamowano II Rzeszę, w skład której wcielono
także zagrabione ziemie: Alzację i Lotaryngię oraz Wielkopolskę. Przeciwko takiemu
ewidentnemu pogwałceniu porozumień traktatu wiedeńskiego zaoponowała w pruskim
parlamencie grupa polskich posłów.
Ich sprzeciw skłonił kanclerza Bismarcka do wystąpienia z antypolską akcją.
Zapowiedzią jej stał się list wystosowany do ministra spraw wewnętrznych z żądaniem
podjęcia radykalnych środków przeciwko ,,podminowywaniu przez Polaków podstaw
państwa pruskiego”215.
Reakcją na tę sugestię było zniesienie, w pruskim ministerstwie wyznań i
oświaty, departamentu do spraw katolickiego kościoła. Kanclerz Bismarck urząd ten
uważał za główny ośrodek oddziaływań na społeczeństwo polskie. Aby wykluczyć taką
możliwość na szefa nowego departamentu mianował ministra Falka, zagorzałego
zwolennika zwierzchnictwa państwa nad kościołem.
Podejmując walkę z polskością, Bismarck uderzył przede wszystkim w
katolicki kościół. Wprowadził zakaz działalności i osiedlania się jezuitów na terytorium
Niemiec.

W

drodze

nadzwyczajnego

duchowieństwo wszelkiego wpływu
Następnie

rozporządzenia

pozbawił

katolickie

na oświatę, nawet religijną.

na mocy wydanych w 1873 roku ,,praw majowych” narzucił

katolickiemu duchowieństwu szereg

ograniczeń w zakresie ewangelizacji i

wykonywania czynności duchownych poza kościołem. Zakazał również wszelkich
kontaktów

ze Stolicą Apostolską. Wtedy wprowadzone zostały śluby cywilne, a

wszelkie sprawy stanowe, prowadzone dotychczas przez proboszczów, przekazano
urzędom świeckim.
Przeciwko

powyższym

duchowieństwo. Wtedy do akcji
215

rozporządzeniom

zaprotestowało

katolickie

włączony został aparat represyjny. Przejawy

Historia nowożytna (1768-1914), Warszawa – Kraków, s. 277.
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jakiegokolwiek sprzeciwu i nieposłuszeństwa wobec pruskiej władzy

były

z całą

surowością ścigane i karane. Więzienia były pełne ,,łamiących prawo księży”. Jednym z
takich ,,nieposłusznych” duchownych był arcybiskup gnieźnieński

ks. Mieczysław

Ledóchowski.
Przeciwko rugowaniu polskiego języka ze szkół i wprowadzaniu pruskiej
indoktrynacji zaprotestował także polski naród. Reakcją było powołanie Towarzystwa
Oświaty Ludowej, a w kilka miesięcy później Towarzystwa Czytelni Ludowych,
organizacji, których celem była obrona narodowej kultury i ojczystego języka
Cel zamierzano osiągnąć poprzez popularyzację polskiej literatury i narodowej
pieśni. Także przez wskrzeszanie rodzimej kultury przejawiającej się w tańcach,
zwyczajach i obyczajach ludowych.
W Wolsztynie TOL i TCL

powstały w 1872 roku z inicjatywy znanego

społecznego działacza i wieloletniego proboszcza wolsztyńskiej

fary ks. Jerzego

Henke. Był on także duchowym opiekunem wszelkich towarzystw, stowarzyszeń i
organizacji. Prowadzony zaś przez niego kościół stał się ostoją polskości i strażnicą
narodowego ducha.
W tych trudnych bismarckowskich czasach przytuliskiem wszelkich organizacji
religijno-oświatowych i społecznych była wolsztyńska fara i znajdująca się obok
katolicka szkoła. W tych przybytkach wiary i wiedzy gromadzili się wolsztynianie, aby
napawać się ojczystą mową i wsłuchiwać się w pienia kościelnego chóru.
Korzystając z zezwolenia władz na organizowanie nauczania polskiego języka
w godzinach pozalekcyjnych lub na prywatnych kompletach, starano się to ustępstwo
w pełni wykorzystać i tą formą nauczania objąć jak najszerszą

rzeszę polskiej

młodzieży.
Ten rodzaj przeciwdziałania germanizacyjnej polityce niemieckiego rządu
Polacy starali się także rozciągnąć na sferę działalności patriotycznej. Stało się to
możliwe na przełomie XIX-XX wieku.
W 1890 roku Otton Bismarck podał się do dymisji. Z woli cesarza Wilhelma II
na kanclerza Królestwa Niemieckiego powołany został gen. Leo Caprivi.216
W stosunku do narodowości innych niż niemiecka zaczęto stosować

politykę

ugodową.
216

F. Stieve, tamże, s. 408.
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Do obrania takiego liberalnego kursu skłoniła niemiecki rząd niepewna sytuacja
polityczna związana z wojną rosyjsko-turecką i konfliktem na Półwyspie Bałkańskim.
W takiej sytuacji lepiej nie mieć wewnętrznego wroga. Stąd za zgodą cesarza Wilhelma
II ukazał się pakiet inicjatyw ugodowych, przy pomocy których Niemcy zamierzali
pozyskać przychylność Polaków.
Za taką ugodową polityką opowiedziało się także polskie koło poselskie w
Berlinie. Z tej racji w 1890 roku podczas głosowania nad budżetem zbrojeniowym
polscy posłowie porzucili opozycję i zagłosowali za rządowym wnioskiem.
Ugodowy kurs poparł również arcybiskup poznański ks. Florian Stablewski.
W rzeczywistości te złagodzenia były nieznaczne i obejmowały ulgi w sprawie
prywatnej nauki języka polskiego w szkołach ludowych oraz pewnych uprawnień w
zakresie parcelacji. Zasadniczy jednak kurs polityki antypolskiej, zwłaszcza w zakresie
kolonizacji, pozostał bez zmian.
Był to kurs wytyczony przez Bismarcka, gdy ten sprawował jeszcze urząd
kanclerza Niemiec. Zachował

się on nadal

w najbardziej reakcyjnych kręgach

konserwatystów i narodowych liberałów. To z ich inicjatywy w 1894 roku założone
zostało ,,Towarzystwo

dla Popierania Niemczyzny w Prowincjach Wschodnich”.

Założone w tym samym roku w Poznaniu przez Hansemanna, Kennemanna
i Tiedemanna, podobne towarzystwo stało się wyrazem polityki antypolskiej
prowadzonej

w duchu bismarckowskiego nacjonalizmu. W 1899 roku przybrało ono

nazwę Towarzystwa Kresów Wschodnich (Ostmarkenverein), a od pierwszych liter
nazwisk założycieli nazywano je ,,Hakata”.
Przy akceptacji władz i materialnym wsparciu sfer przemysłowo-bankowych
agendy Hakaty wnet rozprzestrzeniły się na całym terytorium poznańskiej prowincji217.
Dowodzi to, jak nacjonalistyczna idea Bismarcka silnie wrosła w politykę Prus,
że pozostała już tam na zawsze. W dodatku stała się wykładnią działań zjednoczonych
Niemiec wobec kresów wschodnich.
Wolsztynianie wierni swojej narodowej tradycji i wiekowemu przywiązaniu do
katolickiej religii przetrwali niejeden trudny okres w swoich dziejach. Dlatego z
nadzieją patrzyli w przyszłość gotowi przyjąć wyzwanie, jakie na nich czekało u progu

217

W 1902 roku koło wolsztyńskich ,,hakatystów” liczyło 76 członków.
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XX wieku. Na razie włączyli się w dzieło przebudowy swego miasta, które z każdym
rokiem stawało się większe i piękniejsze.
W 1895 roku, w podzięce za opiekę i przetrwanie, a także by zamanifestować
swoją nieuległość i okazać zdecydowany sprzeciw wobec religijnych prześladowań,
katolickie społeczeństwo Wolsztyna wzniosło, pomnik Serca Jezusowego. Pomnik
zbudowany przy wydatnej pomocy Towarzystwa Przemysłowego stanął u zbiegu ulic:
5 Stycznia, Dworcowej i Poniatowskiego, 218.

Pomnik Serca Jezusowego

Należy dodać, że niemały wkład w rozbudowę i unowocześnienie Wolsztyna
wniosła pruska administracja. Wiadomo, że w tej działalności kierowała się interesem
niemieckiego cesarstwa i jego racją stanu.
Nie tylko administracja, ale i większość niemieckich mieszkańców Wolsztyna
była cesarzowi Wilhelmowi I szczerze oddana i bezgranicznie mu ufała. Dała temu
wyraz, gdy w 1898 roku na skwerze ( obecnie

plac T. Kościuszki) w świeżo

zagospodarowanej części miasta wzniosła jemu pomnik.

218

Wolsztyńscy ,,hakatyści” zdawali sobie sprawę, jaką ten pomnik dla katolickiej części mieszkańców
miasta przedstawiał wartość. Dlatego w 1939 roku, kilka dni po zajęciu przez hitlerowców Wolsztyna,
pomnik został zburzony. Po 70-ciu latach dzięki inicjatywie społecznej i materialnemu wsparciu władz
miasta i gminy Wolsztyn, a w szczególności , wnuczki lekarza K. Piskozuba oraz nagłośnieniu przez
redakcję ,,Głosu Wolsztyńskiego”, pomnik został odtworzony.
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Pomnik cesarza Wilhelma I

Taki wyraz hołdu dla zaborcy Polski i gnębiciela polskiego narodu
spotkał się ze sprzeciwem katolickiej społeczności miasta. Zatem w tym samym
roku, nieopodal pomnika cesarza Wilhelma I, u zbiegu ulic Gajewskich i
Lipowej wzniesiono figurę Matki Boskiej - patronki Wolsztyna.
Religijno - patriotyczne zmagania wolsztynian były wspierane przez
kręgi polskich emigrantów. Znając sytuację polityczną w kraju, włączali się w
tę walkę.
Znana jest ofiarność ks. Benedykta Tomiaka z Tłoków, który będąc
proboszczem przy polskiej parafii w Conshohocken w Kanadzie nie zapomniał o
rodakach w kraju i finansowo włączał się w podejmowane przez nich
przedsięwzięcia. Dzięki tym dotacjom w 1897 w kościele farnym zakończono
montaż organów a przy klasztorze Sióstr Miłosierdzia rozpoczęto budowę
kaplicy
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Ks. Benedykt Tomiak

Piękna w swej architekturze kaplica wznosi się

nieopodal miejsca,

gdzie do 1811 roku pozostawały ruiny po kościółku św. Barbary
Kaplica została zbudowana w stylu neogotyckim według popularnego
wówczas projektu lansowanego przez niemieckiego architekta Karla Schinkla.
Stąd budowlę

charakteryzuje łuk ostry, lekkość konstrukcji i strzelistość

filarów.
Do neogotyckiej architektury kaplicy dostosowany został wystrój
wnętrza. Składają się nań ołtarze , galerie i witraże. Ołtarze wykonane z
twardego drewna urozmaicają

liczne wieżyczki, sterczyny i pinakle

zakończone kwiatonami. Zagłębienia zaś w filarach ściennych oraz ołtarzach
zajmują barwne postacie Świętych.
Budowa kaplicy jak i wykończenie jej wnętrza trwały

stosunkowo

długo. Konsekracja klasztornej kaplicy odbyła się dopiero w 1913 roku. Aktu
tego dokonał, ks.

biskup

Edward Likowski, ordynariusz

diecezji

poznańskiej.219

219

Na podstawie materiałów udostępnionych przez p. K. Krawczyka.
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Kaplica pod wezwaniem NMP przy klasztorze SS. Miłosierdzia
(Wyd. W. Lewandowski)

14. Wolsztyn stolicą babimojskiego powiatu
Ofiarność mieszkańców Wolsztyna na cele związane z religijnym kultem
dowodzi, że zakończona została odbudowa i przebudowa miasta. Zatem wolsztynianie
całą energię skoncentrowali na produkcji i zbycie towarów. W tym przypadku
nieodzownym stawał się szeroki, chłonny rynek.
Rozwojowi rynku sprzyjała sprawna i szybka komunikacja. Drogi tranzytowe
oraz większość dróg lokalnych związanych z miastem odpowiadały już wymaganym
standardom. Zatem nastała pora, by przez wolsztyński region przeprowadzić kolej
żelazną.
Inwestycję tę poprzedziły prowadzone na szeroką skalę prace melioracyjne i
niwelacyjno - ziemne. Na niektórych odcinkach szlak kolejowy został wytyczony przez
obszary bagienne lub podtopione. Tak było w Wolsztynie i na odcinku Wroniawy Włoszakowice.
Aby wznieść dworzec i rozbudować węzeł kolejowy, musiano najpierw teren ten
osuszyć. Zatem zanim wolsztynianie usłyszeli gwizd parowozu, trwały w tej części
miasta wzmożone prace inwestycyjne.
Przez podmiejskie moczary przekopano rów odwadniający i szereg cieków
melioracyjnych. Za ich pośrednictwem były odprowadzane wody z pól i łąk położonych
na południowo - wschodnim obrzeżu miasta220.

220

Prace melioracyjne prowadzone w tym sektorze miasta dokumentuje załączone zdjęcie.
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,,Wolsztyńskie łąki” . ( Wyd.. W. Lewandowski)

Szczególnie niekorzystne było miejsce, na którym zlokalizowany został dworzec
kolejowy i towarzyszące mu obiekty.
Aby teren ten można było zagospodarować, należało nań przemieścić tysiące
metrów sześciennych ziemi. Pochodziła ona z bielnikowego wzgórza, które przekopano
na przestrzał. Nad powstałym wąwozem zbudowano łukowaty wiadukt, który połączył
Niałek z Chorzeminem. Podobny wąwóz powstał w Adamowie. Przebiega nad nim
linia kolejowa Wolsztyn -Poznań.
Pierwszy odcinek kolei przekazano do eksploatacji w latach 1886-1887.
Połączył on Zbąszynek z Wolsztynem.221 Odcinek Wolsztyn – Leszno uruchomiono w
latach 1895 – 1896. Zapewne wtedy wzniesiony został także

dworzec

i swoją

działalność rozpoczął wolsztyński węzeł kolejowy.
Natomiast połączenia Wolsztyn - Sulechów i Wolsztyn - Nowa Sól powstały w
pierwszych latach XX wieku. ( 1905-1906.).

Dworzec kolejowy wzniesiony w 1885 r.( wyd. W. Lewandowski)

221

Zapewne wtedy ( w 1885 r.) wzniesiony został budynek dworca i pozostałej infrastruktury stacyjnej.
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W 1887 roku Wolsztyn stał się stolicą babimojskiego powiatu. Wyznaczenie
Wolsztynowi tak zaszczytnej funkcji stworzyło potrzebę zbudowania odpowiednich
obiektów. Wzniesienie ich wśród dotychczasowej, zagęszczonej zabudowy miasta było
niemożliwe. Umiejscowiono je zatem u wylotu ulicy Królewskiej (obecnie 5 Stycznia ).
Stało się to możliwe odkąd tereny te zostały przez inwestora budowy wolsztyńskiego
węzła kolejowego odwodnione. Dzięki temu można było w tamtą stronę skierować
rozbudowę miasta.

Siedziba Starostwa Powiatowego w Wolsztynie
(wyd. zdjęcia H. Hoffmann – Poznań)

Dla potrzeb powiatowej administracji przystosowano gmach starostwa. Powstał
on z połączenia dwóch sąsiadujących z sobą budynków. Następnie, około 1814 roku,
wzniesiono willę dla starosty, który z ramienia rządu odtąd w Wolsztynie funkcję swą
sprawował. Ponadto przy obecnej ulicy Polnej i Poniatowskiego wybudowano szereg
budynków mieszkalnych, w których zamieszkały rodziny niemieckich urzędników.
Budynkami mieszkalnymi otoczony został także teren dworca kolejowego.
Znalazły się w nich mieszkania przeznaczone dla pracowników wolsztyńskiego węzła
kolejowego.
Około 1905 roku, w sektorze tym wzniesiono także obiekt poczty i budynek, w
którym umieszczono Komendanturę Policji. Powstał także gmach hotelu o nazwie
,, Kaiserhof” przemianowany w 1919 roku na Hotel ,,Polonia”.
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Na prawo Hotel „Kaiserhof”. W głębi siedziba żandarmerii, poczta i gmach starostwa.

Powstała także propozycja, aby w Wolsztynie osadzić garnizon wojskowy.
Uzasadniano to specyficznym położeniem miasta oraz tym, że zbiegają się tutaj ważne
szlaki drogowe i kolejowe.222 W tym celu, na styku ulic Wschowskiej i Poznańskiej,
wzniesiono wojskowe koszary.

Wolsztyn. Obiekt po pruskich koszarach.

* * *
Na południowy wschód od Wolsztyna, tuż za Wroniawami, znajduje się
rozległa polodowcowa niecka, którą wypełniają pokłady żyznego torfu. Do XIX wieku
był to obszar niedostępny, podmokły, pełen zdradliwych trzęsawisk i topielisk.
Już w XVIII wieku tym

niewykorzystanym gospodarczo obszarem

zainteresowały się instytucje naukowe, sugerując władzom państwowym ich osuszenie.
Jednak z braku funduszy problem był przesuwany na lata późniejsze.
222

Zamiar ten zdołano urzeczywistnić dopiero w latach 1914-1918, kiedy w Wolsztynie osadzono
Pruski Batalion Rezerwowy 133 PP.
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Do realizacji tych zamierzeń przystąpiono dopiero w okresie zaboru. Rząd
pruski mając na uwadze względy nie tylko gospodarcze polecił władzom terenowym
zająć się tym problemem.
W celu urzeczywistnienia powyższego zamierzenia powołano spółki wodne,
które przy finansowym wsparciu ze strony skarbu państwa podjęły w latach1771 - 1806
na obszarze ,,wielkiego bagna” prace melioracyjne.
W pierwszej kolejności uregulowano rzekę Obrę, wprowadzając ją na
przestrzeni Kębłowo - Kopanica do właściwego koryta. Następnie przez bagienne
obszary przeprowadzono trzy odprowadzenia wodne nazywane kanałami (Północny,
Środkowy

i Południowy), do których podłączono niezliczoną ilość rzeczek, cieków i

rowów melioracyjnych. W wyniku tej inwestycji powstał unikalny system
hydrologiczny spełniający funkcję melioracyjno-irygacyjną.
Na powstałych ciągach wodnych pobudowano liczne zapory w postaci jazów,
tam, śluz i stawideł. Racjonalne korzystanie z zaistniałych urządzeń wodnych okazało
się niezmiernie przydatne w gospodarce łąkowej. W latach obfitych opadów
atmosferycznych i w okresie wiosennych roztopów odprowadzały one nadmiar wód, zaś
w czasie suszy wstrzymywały ich odpływ.
Jednak tylko nieliczni wiedzieli, co było istotnym powodem, że kanclerz
Bismarck przystał na budowę tak rozległego i kosztownego systemu irygacyjnego.
Temu przedsięwzięciu przyświecały głównie cele militarne. Bliskość granicy Rzeszy
Niemieckiej z Rosją (na rzece Prośnie) i niezbyt przyjazne stosunki polityczne
pomiędzy tymi krajami zapowiadały nieuchronny konflikt zbrojny.
W razie militarnego zagrożenia przy pomocy urządzeń spiętrzających wodę
w krótkim czasie można było zamienić całą nadobrzańską nizinę w bardzo rozległy
akwen. Ten wodny system obrony został przez dowództwo pruskiego sztabu
wykorzystany w czasie I wojny światowej.

15. Wolsztyn na przełomie XIX i XX wieku
Początek XX wieku zaznaczył się w dziejach miasta Wolsztyna ogromnym
ożywieniem gospodarczym i niespotykanym dotąd rozmachem inwestycyjnym.
Zapewne wpływ na to miało zlokalizowanie w tym mieście węzła kolejowego i
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zmodernizowanie

głównych szlaków komunikacji drogowej oraz

awansowanie

Wolsztyna do rangi stolicy powiatu.
Z tą chwilą zaznacza się intensywny rozwój miasta. Powstają liczne obiekty
użyteczności społecznej, wzrasta ilość zakładów handlowo - usługowych, przybywa
nowoczesnych domów mieszkalnych.
W owym czasie Wolsztyn liczył trzy i pół tysiąca mieszkańców i posiadał
browar,223 dwa tartaki, młyn parowy, miejską rzeźnię, dziesięć młynów wiatrowych i ,
jeden wodny, kilka wytwórni win i soków oraz
224

rolniczych

fabrykę maszyn i narzędzi

.Do tego należy dodać zakłady rzemieślnicze

i usługowe oraz handel

stacjonarny i obwoźny.
Z racji usytuowania dalszy przestrzenny rozwój miasta stał się niemożliwy.
Obszary położone przy drodze do Wielkiego Niałka

zostały przeznaczone pod

inwestycje publiczne. Zatem dalszą rozbudowę Wolsztyna skierowano

w stronę

Komorowa.

Dawna zabudowa Wolsztyna. Na lewo miejskie łąki.

Mając na uwadze przyszłość i dobro swoich mieszkańców, władze Wolsztyna
wykupiły od skarbu państwa większość pokościelnych gruntów oraz tereny położone
wokół ,,łąk” i przeznaczyły je na cele przemysłowe lub komunalne. Na ich obszarze,
w 1908 roku, powstał nowy browar, a w 1912 młyn parowy.225

223

Browar znajdował się na przedłużeniu przy ul. Kościelnej w kierunku jeziora. W latach 1875-1878
stanowił własność braci J. i N. Dokowiczów. Następnie przeszedł w posiadanie braci E. i O. Laubschów
.
W 1908 roku. sumptem pp.N. Dokowicza i E. Bloensa przy ul. Cmentarnej ( obecnie ul. Słodowa)
wzniesiono nowy browar. Od 1920 r. jego wyłącznym właścicielem stał się Ernest Bloens. Browar ten
funkcjonował do 1945 roku. ( na podstawie relacji p.. K. Nowaka )
224
Z. Zakrzewski, tamże.
225
W latach 1919 -1939 młyn stanowił własność Władysława Nowaka. W 2010 r, obiekt został
rozebrany.

131

Dla intensywnie rozwijającego się miasta
zaopatrzenie

priorytetowym zadaniem

było

w wodę. Dostępna ilość studzien publicznych i prywatnych nie była

wstanie tego zapotrzebowania pokryć. Konieczna zatem była budowa nowoczesnej
sieci wodociągowej.
Aby uzyskać zdatną do konsumpcji wodę, na berzyńskich polach wykopano
głębinowe studnie, obok których zbudowano stację pomp. Tłoczyły one wodę do
wzniesionej przy ulicy Lipowej wieży ciśnień, skąd była rozprowadzana do biur, szkół
i mieszkań. Inwestycja ta, chociaż powstała

u schyłku XIX wieku, po

zmodernizowaniu spełniała jeszcze do niedawna swoją podstawową funkcję.

Wieża ciśnień (stan obecny)

Stacja pomp

Po wschodniej stronie ,,łąk”, na dawnej dworskiej roli, w 1896 roku
wybudowano

rzeźnię, a w 1902 roku

gazownię. Odtąd w Wolsztynie obiekty

użyteczności publicznej, rynek i ulice oraz domy zamożniejszych mieszczan były
oświetlane lampami gazowymi.
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Rzeźnia

Gazownia

Pomiędzy gazownią a remizą Straży Pożarnej powstało miejskie targowisko. W
tej części miasta rozmieszczono także cmentarze: ewangelicki, katolicki i żydowski.
Znaczną część gruntów wykupiły osoby prywatne i niektórzy przedsiębiorcy
jak np. właściciel browaru – R. Bloens,

właściciel wytwórni prefabrykatów

budowlanych - Karwatka czy składnicy materiałów przemysłowych i opałowych Przymuszała. Zostały one przeznaczone pod składy i magazyny towarowe.

Targowisko miejskie
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Pozostałe grunty rozparcelowano i sprzedano osobom prywatnym na cele
budownictwa indywidualnego. W efekcie powstały ulice: Wschowska, Strzelecka,
Młyńska, Lipowa, Gajewskich a później Nowa i Kręta.
Reszta gruntów, która nadal pozostawała w gestii niemieckiego skarbu, po 1919
roku została przekazana Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia.226 Z tego uposażenia do
czasów powojennych przetrwała jedynie ,,Winnica”
* *

*

Wszelkie inwestycje komunalne związane z melioracją, budową dróg czy
wznoszeniem nowych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz
większość obiektów indywidualnych powstały dzięki kredytom udzielanym przez
banki i kasy oszczędnościowe.
Od 25 lipca 1859 roku usługi w zakresie kredytowania świadczyła Miejska
Komunalna Kasa Oszczędności w Wolsztynie (Sparkasse)227 W chwili powstania jej
wkłady wynosiły 1 milion marek. Jednak już parę lat później wzrosły do 7 milionów
marek. Instytucja ta odegrała ważną rolę w rozwoju Wolsztyna, gdyż dzięki jej
kredytom udostępnianym Urzędowi Miasta były prowadzone inwestycje drogowe i
melioracyjne, wznoszono obiekty użyteczności publicznej oraz zaopatrzono miasto w
gaz i wodę.
Jak wszystkie

działające w czasach pruskiego zaboru instytucje, również

wolsztyńska Sparkasse została zdominowana przez Niemców. Z tej racji instytucja ta w
zakresie kredytowania przedsięwzięć prywatnych w pierwszej kolejności swoje usługi
oferowała rzemieślnikom i przedsiębiorcom niemieckim.
Była to działalność celowa, inspirowana odgórnie a lansowana przez związki
,,hakatowskie” i organizacje nacjonalistyczne, wrogie Polakom. Przy tak prowadzonej
polityce przedsiębiorczość polska nie miała szans rozwoju i w końcu zostałaby z rynku
wyeliminowana albo wyparta na jego margines.
Polskie społeczeństwo Wolsztyna odsunięte od możliwości zaciągania
inwestycyjnych kredytów zachowywało się z początku biernie. Wnet jednak

226

Tamże, str. 101.
Komunalne Kasy Oszczędności w zaborze pruskim nie posiadały osobowości prawnej. Były
przedsiębiorstwami zakładowymi, zarządzanymi przez samorząd terytorialny, który odpowiadał za ich
zobowiązania swym majątkiem ) T. Gajska, Komunalna Kasa Oszczędności miasta Wolsztyna w
Wolsztynie , art. w ,,Głos Wolsztyński” Nr 21 (214) s.20)

227
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oprzytomniało. Doświadczone w walce kulturalnej zaczęło się budzić z chwilowego
letargu i społecznie organizować.
Znalazło w tym działaniu doskonałego przywódcę w osobie ks. Leopolda
Zygarłowskiego, który w odpowiedzi na dyskryminacyjną politykę finansową władz
pruskich względem Polaków postanowił założyć polskie stowarzyszenie kredytowe.
Zebranie organizacyjne odbyło się 12 października 1904 roku w Wolsztynie, w
pałacu hr. Stefana Mycielskiego. Przy powszechnej akceptacji został powołany Bank
Ludowy pod nazwą: „Spółka z nieograniczoną poręką w Wolsztynie”.
Wyłoniony został również pierwszy zarząd w składzie: prezes – ks. Leopold
Zygarłowski, proboszcz z Gościeszyna; wiceprezes – hr. Stefan Mycielski, dziedzic
dóbr rycersko-ziemiańskich z Komorowa; sekretarz - ks. Paweł Białas, wikariusz z
Tuchorzy i skarbnik – Ignacy Kaczmarek, mistrz szewski z Wolsztyna. Do członków
założycieli należeli także

Marceli Konieczyński, Piotr Szymański

i Stanisław

Zimniewicz.228
Bank Ludowy w Wolsztynie swoją działalność rozpoczął w grudniu 1904
roku.. Zadaniem Banku Ludowego było zachęcanie wolsztynian do gromadzenia
oszczędności

w celu tworzenia zasobów finansowych. Udzielane w formie kredytów

pożyczki miały pobudzać inicjatywę twórczą i rozwijać polską przedsiębiorczość. Tak
zaczęło się odrodzenie ekonomiczne polskiego rzemiosła i przemysłu.
Aby nie dopuścić w gronie polskich producentów do powstawania konfliktów
lub zadrażnień, powoływano organizacje o charakterze gospodarczo-przemysłowym.
Planowały one zakres produkcji, określały jej wielkość i ustalały ceny na artykuły
konsumpcyjne. Towarzystwa te jednoczyły producentów różnej specjalności.
Wśród nich do znaczących zaliczało się założone w 1892 roku, Towarzystwo
Przemysłowe z siedzibą w Wolsztynie, którego prezesem był hr. Stefan Mycielski.
Poza właścicielami dóbr obszarniczych

do organizacji tej należeli posiadacze

tartaków, młynów, cegielni i większych zakładów usługowych.

228

C. Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny, cz. I, Poznań 1994. s. 226. oraz Kazimierz Zimniewicz,
Bank Spółdzielczy w Przemęcie1892-1992, Przemęt 1992.
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Hr. Stefan Mycielski ,dziedzic Komorowa

Ożywioną działalność organizacyjną przejawiali także uwłaszczeni chłopi,
organizując

Kółka Rolnicze i Włościańskie.229 W interesie ich członków zakładano

także Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowe, Banki Ludowe, Banki Parcelacyjne i
Towarzystwa Pomocy Kredytowej.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Przemysłowego

Większość wymienionych instytucji

swe siedziby

lokowała

na terenie

Wolsztyna, przez co wydatnie wzrastała ekonomiczna i społeczna ranga miasta.

229

Pierwsze kółko rolnicze powstało w Przemęcie w 1866 roku z inicjatywy ks. Poszwiński ego.
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Dalszy rozwój organizacyjny Wolsztyna został przerwany na skutek wybuchu I
wojny światowej.

16. Wolsztyn przed wybuchem I wojny światowej
Politykę zagraniczną w państwie pruskim wyznaczały zawsze dwa kierunki:
imperialistyczny i nacjonalistyczny. Który z tych kierunków stawał się dominujący,
zależało od tego, które z ugrupowań politycznych sprawowało rządy.
Dla ludności krajów anektowanych szczególnie uciążliwy stawał się okres, gdy
rządy w Prusach sprawowało ugrupowanie nacjonalistyczne. Wówczas odżywały
tendencje germanizacyjne, zaostrzał się ucisk polityczny i wzmagała dyskryminacja.
Bojkotowano również polską wytwórczość i handel.
Taki okres nastał po 1900 roku, gdy kanclerzem Niemiec został nacjonalista
Bulow. Swoje poglądy odnośnie żywiołu polskiego zawarł w oświadczeniu złożonym
w pruskim parlamencie. Podkreśla w nim:
,,...iż w polityce pruskiej na kresach wschodnich chodzi o to, aby zabezpieczyć
od zguby poczucie państwowe pruskie i narodowe niemieckie, niemiecki język i
obyczaj...”230
Wynika z tego ,że kwestię polityki na kresach wschodnich Bulow uznawał za
problem najważniejszy, od którego zależał byt całych Niemiec.
Inni nacjonalistyczni politycy posunęli się jeszcze dalej, gdy zażądali, aby rząd
pruski nie traktował Polaków jako równorzędnych niemieckich obywateli, lecz jako
poddanych. A nie widzieli możliwości definitywnego rozwiązania narodowościowej
kwestii na kresach wschodnich dopóty, ,,dopóki zamiast Polaków nie będą na tych
ziemiach mieszkać Prusacy mówiący po polsku”.
Takie antypolskie poglądy wygłaszali

niemieccy deputowani w pruskim

parlamencie wkrótce po aferze we Wrześni i po ukaraniu polskich dzieci za odmowę
uczenia się po niemiecku religii.
Strajk dzieci z Wrześni spotkał się z odzewem w całej poznańskiej regencji.
W imię narodowej solidarności prawie wszystkie katolickie szkoły podjęły wówczas ten
desperacki protest.

230

F. Stieve, tamże, s. 409.
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Strajk proklamowano również

w wolsztyńskiej szkole.

Miał on

jednak

przebieg łagodny i ograniczał się do przesyłania na ręce władz protestacyjnych listów,
w których żądano przywrócenia do szkół

języka polskiego i zaniechania wobec

strajkującej młodzieży i ich rodziców administracyjnych represji.
W Wolsztynie nie odczuwano w tym czasie takiej wzmożonej dyskryminacji
językowej. Lekcje religii, śpiewu i języka polskiego uznawane za przedmioty
nadobowiązkowe były w szkole katolickiej prowadzono normalnie, po polsku.
W ostatniej dekadzie IXX wieku stwierdza się w Wolsztynie powszechne
zainteresowanie szkolnictwem średnim.
Początek szkolnictwu ponadpodstawowemu

dało, założone w 1889 roku,

,,Pedagogium Doktora Schwarzera”. Szkoła mieściła się w budynku wzniesionym
przy placu Kościuszki, który obecnie zajmuje Straż Pożarna.231
Była to

placówka prywatna, a nauczanie

opierała

na

programie

progimnazjalnym. Nie posiadała zatem uprawnień szkoły państwowej. Ze względu na
zawężony program nauczania i zbyt wygórowane czesne ,,pedagogium” nie cieszyło
się w Wolsztynie zbytnią popularnością. Zatem w 1894 roku placówkę tę rozwiązano.
W jej miejsce w 1895 roku otwarta została wyższa szkoła dla chłopców pod
nazwą Hohere Knabenschule. Placówka ta była utrzymywana ze środków miasta, a
nauczanie opierała

na

programie dla gimnazjum klasycznego. Po ukończeniu tej

placówki i zdaniu egzaminu wstępnego absolwenci
wyższej szkoły realnej im. Bergera w Poznaniu.
Po

mieli prawo uczęszczać

do

232

roku nauki, na życzenie rodziców, do Hohere Knabenschule został

wprowadzony program nauczania taki, jaki obowiązywał w szkołach realnych. Nowy
program przekazywał przestronniejszą i bardziej przydatną dla chłopców wiedzę. Z tej
racji przyszli absolwenci byli lepiej przygotowani

do życia

w społeczeństwie

rozwiniętego kapitalizmu.
Zmianę programową w Hohere Knabenschule wykorzystali członkowie Rady
Miejskiej. By się uwolnić od ciężaru utrzymywania szkoły, podjęli

bezzwłoczne

231

,,Pedagogium” mieściło się w budynku, który w okresie dwudziestolecia międzywojennego został
adaptowany na remizę Straży Pożarnej.
232
J. Krasoń, ,,Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego w Wolsztynie za lata szkolne
1918/1919- 1928/1929” (broszura)
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starania

o upaństwowienie tej placówki.

Nie czekając

na akceptację

władz

nadrzędnych, przekształcili ją w progimnazjum.233

Budynek Progimnazjum. Od 1907 r. Niemiecka Powszechna Szkoła Katolicka

W 1904 roku władze miasta Wolsztyna dla potrzeb szkolnictwa średniego
przekazały nowy budynek. Został on wzniesiony u zbiegu ulic Wschowskiej

i

Młyńskiej. 16 kwietnia 1904 roku do niniejszego obiektu przeniesione zostało miejskie
progimnazjum.
Chociaż był to obiekt nowy, nie spełniał

standardów, jakie wobec

szkół

średnich stawiały pruskie władze oświatowe. Zatem, w marcu 1905 roku, podjęto
decyzję o wybudowaniu w Wolsztynie nowoczesnego ośrodka szkolnego.
Pomysłodawcą były pruskie władze państwowe więc one na ten cel zaoferowały
miastu odpowie środki. Magistrat Wolsztyna natomiast przekazał parcelę i zobowiązał
się w przeciągu dwóch lat wznieść na niej gmach szkolny wraz z obiektami
towarzyszącymi. Inwestycję ukończono w zaplanowanym terminie.
Do tego ośrodka, 9 kwietnia 1907 roku, przeniesiono progimnazjum.
W związku z tym obiekt przy ul. Wschowskiej przekazany został na cele katolickiej
szkoły powszechnej.(Deutsche Katholische Volks Schule)
Ponieważ zarządu miasta nie było stać na utrzymywanie tak rozległego ośrodka,
poczyniono zastrzeżenie, że przeniesione doń progimnazjum będzie przez Magistrat
wspierane do czasu, aż uzyska status szkoły państwowej. Tak się nie stało, gdyż
wobec tego ośrodka władze państwowe miały inne zamiary. Zatem progimnazjum w
Wolsztynie niebawem rozwiązano.

233

Tamże.
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Kolejne lata nie były już dla wolsztynian tak łaskawe. Pod naciskiem kół
reakcyjnych niemiecki parlament uchwalił szereg ustaw, które bezpośrednio godziły
w interesy Polaków.
Co skłoniło władze niemieckie, że tak diametralnie zmieniły swój stosunek
do polskiej ludności? Zapewne zaniepokoił ich liczebny wzrost polskiej populacji.
Polacy swą rozrodczością przewyższali Niemców o ponad 100 %. W wyniku tego w
wielu miejscowościach zdominowanych przez Niemców następowało ,,odniemczanie”.
Aby takim, odwrotnym do założeń niemieckiej polityki wschodniej zjawisku
w porę zapobiec, podjęto szereg działań. Miały one niemieckiego osadnika
wypromować na pioniera, który wyposażony w odpowiedni zasób wiedzy, byłby w
stanie wdrażać germański ład i kulturę na kresach pruskiego królestwa.
Tym zadaniem obarczono niemieckie szkolnictwo. W tym celu podniesiono
poziom nauczania, przedłużając obowiązek szkolny do 8 lat. Niezależnie od tego
w miastach i większych ośrodkach wiejskich oraz przy ewangelickich zborach
organizowano ogniska rekreacyjno-sportowe. Zgromadzona w nich niemiecka młodzież
mogła pod nadzorem instruktorów uprawiać sport i rozwijać się kulturalnie.
Do takiej pracy konieczna była odpowiednio przygotowana kadra. W latach
1905-1907 dla jej kształcenia w Wolsztynie powstało specjalne studium pedagogiczne
(Lehrerbildungsanstalt).

Jak na owe czasy była to placówka zorganizowana z

rozmachem. Oprócz dwupiętrowego budynku dydaktycznego w skład zespołu
wchodziła sala gimnastyczna, plac rekreacyjny, szkoła ćwiczeń, kąpielisko z przystanią
wodniacką

(przedwojenna

,,Świtezianka”),

bursa

(internat)

dla

młodzieży

pozamiejscowej, dom dla kadry pedagogicznej i domek dla woźnego.

Ośrodek kształcenia kadr pedagogicznych
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Wymienione obiekty wskazują, że była to szkoła pedagogiczna zorganizowana
według najnowszych standardów. Przygotowujących się w tej placówce kandydatów do
pracy nauczycielskiej wyposażano w kompletny zasób wiedzy umysłowej, technicznej
i fizycznej.
Lata trzydzieste XIX wieku to okres wzmożonej kampanii rządu pruskiego w
celu zniemczenia

zagarniętych terenów polskich. Dla urzeczywistnienia tych

zamierzeń, na posiedzeniu 26 kwietnia 1886 roku, parlament pruski przyjął ustawę o
wykupie gruntów i powołał Komisję Kolonizacyjną. W ustawie tej czytamy:
,,My Wilhelm (...) za zgodą obu izb Sejmu monarchii zarządzamy co następuje:
Ażeby przez osiedlenie włościan i robotników niemieckich w prowincji poznańskiej
i pomorskiej wzmocnić żywioł niemiecki przeciw dążnościom polskim, zostaje oddany
do dyspozycji rządu fundusz stu milionów marek w celu zakupu ziemi. Wykonanie
niniejszej ustawy przekazane zostaje specjalnej komisji...”234
Na tej podstawie rząd pruski wszczął wobec polskiego społeczeństwa serię
represyjnych akcji. Otwierała je ustawa z 30 czerwca 1904 roku, która zakazywała
udzielania Polakom zezwoleń na wznoszenie budynków w nowym miejscu.
W związku z tym znaną stała się postać polskiego chłopa - patrioty Michała
Drzymały

Michał Drzymała

Postanowił on na swojej

parceli w Podgradowicach wznieść nowe

gospodarstwo. Występując do wolsztyńskiego Landrata o zezwolenie, spotykał się
234

,,Głos Wolsztyński” Nr 128, .R.1962, s.4.

141

zawsze z kategoryczną odmową. Aby ominąć restrykcyjny zakaz, zastosował
przemyślny fortel. Sprowadził

na parcelę wóz cyrkowy, w którym wraz z rodziną

zamieszkał.

,,Wóz Drzymały” – symbol walki Polaków z pruskim ciemiężcą

Poprzez swój upór, stanowczość i przebiegłość

Michał Drzymała stał się

symbolem walki polskiego chłopa z pruskim prawodawstwem i wszedł na trwałe do
podręczników historii.235
Przeciwko dyskryminacyjnemu prawu zaprotestowała polska społeczność
Wolsztyna. Zgromadzeni, w dniu 6 listopada 1904 roku ,w sali hotelu ,,Victoria” na
przedwyborczym wiecu wolsztynianie podjęli następującą rezolucję:
,,...Zebrani w Wolsztynie w dniu 6 listopada 1904 roku wyborcy powiatu
babimojskiego wyrażają jednomyślnie przekonanie swoje, iż wobec ciosu, który przez
nowelę do prawa o osadnictwie spotkał naszą narodowość, Polacy wszystkich stanów
pracować będą usilnie i zgodnie nad ochroną i rozwojem interesów swych religijnych,
moralnych

i

ekonomicznych. Na wszystkie krzywdy nam wyrządzone odpowiemy

najlepiej wiecznym trzymaniem się zasad kościoła naszego świętego, pracą,
oszczędnością, wytrwałością i popieraniem swoich.”236
W obronie prześladowanych chłopów i ograniczania ich praw do ziemi zrodził
się ogólnonarodowy protest, który odbił się echem na całym świecie. W kontekście
tego protestu odżyła na nowo sprawa strajku dzieci z Wrześni. Przez Wielkopolskę

235

Sprawę prześladowania Polaków pod pruskim zaborem nagłośniła ,,Gazeta Grudziądzka”, pismo
informatyczno-polityczne wydawane w latach 1874-94 w Grudziądzu, a do 1939 roku w Poznaniu.
Założycielem i wydawcą gazety był W. Kulerski.
236
K. Bednarczyk, tamże, s.109. Późniejszy Grand Hotel. Spotkanie zostało rozwiązane na skutek
ingerencji pruskiej policji.
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przetoczyła się kolejna fala protestów i strajków. Najwięcej ich odnotowano w latach
1906, 1907 i 1908.
Tym razem strajki nie ominęły Ziemi Wolsztyńskiej i miasta Wolsztyna. Dwa
razy wolsztynianie stanęli w obronie polskiego języka. Pierwszy raz w czasie zebrania,
które miało miejsce w sali hotelu ,,Victoria”237, drugi raz we wrześniu 1906 roku
podczas wiecu wyborczego w ,,Strzelnicy”, późniejszym ośrodku ,,Sokoła”
Zgromadzeni tam bardzo licznie wolsztynianie zaprotestowali przeciwko
szykanowaniu ludności polskiej i usuwaniu ojczystego języka z życia publicznego.
Zgromadzenie miało przebieg bardzo burzliwy. W chwili, kiedy miejscowy proboszcz
ks. Zygarłowski zaczął czytać fragment Listu św. Pawła do Koryntian: ,Jeśli nie będę
wiedział, co znaczy słowo dla tego, do którego przemawiam, będę barbarzyńcą”,
uczestniczący w zgromadzeniu nadkomisarz Boehme z Poznania rozkazał zebranie
rozwiązać .238

Ks. L. Zygarłowski

`

Wśród

represyjnych obostrzeń niezmiernie krzywdzącą dla Polaków była

ustawa z 20 marca 1908 roku o stowarzyszeniach i zebraniach. Zwłaszcza
wprowadzony do niej ,, kagańcowy paragraf” ograniczający prawo używania języka
polskiego na zebraniach i zgromadzeniach publicznych. Wolsztyn znowu ogarnęła fala
niepokojów, protestów i żądań.
Wobec wzmagających się protestów władze pruskie stawały się bezradne. W
związku

237
238

z tym odpowiedzialny za porządek prawny w poznańskiej prowincji

C. Olejnik,. Słownik biograficzny, s. 226.
K. Bednarczyk, tamże, s. 110.
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nadprezydent

Wilhelm von Waldow poddał projekt, aby w tym niepokornym mieście,

za jakie został uznany Wolsztyn, umieścić wojskowy garnizon.
Walka z polskością została także przeniesiona na sferę gospodarczą. Objęto nią
bojkot polskich artykułów konsumpcyjnych i usług. Przejawem tego były wykazy
(Geschaeftslisten) niemieckich zakładów usługowych i przemysłowych zamieszczane
w czasopiśmie ,,Kreisblatt des Bomster Kreises”, które informowały Niemców, gdzie
powinni czynić zakupy i zamawiać gospodarcze usługi.
Złagodzenie restrykcyjnych rozporządzeń nastąpiło w 1910 roku, gdy
zdymisjonowany został kanclerz Bulow. Jego upadek nastąpił w okresie, gdy krajami
bałkańskimi wstrząsały niepokoje, a imperialistyczna Europa podzieliła się na militarne
obozy. Chociaż żadne z europejskich mocarstw o wojnie nie wspominało, to każde z
nich na potęgę do niej się przygotowywało. W takich okolicznościach wybuch wojny
pozostawał jedynie kwestią czasu.
W wyścigu zbrojeń przodowały Niemcy. W takiej sytuacji liczył się każdy
sojusznik, który mógłby powiększyć liczebność sił zbrojnych. W tym przypadku
chodziło o polskiego rekruta. Według pruskiego prawodawstwa Polacy mieszkający na
terytorium Rzeszy byli uznawani za obywateli niemieckich polskiej narodowości. Z tej
racji

obowiązywała ich służba wojskowa i uczestnictwo

w prowadzonych przez

Niemcy wojnach.
W tym poprzedzającym I wojnę światową okresie nie ustały w Wolsztynie
prace inwestycyjne.
W latach 1906 - 1907 został w Wolsztynie wybudowany miejski szpital. Oprócz
sumy przeznaczonej przez władze miasta , sporą kwotę na budowę szpitala przekazał
niemiecki przemysłowiec i właściciel Wroniaw, Goldschmidt-Rothschild.

Wolsztyński Szpital ( lata międzywojenne)
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Ostatnią budowlą wzniesioną przez Prusaków w mieście był powstały w 1913
roku obiekt, w którym obecnie mieści się miejscowe gimnazjum . 239

17. I wojna światowa
Na wojnę nie trzeba było długo czekać. Narastające sprzeczności pomiędzy
europejskimi mocarstwami i dążenie do nowego podziału świata stworzyły konflikty,
które doprowadziły w lecie 1914 roku do wybuchu I wojny światowej.
Na ziemiach polskich działania wojenne rozpoczęły się 1 sierpnia 1914 roku
uderzeniem wojsk niemieckich na ugrupowania rosyjskie rozmieszczone wzdłuż Prosny
i Warty. Swoją militarną potęgę niemiecki sztab zademonstrował już w pierwszym
dniu wojny, gdy przy użyciu ciężkich dział ostrzelane zostało miasto Kalisz.
Wolsztyn, chociaż znajdował się z dala od frontowych zmagań, to ich skutki
pośrednio odczuwał. W miesiącu lipcu przez miasto przemieszczały się kolumny wojsk
pieszych. Liniami kolejowymi natomiast nieprzerwanie kursowały z zachodu na wschód
eszelony z sprzętem i zaopatrzeniem wojskowym.
Nowo oddany dla potrzeb Seminarium Nauczycielskiego obiekt szkolny został
przeznaczony na lazaret rezerwowy. Natomiast w obiekcie na styku placu św.
Wincentego z ulicą Wschowską i przy Placu Kościuszki, w hotelu ,,u Bederki”
zakwaterowano oddział saperski. Zabezpieczał on system obronny na rzece Obrze.
Teraz dopiero mieszkańcy okolicznych miejscowości dowiedzieli się, w jakim
celu Prusacy wznieśli

tak skomplikowany hydrologiczny system, gdy wiosną 1914

roku cały ten obszar znalazł się pod wodą.
Niezależnie od zatopienia

ogromnych połaci łąk i pastwisk, na niektórych

odcinkach kanałów wojsko rozmieściło zasieki z drutu kolczastego. Tego rodzaju
zabezpieczenia obronne Niemców okazały się zbyteczne, ponieważ działania
ofensywne poszły w przeciwnym kierunku.

239

Podczas I wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu obiekt ten służył za wojskowy
szpital rezerwowy.
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Restauracja i hotel ,,pod Czarnym Orłem” w obiekcie tym w czasach I wojny światowe
mieściło się oficerskie kasyno

Dla stacjonującego w Wolsztynie wojska, w południowo - wschodniej części
miasta, wytyczono plac do musztry. (późniejsze targowisko) W latach 1919-1931, plac
ten służył wolsztyńskiemu KS ,,Unitas” jako boisko do piłki nożnej a miejscowej
jednostce Straży Pożarnej do ćwiczeń sprawnościowych.
Przedłużająca się wojna i straty ponoszone w walkach wymagały stałego
uzupełniania sprzętu i ludzi. Zatem do służby liniowej powoływano coraz młodsze
roczniki. Jeżeli pobór odbywał się kosztem pracowników przemysłowych, wówczas
wakaty uzupełniano ludnością sprowadzaną z zewnątrz, np. z zaboru rosyjskiego.
Na potrzeby wojska pracowały nie tylko zakłady zbrojeniowe, wydobywcze,
spożywcze, ale i tytoniowe. W wolsztyńskiej fabryce cygar, która

pracowała w

systemie przedłużonym, wprowadzono drugą zmianę i zastosowano akord. Zatrudnione
tam kobiety nadzorujący je kierownik dopingował słowami: ,, Zwijajcie mocno, bo tymi
cygarami będą się rozkoszować niemieccy oficerowie.”
W drugim roku wojny dał się odczuć totalny brak żywności. Odtąd artykuły
pierwszej

potrzeby

objęto

reglamentacją,

wprowadzając

system

kartkowy.

Racjonowana była także żywność dla wojska. Zdarzało się, że przebywający w okopach
żołnierze głodowali. Wtedy rodziny przesyłały im nawet gotowane ziemniaki.
Braki odczuwano nie tylko w zakresie produktów żywnościowych, ale papieru,
mydła i proszku do prania. Docierająca z frontu korespondencja była często pisana na
zwitkach brzozowej kory.
Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Niemczech i klęski ponoszone
przez niemieckie wojska na frontach Europy wskazywały na niechybny kres dominacji
niemieckiej w Wolsztynie.
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Rozdział III
Na progu wolności

1.Przygotowania do powstańczego czynu - Komitet Obywatelski
Wybuch wojny obudził w polskim społeczeństwie nadzieje na bliskie
odzyskanie niepodległości. W kraju i za granicą organizowano polskie oddziały
wojskowe, które przy boku zmagających się stron były włączane do walki frontowej.
We Francji imię Polski rozsławiały oddziały Józefa Hallera, a w Galicji legiony Józefa
Piłsudskiego.
Z myślą o wolnej, niepodległej Polsce tworzono również organizacje
polityczno-konspiracyjne. Wiodącym ośrodkiem przygotowującym społeczeństwo
polskie

do wyzwolenia kraju i przejęcia władzy był Poznań. W mieście tym już w

1916 roku

z inicjatywy polskich posłów do pruskiego parlamentu utworzony został

Centralny Komitet Obywatelski. Pod jego wpływem podobne komitety powstały we
wszystkich ośrodkach powiatowych.
W Wolsztynie w skład Komitetu Obywatelskiego między innymi wchodzili:
Witalis Skibiński, Stanisław Tundak i ks. Przyniczyński. Zaś ideowym i politycznym
przywódcą komitetu był miejscowy proboszcz ks. dziekan Leopold Zygarłowski.

Witalis Skibiński

Spotkania Komitetu Obywatelskiego odbywały się przy ul. Biała Góra w
restauracji ,,u Schuetza”. Tam przekazywano sobie bieżące wiadomości i ustalano
wytyczne do pracy organizacyjno-politycznej. Kolportowano także czasopisma i ulotki,
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za pomocą których wskrzeszano narodowego ducha i mobilizowano młodzież do
czekających ją zadań w odrodzonej Ojczyźnie.
Było to możliwe, gdyż Niemcy, w miarę jak ich sytuacja militarna na froncie
stawała się niepewna, łagodziły restrykcyjne rozporządzenia i godziły się na daleko
idące ustępstwa. Nawet z ziem zaboru rosyjskiego usiłowały utworzyć namiastkę
polskiego państwa i powołać siły zbrojne.(,,polski Wehrmacht”) Wolno znowu było
używać polskiego języka w miejscach publicznych i nauczać w szkole religii po
polsku.
Tę liberalną politykę władz pruskich wykorzystali wolsztynianie, organizując
kółka recytatorskie, zespoły wokalno - muzyczne czy widowiska patriotyczno teatralne. Część tej działalności przejęły prowadzone przez panią Tomiak zajęcia z
języka polskiego i historii, na których młodzież poznawała dorobek polskiej myśli
naukowej i literackiej oraz pełne chwały dzieje polskiego oręża.
W niektórych poczynaniach posunięto się jeszcze dalej. Tworzono tak zwane
,,pogotowia narodowe”, w ramach których pod bacznym okiem Witalisa. Skibińskiego
lub Stanisława. Tundaka na boisku ,,Strzelnicy” przeprowadzano

ćwiczenia

sprawnościowo - wojskowe.
Wolsztynianie nie trwali zatem biernie, lecz przygotowywali się duchowo
i fizycznie do walki o wolną, niepodległą Polskę.

2. Rozpad Rzeszy Niemieckiej. Rządy Żołniersko – Robotniczych Rad
Wieść o zawarciu rozejmu nie była zatem dla wolsztynian zaskoczeniem. Na
taką ewentualność byli przygotowani od dawna. Wzmogli jedynie czujność i trwali
w oczekiwaniu, co przyniosą kolejne dni.
Oczekiwana chwila nadeszła 11 listopada 1918 roku. Długotrwałe przebywanie
żołnierzy w okopach, w niedostatku i ustawicznym strachu rozbudziło nastroje
nieposłuszeństwa. Hasłem stał się bunt marynarzy w Kilonii i rozruchy w Berlinie.
Cesarz Wilhelm II uciekł do Holandii, a w naczelnym sztabie nastąpiła dezorientacja.
To zmusiło rząd niemiecki do wydania decyzji o zawieszeniu broni.
Walki na frontach
rozpuszczono

ustały. Większość

żołnierzy

zdemobilizowano i

do domu. Młodsze roczniki wycofano do garnizonów. W Wersalu
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rozpoczęły się pokojowe rokowania, które nie wskazywały, aby prędko miały się
zakończyć. A sprawa niepodległości Polski pozostawała ciągle nierozwiązana.
Zatem Polacy sami podjęli się restytucji Ojczyzny. Powstały ośrodki polskiej
władzy lokalnej w Lublinie, Krakowie i Warszawie. W przeciągu paru dni Galicja i
ziemie zaboru rosyjskiego stały się wolne. Na ich obszarze została proklamowana
Republika Polska, państwo bez granic i bez prastarych piastowskich ziem. Zatem o
resztę ziem polskich i sprawiedliwe granice trzeba będzie dopiero walczyć.
Od tej chwili czas płynął szybciej, a każdy kolejny dzień przynosił coś nowego.
W Niemczech, w ośrodkach objętych zarzewiem buntu i niektórych miastach,
obok wyłonionego gabinetu socjalisty F. Eberta, powstały żołniersko – robotnicze
rady (Soldaten und Arbeiter Rad). W takich okolicznościach w Niemczech, podobnie
jak w carskiej Rosji podczas rewolucji lutowej, ukształtowała się dwuwładza.
W Wolsztynie taka namiastka ludowej władzy powstała 13 listopada 1918 r.
Została utworzona z inicjatywy Niemca Goeddego ze zdemobilizowanych żołnierzy.
Na przewodniczącego rady wybrano

majora Kusserowa, szefa miejscowego

Bezirks Komando. Siedziba rady mieściła się w zakładzie mleczarskim przy ulicy
Dworcowej.

Wolsztyn – mleczarnia Goeddego.

Wolsztyńska Soldaten und Arbeiter Rad była organem mieszanym, zatem obok
Niemców zasiadali w niej także Polacy. Z ramienia

Miejskiego Komitetu

Obywatelskiego do rady zostali wprowadzeni pp. Buszkiewicz, Ceglarek, Barski i
Piotrowski.
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Ponieważ w radzie przewagę stanowili niemieccy mieszkańcy miasta, stąd wnet
doszło

do konfliktu.

Nieporozumienie zaistniało, kiedy do zakresu działań rady

usiłowano włączyć kwestie związane z niepodległością Polski i przejęciem w
Wolsztynie władzy. Ponieważ w powyższej sprawie nie osiągnięto konsensusu, zatem
Miejski Komitet Obywatelski wycofał swoich przedstawicieli z

Żołniersko -

Robotniczej Rady.
Zapewne taką decyzję podjęto pod wpływem informacji, jakie napłynęły
z Poznania W mieście tym 14 listopada 1918 roku na bazie Centralnego Komitetu
Obywatelskiego wyłoniony został Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Jego zadaniem
było ewolucyjne przejęcie przez Polaków, od pruskiego zaborcy,władzy.
W tym celu 15 listopada 1918 roku Miejski Komitet Obywatelski utworzył
Miejską Radę Ludową złożoną wyłącznie z Polaków. W jej skład oprócz wycofanych
z Soldaten und Arbeiter Ratu polskich przedstawicieli weszli ks. L. Zygarłowski,
ks. A. Graszyński oraz S. Tundak i W. Skibiński.
Z tą chwilą miasto podzieliło się na dwie części: zachodnią, podporządkowaną
niemieckiej Żołniersko - Robotniczej Radzie i wschodnią, podległą Miejskiej Radzie
Ludowej. Granicą rozdzielającą miasto był ciek przepływający

w miejscu obecnej

ulicy Rzecznej, a punktem kontaktowo-porozumiewawczym mostek na ulicy
Królewskiej.
Miejski Komitet Obywatelski podjął także decyzję, aby nowo utworzoną radę
bezzwłocznie przekształcić w organ powiatowy. Okazję stworzyła odezwa Narodowej
Rady Ludowej skierowana do struktur terenowych, w której zawarte zostały procedury
związane z wyłanianiem delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. W tym
celu zwołano w Wolsztynie walne zgromadzenie Polaków babimojskiego powiatu.
Akcję tę poprzedziły wiece w Babimoście, Przemęcie, Kopanicy, Rakoniewicach oraz
w innych większych miejscowościach.
Powiatowe zgromadzenie odbyło się 24 listopada 1918 roku w ,,Strzelnicy”.
Na przewodniczącego powołano ks. proboszcza Leopolda Zygarłowskiego.
Po dokooptowaniu do dotychczasowej Miejskiej Rady Ludowej przedstawicieli
z pozostałych części powiatu organ ten zebrani uznali za jedynego reprezentanta
polskiej władzy w babimojskim powiecie.
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,, Strzelnica”, miejsce patriotycznych zgromadzeń wolsztynian

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Ludowej określono również kompetencje
i zadania dla Powiatowej Rady Ludowej. Obejmowały one:
- współpracę z żołniersko-robotniczymi radami,
- wspieranie dotychczasowej władzy w dziedzinie działań publicznych,
- otoczenie opieką żołnierzy powracających z frontu.
Zgromadzenie

wyłoniło

także

szesnastoosobową

delegację

na

sejmik

dzielnicowy w Poznaniu. Wolsztyn reprezentowali: S. Tundak, W. Skibiński i T.
Antkowiak. Resztę delegacji stanowili przedstawiciele terenowi: J. Stróżyk z Adolfowa,
ks. J. Zalewski z Przemętu, B. Józefowski z Oleśnicy, P. Marciniak ze Starkowa, M.
Dulat z Hamrów (Kuźnicy), F. Przymuszała z Rakoniewic, F. Bednarkiewicz z Nowego
Kramska, J. Wajman z Wielkich Podmokli, S. Stadowski z Wioski, S. Michalski z
Nieboży, M. Korzeniowski z Chobienic i ks. Józef Kapsa z Tuchorzy.240
Delegacja Ziemi Wolsztyńskiej wyposażona została w stosowną instrukcję.
Wolsztynianie mieli na sejmiku podkreślać polskie jestestwo na nadobrzańskiej ziemi
i żądać włączenia tego regionu do odradzającej się Polski.
Mieli także pokazać światu, jak przez lata prusackiej niewoli Polacy na tej ziemi
bronili swej tożsamości, strzegli wiary ojców i krzewili narodowego ducha. W końcu
mieli się upomnieć o zadośćuczynienie dla wszystkich Polaków za lata łez, upokorzeń
i zniewag, jakich ze strony pruskiego zaborcy doznawali.241

240

T. Opaska . Kalendarium Wielkopolskiego Powstania,( www. wolsztyn. pl.)
Wypunktowaną treść przemówienia ks. Zygarłowskiego zawiera artykuł zamieszczony w ,,Głosi
Wolsztyńskim”, wyd. spec. 5 I 2009 r. s.6.
241
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Kulminacyjnym punktem zgromadzenia była chwila, kiedy tak licznie zebrani
wolsztynianie zamanifestowali swoją narodową tożsamość i w podjętej rezolucji
wyrazili niezłomną wolę należenia do odradzającej się niepodległej Polski.
,,...My Polacy, zamieszkali na kresach Księstwa, na prastarej ziemi nadobrzańskiej,
zgromadzeni dziś w Wolsztynie, oświadczamy uroczyście, że mimo wiekowej niewoli,
mimo podłych zapędów germanizacyjnych rządu pruskiego, czujemy się Polakami do
szpiku kości, czujemy się dziećmi 25 milionowego narodu. Żądamy stanowczo, by nas
przyłączono do Wolnej Zjednoczonej Polski...”242
Wyjątkowo donośnie tym razem brzmiała ,,Rota”, kiedy śpiewało ją ponad
tysiąc wzruszonych patriotyczną atmosferą polskich serc.
Zmagania polityczne, a później także bojowe z pruskim zaborcą o przyłączenie
Wielkopolski do niepodległej Ojczyzny rozpoczął Poznań. Zapoczątkowało je zebranie
zwołane w dniu 11 listopada 1918 roku przez Radę Żołniersko - Robotniczą w sali
poznańskiego ratusza. Na zebraniu tym, po wzniosłym przemówieniu dr Mariana
Głowackiego, postanowiono usunąć z piastowanego urzędu ówczesnego nadburmistrza
Poznania Wilmsa243 i przejąć władzę cywilną w mieście.
W dniach 3 - 5 grudnia 1918 roku odbywał się w Poznaniu sejmik dzielnicowy,
na który oprócz prowincjonalnych delegatów przybyli także przedstawiciele wszystkich
skupisk polskich z Niemiec.244
Sejmik powołał Naczelną Radę Ludową i określił swoje stanowisko względem
Republiki Polskiej i powołanego przez Jędrzeja Moraczewskiego w Warszawie rządu
narodowego.
W tej kwestii istniały istotne różnice. Politycy wielkopolscy z dużą rezerwą
odnosili się zarówno do Józefa Piłsudskiego jak i wydanego 22 listopada 1918 r.
dekretu o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Z tego powodu
sejmik zaapelował o utworzenie w Warszawie rządu koalicyjnego, który by obejmował
wszystkie liczące się ugrupowania polityczne w kraju.

242

,,Głos Wolsztyński”, wyd. spec. 5 I 2009. Rezolucja podjęta na wiecu konstytucyjnym w ogrodzie
Strzelnicy w Wolsztynie 24 listopada 1918 r. s.7.
243
,,Głos Wolsztyński” wyd. spec. s.40.
244
Wielka Historia Polski, T.9, wyd. ,,Fogra” , Kraków 2001. s.13.
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Do tego czasu Naczelna Rada Ludowa za organ nadrzędny uznawała jedynie
Komitet Narodowy Polski w Paryżu, przy którym delegatem z ramienia NRL był
Władysław Grabski.
Poznański sejmik opowiedział się także za pokojowym przejęciem władzy z rąk
Niemców. Miało to nastąpić po zakończeniu konferencji pokojowej i ostatecznym
ustaleniu granicy państwowej. Jednak nieprzewidywalny rozwój wydarzeń zniweczył
ten zamiar.

3. Przeciwdziałanie niemieckich władz
Rząd niemiecki też nie próżnował i czynił wszystko, aby w granicach Prus
zatrzymać jak najwięcej zagrabionych ziem. Niemcy uważali Wielkie Księstwo
Poznańskie nadal za jedną z dzielnic Królestwa Pruskiego .
Aby sparaliżować niepodległościowe dążenia Polaków, wprowadzono na
obszarze Wielkopolski rządy wojskowe. Powiat babimojski został podporządkowany
dowództwu V Korpusu Armii w Poznaniu. Taka zależność Wolsztyna od garnizonu
poznańskiego trwała niedługo.
Po 5 grudnia 1918 r, kiedy Naczelna Rada Ludowa przejęła w Poznaniu pełnię
władzy i usiłowała tego samego dokonać w całej prowincji poznańskiej, wówczas rząd
pruski

wyłączył

południowo-zachodnie

powiaty

spod

zależności

garnizonu

poznańskiego i podporządkował dowództwu 6 Korpusu Armii we Wrocławiu.
Uzależnienie powiatu babimojskiego od Wrocławia nie

wpłynęło na

sparaliżowanie patriotyczno-wolnościowych nastrojów wolsztynian. Pozostawali oni
niezłomnie wierni deklaracji podjętej
14 grudnia

na dziedzińcu ,,Strzelnicy”. Dali temu wyraz,

podczas kolejnej manifestacji na wolsztyńskim rynku zorganizowanej

w związku z powitaniem powracających z frontu polskich żołnierzy.
Po ceremonii powitalnej żołnierze prowadzeni przez ks. L. Zygarłowskiego
zmierzali do farnego kościoła na nabożeństwo dziękczynne. Maszerowali w zwartej
kolumnie

nad którą powiewała polska flaga. Nosili nadal pruskie mundury, jednak

miejsce po niemieckich dystynkcjach zajęły biało-czerwone kokardy.
Zwarty szyk i dziarska mina podkreślały rygor frontowego żołnierza. Większość
z tych żołnierzy dosłużyła się podoficerskich stopni, a każdy przeszedł krwawy chrzest
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bojowy. Była to wykwalifikowana kadra, zdolna w każdej chwili podjąć zbrojną walkę.
A wszystko wskazywało na to, że do takiej konfrontacji niebawem dojdzie. I doszło.
Podczas Świąt Bożego Narodzenia 1918 roku, w drodze do Warszawy,
zatrzymał się

w Poznaniu światowej sławy pianista i żarliwy orędownik sprawy

polskiej na arenie międzynarodowej: Ignacy Jan Paderewski. Wdzięczni poznaniacy
przygotowali mu entuzjastyczne powitanie. Miasto zdobiły biało-czerwone flagi, a na
placu Wolności, przed hotelem ,,Bazar”, w którym wirtuoz się zatrzymał, przebywał
stale wiwatujący tłum245.
Takiego spontanicznego przejawu patriotyzmu nie zdzierżył wojskowy
komendant miasta. Rozkazał wojsku rozpędzić zgromadzony tłum i pousuwać polskie
flagi z ulic Poznania. To wystarczyło, by dotychczas pokojowo nastawieni poznaniacy
przeobrazili się nagle

w agresora. Przeciwstawili się nacierającym na nich pruskim

żołnierzom, zwarli się z nimi w walce wręcz, zmuszając ich do odwrotu.
W tym ferworze, nie wiadomo skąd, pojawiły się nagle na ulicach Poznania
uzbrojone polskie oddziały, które zagradzały drogę niemieckim patrolom i rozbrajały
je. Miało to miejsce w piątek 27 grudnia 1918 roku. Tak zaczęło się zbrojne powstanie,
które niebawem objęło całą Wielkopolskę.
Płomień wolności wzniecony przez lud Poznania objął

swym zarzewiem

wszystkie ościenne miejscowości. Każde środowisko we własnym zakresie starało się
pozbyć pruskiego zaborcy. Było to możliwe w ośrodkach, w których Polacy stanowili
zdecydowaną przewagę, a Heimatschutz nie zdążył ich w porę podporządkować.
W pierwszej fazie powstanie posiadało charakter spontaniczny, żywiołowy.
Wyzwolona polska społeczność od razu zwierała swe szeregi i spieszyła z pomocą
sąsiedniej miejscowości. Stąd z każdym dniem płomień powstańczego czynu zakreślał
coraz szerszy krąg. W takich okolicznościach do 30 grudnia na zachód od Poznania, do
linii Kościan- Grodzisk-Opalenica, wyzwolone zostały wszystkie miejscowości.

4. Heimatschutz w akcji
Aby powstrzymać natarcie powstańczych oddziałów, 30 grudnia 1918 roku
Dowództwo Naczelne 6 Korpusu Pruskiej Armii we Wrocławiu wprowadziło do
Wolsztyna doskonale wyposażony w broń ciężką i maszynową oddział Heimatschutzu.
245

Wielka Historia Polski, tamże.
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Żołnierzy

zakwaterowano

w

,,Rafii”

i

częściowo

w

gmachu

Seminarium

Nauczycielskiego, w którym aktualnie mieścił się szpital wojskowy. 246 (obecne Liceum
Ogólnokształcące i Profilowane).
Jeszcze tego samego dnia przystąpiono do przygotowywania stanowisk
bojowych. Dwa działa ustawiono na gimnazjalnym dziedzińcu lufami skierowanymi na
miasto. Pozostałe działa rozlokowano wokół kolejowego dworca.
Natomiast na balkonie poczty i dworcu oraz innych ważniejszych obiektach
publicznych zainstalowano ciężkie karabiny maszynowe. W razie zaistniałego konfliktu
mogły one swym ostrzałem paraliżować główną ulicę miasta. Ponadto po ulicach
Wolsztyna bez przerwy krążyły uzbrojone po zęby wojskowe patrole.

Gmach poczty ( wyd. E. Scholz )

Tym wszystkim kierowali wywodzący się z Wolsztyna dwaj niemieccy
oficerowie, major Fritz Nessler i porucznik Vetter. Przygotowując miasto do obrony,
utworzono z miejscowych Niemców straż obywatelską. Jej

zadaniem było, w

przypadku powstańczego zrywu, wspierać oddział Heimatschutzu.
Jak tego rodzaju prowokacyjne poczynania wojsk niemieckich tłumaczyła
lokalna prasa, przedstawia niniejszy fragment:
,,...Wymienione w ostatnim numerze naszej gazety zajęcie kolei i poczty przez niemieckie
wojsko, zostało dokonane przez Heimatschutz – Ost, wystawiony przez Dowództwo
Naczelne 6 Korpusu Armii we Wrocławiu, ponieważ stosunki w Poznaniu, jak też
postępowanie Polaków w Grodzisku i innych powiatach i miastach regionu wykazały
konieczność ochrony tutejszych interesów niemieckich...”247
246
247

Głos Wolsztyński, wyd. spec. 5 I 2009 , s.4.
K.I. Bednarczyk, tamże. s.194 (aneks)
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Bojowe poczynania

Heimatschutzu wzbudziły niepokój zarówno wśród

polskich jak i niemieckich mieszkańców Wolsztyna. Zareagowano zatem natychmiast.
31 grudnia 1918 r. zwołano nadzwyczajne zebranie Rady Żołniersko-Robotniczej, w
którym uczestniczyli także przedstawiciele społeczności polskiej. W podjętej uchwale
żądano, aby:
- Wycofano bezzwłocznie z Wolsztyna wojsko, bo swoim zachowaniem zagraża
bezpieczeństwu miasta i zakłóca spokój jego mieszkańcom.
- Majora Nesslera i porucznika Vettera, którzy są mieszkańcami Wolsztyna,
wymieniono na innych oficerów.
- Zlikwidowano stanowiska karabinów maszynowych rozmieszczone w gmachu poczty
i budynku kolejowego dworca.
- Zamiast wojskowych patroli wprowadzono straż obywatelską.
Tak zredagowaną w języku niemieckim i polskim uchwałę podano do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie w najbardziej uczęszczanych punktach miasta.
Uchwała została także przekazana telegraficznie pruskiemu rządowi w Berlinie
i Naczelnemu Dowództwu 6 Korpusu Armii we Wrocławiu.
Zażalenia i protesty do pruskich władz z żądaniem wycofania z miasta oddziału
Heimatschutzu wnosiły także osoby postronne.
Na wnoszone protesty Komenda Główna 6 Korpusu Armii zareagowała
natychmiast. Major Nessler i por. Vetter zostali przesunięci na drugorzędne stanowiska.
Natomiast wojska z Wolsztyna nie wycofano, lecz przeciwnie, wzmocniono je,
sprowadzając z Sulechowa dowodzony przez rotmistrza Kleista szwadron kawalerii.
Zamiast

napiętą

sytuację

w

mieście

złagodzić,

jeszcze

bardziej

ją

skomplikowano. Dowodzi tego obwieszczenie informujące, że z dniem 2 stycznia 1919
roku Wolsztyn stał się miastem garnizonowym, w którym komendę objął

sierżant

J.A. Schweisfurth248.
Przy tej okazji na propozycję rady, aby zamiast wojska do patrolowania miasta
użyto obywatelskiej straży, odpowiedziano, że według obowiązującego rozporządzenia
(II c. Nr-11759/18) w miejscowościach, w których istnieją garnizony, nie ma potrzeby
angażowania straży obywatelskiej, bo tę czynność spełnia garnizonowa żandarmeria.

248

Tamże.
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Zwrócono również uwagę, że

rady żołnierskie

mają prawo istnieć jedynie przy

garnizonach.
Ponieważ w Wolsztynie Żołniersko-Robotnicza Rada działała poza garnizonem,
stąd jej działalność została uznana za bezprawną. Dlatego została bezzwłocznie
rozwiązana. Jej miejsce zajęła Rada Żołnierska Garnizonu Wolsztyn z rotmistrzem von
Kleistem i sierżantem Schweisfurthem na czele. Z tą chwilą wszystkie zarządzenia
i dokumenty wydane przez dotychczasową radę stały się nieważne.
Rada Żołnierska Garnizonu Wolsztyn opublikowała do mieszkańców odezwę,
w której podano do publicznej wiadomości, że w dniu 2 stycznia 1919 r. władzę w
mieście przejął komendant garnizonu. W związku z tym wydano zakaz posiadania broni
zarówno przez osoby cywilne jak i zdemobilizowanych lub przebywających na urlopie
żołnierzy. Wszelką broń i amunicję, także myśliwską, należało bezzwłocznie złożyć
w komendanturze garnizonu.
Zakazano także w miejscach publicznych wszelkich gromadzeń. Przebywanie na
terenie dworca kolejowego było możliwe jedynie za okazaniem ważnego biletu.249
Zatem w Wolsztynie został wprowadzony stan wojenny !
W związku z tym:
- władzę w mieście sprawował komendant garnizonu,
- urzędy i obiekty użyteczności publicznej były nadzorowane przez wojsko,
- ulice miasta patrolowała żandarmeria garnizonowa.
Pod pozorem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w mieście Garnizonowa
Rada Żołnierska przeprowadzała w kościele, na plebanii, w pałacu i domach
prywatnych rewizje. Przy okazji poszukiwania broni,

rekwirowano żywność i

przedmioty należące do wojska jak mundury i wyposażenie żołnierskie.
Kontrolowano także przejeżdżające przez wolsztyński węzeł kolejowy
z powracającymi z frontu żołnierzami pociągi. W tym przypadku głównie chodziło o
broń i amunicję, ale konfiskowano przy tym także inne przedmioty, które uznano dla
wojska przydatne.

249

Tamże.
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5. Operacja ,,Wolsztyn”
Militarne poczynania Niemców skłoniły Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w
Poznaniu do zmiany dotychczasowej pokojowej polityki. Rada nie mogła trwać biernie
i oczekiwać na to, co w sprawie Polski postanowi Wersal, gdy zryw powstańczy z
każdym dniem się rozrastał i przyjmował znamiona wojny narodowowyzwoleńczej.
Taki

spontaniczny,

nieskoordynowany

powstańczy

zryw

pozbawiony

profesjonalnego wojskowego dowództwa w konfrontacji z regularnym oddziałem wroga
mógł doprowadzić do unicestwienia powstania. Stąd 31 grudnia na nadzwyczajnym
posiedzeniu

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przejął kierownictwo

nad

powstańczymi oddziałami i przeformował je w regularne wojsko. W związku z tym
utworzony został V Okręg Wojskowy obejmujący powiaty: Międzyrzecz, Grodzisk,
Nowy Tomyśl, Babimost, Śmigiel,

Kościan i Leszno. Na komendanta V Okręgu

Wojskowego mianowano porucznika Kazimierza Zenktelera.
Taka reorganizacja powstańczych oddziałów była konieczna, gdyż Niemcy
przemieścili swe wojska nad Obrę i obsadzili nimi nadgraniczne miejscowości. Takie
agresywne poczynania przeciwnika wskazywały, że dalsze wyzwalanie piastowskich
ziem będzie się toczyć w konfrontacji zbrojnej. W takiej sytuacji nie można było dłużej
zwlekać. Należało działać przez zaskoczenie, zanim nieprzyjaciel zdoła skoncentrować
większe siły. Podjęto zatem bezzwłocznie przygotowania do działań ofensywnych.
W czwartek 2 stycznia 1919 r. do Grodziska przybyli porucznicy: Kazimierz
Zenkteler i Stanisław Siuda. Z ich inicjatywy podjęte zostały działania ofensywne na
odcinku zachodnim. Postanowiono je rozwijać w kierunku Nowego Tomyśla i
Wolsztyna.

Por. K. Zenkteler,Komendant V Okręgu Wojskowego
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Operację w kierunku Wolsztyna rozpoczęto nazajutrz, w piątek 3 stycznia,
atakiem na Rakoniewice. Por. Stanisław Siuda na czele 40-to osobowego oddziału
utworzonego z ochotników wywodzących się z Błotnicy, Perkowa, Solca, Kiełkowa,
Kębłowa i Tłoków,250 działając pod osłoną zapadającego zmroku oraz wsparciu jednego
ciężkiego i dwóch lekkich karabinów maszynowych, wnet zajął Rakoniewice.
Znajdujący się w tym miasteczku niewielki oddział rozpoznawczy zaskoczony nagłym
pojawieniem się powstańców, bez podjęcia walki, wycofał się do Rostarzewa.
Niemcy nie dali za wygraną. Rankiem 4 stycznia wzmocniwszy oddział ściągniętymi z
Wolsztyna posiłkami usiłowali odzyskać Rakoniewice. Jednak bezskutecznie. Niemcy, gdy
napotkali zmasowany ostrzał karabinów maszynowych i niezłomną postawę rakoniewickiego
ludu oraz nadciągającą z Wielichowa odsiecz, musieli wycofać się.251
Przybyły do Rakoniewic Komendant V Okręgu Wojskowego por. K. Zenkteler
postanowił ten bojowy sukces wykorzystać do ataku na Wolsztyn. Aby operacja się
powiodła, należało ją rozpocząć bezzwłocznie, najlepiej nazajutrz, w niedzielę 5
stycznia.
Późnym wieczorem odbyła się narada dowódców zachodniego odcinka frontu.
Postanowiono,

że

operacja

oznaczona

kryptonimem

,,Wolsztyn”

zostanie

przeprowadzona atakiem zmasowanym z trzech kierunków jednocześnie:
I zgrupowanie w sile czterech kompanii (ok. 400 osób) dowodzone przez
S. Siudę, po opanowaniu Rostarzewa, Karpicka i Komorowa miało atakiem
bezpośrednim uderzyć na Wolsztyn i ulicą Poznańską kontynuować natarcie ku centrum
miasta
.

250
251

A. Fornalski , Powstańcy wielkopolscy Ziemi Przemęckiej, Przemęt 2008 r.
Ze Złotej Księgi Powstania Wielkopolskiego, ,,Głos Wolsztyński” wyd. spec. 5 I 2009, s.50.
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Por. Stanisław Siuda
Komendant wojskowy miasta Wolsztyna

II zgrupowanie złożone z powstańczych oddziałów przybyłych z Kościana,
Krzywinia, Jurkowa, Wielichowa, Wilkowa Polskiego, Wielkich Łąk, Maciejewa,
Zglińca, Kątów, Czerwonej Wsi i Kamieńca252stanowiło główny człon uderzeniowy.
Zgrupowaniem tym dowodził Komendant V Okręgu Wojskowego por. K. Zenkteler.
Siły te miały się przemieszczać na linii Gościeszyn - Dąbrowa - Adamowo, a po
osiągnięciu rogatek Wolsztyna przesuwać się w głąb miasta aż do nawiązania z
wrogiem. bojowego kontaktu
III zgrupowanie obejmujące powstańców z Obry

miało działać na dwóch

kierunkach:
- Oddział pierwszy dowodzony przez Nikodema Wojtkowiaka, operując w obrębie
Wielkiego Niałka miał opanować most na rzece Dojcy, by osaczonym w mieście
niemieckim wojskom uniemożliwić otrzymanie wsparcia z zewnątrz.
- Oddział drugi dowodzony przez Mieczysława Ankiewicza miał obejść Jezioro
Berzyńskie i wespół z powstańcami z Kębłowa, Wroniaw i Widzimia zaatakować
miasto od strony południowo-wschodniej. Następnie miał

prowadzić natarcie w

kierunku dworca kolejowego i budynku poczty, by rozlokowanym w śródmieściu
żołnierzom Heimatschutzu odciąć łączność ze stanowiskiem dowodzenia. Początek
operacji wyznaczono na godzinę szóstą rano.
Kiedy dowódcy udawali się do swoich oddziałów, było już po północy. Mimo
późnej pory w większości chałup czuwano. Wskazywały na to migocące światła lamp
252

A. Fornalski, tamże.
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naftowych i dobiegające odgłosy podnieconych rozmów. Zatem bez trudu udało się
zebrać rozproszonych powstańców i przygotować ich do drogi.
Wymarsz nastąpił o godzinie 4.00. Po niespełna godzinie oddział dowodzony
przez por. Zenktelera dotarł do Gościeszyna. Tam stały już gotowe do drogi wozy
wypełnione

miejscowymi powstańcami i prowiantem. Na pierwszym wozie wśród

powstańców bez trudu można było rozpoznać sylwetkę miejscowego proboszcza ks.
Alfonsa Graszyńskiego. Wyruszyli zatem bezzwłocznie w dalszą drogę.

Ks. Alfons Graszyński

Maszerowali w zwartej kolumnie ubezpieczonej jedynie przez odział straży
przedniej. Zachowywali ciszę, stąd bardziej wyrazisty stawał się chrzęst, jaki przy
każdym stąpnięciu wydawał przymarznięty śnieg i turkot podążających za nimi wozów.
Musieli się spieszyć, aby przed czasem znaleźć się na wyznaczonych pozycjach.
Kiedy mijali napotkane po drodze miejscowości, Dąbrowę i Adamowo,
do ich oddziału przyłączali się kolejni ochotnicy – powstańcy z nauczycielem szkoły
Ferdynandem Fiebigiem na czele. W większości byli bez broni. Tylko nieliczni
posiadali przemycony z frontu karabin lub przechowaną w ukryciu myśliwską broń.
Atak na Wolsztyn rozpoczęto o godz. 6.30. Gdy pierwsze powstańcze drużyny
wkraczały do miasta, mieszkańcy jeszcze spali, a na ulicach panował półmrok. Zatem
kierunek natarcia wyznaczały tlące się gdzieniegdzie gazowe latarnie.
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Powstańcy bez przeszkód pokonali peryferyjne ulice. Gdy zbliżali się do placu
Kościuszki, odezwał się karabin maszynowy i zaraz po nim huk armatniego
wystrzału. 253 Wtedy rozgorzały w mieście uliczne walki. Zdobywano kolejno
poszczególne posesje, przesuwając się
powstańcy opanowali większą część

w kierunku śródmieścia. Do godziny 9-tej
miasta i dotarli do styku ulicy Biała Góra z

Królewską (obecnie 5 Stycznia).
Na tych kierunkach powstańcy odnieśli niepodważalny sukces. Zadecydowało o
tym to, że działali przez zaskoczenie i zastosowali zmasowany atak. Ponadto posiadali
nad przeciwnikiem liczebną przewagę.
Nie powiodło się oddziałom nacierającym od strony Berzyny i Niałka
Wielkiego. We władaniu Niemców nadal pozostawały najważniejsze strategiczne
punkty miasta: dworzec kolejowy, poczta i most na rzece Dojcy.
O godzinie 9.30, na prośbę Dowództwa Garnizonu, wprowadzono pomiędzy
walczącymi stronami rozejm. Przez 6 godzin, najpierw w restauracji Meerowej254, a
później Ratuszu, toczyły się rozjemcze rokowania.

Restauracja Meerowej. W lokalu tym podjęto decyzję o zawarciu rozejmu.

W tym czasie Niemcy usiłowali nawiązać telegraficzny kontakt z Sulechowem i
Nową Solą, by stamtąd ściągnąć posiłki. Kiedy to okazało się niemożliwe, gdyż
powstańcy w porę poprzecinali telegraficzne druty, wtedy do tych garnizonów wysłano
specjalne pociągi. Mimo oczekiwań posiłki nie nadeszły, gdyż na tych liniach w
obrębie Kębłowa i Powodowa powstańcy porozkręcali także tory kolejowe 255.
253

Pocisk armatniego wystrzału spowodował sporą wyrwę w murze stodoły na folwarku w Berzynie.
W latach międzywojennych własność pp. Machoyów. Po II wojnie światowej restauracja
,,Wielkopolanka”
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Wolsztyńscy powstańcy

Dr Franciszek Nowak

Marcin Rożek

Bracia Wł. i F. Kaczmarkowie

Znalazłszy się w sytuacji bez wyjścia, dowództwo Heimatschutzu było
zmuszone zawrzeć rozejm. Dwustronny akt wstrzymujący walkę został podpisany o
godzinie 15.30 w

Ratuszu.256 Nakazywał on oddziałom powstańczym jak i

Heimatschutzu natychmiastowe opuszczenie Wolsztyna. Wolsztyn miał pozostać odtąd
miastem neutralnym.
W imieniu powstańców akt rozejmowy podpisali ks. dziekan L. Zygarłowski i
por. K. Zenkteler.257
Kiedy treść zawartego porozumienia zastała przedstawiona zgromadzonym na
Rynku powstańcom, spotkała się z ogólnym sprzeciwem i rozczarowaniem.
Takie uzgodnienia nie satysfakcjonowały zarówno Polaków jak i niemieckich
nacjonalistów walczących w szeregach Heimatschutzu.
Według opinii Polaków, gdyby wykonano rozejmowe porozumienie, to cały
dotychczasowy powstańczy trud i wysiłek poszedłby na marne. Według Niemców

255

L. Świtalski., Pociąg nie dojechał do Wolsztyna, Art. ,,Głos Wolsztyński” 5 I 2009., wyd, spec., s.30.
E. Łabuda , Zapisano w gościeszyńskiej kronice, art. ,,Głos Wolsztyński” tamże, s.49.
257
S Tomiak., Zapisane przez dowódcę kompanii wolsztyńskiej, art. w „Głos Wolsztyński”, wyd. spec. 1
I 2009. Ze strony niemieckiej akt rozejmu podpisali wolsztyński Landrat i dowódca miejscowego
garnizonu.
256
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przyjęcie takiego porozumienia byłoby równoznaczne z kapitulacją dowództwa
Heimatschutzu wobec kierownictwa powstania.
Porozumienie rozejmowe zniweczył strzał oddany z okna pastorówki w stronę
polskiego wartownika, który zabezpieczał strefę demarkacyjną.
Zabicie wartownika podczas rozejmowych obrad powstańcy uznali za zerwanie
układu. Bezzwłocznie zatem uderzyli na zdezorientowany oddział Heimatschutzu
i rozbroili go.
W Wolsztynie walki rozgorzały na nowo. Powstańcy brawurowym atakiem
opanowywali poszczególne punkty oporu wroga: pocztę, dworzec kolejowy i gmach
obecnego gimnazjum, gdzie obok lazaretu znajdowała się także siedziba dowództwa
Heimatschutzu.
Rozbite grupki niemieckich żołnierzy, którym udało się ujść z bronią, były
w Niałku rozbrajane przez oddział Nikodema Wojtkowiaka.
Pod wieczór, 5 stycznia 1919 roku, walki w mieście ustały. Wolsztyn odzyskał
wolność!
Dzięki dobrze przemyślanemu manewrowi powstańcy zdobyli 4 armaty wraz
z zaprzęgiem, 5 ciężkich i 8 lekkich karabinów maszynowych, około 600 karabinów
ręcznych i bardzo dużą ilość amunicji i granatów. Ponadto przejęli całe wyposażenie
lazaretu i spory magazyn z żywnością258.
W wyniku walk ulicznych po stronie polskiej poległ Antoni Przybylski z
Jurkowa, a po niemieckiej zginęło trzech żołnierzy Heimatschutzu. Wśród poległych
Niemców znalazł się major Fritz Nessler, właściciel miejscowego tartaku.
Major F. Nessler był znanym hakatystą. Całą wojnę spędził na froncie,
walcząc o ,,Wielkie Niemcy”. Kiedy tam się nie powiodło, powrócił do Wolsztyna, by
chociaż ten skrawek polskiej ziemi zawłaszczyć dla Rzeszy. Przypuszcza się, że to
F. Nessler oddał śmiercionośny strzał w stronę Antoniego Przybylskiego, aby nie
dopuścić do zawarcia upokarzającego Niemców rozejmu. Z tej przyczyny ówczesny
pastor Lorenz Bartheau miał poważne kłopoty, a uszedł karze dzięki wstawiennictwu
dziekana L. Zygarłowskiego.

258

,,Głos Wolsztyński” wyd. spec. tamże.
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6. Miasto na linii frontu
Po wyzwoleniu Wolsztyna Niemcy zostali wyparci za rzekę Obrę. Utworzył się
front od Zbąszynia do Przemętu. Nadzór nad tym odcinkiem powierzono por. St.
Siudzie, a na kwaterę dowództwa wyznaczono Wolsztyn. Stąd Wolsztyn stał się
najbardziej wysuniętym na zachód miastem frontowym.

Walki nad rzeką Obrą

Por. St. Siuda został także mianowany komendantem miasta Wolsztyna. Na
siedzibę Komendantury obrał gmach poczty. Tam zapadały wszelkie decyzje związane
z zabezpieczeniem nadobrzańskiego odcinka frontu jak i z powołaniem tymczasowych
władz w mieście.
Za początek ustanowienia polskiej administracji w Wolsztynie przyjmuje się
wtorek 7 stycznia 1919 r. W tym dniu por. St. Siuda jako przedstawiciel Naczelnej
Rady Ludowej i komendant wojskowy miasta powołał na urząd starosty dra Romana
Graszyńskiego z Poznania, a

na

wiceburmistrza

wolsztynianina Zygmunta

Perkowskiego.259
Dla zaprowadzenia ładu i bezpieczeństwa w mieście Komendant Miasta wydał
następujący komunikat: 260
,, Ogłaszam, że z dniem dzisiejszym przejąłem władzę komendanta miasta i okolicy.
Na razie zawiesza się sąd doraźny w Wolsztynie i okolicy. Dla utrzymania porządku
ustalam, co następuje:
1. Aby opuścić obszar miasta, wymagany jest dowód wystawiony przez
komendanturę. Opuszczanie mieszkań dozwolone jest mieszkańcom tylko od

259
260

,,Kreisblatt”, nr 3, 11 I 1919, Wiadomości miejscowe i prowincjonalne.
Tamże.
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5 godz. rano do 6 godz. po południu. Od godz. 6 wolno opuszczać mieszkanie
tylko z przepustką. Przepustki będą wydawane przez Komendanturę tylko
po podaniu ważnych powodów.
2. Cała broń i amunicja mają być oddane w komendzie w ciągu 6 godzin.
3. Wykroczenia przeciwko

temu będą karane śmiercią. Także urzędnicy

są obowiązani do oddania broni. Noszenie broni dozwolone jest jedynie
w oparciu o specjalne zezwolenie komendy. Wystawione dotychczas
zezwolenia na broń są nieważne.
4. Wyszynk alkoholu jest najsurowiej zakazany.
Wolsztyn, 7 stycznia 1919.

St. Siuda - Komendant”

Dalsze ogłoszenia lub rozporządzenia zmierzały do

unormowania życia w

mieście. W toku walk przerwana została łączność telegraficzna. Nie kursowały pociągi,
nie była zatem przesyłana korespondencja i zaopatrzenie. Mieszkańcom brakowało
opału, nafty a przede wszystkim żywności.
Z braku węgla skrócono pracę biur i sklepów do godz. 4-tej po południu, a
oświetlenie gazowe ograniczono do godz. 9-tej wieczorem.
Tak rygorystyczne zarządzenia były konieczne nie tylko ze względu na
trudności natury ogólnej, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności. Niemcy
zostali z Wolsztyna wyparci, ale nie pokonani. Spodziewano się więc akcji odwetowej.
Wskazuje na to uchwała, jaką w dniu 5 stycznia 1919 roku podjął zjazd
Volksratu, niemieckiego organu władzy dla Zachodniej Części Prowincji Poznańskiej.
Na skutek tej uchwały powiaty: skwierzyński,

międzyrzecki, międzychodzki,

babimojski i nowotomyski zostały przyłączone do Brandenburgii. Wskazuje to, że
Niemcy nie zamierzali ustąpić z tych ziem bez walki.
Wolsztyn jako miasto przyfrontowe musiało być na taką ewentualność
przygotowane. Ponadto w mieście pozostawała liczna społeczność niemiecka. Wielu
członków niemieckich rodzin znalazło się w oddziałach Heimatschutzu i wraz z nimi
wycofało się poza rzekę Obrę. Natomiast ci Niemcy, którzy pozostali w mieście, na
razie trwali w pokorze, ale trudno było przewidzieć, jak się zachowają, gdy sytuacja
ulegnie zmianie.
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W Wolsztynie trwała więc wytężona praca, aby skoncentrowane w mieście i
okolicy powstańcze oddziały przysposobić do walki zaczepno – obronnej. By mogły
one sprostać stawianym wymaganiom, musiały przejść gruntowną reorganizację.
Stąd z dotychczasowych dowolnie tworzonych powstańczych oddziałów uformowano
sześć wojskowych kompanii. Powstało zgrupowanie pod nazwą IV Batalion Piechoty
Liniowej. Wśród tego zgrupowania najsprawniejszą pod względem przygotowania
bojowego i zdyscyplinowania była kompania wolsztyńska, którą dowodził ppor.
Stanisław Tomiak.261

ppor. Stanisław Tomiak

Od 11 stycznia 1919 r. kompania ta uczestniczyła w walkach o Kopanicę,
Kargowę i Babimost. Poniesione przez Niemców straty odsunęły na pewien czas
groźbę wznowienia działań ofensywnych na nadobrzańskim froncie.

*

261

*

*

C. Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny, cz. I, s. 203.
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Rozdział IV
Wolsztyn po odzyskaniu niepodległości

1. Wprowadzanie polskiej administracji
Wyciszenie walk frontowych umożliwiło cywilnym władzom Wolsztyna
ewolucyjne przejmowanie urzędów od administracji niemieckiej.
W tym przejściowym okresie niektóre instytucje pozostawały nadal w gestii
urzędników niemieckich. Urząd burmistrza miasta sprawował Niemiec Johann Lackner,
któremu do współrządzenia dodano wolsztynianina -Polaka Zygmunta Perkowskiego.
Było to posunięcie dobrze przemyślane, gdyż Perkowski był równocześnie
przewodniczącym Miejskiej Rady Ludowej,

najważniejszego w mieście organu

władzy cywilnej.
Pozostawiono także niemiecką żandarmerię wprowadzając jednak do jej struktur
polskich mężów zaufania.
Taka

rozjemcza

władza

w

Wolsztynie

wskazywała,

że

polskie

przedstawicielstwo miasta ściśle przestrzegało uchwał Naczelnej Rady Ludowej, która
swe dalsze działania uzależniała od postanowień traktatu pokojowego.
W takim polubownym tonie były redagowane także dwujęzyczne odezwy
do mieszkańców Wolsztyna. W odezwie opublikowanej 11 lutego 1919r. wojskowa
władza powstańcza wyjaśnia, że:
,,...podjęty przez Polaków czyn zbrojny był odpowiedzią na uchwałę Volksratu fur
Westposen, który nie czekając na postanowienie konferencji pokojowej i nie licząc się
z wolą polskiego narodu usiłował samowolnie rozstrzygnąć terytorialny problem.
Polacy zostali zatem zmuszeni do podjęcia zbrojnej walki, by bronić swych narodowych
interesów i prawa

do samostanowienia.”262

Polska władza, uwzględniając

wielonarodową i wyznaniową strukturę

mieszkańców Wolsztyna, zapewniła ludności niemieckiej ochronę życia i własności.
W zamian od niej oczekiwała lojalności

i bezwzględnego podporządkowania się

rygorom wojennego prawa.
Było to konieczne, ponieważ zaborca nie uważał się za pokonanego i traktował
utracone ziemie nadal za integralne terytorium Królestwa Pruskiego. Stąd młodą polską
262

,,Orędownik”, 11 II 1919 r.
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administrację zasypywano wszelkimi rozporządzeniami, żądając w zamian różnych
sprawozdań i statystyk.
Takim uzurpatorskim zapędom kres położył starosta Roman Graszyński, który
w czasopiśmie ,,Orędownik” zamieścił następujące obwieszczenie:
,,...Wobec tego, że rząd niemiecki i pruski uzurpuje sobie jeszcze dzisiaj prawo
nasyłania władz tutejszych różnorodnymi zarządzeniami, zwracam uwagę na to, że
według rozporządzenia Naczelnej Rady Ludowej, wszelkie respektowanie takich dla
powiatów zajętych przez wojska polskie bezprzedmiotowych zarządzeń uważać należy
za przekroczenia dyscyplinarne.”263
Z biegiem czasu wzrastały szeregi polskich oddziałów wojskowych, więc coraz
skuteczniej były odpierane ataki niemieckich nacjonalistów, którzy usiłowali wtargnąć
w głąb polskiego terytorium. Również coraz szczelniejsza stawała się tymczasowa
granica na Obrze.
Stan napięcia spotęgował się, gdy do Niemców dotarła wiadomość, że
poznańska prowincja została przyznana Polsce. Wtedy nad Wolsztynem zawisło
poważne niebezpieczeństwo grożące wznowieniem regularnych walk. W pasie
przygranicznym wprowadzony został stan wyjątkowy.
Taki stan napięcia i niepewności utrzymywał się w Wolsztynie do 28 czerwca
1919 roku, kiedy przyjęty został traktat pokojowy.
Mimo rozstrzygnięć pokojowych nadal sporny pozostawał odcinek granicy
rozdzielający powiat babimojski. W tym miejscu dochodziło jeszcze nieraz do
prowokacyjnych konfliktów, zanim ostatecznie kwestię tę rozwiązała Aliancka Komisja
Demilitaryzacyjna.

2.Droga do stabilizacji
Nadszedł czas na stabilizację. Aby położyć kres tymczasowości, w Wolsztynie
rozpisano samorządowe wybory. Głosowanie wyznaczono na 24 marca 1919 roku. Do
tego aktu wolsztynianie przygotowywali się bardzo starannie. Zdawali sobie sprawę, że
wybory te będą miały wydźwięk polityczny, że będą próbą sił dwóch żywiołów.
Obawy Wolsztynian okazały się uzasadnione . W Wolsztynie oprócz listy
polskiej będzie głosowana także lista niemiecka, a Niemcy w tym mieście stanowili
263
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nadal znaczącą siłę. Dlatego Polacy zwierali swe szeregi, aby z tej wyborczej walce
odnieść zwycięstwo.
Dnia 9 marca 1919 roku w sali widowiskowej hotelu ,,Victoria” odbył się
wiec przedwyborczy, na którym wyłoniono listy kandydatów na radnych do Rady
Miejskiej. Listę polską otwierał dr Walenty Markwitz, znany lekarz i dyrektor szpitala
powstańczego,

a listę niemiecką dr Rummler.

Ponieważ powstały odrębne listy, stąd w mieście powołano dwa okręgi
wyborcze. Do przeprowadzenia wyborów powołano komitety wyborcze, mężów
zaufania i komisarza wyborczego. Komisarzem wyborczym w mieście Wolsztynie
został przewodniczący Polskiej Rady Ludowej - Zygmunt Perkowski.
Ten czternastodniowy okres każda społeczność, tak polska jak i niemiecka,
starały się wykorzystać jak najaktywniej. Organizacji politycznych jeszcze nie było,
najwyżej istniały ich zalążki. Zatem całą działalność zmierzającą do zmobilizowania
polskiego społeczeństwa i zachęcenia do uczestnictwa w wyborach przejęło
Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej, którego aktywnymi członkami byli Jan
Antkowiak, Janusz May, Wincenty Włódarczak i Eligiusz Ławecki.
Z ich inicjatywy został także zorganizowany ,,Dzień Kokard”. Uzyskany z tej
akcji dochód,

w wysokości 4000 marek, został przekazany na wsparcie ,,Lwowskich

Orląt”.
Wybory odbyły się zgodnie, w wyznaczonym terminie, i przebiegały bez
zakłóceń. Według oficjalnych ustaleń na listę polską oddano 1086 ważnych głosów, a
na listę niemiecką -1041 głosów. Przy tak wyrównanych wynikach obydwu nacjom
przypadła taka sama ilość mandatów.
Na podstawie orzeczenia Komisarza Wyborczego do Rady Miejskiej miasta
Wolsztyna z każdej listy weszło po sześciu przedstawicieli. Z listy polskiej mandat
radnego uzyskał: dr Walenty Markwitz,- lekarz, Władysław Pyszkowski – właściciel
fabryki maszyn, Ludwik Kobierzycki – przewodniczący rady adwokackiej, Zygmunt
Perkowski – budowniczy, Michał Jastrząb – robotnik i Antoni Sierszyński – kupiec.
Z listy niemieckiej w skład rady weszli: dr Rummler, jego brat Konrad Rummler
– adwokat, Paul Kristen – kupiec, Brunon Raddy - sekretarz sądowy, Otto Schulz –
kupiec, dr Georg Tolle – radca szkolny i Georg Samter – kupiec.
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Przy tak wyrównanym układzie sił rada mogła podejmować jedynie uchwały,
które każda

ze stron akceptowała.

Z perspektywy czasu rodzi się pytanie. Czy zwycięstwo z przewagą 45 głosów
na korzyść listy polskiej można poczytywać za sukces? Raczej nie. A jednak w tamtych
czasach była to rewelacja, gdyż po raz pierwszy po 123 letniej niewoli Polacy odnieśli
polityczne zwycięstwo nad pruskim zaborcą.
Tym sukcesem podzielił się Komitet Wyborczy w liście otwartym skierowanym
bezzwłocznie do polskiego elektoratu:
,,Wyborcy miasta Wolsztyna!
Wynik wyborów do rady miejskiej z dnia 24 bm. był następujący.
Na naszą listę I- szą , dr Walentego Markwitza, oddano 1086 głosów, przeciwna lista
zdobyła 1041 głosów. Rezultat tych wyborów świadczy jak najwymowniej o charakterze
naszego miasta. Jesteśmy na naszej polskiej ziemi. Jesteśmy panami jej i musimy ją
utrzymać. Przeciwnicy nasi, którzy niczego nie pominęli i wszelkimi sposobami starali
się światu wykazać, że miasto Wolsztyn jest na wskroś niemieckie, przekonali się
ponownie,

ale też dobitnie, że były to twierdzenia fałszywe.

Czterdzieści pięć głosów, a byłoby ich znacznie więcej, gdyby nasi bracia,
którzy dla obecnej zawieruchy wojennej jeszcze do domu nie powrócili, a inni walczą
dalej za naszą sprawę, byli głosowali.
Świetne zwycięstwo! Dzięki Wam wszystkim, którzyście się do tego złożenia
dowodu dojrzałości narodowej przyczynili, nie dając się uwieść podszeptom i
agitatorom przeciwnej listy. Cześć Wam robotnicy i robotnice, sługi, starcy i staruszki,
chorzy, przemysłowcy, kupcy i inteligencjo miasta Wolsztyna!
Cześć i Wam wszystkim, którzyście się zajęli agitacją wyborczą godną Polaków.
Cześć i tym wszystkim, którzy powózkami do zwożenia wszystkich chorych w mieście
bezinteresownie się przyczynili i tym osobom, które się chorymi zaopiekowały.
,,Niech Ojczyzna zna, jakich synów ma”.

Wolsztyn, 24 III 1919

"Komitet Wyborczy na miasto Wolsztyn”
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29 marca 1919 odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady, na której
ukonstytuowały się władze miasta. Przewodniczącym został Zygmunt Perkowski prezes

Polskiej Rady Ludowej. Z tą chwilą w mieście zadziałały nowe mechanizmy

życia polityczno-gospodarczego i społeczno-kulturalnego.
Miejsce dotychczasowej mianowanej Polskiej Rady Ludowej zajęła

Rada

Miejska, organ władzy wyłonionej w drodze demokratycznych wyborów. W takich
okolicznościach dalsze istnienie Polskiej Rady Ludowej nie miało sensu. Chociaż
jeszcze przez pewien czas Polska Rada Ludowa działała, jednak już bez politycznych
kompetencji. Jej funkcja ograniczała się jedynie do wskrzeszania życia społecznokulturalnego i organizowania obchodów patriotycznych.
Zadaniem nowej administracji było, aby w Wolsztynie

bezzwłocznie

wskrzeszono polskie urzędy, przywrócono należną rangę językowi ojczystemu oraz
odrobiono wiekowe zaległości w dziedzinie polskiej oświaty i narodowej kultury.
Aby nie komplikować życia w mieście nowa władza postanowiła, że
przywracanie polskości w administracji, oświacie i kulturze będzie się odbywać
stopniowo.
W marcu kontrolę nad bezpieczeństwem wolsztynian oraz ładem i porządkiem
w mieście przejęła polska żandarmeria. W kwietniu w urzędach i instytucjach
publicznych przywrócono ojczysty język, a ulicom i placom nadano polskie nazwy.
Również ze szkół

pozwalniano nauczycieli, którzy nie potrafili posługiwać się

językiem polskim, Nowo powstałej zaś jednostce terytorialnej nadano nazwę powiat
wolsztyński.
W kwietniu ukazał się także pierwszy egzemplarz polskiego czasopisma. Była to
miejscowa gazeta, która odtąd nosiła tytuł ,,Urzędowy Orędownik Powiatu
Wolsztyńskiego”.264 Przywrócono także zlikwidowane przez zaborcę święta kościelne
i obchody narodowych rocznic. Wszystkie te posunięcia wskazują, że w Wolsztynie
została przywrócona polskość.
Pierwsza w odrodzonej Ojczyźnie polityczno-patriotyczna manifestacja odbyła
się

3 maja

na wolsztyńskim Rynku. Poprzedziło ją dziękczynne nabożeństwo

odprawione w intencji odzyskania niepodległości.. Mszę Św. w asyście okolicznych
księży celebrował ks. dziekan Leopold Zygarłowski, a homilię wygłosił ks. Józef
264

K. Bednarczyk , tamże, s.128,.Dotychczas lokalna gazeta ukazywała się po części w języku
niemieckim i przy zastosowaniu gotyckiej czcionki.
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Kapsa

z Tuchorzy. W nabożeństwie uczestniczyła także kompania Wojska Polskiego,

która wchodziła w skład 1 batalionu 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich.265
28 czerwca 1919 roku został podpisany traktat wersalski. Tym aktem zostały
definitywnie rozwiane niemieckie nadzieje na utrzymanie tych ziem przy państwie
pruskim.

Wielu

Niemców opuściło wówczas Wolsztyn i przeniosło się do

macierzystego kraju.
Byli to głównie urzędnicy pruscy względnie ich potomkowie, którzy do
Wolsztyna zostali sprowadzeni w okresie ,,kulturkampfu”, oraz zagorzali ,,hakatyści”,
którzy nie byli w stanie pogodzić się z zaistniałą rzeczywistością. Nazwiska ich były
publikowane w lokalnym czasopiśmie, aby wierzyciele mogli odzyskać swe należności,
zanim ich dłużnicy opuszczą Wolsztyn.
Poniemieckie posesje, przedsiębiorstwa i warsztaty przejmowała ludność
polska. Taką drogą posiadający ponad 150 letnią tradycję skład żelaza od C. Jaekla
nabył Ludwik Manczyński. Drukarnię po Maksymilianie Wolffsohnie przejął Ludwik
Wróbel, a ,,Dom konfekcyjny” firmy Bertholda Levy zakupili dwaj wolsztyńscy
przedsiębiorcy Eligiusz Ławecki i Władysław Musioł. Jedyną w mieście aptekę od
Wilhelma Roerstela odkupił Edmund Piechocki, a tartak parowy, własność po
zastrzelonym majorze Nesslerze, przejął Stanisław Musioł.
W takich okolicznościach Polska Rada Ludowa stała się zbyteczna. Zatem w
dniu

4 listopada 1919 roku została rozwiązana. Na ostatnim posiedzeniu wybrano

jeszcze komitet obchodów pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości i zatwierdzono
okolicznościowy program.
Program obejmował nabożeństwo w kościele farnym, przemarsz na cmentarz,
by oddać cześć poległym powstańcom - żołnierzom i powrót na Rynek w celu
odśpiewania

,,Roty”. Wolsztynianie

znów poczuli się gospodarzami

w swoim

mieście!
Jedyną pozostałością po dawnym zaborczym reżimie był burmistrz J. Lackner,
który, przy wsparciu niemieckich radnych, na stanowisku tym przetrwał jeszcze rok.
21 kwietnia 1920 roku

na stanowisko burmistrza miasta Wolsztyna został

wybrany Klemens Modliński.266

265
266

Batalion ten był skoszarowany w budynku ,,Rafii”
C. Olejnik., Wolsztyński słownik biograficzny, cz .II, s. 204.
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Klemens Modliński,
długoletni burmistrz miasta Wolsztyna

Burmistrz K. Modliński był doświadczonym samorządowcem i doskonałym
gospodarzem cieszącym się zaufaniem i poważaniem wszystkich mieszkańców miasta.
Dowodzi tego fakt, że tę odpowiedzialną i zaszczytną funkcję w mieście sprawował
nieprzerwanie do września 1939 roku.
Tak

się

złożyło,

że

początki

jego

urzędowania

nie

należały

do

najszczęśliwszych. 25 kwietnia1920 r. rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. Z tą
chwilą zamiast zająć się rozwojem miasta, musiano na plan pierwszy przesunąć sprawy
związane z obronnością kraju.
Wolsztyn, chociaż znajdował się z dala od toczącej się wojny,

był z nią

bezpośrednio powiązany. W mieście stacjonowało dowództwo 58 Pułku

Piechoty,

który zabezpieczał naszą zachodnią granicę. Mimo własnych zadań dowództwo pułku
nie trwało biernie, lecz werbowało ochotników, których po przeszkoleniu ekspediowano
na wschodni front.267
W tej werbunkowej akcji działania wojska wspierała gazeta ,,Orędownik”, która
na swoich szpaltach umieszczała apele wzywające młodzież do wstępowania w szeregi
obrońców Ojczyzny. Gazeta ta również, w wydaniu z 21 sierpnia, zamieściła artykuł
pod tytułem ,,Bóg dał zwycięstwo! Warszawa zupełnie wolna”. Tym obwieszczeniem
mieszkańcy Wolsztyna zostali
Bolszewickiej i przystąpieniu

267

powiadomieni

o załamaniu się natarcia Armii

wojsk polskich do kontrofensywy.

Siedziba dowództwa zachodniego odcinka frontu mieściła się w budynku ,,Rafii”
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Po roku zmagań wojna z bolszewikami została zakończona i z frontu zaczęli
powracać żołnierze. Wielu z nich było rannych i okaleczonych. Kierowano ich do
miejscowego lazaretu. 56 z nich nie przeżyło. Spoczywają na parafialnym cmentarzu
we wspólnej żołnierskiej kwaterze.
Wdzięczni wolsztynianie często odwiedzają to miejsce i na ich mogiłach
składają wiązanki kwiatów. Z okazji zaś Święta Zmarłych i patriotyczno-narodowych
rocznic zapalają

znicze i ustawiają podświetlany transparent z napisem ,,Chwała

Bohaterom poległym za Ojczyznę”.
W czerwcu 1920 roku przybyła do Wolsztyna aliancka komisja złożona
z przedstawicieli Włoch, Francji, Anglii i Japonii, Jej

celem było wytyczenie

polsko-niemieckiej granicy.
Na wolsztyńskim Rynku komisję powitał burmistrz miasta
Wśród witających byli
ziemiaństwa .

także przedstawiciele

wolsztyńskiego

Przybyłych rozjemców starano się przywitać

K. Modliński.
mieszczaństwa i

w ich

rodzimych

językach.
Przybycie aliantów tak skomentował ,,Orędownik”:
,,Wierzymy mocno, że przy wymierzaniu granicy nie dopuszczą , by ziemia polska z
ludem polskim dostać się miała pod panowanie naszych wrogów.”268
Widocznie ta sugestia skierowana pod adresem alianckiej komisji okazała się
mało przekonywująca, skoro wiele rdzennie polskich miejscowości znalazło się poza
granicami naszego kraju.
Rok 1920 to okres niezmiernie bogaty w różnego rodzaju imprezy organizowane
przez związki zawodowe i stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Większość tych
organizacji działała jeszcze w okresie zaboru. Zatem po wyzwoleniu reaktywowała
jedynie swoją działalność. Inne organizacje działalność swą rozpoczynały na nowych
już zasadach.
Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej Wolsztyn wnet odzyskał utracony
potencjał ludzki. Miejsce niemieckich i żydowskich emigrantów zajęli Polacy,
reemigranci z Francji, Belgii, Westfalii i Zagłębia Ruhry. Pozostałą lukę uzupełnił
przyrost naturalny.

268

K .Bednarczyk, tamże, s.130.
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W 1921 roku Wolsztyn liczył już 4 124 mieszkańców. Tego optymistycznego
zjawiska nie zdołał zniweczyć nawet rozprzestrzeniający się kryzys gospodarczy. Mimo
wewnętrznych trudności stan liczebny mieszkańców miasta nadal wzrastał. W 1939 r.
Wolsztyn liczył już 4800 mieszkańców. W liczbie tej bezwzględna większość stanowili
Polacy, co potwierdzają wybitnie polsko brzmiące nazwiska.
Wśród mieszkańców Wolsztyna osoby, które nosiły takie same

nazwisko

tworzyły ród. Pod tym względem pierwszą pozycję zajmował ród Kaczmarków liczący
96 osób. Na następnych pozycjach znajdowali się członkowie przynależni do rodu
Wieczorków, - 91 osób, Przybyłów – 76 osób, Wojtkowiaków – 69 osób, Prządków i
Brychcych po

39 osób oraz Przymuszałów, Ratajczaków, Skrzypczaków i

Kaźmierczaków po 35 osób.
*

*

*

Brak stabilizacji w sferze demograficznej mieszkańców Wolsztyna powodował
zmniejszający się stan społeczności żydowskiej.
Żydzi, podobnie jak Niemcy, od wieków byli związani z Wolsztynem. W
przeszłości ludność żydowska w tym mieście stanowiła znaczącą i wcale nie biedną
część mieszkańców.
Po w 1918 roku, w wyniku ustabilizowania się sytuacji politycznej w Polsce,
wraz z Niemcami Wolsztyn opuściło także wiele żydowskich rodzin.269 W takich
okolicznościach liczba Żydów w Wolsztynie zmalała do 70 osób. Z tej racji władze
miasta wystosowały do wolsztyńskiego starosty pismo, w którym informowały, że:
,,...Wskutek wyprowadzenia się wiele familii żydowskich do Niemiec, zmniejszyła
się liczba członków gminy. Liczba dzieci szkolnych wynosi 7 i dzieci te uczęszczają do
szkoły ewangelickiej270, gdyż żydowską gminę szkolną

zniesiono 1. I. 1921 r.

Nauczyciela religii gmina nie posiada ..... Czas urzędowania starszyzny upłynął w 1919
roku a reprezentacji z końcem 1922 r. ...” 271

269

W grupie tej znajdowała się żydowska rodzina Wolfsohnów, od której sklep papierniczy wraz z
drukarnią odkupił imigrant z Berlina Ludwik Wróbel.
270

Informacja niedokładna!.Dzieci żydowskie uczęszczały na równi z polskimi do szkoły powszechnej.
W roku szk.1938/39 do klasie III b ( szkoła za torami) uczęszczał Żyd Działoszyńki. Natomiast
starsza od niego siostra Dorota i inne żydowskie dziewczęta uczęszczały do miejscowego gimnazjum.
271
C. Olejnik ,tamże.
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Wobec niemożności wyłonienia żydowskich

władz

funkcję pełnomocnika

gminy czasowo sprawował kupiec Julius Jakob a starszyznę synagogi reprezentował
kupiec Joachim Simonhson.. Kantorem i dozorczynią synagogi była Sally Pommer. Ona
także dokonywała rytualnego obrzezania.
W następnym piśmie , z dnia 4 II 1923, skierowanym do starostwa czytamy:
,,...Kolejne rodziny żydowskie wyprowadziły się i liczba ludności żydowskiej
wynosi 49 osób...”272
Wśród tej grupy znajdowały się rodziny zamożne jak i ubogie oraz osoby
samotne.

Przy ul. Biała Góra, sklepy

bławatne

prowadziły żydowskie rodziny

Bermanów i Działoszyńskich oraz bracia Simonhsonowie. Przy ulicy Poznańskiej
mieszkała dozorczyni synagogi Sally Pommer i szklarz, który jeżdżąc na rowerze po
okolicznych wsiach wprawiał w oknach szyby. Przy tej ulicy sklep posiadał także
Aron Cohn.
Inny zaś Żyd, który mieszkał przy ul. Wschowskiej skupywał po wsiach skóry
ubitych zwierząt. Natomiast przy ulicy Krętej warsztat krawiecki prowadziła samotna
Żydówka, Regina Hemmel
Nic nie wskazywało, aby na tej liczbie zakończyła się emigracja Żydów.
Przeciwnie jeszcze bardziej się spotęgowała . W przeciągu ośmiu miesięcy ( do 26 XI
1923) miasto opuściło kolejne 40 osób. Jako ostatnia z Wolsztyna wyemigrowała
żydowska rodzina Działoszyńskich. Zatem z chwilą wybuchu II wojny światowej
Wolsztyn zamieszkiwało pięcioro samotnych, starych, schorowanych Żydów .

3.Działalność gospodarcza
W odrodzonej Rzeczypospolitej wznowiły także swoją działalność organizacje
gospodarcze. Chociaż przybrały inny charakter, to założenia programowe pozostawały
takie same.

Nadal zadaniem organizacji było wyzwalanie inicjatywy twórczej,

podnoszenie poziomu intelektualnego, a w razie potrzeby mobilizowanie do
podejmowania wznioślejszych celów.
Działalność swoją wznowiły Kółka Rolnicze, Kasy OszczędnościowoPożyczkowe i Banki Ludowe. W 1920 roku w Wolsztynie powstała także filia Banku

272

Tamże.

177

Gdańskiego zarejestrowana

pod

nazwą

Niemieckiego Towarzystwa Akcyjnego

,,Westbank”.

Siedziba ,,Westbanku” przy ul. 5 Stycznia

W Wolsztynie reaktywowana została także niemiecka spółka mieszkaniowa.
Instytucja ta powstała 18 lipca 1914 roku. Wtedy grupa obywateli niemieckich z
Ottonem Kamolzem,

Alfonsem

Lehmannem zarejestrowała
Bauerei.

273

Wolffem,

Richardem Brennecke

i Oskarem

spółkę o nazwie: ,,Deutscher - Beamten Wohnungs

Mimo trwającej I wojny światowej spółka rozpoczęła intensywną

działalność budowlaną. Z tamtego okresu pochodzą
Sienkiewicza domy spółdzielcze.

wzniesione przy ulicy

274

273

Na podstawie broszury: T. Gajska, Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zjednoczenie” w Wolsztynie
(przyczynek do dziejów), Wolsztyn –czerwiec 2008 rok.

274

Obiekty spółki mieszkaniowej były wznoszone na gruntach wykupionych od właściciela młyna
Hermanna Vettera i jego żony Herminy z domu Kurtze.(T. Gajska , tamże, s.2).
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Domy spółdzielcze przy ul. Sienkiewicza wzniesione
w latach I wojny światowej

Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 roku, działalność mieszkaniowej spółki
podtrzymały władze Wolsztyna. Uzupełniły jedynie dotychczasowy skład osobowy
wprowadzając do
Mellerowicza,

struktur spółki polskich obywateli:

Leon

Śniateckiego,

Kornela

Stefana Obera, Artura

Strzeleckiego

i

Władysława

Rogalewskiego275
Zmieniono przy tym dotychczasową nazwę. spółki. Odtąd organizacja ta
nazywała się: ,,Beamten – Wohnungsbauverein, Spółka Zapisana z Ograniczoną Poręką
w Wolsztynie. Pod taką nazwą spółka funkcjonowała do 15 listopada 1923 roku.276
W między czasie szeregi spółki poszerzyły się o nowych członków. W ich
poczet zostali zapisani: Władysław Kmieczyk, Stanisław Bajer , Andrzej Ostynowicz,
Adam Nowacki, Czesław Schilf

i Ludwik Gajska.

Uległa także zmianie

dotychczasowa nazwa spółki. Od listopada 1923 roku nosiła ona nazwę: ,,Urzędnicza
Spółka Budowlana z ograniczoną poręką w Wolsztynie” 277 W takich organizacyjno prawnych strukturach spółka ta działała do września 1939 roku
Po 1920 roku, chociaż pod nieco zmienionym szyldem, działalność
reaktywowały

również:

Ziemiańskie

Towarzystwo

Przemysłowe i Towarzystwo Kółek Rolniczych.

Rolnicze,

Towarzystwo

Przy Kółku Rolniczym powstała

spółdzielnia ,,Rolnik”, która zajmowała się handlem produktami rolniczymi.
Działalność

rozpoczęło

także

Wielkopolskie

Towarzystwo

Ogrodnicze,

Powiatowe Koło Hodowców Koni i Spółdzielnia Spożywców ,,Zgoda”.
275

tamże.
tamże
277
tamże.
276
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Z

zachowanych

folderów

i

okolicznościowych

broszur

wynika,

że

zainteresowania wolsztynian ogrodnictwem i sadownictwem były bardzo rozległe.
Osiągnięcia i sukcesy w tej profesji można było zaobserwować podczas dorocznych
dożynek lub na okolicznościowych wystawach.278
Aktywność przejawili także miejscowi sklepikarze, powołując 25 listopada
1920r. Towarzystwo Samodzielnych Kupców. Ukonstytuował się zarząd w składzie S.
Tundak- przewodniczący, F. Piechocki- zastępca przewodniczącego, K. Benebesel –
skarbnik

oraz L. Wróbel i J. Eckiert - sekretarze.

Niezależnie od Towarzystwa Samodzielnych Kupców działał Związek
Handlowców.279
Rozwój przeróżnych firm i przedsiębiorstw przy niejednoznacznych przepisach
dotyczących zatrudniania pracowników i zróżnicowanych stawek płacowych stawały
się zarzewiem społecznego niepokoju. Konieczne zatem stało się jak najszybsze
uregulowanie tych społecznie spornych spraw.
Z tej racji 17 września 1920 roku, z inicjatywy burmistrza K. Modlińskiego,
zwołane zostało spotkanie, na którym prowadzone były pertraktacje miejscowych
pracodawców z pracownikami w sprawie regulacji płac.
Wśród uczestniczących dominowali miejscowi przedsiębiorcy pp. Perkowski,
Przymuszała, Dokowicz, Bloens, Loewe, Nowak, Gutsche, Wróbel i Boedera.
Pracowników reprezentowali pp. Kazimierz Molski, Roman Murkowski i Stefan Kulus.
W wyniku dwustronnych porozumień ustalono, że rozpiętość płac będzie
zależna od posiadanych kwalifikacji i ma wynosić od 6 do 8 marek polskich za
dniówkę.280
Przytoczony przykład dowodzi, że mimo rozprzestrzeniającego się kryzysu
gospodarczego Wolsztyn rozwijał się prawidłowo. A wszystko za sprawą burmistrza
K. Modlińskiego.

To on w trosce o rozwój Wolsztyna był inicjatorem wielu

przedsięwzięć. Jego zamierzenia i plany wykraczały nieraz daleko poza rogatki miasta,
a zainteresowania, np. radiem, wprawiały niejednego wolsztynianina w osłupienie.

278

Pierwsza po odzyskaniu niepodległości wystawa ogrodniczo-pszczelarska odbyła się na terenie
,,Grand Hotelu” Natomiast wystawy rolnicze odbywały się na obszarze komorowskiego parku .Ostatnia
przed wojną wystawa rolnicza odbyła się. w Wolsztynie , w 1937 r ,na boisku ,,Strzelnicy”.
279
K. Bednarczyk, tamże, s.146.
280
Tamże.
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W tym bowiem okresie coraz większego znaczenia w promowaniu
poszczególnych środowisk nabierały regionalne rozgłośnie radiowe. W związku z tym
powstała myśl

uruchomienia

w Poznaniu regionalnego ośrodka radiowego.

Urzeczywistnieniem tego zamierzenia zajęło się Polskie Towarzystwo Radiofoniczne,
które powołało Spółkę Akcyjną ,,Poznańskie Radio” z ograniczoną poręką.
Do udziału w Spółce akces zgłosił także Związek Powiatów Wielkopolskich.
W związku z tym w spółce znalazło się wiele wielkopolskich miast i miasteczek.
Swój wkład w dzieło budowy poznańskiej rozgłośni zadeklarowały także
władze miasta Wolsztyna. Miało to miejsce na posiedzeniu Magistratu 20 lipca 1926
roku, kiedy upoważniono wojewodę poznańskiego Cyryla Ratajskiego, aby ten
reprezentował władze Wolsztyna w pracach Spółki. W imieniu Magistratu deklarację
podpisali burmistrz K. Modliński oraz radni E. Piechocki, W. Lewandowski i Z.
Perkowski.281
Na poczet udziału w Spółce Magistrat zaciągnął w Komunalnym Banku
Kredytowym w Poznaniu pożyczkę w wysokości 3.500 złotych. Taką drogą miasto
Wolsztyn stało się współudziałowcem Radiostacji i Ośrodka Nadawczego w Poznaniu.
Jako udziałowiec władze Wolsztyna otrzymały 50% ulgę za reklamę radiową.
Zatem z takiej możliwości bardzo chętnie skorzystały. W czerwcu 1928 roku osoby
posiadające odbiorniki radiowe mogły przez 9 dni wysłuchiwać, jak na łamach eteru
spiker wysławiał walory Wolsztyna i zachęcał zainteresowanych do spędzenia wakacji
w tym mieście. Należy podkreślić, że z powierzonego zadania wywiązał się znakomicie.
Oto treść takiej informacji:
,,Zbliża się czas wakacji letnich. Wielu, wielu, bardzo wielu pragnęłoby wyjechać
gdzieś w zaciszny kąt, gdzie wśród pięknej przyrody mogłoby zapomnieć choć przez
krótki czas o bólach życia codziennego. Jednakże nie każdemu pozwalają na to stosunki
materialne.
Jechać do wód nad morze lub w góry nie każdy może ze względów materialnych, gdyż
wypoczynek letni nie powinien zbytnio naderwać kieszeni-przekroczyć zwykły etat.
Trzeba więc myśleć nad tym, aby wynaleźć taki zakątek, który by był i uroczy, i zdrowy,
i tani i wygodny. A przecież mamy takie miejscowości w Polsce.

281

J. Pawicki . ,,Wolsztyn reklamował się w radiu w 1928 roku” , art. ,,Głos Wolsztyński” Nr 4,(310) s.
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Uwagę zwracam na miejscowość naprawdę piękną, położoną blisko granicy
niemieckiej, w okolicy obfitującej w lasy i pola, leżącej wśród dwóch czarujących
wielkich jezior, z których jedno dosięga miejscowości posiadającej zakłady kąpielowe i
plażę oraz bardzo dogodną komunikację kolejową z Poznaniem, Lesznem i Zbąszyniem.
Miejscowością tą jest miasto Wolsztyn.
Jest to na wskroś czyściutkie miasteczko z ogrodami, alejami, licznymi
szkołami, dające wszelkie wygody, gdyż posiada kilka hoteli i dużo pokoi prywatnych do
wynajęcia. Żywność tania, liczne polskie sklepy dostarczyć są w stanie wszystko co
potrzeba. Dużo rozrywki, przyjemności sprawiają przejażdżki po jeziorach, czemu służą
liczne łodzie, których jest pod dostatkiem i które można wynajmować za niską opłatą.
Kto więc pragnie tanio i przyjemnie spędzić wakacje nie nadwerężając nawet kieszeni,
ten niechaj się wybierze do Wolsztyna a na pewno tego nie pożałuje.”282
Nic dodać, nic ująć. Wynika z tego, że lansowana przed osiemdziesięciu laty
oferta pozostaje ciągle aktualna.
28 listopada 1928 roku do Wolsztyna przybył samochód reklamowy
wypożyczony przez Radio Poznań od firmy Philips, który na Rynku transmitował
audycje propagandowe.
W następnym roku na terenie ,,Strzelnicy” firma Philips urządziła wystawę
radiową. Prezentowała ona na niej najnowsze osiągnięcia z dziedziny radiotechniki.283
Wolsztyn liczył wówczas około 4.200 mieszkańców. Wynika z tego, że miasto
rozwijało się niezmiernie powoli. Ciągłe wahania w sferze stosunków demograficznych
wynikały z trwającego ruchu emigracyjnego. Wiele niemieckich rodzin dopiero teraz
postanowiło przenieść się do Vaterlandu. Przy tak nieustabilizowanej sytuacji
demograficznej przeciętny przyrost mieszkańców w skali roku kształtował się w
granicach 300 osób.
Przy takim nieznacznym wzroście zaludnienia zdumiewa stosunkowo duża
liczba

hoteli, restauracji

i lokali rozrywkowych

dysponowało. W latach 1919 – 1939

w Wolsztynie

jakimi

wówczas

miasto

było czynnych 5 hoteli:

,,Polonia”(dawniejszy ,,Kaiserhof”) - przy ul. Dworcowej, ,, u Machoy”- przy ul. R..
Kocha, ,,Grand Hotel” , przy ul. 5 Stycznia, ,, Central Hotel”, własność Richarda

282
283

Tamże.
Tamże.
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Bloensa, w Rynku oraz

hotel ,,u Bederki”, przy Placu Kościuszki (dawniejszy

Gościniec ,,pod Czarnym Orłem”).
W życiu polityczno - społecznym i kulturalnym Wolsztyna ważną rolę spełniał
obiekt znany jako ,,Grand Hotel”. Znajdował się on w centralnej części miasta, przy ul.
5 Stycznia 20.284
Niniejszy budynek został wzniesiony w ubiegłym stuleciu jako hotel ,,Victoria”.
285

W początkowym okresie

spełniał

rolę wielofunkcyjną. Poza bazą hotelarską

posiadał restaurację, kręgielnię, bilard oraz sklepy usługowo-handlowe.
Ponad to na zapleczu znajdowała się widowiskowa sala, W okresie pruskiego
zaboru

służyła wolsztyńskiej społeczności także do zgromadzeń polityczno –

społecznych. 6 listopada 1904 r odbył się w niej pamiętny wiec, na którym polska
społeczność Wolsztyna wraz ze swym duchowym przywódcą
Zygarłowskim

zaprotestowała

przeciwko

ks. Leopoldem

ustawie uniemożliwiającej Polakom

wznoszenie domów mieszkalnych.
Po

odzyskaniu

niepodległości , w 1919 roku. ,,Victorię” nabył Ignacy

Piotrowski, który zmienił dotychczasową nazwę obiektu na ,,Grand Hotel”. W 1933
roku w obiekcie tym

zorganizowano powiatową

wystawę

ogrodniczo –

pszczelarską.286
Aby ,,Grand Hotel przynosił zyski w jego obrębie i na zapleczu urządzano także
imprezy artystyczne i przedstawienia, organizowano spotkania towarzyskie i koncerty.
W tym celu została nad jeziorem wzniesiona koncertowa muszla.287

*

* *

W tym trudnym pod względem gospodarczym dla Wolsztyna okresie nie można
pominąć naszego szczodrego sponsora z Kanady, ks. Benedykta Tomiaka.
Jak ongiś przekazywanymi zza Oceanu funduszami

wspierał

poczynania

wolsztynian w walce z pruskim zaborcą , tak obecnie postanowił wspomóc sieroty,
284

Obecnie obiekt ten użytkuje Wolsztyński Dom Kultury

285

C. Olejnik, Hotel Victoria, art. w ,,Gazeta Lubuska” Nr 276, (26 listopad 1999 r.)
tamże.
287
Po II wojnie światowej koncertowała w niej miejscowa orkiestra kameralna, występowali artyści
operowi z Poznania oraz popularny, rozrywkowy zespół ludowy Polskiego Radia z Łodzi ,,Wesoły
Autobus”.
286
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które w wyniku wojny i walk o niepodległość Polski utraciły rodziców. W trosce o ich
przyszłość postanowił

wznieść

w Wolsztynie obiekt

dla 150

osób nazywany

potocznie ,, Sierocińcem”
Na ten cel ks. B. Tomiak przekazał 20 000 dolarów. Kwota ta pokrywała 2/3
kosztów związanych z budową niniejszego obiektu. Brakującą sumę zobowiązało się
wyłożyć Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Przystąpiono zatem

bezzwłocznie do

budowy.
Kamień węgielny pod gmach sierocińca położono 29 września 1926 roku. Po
trzech latach budowy obiekt był gotowy .
Uroczyste przekazanie sierocińca

Siostrom Miłosierdzia

odbyło się

15

grudnia 1929 roku, w obecności miejscowego duchowieństwa i władz miasta
Wolsztyna. Z powodu nieobecności głównego fundatora jego osobę reprezentował
bratanek - ks. major Józef Tomiak, kapelana wojskowy poznańskiego garnizonu.288

Sierociniec. Na pierwszym planie widoczna figura NMP.
Wykonał ją E Przymuszała jako pracę dyplomową.

W 1929 roku znaczącym sukcesem władz magistrackich było oddanie na użytek
mieszkańców Wolsztyna miejskiej elektrowni.

288

Na podstawie materiałów przekazanych przez p. K. Krawczyka.
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Elektrownia miejska

Stało się to możliwe dzięki kredytom zaciągniętym przez Magistrat na poczet
tej inwestycji w Miejskiej Komunalnej Kasie Oszczędności. Należy podkreślić, że ta
wspomagająca rozwój gospodarczy instytucja działała w Wolsztynie bardzo prężnie, a
jej wkłady w 1928 roku wynosiły dwa miliony złotych.
Z początku siedzibą MKKO był Ratusz, a następnie budynek przy Rynku nr 7,
w którym do pocz. XX wieku mieściła się restauracja Edmunda Lindnera.

Budynek przyszłej KKO w Wolsztynie przy Rynku 7

Miejskie Komunalne Kasy Oszczędności były instytucjami samorządu
terytorialnego zatem działały na określonym terenie. Ich celem było gromadzenie
185

oszczędności i udzielanie kredytów w różnych krótkoterminowych formach. Z tej racji
wspierały głównie zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze i drobny handel.
W przeciwieństwie do banku spółdzielczego

MKKO nie działała

jako

instytucja ukierunkowana głównie na osiąganie zysków. Jeżeli powstały nadwyżki
bilansowe to były odprowadzane na cele użyteczności publicznej. Wspomagane tymi
funduszami władze Wolsztyna miały możliwość prowadzenia niezbędnych inwestycji
przez co przyczyniały się do rozwoju miasta. 289
Działalność MKKO stała się szczególnie widoczna, kiedy kierownikiem został
Bernard Ankiewicz, a w zarządzie zasiadali K. Modliński, W. Lewandowski, F. Biskup
i S. Zboralski. Natomiast w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Ludwik Wróbel, Ignacy
Cacha, Stanisław Musioł, Franciszek Kramarek i Stanisław Machoy.290
W okresie dwudziestolecia międzywojennego (1919 – 1939) w Wolsztynie
działała również Komunalna Kasa Oszczędności powiatu wolsztyńskiego. Mieściła
się ona w prawym skrzydle gmachu Starostwa Powiatowego.291

W okresie międzywojennym w prawym skrzydle starostwa mieściła się Komunalna Kasa
Oszczędności powiatu wolsztyńskiego

Lata trzydzieste to okres niesłabnącego kryzysu gospodarczego. Zmorą miasta
w tym czasie było narastające bezrobocie. Aby złagodzić jego skutki, podejmowano

289

Działalność KKO na obszarze miasta Wolsztyna przedstawił T. Gajska, w art. ,,Głos Wolsztyński”
Nr 20 (213) z 7 XI 2000, ss,14-15.
290
Podano za K.J .Bednarczyk., tamże, s.144.
290

T. Gajska, ,,Przyczynek do historii Komunalnych Kas Oszczędności w Wolsztynie przed wybuchem II

Wojny Światowej 1,09,1939 aż po jej zakończeniu” ( art. ,,Głos Wolsztyński” R.XI, Nr 23 (216) Wydanie
świąteczno- noworoczne 2001 r.)
‘

186

przeróżne działania. Między innymi uruchamiano prace publiczne, w ramach których
czyszczono rowy melioracyjne i naprawiano lokalne drogi.
Pomyślano

także o

kobietach, organizując dla nich kursy tkactwa

artystycznego. W efekcie na rynku pojawiły się barwne kilimy, narzuty i makaty.
W 1937 roku utworzono w Wolsztynie

Spółkę Akcyjną

,,Samodział

Wielkopolski”, która w budynku ,,Rafii” uruchomiła zakłady tkackie.292 Na
zakupionych w Bielsku nowoczesnych maszynach tkackich wytwarzano poszukiwane
na rynku materiały czesankowe, w tym gabardynę. Materiały te były rozprowadzane za
pośrednictwem firmowych sklepów w Wolsztynie, Poznaniu i Warszawie.
Obiekt pod nazwą ,,Rafia” wrósł w architekturę Wolsztyna na trwałe tak samo jak
ratusz , kościół czy szkoły. Na początku XX wieku w ,,Rafii” funkcjonowała wytwórnia
cygar , której właścicielem był niemiecki przedsiębiorca o nazwisku Schubert. Gdy w
1919 r. Wielkopolskę objęły powstańczo - wyzwoleńcze walki wtedy dowództwo
niemieckie w obiekcie ,,Rafii” umieściło garnizon wojskowy.
Po wyparciu

prusackich oddziałów z Wolsztyna budynek ,,Rafii” przejęło

wojsko polskie. Stacjonowało w nim do 25 lipca 1920 r. to jest do czasu wyjazdu na
front wschodni w celu obrony Warszawy przed naporem bolszewików. Od tego czasu
aż do sierpnia 1939 r. budynek ,,Rafii” pozostawał w większości niezagospodarowany.

4. Działalność polityczna
Lata dwudziestolecia międzywojennego to także okres wzmożonej aktywności
politycznej. Działały przeróżne organizacje, związki, partie, stronnictwa, komitety,
stowarzyszenia, koła i bloki. Niektóre z nich uzewnętrzniały swoją tożsamość, dodając
stosowne określenie: mieszczański, ludowy, demokratyczny, bezpartyjny, narodowy,
chrześcijański czy robotniczy.
Oprócz organizacji o orientacjach prawicowych i lewicowych tworzono również
polityczne związki o zapatrywaniach centrowych na przykład: ludowo-narodowych,
narodowo-demokratycznych czy chrześcijańsko-robotniczych.
Naprawdę można było się w tym wszystkim pogubić. W rzeczywistości liczyły
się jedynie cztery organizacje: Związek Ludowo-Narodowy,

Polskie Stronnictwo
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Ludowe - ,,Piast”,

Stronnictwo Chrześcijańsko - Robotnicze

i Chrześcijańska

Demokracja.
Organizacje te starały się swoją działalność wykazać poprzez organizowanie
okolicznościowych imprez z okazji patriotycznych rocznic lub jubileuszowych
obchodów. Szczególnie aktywne stawały się

w okresie kampanii przedwyborczej,

kiedy usiłowały dla wsparcia swoich programów pozyskać jak najwięcej sympatyków.
Aby przechytrzyć przeciwnika, zawiązywały z sobą bloki, koła, kluby czy komitety.
Nie wszystkie partie dysponowały odpowiednim aparatem propagandowym,
funduszem

organizacyjnym

czy

środkami

bezpośredniego

oddziaływania

na

przeciętnego wyborcę.
Pod tym względem odróżniało się ugrupowanie, któremu patronował Ludwik
Wróbel. Był on wydawcą lokalnego czasopisma ,,Orędownik”, które w obliczu
narastającego

niezadowolenia społecznego zyskiwało coraz

szerszą rzeszę

czytelników.
Zainteresowanie czasopismem ,,Orędownik" wzrosło, odkąd gazeta ta stała się
politycznym organem Związku Ludowo-Narodowego. Wtedy na jego szpaltach zaczęły
ukazywać się artykuły dotyczące kontrowersyjnych wydarzeń w kraju jak: zamach
majowy, odwlekana realizacja ustawy o parcelacji obszarniczych majątków,
rozprzestrzeniający się kryzys gospodarczy i wzrastające bezrobocie.
Obok tak ważnych zagadnień polityczno-społecznych na łamach ,,Orędownika”
były także omawiane sprawy bieżące dotyczące życia mieszkańców oraz działalności
władz miasta

i powiatu.

Sprawę

skomplikowało

powiatowe prorządowego

pojawienie

się

czasopisma ,,Głos

wydawanego

Wolsztyński”.

przez starostwo
Rywalizacja tych

przeciwstawnych politycznie gazet stała się widoczna, kiedy w Karnie rozpoczęto
parcelację obszarniczego majątku. Wtedy każde z rywalizujących czasopism pragnęło
akt ten przypisać sobie.
Takie odrębne, odbiegające od powszechnie przyjętych poglądy, wskazywały,
że ugrupowanie to stało się partią opozycyjną. Potwierdziło się to w 1921 roku podczas
kolejnych wyborów do Rady Miasta.
Odpadł problem list narodowościowych. Natomiast jego miejsce zajęły listy
reprezentujące poszczególne ugrupowania polityczne. W wyniku przeprowadzonych
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wyborów 4 mandaty uzyskało ugrupowanie reprezentujące związki robotnicze,3
mandaty otrzymało ugrupowanie red. L. Wróbla i dra Nowaka, a 2 mandaty
ugrupowanie, które reprezentował Z. Perkowski.
Inauguracyjnemu otwarciu sesji przewodniczył L. Wróbel. Zaledwie otworzył
posiedzenie, a już w imieniu swego klubu złożył wotum nieufności. Stało się to zanim
zdołano wybrać nowego przewodniczącego.
L. Wróbel, podejmując krytykę dotychczasowej pracy Magistratu spotkał się
ze stanowczym sprzeciwem pozostałych członków rady skupionych wokół S. Tundaka.
Ponieważ skłóceni ze sobą radni reprezentowali odrębne ugrupowania, stąd
spór przybrał charakter polityczny. Zjawisko, które dotychczas uzewnętrzniało się na
wiecach i zebraniach partyjnych, przeniknęło obecnie także do samorządu miasta.
Spory wewnątrzpartyjne i konflikty pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami
politycznymi potęgowały się, jak zwiększała się nędza i wzrastało bezrobocie. Stawały
się zatem

zjawiskiem społecznie niepokojącym. Tę atmosferę społecznego

niezadowolenia ukazuje

w swoim raporcie ówczesny burmistrz miasta K. Modliński,

gdy pisze:
,, Wobec coraz większego rozprężenia gospodarczego i coraz więcej szerzącej
się nędzy, zewsząd słyszy się głosy domagających się zmiany stosunków społecznych
i politycznych. Niezadowolenie ogarnęło obecnie wszystkie sfery społeczeństwa od
robotnika do przemysłowca – z jednej strony wzmaga się bezrobocie, z drugiej strony
coraz większa ruina handlu i przemysłu.”293
Trudną sytuację gospodarczą starały się wykorzystać dla swoich ideowych
i politycznych celów ugrupowania opozycyjne, wśród których przewodnią pozycję
zajmował Związek Ludowo-Narodowy. Współpracowały z nim organizacje: Młodzież
Wszechpolska, Narodowa Organizacja Kobiet i Towarzystwo Popierania Przemysłu
i Handlu Polskiego.
Do ilościowego rozwoju tej organizacji przyczyniał się bardzo przekonywujący
program. Podkreślał on: obowiązek solidarności narodowej, nadrzędność prywatnego
prawa własności i szczególnego znaczenia religii rzymsko-katolickiej w utrzymaniu
jedności narodu. ZLN opowiadał się także za ustrojem republikańskim
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demokratycznym prawem wyborczym oraz

ograniczeniem praw dla mniejszości

narodowych.
W polityce zagranicznej zwracał uwagę na niebezpieczeństwo grożące naszemu
państwu ze strony Niemiec. Wobec tego opowiadano się za ułożeniem przyjaznych
stosunków z Francją gwarantującą naszemu państwu nienaruszalność granic.
Kryzysową sytuację w Polsce wykorzystał także Józef Piłsudski do
zrealizowania swoich politycznych celów. W dniu 12 maja 1926 roku dokonał zamachu
stanu. Nad Polską zawisło niebezpieczeństwo wybuchu wojny domowej, gdyż
społeczeństwo polskie podzieliło się na dwa przeciwstawne politycznie obozy.
Przeważająca
i

część

ludności

Wolsztyna

była

zamachowi

przeciwna

opowiedziała się po stronie prezydenta, za nienaruszalnością demokratycznych

struktur. Jak to najczęściej bywa, w obliczu zagrożenia najwyższych wartości ustają
wszelkie konflikty i waśnie. Następuje społeczny solidaryzm, budzi się patriotyzm,
odżywa duch walki, rodzi się wola do wyrzeczeń i poświęceń.
W Wolsztynie postanowiono sformować szwadron kawalerii i wysłać go na
pomoc zagrożonemu rządowi. W ,,Orędowniku” ukazywały się płomienne odezwy,
a na ogłoszeniowych słupach mobilizacyjne obwieszczenia wzywające pod broń
,,... byłych kawalerzystów i artylerzystów, tak oficerów, podoficerów jak i szeregowych
chcących się przysłużyć sprawie narodowej i prawowitemu rządowi ...”294
Szybkość wydarzeń i zastosowana przez popierających Piłsudskiego kolejarzy
blokada dworca nie pozwoliły władzom Wolsztyna na urzeczywistnienie tej wojskowej
pomocy. Przystąpiono zatem do organizowania działań politycznych.
Z inicjatywy ugrupowań centrowo-prawicowych organizowano Komitety
Obrony Państwa. W Wolsztynie KOP utworzył redaktor gazety ,,Orędownik” L.
Wróbel. Na niewiele się to zdało, gdyż Piłsudski jako wytrawny polityk był doskonale
zorientowany w trudnościach gospodarczo - społecznych kraju i miał sposób na ich
rozwiązanie.
Jednym ze sztandarowych haseł majowego zamachu było zlikwidowanie
,,korupcji i złodziejstwa”. Hasło to Piłsudski zamierzał urzeczywistnić poprzez
ograniczenie uprawnień parlamentarzysty, aby posłowie wykorzystujący mandat do
czerpania korzyści osobistych mogli być pociągani do odpowiedzialności karnej.
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Kiedy sprzeciwiający się obozowi sanacji rząd został obalony, rozwiało się
nagle to sztandarowe hasło. Jego miejsce zajęła walka z opozycją. Na ten front sanacja
przerzuciła wszelkie dostępne siły porządkowe.
Wszystkich działaczy opozycyjnych i osoby przeciwne sanacyjnym rządom
oddano pod dozór policji, a urzędników państwowych, którzy poparli prezydenta i
rząd, zwolniono.
Stanowisko starosty musiał także opuścić W. Słaby. Jego miejsce zajął bardzo
dynamiczny piłsudczyk Tadeusz Woźniak. Odtąd miejscowi narodowcy nie zaznali
spokoju. W dzień i w nocy byli inwigilowani, a za każde najmniejsze nawet
przewinienie karani mandatami lub więzieniem. Zatem w Wolsztynie, podobnie jak w
całym kraju, wnet zapanował ,,ład i porządek”.
Aby rozbić jedność narodowo-demokratycznego ruchu, starosta T. Woźniak
utworzył

w Wolsztynie

podległą

sanacyjnemu rządowi organizację o nazwie

Stronnictwo Stanu Średniego. Usiłował także utworzyć paramilitarną drużynę
,,Strzelca”. Tu jednak spotkał się ze stanowczym sprzeciwem.
Przeciwko takiej destrukcyjnej działalności starosty zaprotestowały radykalne
kręgi wolsztyńskiego społeczeństwa. Na protestacyjnym wiecu zgromadzeni licznie
wolsztynianie podjęli rezolucję, w której potępiono:
,,...robotę zmierzającą przez zakładanie u nas obcej nam ideowo organizacji ,,Strzelca”
do rozbicia zwartego naszego społeczeństwa. Zebrani wolsztynianie zwalczać
organizację tę będą jako tu niepotrzebną w każdy możliwy sposób.” 295
Najszybciej wnioski z wydarzeń majowych wyciągnął

Związek Ludowo-

Narodowy. Jego przywódca Roman Dmowski podobnie jak Józef Piłsudski odnosił się
z dużą niechęcią do dotychczasowych partii i stronnictw politycznych jako form, które
się już przeżyły. W ich miejsce proponował tworzyć organizacje o charakterze
ponadpartyjnym, które skupiałyby przedstawicieli różnych grup społecznych.
W założeniach ideowych lansowano ścisły związek z katolicyzmem, solidaryzm
narodowy, walkę o silne państwo i zwalczanie wszystkiego, co je osłabia. Za wszelkie
trudności gospodarcze i polityczne obwiniano ugrupowania lewicowe, mniejszości
narodowe, zwłaszcza żydowskie. Dlatego przeciwko tym społecznościom ugrupowania
prawicowe skierowały ostrze swej nienawiści .
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Na takich ideowo-szowinistycznych założeniach w grudniu 1926 roku powstała
organizacja Obóz Wielkiej Polski. Formy organizacyjne OWP były oparte na wzorcach
włoskiego faszyzmu. Członkowie nosili organizacyjne mundury przyozdobione
mieczykami. Funkcje sprawowane w strukturach wewnątrz organizacyjnych były
nadawane poprzez mianowanie, a członków obowiązywała dyscyplina, posłuszeństwo
i wierność głoszonym ideałom.
Wewnątrz szeregów OWP istniała młodzieżowa przybudówka o nazwie Ruch
Młodych. Ich spotkania przypominały raczej odprawy wojskowe niż organizacyjne
zebrania. Ale władzom Wolsztyna to nie przeszkadzało. Dokąd ich działalność była
zgodna z linią sanacyjnego państwa ,tak długo ruch ten znajdował szerokie poparcie
miejscowych władz.

,,Ruch Młodych”

W roku 1927 lojalne dotychczas wobec władzy ugrupowania polityczne
zradykalizowały

swe programy skupiając się na zwalczaniu

wprowadzanych w

mieście sanacyjnych układów.
Swą polityczno- ideową orientację zmienił także Ruch Młodych . Stało się to
widoczne od kiedy ,,Okręgowym Oboźnym” mianowany został syn redaktora L.
Wróbla, dr med. Tadeusz Wróbel.
W odpowiedzi na te poczynania wobec członków Obozu Wielkiej Polski i
Ruchu Młodych wzmożony został policyjno-sądowy nadzór.
Ci, aby nie zostać uznanymi za pokonanych, uczestniczyli odtąd gremialnie we
wszelkich uroczystościach, obchodach i manifestacjach. W zwartych kolumnach,
jednolicie umundurowani, dziarskim krokiem maszerowali ulicami Wolsztyna. W taki
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sposób pokazywali

polityczno-ideową jedność i manifestowali swoją liczebną

przewagę.
W takiej niesprzyjającej atmosferze rozpoczął się rok 1928, w którym rozpisane
zostały wybory do sejmu II kadencji. W Wolsztynie powstał komitet wyborczy w
składzie L. Wróbel, St. Dulat, Wł. Musioł, E. Ławecki oraz pp. Czech i Pacanowski.
Związek Ludowo-Narodowy startował z ,,Listy Narodowo-Katolickiej”.
Okres przedwyborczy zdominowała ostra walka polityczna. Poplecznicy sanacji,
aby

do minimum ograniczyć przedostanie się do parlamentu kół opozycyjnych,

tworzyli Komitety Współpracy z Rządem. W Wolsztynie powołany został Bezpartyjny
Blok Współpracy z Rządem,(BBWR) do którego obligatoryjnie wciągnięci zostali
wszyscy pracownicy administracji państwowej.
Mimo nasilonych represji i szykan blok Listy Narodowo-Katolickiej osiągnął
w wyborach zdecydowane zwycięstwo, zdobywając do sejmu 909, a do senatu 708
głosów. Zaraz po wyborach Związek Ludowo-Narodowy przeformował swe
organizacyjne struktury, zmieniając nazwę na Stronnictwo Narodowe.
Jak wcześniej odpadł człon ,,demokratyczny”, tak obecnie wyparował
,,ludowy”. W taki sposób dawny związek o poglądach ludowych i demokratycznych stał
się bardziej jednorodny. Jako stronnictwo endeckie skupiał się odtąd na akcji
parlamentarnej i walce o jeszcze wyższe zwycięstwo w kolejnych wyborach,
przymierzając się nawet do przejęcia władzy w państwie.
Lata trzydzieste to okres powszechnego niepokoju. Zatrważające dla nas
Polaków były przemiany jakie zachodziły u naszego zachodniego sąsiada Wraz z
dojściem do władzy Hitlera w Niemczech pojawiały się hasła rewizjonistyczne

i

odwetowe żądające rewizji Traktatu Wersalskiego. W odpowiedzi na rewizjonistyczne
zakusy Niemców Stronnictwo Narodowe zorganizowało przed wolsztyńską farą wiec
protestacyjny.
Ponieważ zapowiedziano kolejne wybory parlamentarne, temat niemieckiego
rewizjonizmu

stał

się

naczelnym

zagadnieniem

ugrupowań

opozycyjnych

krytykujących sanacyjny rząd.
Rozprawiano się z ekipą rządzącą przy każdej nadarzającej się okazji: na
ogólnych wiecach przedwyborczych, na związkowych zebraniach i zamkniętych
partyjnych spotkaniach.
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Uczestnicy Zjazdu Stronnictwa Narodowego. 3 Maja 1932 roku
(Foto S. Laskowski)

Szczególnie burzliwy przebieg miało w Wolsztynie zamknięte zebranie
Stronnictwa Narodowego, w którym uczestniczyło około 800 członków. Tematem
spotkania była totalna krytyka

sanacyjnego rządu. Zarzucano mu, że nie czyni nic, co

by mogło powstrzymać rewizjonistyczne zapędy Niemców.
Władze administracyjne Wolsztyna też nie próżnowały. Im głośniej rozlegały się
skandowania: ,,Precz z sanacyjnym rządem i jego sługusami”, tym bardziej nasilano
represje

wobec

działaczy

opozycyjnych.

Aby sparaliżować

ich

działalność,

dokonywano okresowych zatrzymań.
Kilka dni po tym burzliwym zjeździe aresztowani zostali: pp. Dulat, Kadziński,
Bednarek, Kaczmarek i Wróbel. Po pewnym czasie zatrzymanych wypuszczono na
wolność. Ich miejsca z kolei zajęli inni działacze: Adam Przybyła, Stanisław Beresik,
Alfons Kowalewicz i S. Zimniewicz.296
Oskarżono ich o kolportowanie antysemickich ulotek, umieszczanie na łamach
miejscowego czasopisma ,,Orędownik” szkalujących sanacyjny ustrój artykułów czy
noszenie zabronionych organizacyjnych emblematów. Po uiszczeniu grzywny zostali
wypuszczeni na wolność. Pozostawali jednak odtąd pod ścisłą obserwacją policji.
W tym czasie, gdy przetrzymywano w areszcie L. Wróbla, została zlikwidowana
jego drukarnia. Odtąd ,,Orędownik” był wydawany w Lesznie, a kolportaż tej gazety
odbywał się na zasadach konspiracji.

296

C. Olejnik, tamże, cz. II, s. 234.

194

Sytuacja

polityczna

w

mieście

stawała

się

coraz

bardziej

napięta.

Społeczeństwo Wolsztyna podzieliło się na dwa przeciwstawne polityczne obozy:
endecję i sanację.
Najtrafniej atmosferę

w politycznie zwaśnionym Wolsztynie w latach

trzydziestych ukazał w opracowaniu ,,Z dziejów Wolsztyna i okolicy” ks. Z.
Zakrzewski:
„Odtąd żadna

w mieście uroczystość patriotyczna nie odbywała się bez

zgrzytów. Przywódcą przeciwników rządu jest prezes Sokoła i Oboźny OWP dr med.
Tadeusz Wróbel, wybrany posłem sejmowym z partii narodowo-demokratycznej w r.
1930. Bezprawne postępowanie starosty Woźniaka, samowolne więzienie przez niego
obywateli

z red. Wróblem na czele wywołało rozgoryczenie i nieznośne stosunki.”297

To ,,rozgoryczenie' oraz ,,nieznośne stosunki” zmusiły sanacyjny rząd do
odwołania swego nadgorliwego starosty. Z dniem 1 czerwca 1931 r. wolsztyńskim
starostą został Józef Kaczorowski.
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Tak jak jego poprzednik był on rzecznikiem

interesów sanacji. Może nie tak gorliwie, lecz też zwalczał organizacje opozycyjne.
Czynił to jednak w bardziej zawoalowany sposób, broniąc rzekomo narodowych
interesów mniejszości.

Starosta powiatu J. Kaczorowski

Faktycznie w owych czasach dały się zauważyć wrogie działania ugrupowań
endeckich w stosunku do ludności niepolskiej, głównie Żydów.

297
298

Z. Zakrzewski , tamże.
C. Olejnik , tamże, cz. II, s.98.
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W tych antyżydowskich działaniach wyróżniał się ,,Orędownik”. W każdym
numerze ukazywały się podkreślane tłustym drukiem antysemickie hasła i artykuły
zwalczające żydowskie przedsiębiorstwa. Środki podejmowane prze starostę, mające
ukrócić tę szowinistyczną na Żydów nagonkę niewiele dały, gdyż ,,Orędownik” był
drukowany na terenie, gdzie nie sięgały starościńskie kompetencje.
Poczynania starosty Kaczorowskiego zmierzające do ukrócenia szowinistycznej
nagonki ,,narodowców” na Żydów poparł miejscowy proboszcz ks. Z. Zakrzewski, stąd
spotkał się ze strony L. i T . Wróblów z zaciekłym atakiem.
Ks. Zakrzewski, nie chcąc zaostrzać i tak już napiętej sytuacji politycznej
w mieście, poprosił władze kurialne w Poznaniu o przeniesienie do innej parafii299.
Ostatnim odnotowanym w policyjnych raportach wolsztyńskiej policji
zgromadzeniem był Okręgowy Zjazd Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej
Polski, jaki odbył się w Wolsztynie latem 1938 roku na boisku ,,Sokoła”.
Przed wyruszeniem na manifestacyjny pochód zostało wykonane pamiątkowe
zdjęcie.

Była to fotografia dwuczęściowa, w całości dawała ujęcie panoramiczne.

Zachowała się jedynie

lewa część. Jest to jedyna pamiątka po

,,Wolsztyńskich

Narodowcach”, która w tak obrazowy sposób ukazuje liczebność i siłę tej organizacji.

Członkowie Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski na boisku ,,Strzelnicy”
(Foto S. Laskowski)

W 1937 roku zwolennicy sanacji usiłują stworzyć nową siłę polityczną, która
byłaby przeciwwagą dla Obozu Wielkiej Polski. Tak powstał Obóz Zjednoczenia
Narodowego (OZON), organizacja o poglądach bardziej zachowawczych niż BBWR.
299

Tamże, s. 313.
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Swoją działalność polityczną OZON opierał na elementach prawicowych. Stąd
na priorytetowej pozycji stawiał nacjonalizm, antykomunizm i wojujący klerykalizm.
Urzeczywistniając swój program głoszono hasła ,,Polski mocarstwowej” lub ,,Polski od
morza do morza”.
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Nawoływano także Polaków do grupowania się wokół armii i jej

wodza Edwarda Rydza – Śmigłego.
Hasła te stawały się szczególniej wyraziste, im bardziej przybliżał się 1939 rok.
Jednak wśród mieszkańców Wolsztyna nie zyskały wielu zwolenników. Wobec
nacjonalistyczno

-

szowinistycznych

haseł

wolsztynianie

woleli

zachować

dotychczasową światopoglądową niezależność i polityczną neutralność.

5. Odrodzenie społeczne i kulturalne
Okresy pomiędzy wyborami do parlamentu czy Rady Miasta były w Wolsztynie
wypełniane obchodami narodowo - patriotycznymi i imprezami kulturalno rozrywkowymi.
W 1928 roku władze niemieckie wyraziły zgodę na ekshumację zwłok ośmiu
wielichowskich powstańców spoczywających na cmentarzu w Kargowej. Tę
okoliczność wykorzystały organizacje kombatanckie i patriotyczne. Zadbały o to, by ich
przewóz odbywał się z należną czcią i zachowaniem wojskowego ceremoniału. Wzdłuż
całej trasy od Kopanicy do Wielichowa kondukt poruszał się wzdłuż szpaleru
utworzonego z kwiatów i flag narodowych. `
W 1929 roku obchodzono X rocznicę oswobodzenia Wolsztyna spod pruskiego
zaboru.

Z tej okazji na frontonie byłej ewangelickiej szkoły, w miejscu, gdzie 5

stycznia 1919 roku poległ powstaniec Antoni Przybylski, odsłonięto , ufundowaną przez
Towarzystwo Powstańców i Wojaków miasta Wolsztyna., pamiątkową tablicę. Zawiera
ona bardzo wzniosłe przesłanie:

,, Polaku! Miłuj Ojczyznę do ostatniej kropli krwi jak nasz bohater
śp. Antoni Przybylski z Jurkowa pow. kościańskiego, który tutaj
za wolność Polski poległ dnia 5 I 1919 r.”

300

W celu wsparcia OZON-u przez młodzież utworzono organizację o nazwie Liga Morska i
Kolonialna.
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Nie zapomniano także o zasłużonych w walce z pruskim zaborcą naszych
żyjących bohaterach: St. Siudzie i M. Drzymale. Podpułkownikowi St. Siudzie w
dowód wdzięczności władze miasta nadały honorowe obywatelstwo Wolsztyna.
M. Drzymale natomiast przyznano dożywotnią kombatancką rentę.

M. Drzymała w otoczeniu członków Rady Miasta Wolsztyna

Towarzystwu Powstańców i Wojaków, skupiającemu uczestników walk
niepodległościowych, Władze Miasta wręczyły sztandar.

Sztandar Towarzystwa Powstańców i Wojaków
w Wolsztynie

Sztandar otrzymała także zasłużona dla Wolsztyna Ochotnicza Straż Pożarna.
Uroczystości związane z poświęceniem sztandaru i wręczeniem miejscowej
jednostce OSP zostały rozłożone na dwa dni: 24 - 25 września 1924 roku. Ojcem
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chrzestnym był pan Stanisław Musioł, a matką chrzestną żona burmistrza pani Helena
Modlińska.
Po poświęceniu sztandaru w wolsztyńskiej farze uroczystości zostały
przeniesione

do ,,Strzelnicy”, gdzie odbyły się powiatowe zawody OSP. Podczas nich

wyznaczone jednostki gaśnicze zademonstrowały swoją techniczną sprawność.
Należy zaznaczyć, że w Wolsztynie problem zapobiegania powstawaniu
pożarów posiada bardzo odległe dzieje. Już w 1471 roku wydany został wilkierz, który
uwzględniał zabezpieczenia, jakie miały ochronić miasto przed pożarami.
Za początek straży pożarnej jako profesjonalnej organizacji powołanej do
zabezpieczenia mienia mieszkańców miasta należy uznać połowę XIX wieku. W 1863
roku członkowie Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Wolsztynie utworzyli
Towarzystwo Ogniowo-Gaśnicze i Ratownicze.

W 1867 roku zostało

ono

przemianowane w Ochotniczą Straż Pożarną.
Do

sprawy

zabezpieczeń

przeciwpożarowych

bardzo

rygorystycznie

podchodziły również władze pruskie. W 1915 roku sprawiły strażakom ręczną sikawkę
i rozkładaną drabinę. Dla zabezpieczenia gaśniczego sprzętu oddały im część budynku
po dawnym prorealnym gimnazjum męskim.
W okresie międzywojennym obiekt ten przebudowano i wyposażono w
nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy. Natomiast na miejskim targowisku wzniesiono
drewnianą wieżę przeznaczoną do ćwiczeń wspinaczkowych.
W 1937 roku wolsztyńska OSP otrzymała motopompę. Wydarzenie to zostało
uwiecznione na okolicznościowej fotografii. Skuteczność działania motopompy została
zademonstrowana po raz pierwszy podczas rejonowych zawodów OSP w Kębłowie.

Druhowie OSP na tle wieży wspinaczkowej (Foto S. Laskowski)
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Prężną działalność miejscowej OSP należy przypisać jej prezesowi, burmistrzowi
Wolsztyna K. Modlińskiemu i miejskim dotacjom. Tę zaszczytną funkcję w OSP
burmistrz Modliński piastował nieprzerwanie do września 1939 roku.
Nad sprawnością poszczególnych sekcji bojowych i ich gotowością do niesienia
pomocy w przypadku zagrożenia pożarem czy innym kataklizmem czuwał Naczelnik.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego funkcję Naczelnika Drużyny Strażackiej
a następnie komendanta Straży Pożarnej kolejno sprawowali: Antoni Smoczyński,
Brunon Anders, Adam Rabiega i Antoni Nowak.

Zarząd i Komenda OSP w Wolsztynie ( Foto S. Laskowski)

*

* *

W 1931 roku podniosłą uroczystością było przeniesienie na Plac Kościuszki
figury Matki Boskiej, patronki Wolsztyna.301
Pierwotnie figura ta stała u zbiegu ulic Lipowej i Gajewskich. Ufundowana
została w 1898 roku ze składek wiernych jako reakcja na postawiony w tej części
miasta pomnik cesarza Wilhelma I.
Usytuowany na nowym miejscu pomnik patronki miasta upamiętniał także
ofiary walk o narodowe wyzwolenie. Potwierdzały to napisy umieszczone na bazie
kolumny.
301

Na nowe miejsce figurę przeniesiono na prośbę ks. Z. Zakrzewskiego.
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Na frontonie cokołu widniał napis : ,,Synom ziemi i miasta Wolsztyna, które
niebios i Polski Królową Maryją, Boską dziewicą jako swoim godłem się szczyci, Im co
polegli śmiercią walecznych w wojnie światowej 1914-1918, Wielkopolskim Powstaniu
1919 roku i w obronie przeciw bolszewikom 1920 roku. Ku czci najgłębszej i
nieśmiertelnej pamięci, śmierć Waszą i życie Wasze oddaliście dla Wolnej Ojczyzny”302
Na odwrocie

wyryte były

nazwiska wolsztynian poległych w obronie

Ojczyzny. Obecnie pamięć ich uwiecznia skromne epitafium umieszczone pod chórem
wolsztyńskiej fary.

Figura MB Patronki Wolsztyna

W odróżnieniu od dawnego prostokątnego cokołu figurę umieszczono na
korynckiej kolumnie. Stanowi ona odtąd nieodłączny element wizualny miasta.
Wizerunek Matki Boskiej stanowi także główny element herbu Wolsztyna. Nie
wiadomo, od kiedy i czy w ogóle

władze miasta uwierzytelniały tym symbolem

wystawiane dokumenty. 303

302

,,Głos Wolsztyński”, wydanie specjalne, 5 I 2009, s. 34.
Aktualnie pieczęcią wyobrażającą wizerunek MB sygnuje wystawiane dokumenty kancelaria kościoła
rzymskokatolickiego w Wolsztynie
303
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Polska heraldyka miejska sięga swymi początkami wieku XIV i wiąże się z
lokacją miast

na prawie magdeburskim. Lokowanym wówczas miastom zalecano,

aby posiadały herb, który będzie widniał na magistrackiej pieczęci.
Prawo magdeburskie zalecało, ale nie nakazywało. Stąd tylko nieliczne miasta w
swym początkowym okresie

herb posiadały. Umieszczały go jedynie na swojej

pieczęci. Było to najczęściej wyobrażenie świętej postaci będącej patronem
miejscowego kościoła.304
Zapewne do tego zwyczaju nawiązuje herb miasta Wolsztyna, gdyż przedstawia
Matkę Boską jako królową. Postać jest odziana w powłóczystą, błękitną szatę. W
prawej dłoni dzierży berło, a lewą podtrzymuje Dzieciątko Jezus.

Wizerunek jest

wkomponowany w promienistą mandorlię, u spodu której znajduje się srebrzysty
półksiężyc.
Najstarszy zachowany wizerunek herbu miasta Wolsztyna został uwieczniony na
widokówce z 1902 roku305. Od tego czasu herb ulegał parokrotnym przemianom, zanim
przybrał obecny wizerunek Nastąpiło to w 1936 roku w wyniku uchwały podjętej przez
samorząd miejski i zatwierdzonej przez MSW RP.

Geneza herbu miasta Wolsztyna

Herb miasta widniał odtąd po lewej stronie wejścia do budynku Magistratu, tuż
nad tablicą upamiętniającą 250- lecie Odsieczy Wiedeńskiej.
Herb na tym miejscu przetrwał do 7 września 1939 roku306. Podczas zajmowania
Wolsztyna przez Niemców jeden z żołnierzy przy użyciu bagnetu zerwał go i zrzucił
na bruk.
304

J. Sobczak , Święci i ich symbole, Poznań 2000.
Charakterystyczna jest także naklejka, jaką na swojej internetowej stronie zamieścił Damian Sarbak.
Zawiera ona herb miasta i rok 1424. Przypuszczalnie wtedy powstało miasto Wolsztyn. Również Herb
Wolsztyna przysługujący miastu od 1469 roku zamieścił ,,Głos Wolsztyński” na str. 16, Nr 8/53 z 1993
roku.
306
Wynika to z broszury wydanej w 1957 r. przez niemieckich uchodźców .Wspomina o niej
K .L. Bednarczyk, tamże, s.163.
305
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Herb miasta był także umiezczony na medalionie zdobiącym łańcuch króla
Wolsztyńskiego Bractwa Kurkowego, a także jako znak wodny na papierze firmowym
używanym przez MKKO w Wolsztynie.

Medalion z łańcucha Króla Bractwa Kurkowego

Tradycje Wolsztyńskiego Bractwa Kurkowego sięgają średniowiecza, czasów,
kiedy poszczególne fraterie cechowe na wypadek zagrożenia były zobowiązane bronić
wyznaczonego odcinka miasta. Jedną z takich organizacji zawsze gotową do obrony był
cech rusznikarzy i ludwisarzy.
Do tej historycznej przeszłości nawiązuje Wolsztyńskie Bractwo Kurkowe.
Bractwo powstało w 1658 roku w okresie panowania króla Michała Korybuta
Wiśniowieckiego W 1671 roku ówczesny właściciel miasta Rafał Gajewski odnowił
dokument nadany przez króla Wolsztyńskiemu Bractwu Strzeleckiemu.
W okresie pruskiego zaboru Wolsztyńskie Bractwo Strzeleckie zostało
zdominowane przez handlowców i przemysłowców niemieckich. W latach 1841-1886
wśród 55 członków bractwa Polacy stanowili zaledwie 11 %. W tych czasach była to
organizacja

wyłącznie

elitarna,

skupiająca

zamożniejszych

handlowców

i

rzemieślników. Ich główną imprezą były coroczne zawody strzeleckie o tytuł
kurkowego króla.
Taki elitarny charakter Wolsztyńskie Bractwo Strzeleckie zachowało także w
okresie międzywojennym.
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P. Adler – jako król Bractwa Kurkowego

We wrześniu 1920 roku organizacja ta przejęła od Niemców ,,Strzelnicę”. Odtąd
w ośrodku tym odbywały się wszelkie masowe imprezy: zjazdy, zebrania, mityngi,
pokazy sportowe, spektakle teatralne i taneczne zabawy.
Pobyt na terenie ośrodka uprzyjemniały koncerty orkiestr umieszczone na
specjalnym podwyższeniu. W letnie niedzielne dni na tej estradzie prezentowały się:
Wolsztyńska Kapela Miejska, dęta orkiestra Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”
oraz orkiestra Związku Zawodowego Kolejarzy.
W ,,Strzelnicy” odbywały się również okręgowe zjazdy stowarzyszeń
śpiewaczych i ludowych instrumentalistów. Wśród prezentujących się zespołów
sukcesy odnosił klub mandolinistów ,,Mandola” i Koło Śpiewacze ,,Lutnia”.

Klub mandolinistów ,,Mandola”

W Wolsztynie istniał również amatorski teatr. Zachowały się

nazwy

przedstawień, jakie ten zespół co pewien czas prezentował oraz zdjęcia wystawianych
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sztuk. Przeważały wśród nich głównie dramaty jak: ,,Muzułmanin i chrześcijanka”,
,,Sobieski pod Wiedniem”, ,,Skalmierzanki” i ,,Dzwoneczek św. Jadwigi”.

Zespół amatorski KSM po zaprezentowaniu przedstawienia ,,Skalmierzanki”

Sporadycznie Wolsztyn

odwiedzała także trupa zawodowych aktorów z

Warszawy i Poznania. Miało to najczęściej miejsce w okresie Wielkiego Postu, kiedy
wystawiano spektakle pasyjne.
W okresie jesienno-zimowym odbywały się w mieście także seanse filmowe.
Tego rodzaju imprezy należały jednak do rzadkości, gdyż Wolsztyn nie posiadał stałego
kina.307 .Z tej racji projekcje filmowe odbywały się w różnych wynajętych na ten cel
lokalach. Dla osób dorosłych w sali Grand Hotelu, lub ,,Strzelnicy” a dla młodzieży w
auli szkoły nr 1.
Wśród filmów dla dorosłych przeważały melodramaty, np. ,,Quo vadis”,
,,Trędowata” i ,,Miłostki aktorki” z Polą Negri w roli głównej. Natomiast na seansach
dla młodych widzów dominowały filmy rozrywkowe z serii ,,Harold Lloyd ma pecha”
lub ,,Flip i Flap”. Tego typu projekcje cieszyły się zawsze największą popularnością.

307

Nie można do stałych imprez zaliczać spektakli kinowych jakie odbywały się w restauracji Hildy
Piaseckiej ( obecnie ,,Dom Chłopa”)
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6. Sport, rekreacja i wypoczynek
Zadbano także o tych mieszkańców, którzy cenili sobie swobodę, spacer i
spokój. Z myślą o nich Zarząd Miasta w miejscu dawnego miejskiego targowiska
urządził skwer wypoczynkowy, a wokół niedostępnych dotychczas ,,Łąk” wytyczył
spacerowe alejki. Dróżki te najczęściej były wykorzystywane przez mieszkańców
wschodniej części miasta, gdyż skracały drogę w kierunku dworca kolejowego.
Zwrócono także uwagę na wystrój miasta. W rozgałęzieniu ulic Poznańskiej
i Wschowskiej urządzono skwer, na którym umiejscowiono fontannę. Temu
malowniczemu miejscu nadano nazwę plac św. Wincentego.

Zarząd miasta Wolsztyna

Zieleń i kwiaty zawsze wyróżniały Wolsztyn w kręgu podobnych wielkością
miast. Ulice i place przyozdabiały szpalery drzew i krzewów, a obejścia domów
kwiatowe klomby. Stąd większość ulic była zacieniona. Wzdłuż ulicy Wschowskiej
rosły klony, a ulicę wiodącą w kierunku cmentarza ocieniały lipy.
Dla potrzeb rekreacji i wypoczynku udostępniono także mieszkańcom miasta
szereg kąpielisk. Nad Jeziorem Berzyńskim oddano ,,Świteziankę” i ,Szczetkę”, a
Wolsztyńskim - ,,Kaffenberg” i ,,Oazę”. Od 1936 roku w ,,Oazie” Liga Morska
i Kolonialna organizowała tradycyjne Święto Morza.
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Wolsztyńskie kąpieliska

,, Szczetka”

„Świtezianka”

,,Oaza”

,,Kaffenberg”

Istniały także ośrodki wodniackie utrzymywane przez organizacje związkowe
i stowarzyszenia sportowe. Nad Jeziorem Berzyńskim kąpielisko wraz z przystanią
kajakową posiadał Związek Kolejarzy. Podobny ośrodek posiadała wodniacka drużyna
harcerzy im. Romualda Traugutta przy Gimnazjum i Liceum w Wolsztynie.
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Również Towarzystwo Sportowe ,,Sokół” posiadało żeglarską przystań.
Znajdowała się ona na Bielniku, przy restauracji pp. Przymuszałów.
Ośrodki wodniackie posiadali także Niemcy. Znajdowały się one nad Jeziorem
Wolsztyńskim. Za obecnym kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego posiadał przystań
kajakową ,,Sportferein”. Temu stowarzyszeniu podlegało także kąpielisko wraz z plażą
w Karpicku, na tak zwanym ,,Kaffenbergu”.
Lata dwudzieste to także okres rozwoju sportu piłkarskiego. W 1921 roku powstał
w Wolsztynie klub piłki nożnej ,,Strzała”. Cztery lata później utworzono drugi klub
piłkarski o nazwie ,,Unitas”. Do wyróżniających futbolistów należeli: Wincenty Hubert,
Wincenty Kubaczyk, Alojzy Miśko, Józef Ręka, Edward Stachowiak i Jan
Włodarczyk. 308
W 1927 roku w Wolsztynie powstał kolejny klub sportowy o nazwie ,,Czarni”.
Oprócz drużyny piłki nożnej prowadził także sekcję tenisa i hokeja na lodzie.
Prezesem KS ,,Czarni” był Władysław Kowalski. Natomiast do grona sportowych
działaczy należeli: Józef Domagalski, Maksymilian Ogrodowski, Wiktor Pachorski,
Władysław Rogalewski, Zenon Śliwiński i Józef Zboralski.309
Dla przeprowadzania treningów i futbolowych rozgrywek Zarząd Miasta
przekazał klubom piłkarskim plac położony pomiędzy ulicą Lipową a miejską rzeźnią.
(późniejsze targowisko).
Niezależnie od wymienionych
Realnym

zespołów działających przy Gimnazjum

i Seminarium Nauczycielskim istniały również

szkolne kluby sportowe,

które także prowadziły sekcje piłki nożnej.
W przedwojennym okresie powoływano w Wolsztynie także sezonowe drużyny
piłkarskie. Do nich należały drużyny piłki nożnej ,,Bałtyk” i ,,Unia”. Nie odegrały one
w życiu sportowym miasta znaczącej roli.
Wzrastające
zbudowania

zainteresowanie

futbolem

skłoniło

władze

Wolsztyna

do

miejskiego stadionu. Został on zlokalizowany za Bielnikiem, na

chorzeminskich polach.
Obok płyty do rozgrywek futbolowych zbudowano także strzelnicę, kort
tenisowy oraz boiska do siatkówki i gry w kosza.

308
309

M. Weiss , Historia KS ,,Grom” Wolsztyn ( maszynopis).
Tamże.
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Obiekt został udostępniony sportowcom Wolsztyna 14 czerwca 1931 roku i
przyjął nazwę stadionu im marszałka Józefa. Piłsudskiego.
Przed stadionem, na rozległym skwerze, ustawiono ogromny głaz, na którym
umieszczony został medalion z podobizną J Piłsudskiego. Odtąd w każdą rocznicę
urodzin marszałka przy tym monumencie odbywał się capstrzyk kończony zwyczajowo
apelem poległych i odegraniem hymnu państwowego. Zwyczaj ten był także
kontynuowany po śmierci J. Piłsudskiego.
Gdy na stadionie nie rozgrywano meczu, z jego urządzeń najczęściej korzystała
szkolna młodzież. Na murawie boiska odbywały się wtedy imprezy masowe z okazji
Święta Sportu lub majowego festynu.
Na

miejskim stadionie organizowano także zloty gniazd ,,Sokoła” czy

,,Młodych Polek” połączone ze zbiorowymi pokazami gimnastycznymi lub kolarskimi
wyścigami. Urządzano także manewry

sprawnościowe drużyn

Przysposobienia

Wojskowego i rezerwistów WP.
W

okresie

XX-lecia

międzywojennego

wolsztynianie

uprawiali

także

kręglarstwo. Potwierdzeniem na to była duża liczba pomieszczeń przeznaczonych do
uprawiania tego sportu. Kręgielnie znajdowały się nie tylko przy ośrodkach
rekreacyjno - sportowych jak ,,Strzelnica” czy Bielnik, ale także przy restauracjach: w
,,Berzyńskim Młynie” i ,,U Bochińskiego” przy placu Kościuszki, u Wernera w
Karpicku

i Dekierta

,,Na Dołku” czy w ,,Polonii” i ,,Grand Hotelu” (dawnej

,,Victorii”).

Członkowie klubu kręglarskiego
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Przy tych lokalach znajdowały się także stoły bilardowe i stoliki do rozgrywek
w brydża. Te dziedziny sportu, chociaż nie tak ekscytujące jak piłka nożna, posiadały
także swoich fanów.

7. Organizacje młodzieżowe
Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku przy wolsztyńskim progimnazjum
powstała drużyna harcerska. Przyjęła ona imię Romualda Traugutta. Drużynowym był
druh Jan Weiss.
Od 1931 roku drużyny harcerskie działały także przy szkołach powszechnych.
Drużynę harcerską i zuchową przy Szkole Powszechnej nr 1 prowadził druh Wacław
Zieliński.
Na skutek rozwoju szeregów ZHP w Wolsztynie utworzono Komendę Hufca.
Komendantem zastał druh phm. Tadeusz Rembowski, 310 a kapelanem ks. wikariusz
Kazimierz Andrzejewski.
W

Wolsztynie

istniało

także Towarzystwo

Gimnastyczne ,,Sokół”.

Towarzystwo powstało w 1884 roku, a nowe ramy organizacyjne przyjęło w styczniu
1924 roku. Dzięki zachowanym protokołom udało się odtworzyć strukturę
organizacyjną tego Towarzystwa, ustalić stan osobowy zarządu i wymienić nazwiska
naczelników drużyn oraz kierowników poszczególnych sekcji.
Pod koniec 1924 roku Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” liczyło 161
członków, w tym 99 ćwiczących. Pozostała

grupa to adepci, sympatycy i osoby

wspierające.
Członkowie czynni tworzyli drużyny sportowe: męskie i żeńskie. Każda z
drużyn dzieliła się na sekcje: technicznie zaawansowane i młodociane, przysposabiające
się do akrobatyki gimnastycznej.
Towarzystwem ,,Sokół” kierował zarząd wybierany spośród członków czynnych
i wspierających. Zarząd czuwał nad przestrzeganiem zasad statutowych, kierował pracą
sekcji, gromadził środki, organizował imprezy i troszczył się o rozwój członkowskich
szeregów.

310

O druhu T. Rembowskim na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego”. swoje wspomnienia zamieścił Z.
Machoy /
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Sztandar Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”

W 1924 roku na walnym złocie ,,Gniazd Sokolich” powołano nowy zarząd.
Odtąd przez kolejne cztery lata funkcję prezesa pełnił Wincenty Brambor. W pracy
organizacyjnej wspierali go pozostali członkowie prezydium: Jakub Nowak- z-ca
prezesa, Teresa Rauerówna – sekretarz, Stanisław Smerda - z-ca sekretarza i M.
Chmielewski - skarbnik.
Na walnych zlotach wybierano także naczelnika i kierowników sekcji oraz Sąd
Koleżeński. Funkcję naczelnika drużyn sokolich przez wiele lat z rzędu sprawowali:
K. Ratajczak i jego zastępca J. Rogoziński. Kierownictwo nad sekcjami męskimi
sprawował A. Kowalczyk, a żeńskimi M. Patalasówna. Sekcją młodzieżową kierowała
Teresa Rauerówna. Sąd Koleżeński tworzyli W. Zieliński, J. Kurzawiak

i M.

Patalasówna.

Orkiestra dęta TS ,,Sokół”
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W 1924 roku TG ,,Sokół” obchodziło 40 lecie powstania. Z okazji jubileuszu
zarząd TG ,,Sokół” nadał Ludwikowi Wróblowi jako długoletniemu i zasłużonemu
działaczowi Towarzystwa oraz niezłomnemu bojownikowi o niepodległą Polskę tytuł
,,Honorowego Członka Gniazd Sokolich”.
Tym aktem ujawniono, że dotychczasowe Towarzystwo o charakterze wybitnie
sportowo-gimnastycznym przeobraża się w organizację paramilitarną. Szczególnie taki
charakter ,,Sokoła” uwidocznił się w 1928 roku, od kiedy prezesem Towarzystwa
wybrany został syn L. Wróbla, doktor medycyny Tadeusz Wróbel, czołowy działacz
Stronnictwa Narodowego i przywódca ,,Ruchu Młodej Polski”.
Wśród mieszkańców Wolsztyna TG ,,Sokół” było zawsze utożsamiane ze
sportem. Po takiej linii były organizowane coroczne zloty ,,Gniazd Sokoła” kończone
zwyczajowo pokazami gimnastycznymi lub wyścigami kolarskimi.

Członkowie TG ,,Sokół” w drodze na manifestację

8. Stowarzyszenia religijne i charytatywne
W okresie dwudziestolecia międzywojennego organizacje, stowarzyszenia, koła
i związki społeczno- kulturalne istniały także przy katolickim kościele. Wtedy
duchowymi przewodnikami tych stowarzyszeń byli księża. Oni także nadawali tym
organizacjom stosowny charakter.
Przy wolsztyńskiej farze działało Stowarzyszenie św. Teresy, Mężów
Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Żeńskiej i organizacja dziecięca o nazwie Krucjata Eucharystyczna.
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Stowarzyszenie św. Teresy

Stowarzyszenie Mężów Katolickich

Wśród wymienionych stowarzyszeń największą popularnością cieszyła się
,,Krucjata”, zwłaszcza odkąd patronat nad tą organizacją objął ks.wikary W.
Majchrzycki. Oprócz

gier

i zabaw urządzanych na miejskim targowisku do jej

programowych zadań należało organizowanie majowych wycieczek: do Chobienic, na
wyspę ,,Czapli” lub na Wyspę Konwaliową na Jeziorze Radomierskim.311
Tego rodzaju majowe pikniki odbywały się w niedzielne popołudnia, a powrót
następował już po

zapadnięciu zmroku. Podwody odstawiały rozbawionych

wycieczkowiczów przed pomnik Serca Jezusowego, gdzie po odśpiewaniu ,,Wszystkie
nasze dzienne sprawy” każdy indywidualnie, pod opieką rodziców lub starszego
rodzeństwa udawał się do domu na zasłużony odpoczynek.
W Wolsztynie działało także Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo. Członkinie tego stowarzyszenia prowadziły działalność charytatywną
311

Wyspy te stanowią obecnie rezerwaty przyrody.
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i opiekuńczą. W celu zdobycia środków przeprowadzały kwesty uliczne, gromadziły
odzież i żywność, którą obdarowywano najbardziej potrzebujących.
Dla młodzieży wywodzącej się z rodzin ubogich Panie Miłosierdzia urządzały
przyjęcia gwiazdkowe i wielkanocne a podczas wakacji prowadziły ,,półkolonie”.

Uczestnicy półkolonii na terenie kąpieliska ,,Świtezianka” (1948 r.)

Pomyślano również o dziewczętach pozostających bez stałego zatrudnienia.
Dla nich Panie Miłosierdzia organizowały kursy haftu, kroju, szycia i gotowania..
Przy tak szerokim dostępie do stowarzyszeń, kół i organizacji społecznych
wolsztynianie mieli możliwość spełniania się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Członkinie Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia
ze swymi podopiecznymi

* *

*
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Oprócz działalności charytatywnej prowadzonej

przez

różnego rodzaju

stowarzyszenia szczególnego znaczenia nabiera utworzona 18 stycznia 1919 roku w
Wolsztynie organizacja o nazwie Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.
Zgodnie z czerwonokrzyską ideą działalność towarzystwa została dostosowana
do potrzeb społeczeństwa. PTCK udzielało zatem pomocy osobom poszkodowanym w
wyniku działań wojennych, włączało się w akcję poszukiwania osób zaginionych,
prowadziło szkolenia z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa.
W 1927 roku PTCK zmieniło swoją nazwę na Polski Czerwony Krzyż. W
związku z tym rozszerzony

został zakres działania towarzystwa. Stało się to

zauważalne po ukazaniu się rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej,

który

towarzystwu PCK przyznał status stowarzyszenia wyższej użyteczności.
Ranga towarzystwa jeszcze bardziej wzrosła od kiedy postanowiono, że w
razie wojny PCK zostanie podporządkowane ministrowi spraw wojskowych
Od tej pory PCK uaktywniło swoją działalność programową i organizacyjną. W
szkołach zakłada się

młodzieżowe koła PCK. Podobne koła

tworzy się także w

kręgach pracowników administracyjnych i zakładach pracy.
Pragnieniem członków zarządu i działaczy wolsztyńskiego PCK było, aby do
współpracy wciągnąć jak największą

rzeszę miejscowego społeczeństwa. Stąd w

szeregach PCK działali: lekarze , pielęgniarki kierownicy szkół i nauczyciele.
Zadania czerwonokrzyskich kół wspierali także

miejscowi przedsiębiorcy,

kupcy i rzemieślnicy. Dzięki tym kręgom kołu PCK przy Szkole Powszechnej nr 2
wręczono

sztandar a pozostałym kołom

odpowiedni sprzęt w postaci noszy i

podręcznych apteczek.
Tę podniosłą uroczystość związaną z przekazaniem Szkole Powszechnej nr 2
organizacyjnego sztandaru dokumentują załączone zdjęcia .
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Okolicznościowe przemówienie

Członkowie i sympatycy PCK na dziedzińcu Szkoły Powszechnej nr 2.

Rozwojem szeregów PCK i statutową działalnością tego towarzystwa
zainteresowane były także

władz miasta. Potwierdza to każdorazowy

udział w

czerwonokrzyskich imprezach burmistrza Klemensa Modlińskiego lub oddelegowanych
urzędników . Należy wspomnieć, że

w latach trzydziestych członkiem Zarządu

Oddziału PCK był wolsztyński lekarz, doktor wszech nauk medycznych, Kazimierz
Piskozub. .
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Dr med. K. Piskozub

Rola PCK wzrosła odkąd Europa znalazła się na krawędzi wojny. Wówczas
zaczęły powstawać drużyny ratownicze. Ich celem było niesienie pomocy rannym i
poszkodowanym na skutek działań wojennych jak i w przypadkach losowych.
Organizatorem szkoleń i opiekunem drużyn Ratowniczych PCK w Wolsztynie
był dr Edmund Modliński ,

Dr med. E. Modliński

Załączone zdjęcie ukazuje

członków drużyn ratowniczych PCK wraz z

opiekunem podczas spotkania w dniu 22 kwietnia 1936 roku.
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Członkowie drużyn ratowniczych PCK

Nasilono także szkolenie załóg pracowniczych oraz personelu medycznego i
pielęgniarskiego. Było to niezbędne, gdyż w obliczu nadciągające pożogi wojennej
część personelu medycznego i pielęgniarskiego została objęta powszechną mobilizacją
i wcielona do czynnej służby wojskowej .
Pozostali członkowie PCK, zgodnie z zapowiedzią Ministra Wojny,

zostali

przekazani do dyspozycji kierownictwa Cywilnej Obrony Narodowej . Z tej racji w
wyznaczonych sektorach prowadzili szkolenia

z zakresu samoobrony, gromadzili

środki i sprzęt medyczny, organizowali punkty sanitarne.
Tę

charytatywno-opiekuńczą działalność PCK doceniały nawet

władze

okupacyjne. Nie tolerowały one wprawdzie nazwy, ale zgadzały się na działalność grup
społecznych sprawujących opiekę nad osobami kalekimi i obłożnie chorymi.

9. Szkolnictwo w latach 1919-1939
Grupą zawodową, która pierwsza w wyzwolonym mieście podjęła działalność
organizacyjną, byli polscy nauczyciele. W dniu 13 lutego 1919 roku odbyło się zebranie
założycielskie Stowarzyszenia Nauczycieli Polaków, na którym zajęto się m. in. sprawą
oświaty i organizacją polskiego szkolnictwa.
Należy dodać, że mimo wyparcia z miasta zaborczych wojsk w Wolsztynie
nienaruszone pozostały pruskie instytucje z burmistrzem na czele. Funkcjonowała
zatem nadal niemiecka administracja, sądy i służby porządkowe oraz szkoły oparte na
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pruskich strukturach oświatowych. Należało więc stopniowo instytucje te przejmować
i przystosowywać do nowej rzeczywistości.
Do organizowania szkolnictwa i zarządzania oświatą w mieście i powiecie został
powołany Inspektorat Szkolny.
Pierwszym w odrodzonym Wolsztynie inspektorem szkolnym został p. Dolski.
Sprawował on tę funkcję do 20 listopada 1919 roku. Po nim nadzór nad szkołami
przejął Tomasz Wojciechowski.312 To on, 21 czerwca 1919 roku, w towarzystwie ks.
dziekana L. Zygarłowskiego, starosty Barciszewskiego i dyrektora wolsztyńskiego
progimnazjum L. Hasińskiego, od 58 polskich nauczycieli

odebrał następującą

przysięgę.
,,...Przyrzekam, że w wykonywaniu swych obowiązków służbowych, szczególnie
w zakresie wychowania i nauczania powierzonej mi młodzieży przyczyniać się będę
ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej
Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę. Wszystkich obywateli kraju w równym
mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki swego stanowiska
spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, a
tajemnicy urzędowej dochowam...”313
Tomasz. Wojciechowski funkcję inspektora szkolnego sprawował do końca
listopada 1931 r. Po przejściu na emeryturę nadzór na szkołami powierzono p.
Dziurmanowi.314
W Wolsztynie Inspektorat Szkolny przetrwał do 1 X 1933 roku, dopóki
ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego nie został pułkownik Janusz
Jędrzejewicz. Sprawując w latach 1931-34 funkcję ministrem Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego a następnie premiera Rządu Rzeczypospolitej przeprowadził
w szkolnictwie reformy, które spotkały się z ogólno- nauczycielskim protestem.
W wyniku reformy zwanej ,,jędrzejewiczowską”
Wolsztynie został zlikwidowany. W to miejsce

inspektorat szkolny w

utworzono inspektorat rejonowy

obejmujący powiaty: Wolsztyn, Nowy Tomyśl i Grodzisk. Stąd przez kolejnych 5 lat

312

Na podstawie relacji p .Kazimierza Nowaka
C. Olejnik . Wolsztyński słownik biograficzny, cz. I, s.141.
314
K. Nowak, tamże.
313
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oświata i szkoły w mieście Wolsztynie podlegały inspektoratowi, którego siedziba
mieściła się w Grodzisku.315
Po przywróceniu (od 1.9. 1938 r.) poprzednich struktur, inspektorem szkolnym
w Wolsztynie został mgr Leonard Bombicki, 316 Pełnił on tę funkcję

do wybuchu II

wojny światowej.

a - Szkolnictwo średnie
W dniu 1 maja 1919 roku pracę rozpoczęło wolsztyńskie gimnazjum.317
Ponieważ była to placówka niemiecka, funkcję dyrektora nadal sprawował Niemiec
Georg Muchle. Przed wznowieniem zajęć przeprowadzono nabór kandydatów do klasy
pierwszej. Zapisało się 22 chłopców narodowości niemieckiej i aż 41 polskiej.
Zwerbowanie

tak

znaczącej

liczby

młodzieży polskiej

było

zasługą

ks. Zygarłowskiego. Dzięki temu zaistniały podstawy do uruchomienia klasy polskiej.
Stało się to możliwe dopiero od 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
1919/1920.
Pod koniec sierpnia 1919 roku nastąpiła wymiana dyrektora. Miejsce Niemca
G. Muchla zajął Polak Stanisław Sutkowski. Zmianie dyrektora sprzeciwili się Niemcy i
na znak protestu wycofali swoje dzieci z tej szkoły.
Z pracy w szkole zrezygnowało także wielu niemieckich nauczycieli. Ich
miejsca zajęli natychmiast Polacy. Ułatwiło to nowemu dyrektorowi repolonizację tej
placówki.
Od tej chwili w wolsztyńskim gimnazjum większość kadry pedagogicznej
stanowili już polscy nauczyciele. Zatem nauczanie mogło odbywać się w języku
ojczystym.
Języka polskiego i łaciny uczył Karol Lach, historii i geografii - Stanisław
Spychalski, matematyki i przedmiotów przyrodniczych - Józef Czownicki, a języka
francuskiego i niemieckiego uczyła Aurelia Pawińska.
W owym czasie wolsztyńskie gimnazjum liczyło 72 uczniów.318

315

C. Olejnik, tamże ,s.21.
Tamże, s. 21.
317
J. Krasoń, Sprawozdanie ...., tamże, s 36.
318
Tamże.
316
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1marca dyr. St. Sutkowski został przeniesiony na podobną placówkę do Rawicza. Po
nim funkcję dyrektora wolsztyńskiego progimnazjum przejął Leon Hasiński.
W tym czasie w szkolnictwie średnim nastąpiły zmiany programowe.
Progimnazjum realne przekształcone zostało w zreformowane
klasyczne, w którym
Jednocześnie

progimnazjum

kierunek nauczania wyznaczały przedmioty humanistyczne.

do szkoły przyjęto dziewczęta, dzięki czemu zwiększyła się

liczba

uczniów. Stąd z nowym rokiem szkolnym 1920/21 uruchomiono dwie pierwsze klasy.
W roku szkolnym 1923/24 wprowadzono klasę siódmą, a w następnym ósmą.
Z tą chwilą zostało zlikwidowane progimnazjum. W jego miejsce wprowadzone zostało
oparte na pełnych prawach - Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne.
W dniach 6 i 7 czerwca 1925 roku w wolsztyńskim gimnazjum przeprowadzony
został pierwszy egzamin dojrzałości. Przystąpiło do niego 24 maturzystów.
Absolutorium otrzymało 13 osób, w tym 2 kobiety.319

* * *
1 września 1921 roku otwarto w Wolsztynie Państwowe Seminarium
Nauczycielskie. Dla potrzeb kształcenia polskich kadr pedagogicznych przekazano
obiekt po byłym pruskim Seminarium Nauczycielskim. Przed otwarciem nowej
placówki obiekt musiał przejść gruntowną renowację, gdyż w latach 1914-1920 mieścił
się w nim szpital wojskowy.
Organizatorem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie
i pierwszym jego dyrektorem był Kazimierz Biczysko ze Sokolnik, który po roku pracy
został przeniesiony do Ostrzeszowa.
Po nim z dniem 1

września 1921 r. stanowisko dyrektora Państwowego

Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie objął dr Karol Adwentowski z
Krakowa.320 Postać ogólnie znana. Naukowiec - chemik i pedagog, radca ministerialny
i dyrektor I Departamentu odpowiedzialny za programy nauczania i poziom
podręczników szkolnych.
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Dyr. dr K. Adwentowski

Karol Adwentowski sprawując funkcję dyrektora Państwowego Seminarium
Nauczycielskiego w Wolsztynie dał się poznać z jak najlepszej strony. W trosce o
młodzież pozamiejscową adaptował najwyższą kondygnację budynku szkolnego na
internat, a nad salą gimnastyczną uruchomił zakładową stołówkę.
W celu doskonalenia technik pedagogicznych zorganizował koedukacyjną
szkołę ćwiczeń, nad którą kierownictwo powierzył Wiktorowi Wandyczowi. 321
Pragnieniem dyrektora Adwentowskiego było, aby prowadzone przez niego
seminarium

opuszczali

nauczyciele

wszechstronnie

przygotowani

do

pracy

pedagogicznej. Zadbał zatem, by poza wykształceniem zawodowym opanowali grę na
instrumencie muzycznym, by znali elementy tańców ludowych i interesowali się
majsterkowaniem.
Maksymą dyrektora było powiedzenie: ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną dorastającego pokolenia plac przed szkołą
wyposażył w urządzenia gimnastyczne i komplet boisk do gier zespołowych , które
przekazał dla użytku miejscowej młodzieży.
Wykorzystał także bezpośredni dostęp do jeziora, urządzając przystań kajakową.
Większość przycumowanych tam kajaków pochodziła z przyszkolnej pracowni, w
której młodzież sama je wykonywała.
W 1934 roku na skutek kontrowersyjnej jędrzejowiczowskiej reformy
seminarium nauczycielskie w Wolsztynie zostało rozwiązane a przysposabiającą się
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Tamże.

222

do pedagogicznego zawodu młodzież skierowano do równorzędnych placówek w
Lesznie i Wągrowcu.
Z nowym rokiem szkolnym 1934/35 do poseminaryjnego budynku wprowadzono
gimnazjum. Przemieszczenie tej placówki do nowocześniejszego obiektu stworzyło
podstawę

do przeorganizowania jej z ośmioletniego gimnazjum w szkołę średnią

dwustopniową obejmującą poza czteroletnim gimnazjum

także dwuletnie

liceum

profilowane.
W takich strukturach organizacyjnych placówka ta przetrwała do września
1939 roku.

b - Szkolnictwo zawodowe
W okresie XX-lecia międzywojennego istniała również w Wolsztynie szkoła
rolnicza.

Szkoła rolnicza i internat przy ul. Marcinkowskiego

Szkoła rolnicza rozpoczęła swoją działalność 4 listopada 1919 r. jako pierwsza
placówka oświatowa w mieście. Zajęła pomieszczenia po niemieckiej szkole rolniczej,
której budynek dydaktyczny i

internat

znajdowały się przy obecnej ulicy

Marcinkowskiego. Pierwszym, po odzyskaniu niepodległości, dyrektorem szkoły został
Marian Hozakowski. 322
Początkowe lata tej niezmiernie przydatnej dla rozwijającego się rolnictwa
placówki nie były łatwe. Aby utrzymać szkołę i internat, trzeba było zabiegać o
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materialne wsparcie ziemiaństwa i miejscowych kupców. Mimo ogólnych trudności
szkoła rozwijała się i istniała aż do 1939 roku
W ostatnim roku przed nastaniem II wojny światowej szkołę ukończyło 22
wykwalifikowanych rolników.323

Absolwenci szkoły rolniczej z dyrektorem M. Hozakowskim

W pruskim systemie edukacyjnym nie uwzględniano kształcenia dziewcząt.
Zatem wszystkie funkcjonujące dotychczas w mieście szkoły były placówkami męskimi
Ten dyskryminujący dziewczęta system edukacyjny został w końcu przełamany.
W dniu 24 kwietnia 1919 roku w Wolsztynie uruchomiono Żeńską Szkołę
Wydziałową. Prowadziły ją panie nauczycielki: Janiszewska i Makarewiczówna.
27 września 1921 roku uruchomiono w Wolsztynie także Dokształcającą Szkołę
Zawodową.

Obejmowała

ona

zakresem

szkolenia

teoretycznego

młodzież

przysposabiającą się do rzemiosła poprzez przyuczanie praktyczne u indywidualnych
rzemieślników.
Placówka ta mieściła się przy ulicy 5 Stycznia w budynku dawnej szkoły
ewangelickiej. W 1930 naukę w szkole pobierało 180 terminatorów i czeladników,
a kierownikiem szkoły był Ferdynand Fiebig.324 Szkoła w takich strukturach
programowych i organizacyjnych przetrwała do wybuchu II wojny światowej.
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Budynek szkoły zawodowej przy ul. 5 Stycznia
(dawna szkoła ewangelicka)

c - Szkolnictwo powszechne
W Wolsztynie, pierwsza po odzyskaniu niepodległości szkoła powszechna
została wznowiona w obiekcie przy placu Kościuszki. Była to placówka koedukacyjna,
zbiorcza, gdyż gromadziła młodzież z całego miasta.
Na skutek demograficznego rozwoju i wzrostu ilości młodzieży, w 1934 roku,
szkołę rozdzielono. Młodzież mieszkającą w zachodniej części miasta skierowano do
obiektu, który Magistrat przejął po Koedukacyjnym Gimnazjum. Nowo powołana
placówka oświatowa przybrała nazwę Szkoły Powszechnej nr 1.
W 1937 roku zlikwidowano w wolsztyńskich szkołach wychowanie
koedukacyjne. Chłopców zgromadzono w szkole nr 1, dziewczynki w nr 2. 325
Do 1939 roku Szkołą Powszechną nr 1 kierował Antoni Sturny. 326 Był on
doskonałym dydaktykiem i wychowawcą oraz świetnym organizatorem życia
pozaszkolnego. Z jego inicjatywy powstało i działało wiele zespołów, wśród których
szczególną troską otaczał organizacje sportowe, muzyczne, Ligę Morską i Kolonialną,
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Od 1934 r .kierownikiem Szkoły Powszechnej nr 2 w Wolsztynie był Jan Lipiński.
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PCK i harcerstwo327.

Nic dziwnego, był przecież oficerem Wojska Polskiego i

zastępcą Powiatowego Komendanta Przysposobienia Wojskowego. Dlatego wszystko
co wiązało się z wojskiem, było mu bliskie.

Kier. szkoły A. Sturny

Można było to zauważyć

podczas obchodów świąt państwowych: 3 Maja

i 11 Listopada, w których wolsztyńskie szkoły zawsze uczestniczyły. Z tej okazji
kierownik Sturny przywdziewał mundur wojskowy, do butów przytwierdzał błyszczące
ostrogi, a do boku przypasywał ułańską szablę. Jakaż dostojność wtedy od niego
emanowała, gdy w czasie grania Hymnu Narodowego wyprężony na baczność stał
pośrodku Rynku a wzniesioną szablą oddawał honory Ojczyźnie
Taka postawa kierownika szkoły udzielała się również nauczycielom –
wychowawcom, zwłaszcza tym, którzy jak p. Patalas ukończyli szkołę podchorążych.
Nabyte tam nawyki

i doświadczenia starali się przekazać przyszłemu pokoleniu.

Należy przyznać, że z zadaniem tym radzili sobie doskonale.
W procesie dydaktyczno - wychowawczym szczególny nacisk kładziono
na wychowanie patriotyczne i wojskowe. Dlatego na

zajęciach gimnastycznych

dominowała musztra wojskowa, a na lekcjach śpiewu marsze i piosenki żołnierskie.
Szczególnym sentymentem w tej szkole darzono Marszałka Polski Edwarda
Rydza – Śmigłego. Dlatego uczono tam pieśni wojskowych sławiących jego waleczne
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czyny.

Czytano broszury ukazujące pełne chwały dzieje oręża polskiego. Uczono

wierszy

o głęboko patriotycznych treściach.
Takie systematyczne oddziaływanie na młode umysły osiągało zamierzony cel i

na trwałe pozostawiało ślad w niejednej chłopięcej pamięci. Zresztą patriotyzm nie
tylko

w szkole, ale i życiu codziennym był przez większość wolsztynian stawiany na

poczesnym miejscu.

d - Przedszkole
W okresie międzywojennym w Wolsztynie istniało także przedszkole
nazywane wówczas ochronką. Było usytuowane tuż za przyklasztorną kaplicą a
prowadziły je siostry zakonne.
Ta przedszkolna

wychowawczo-opiekuńcza placówka składała się z

parterowego budynku, do którego dostawiona była obszerna wiata nazywana altaną. W
porze letniej

prowadzono w niej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przejściowo

służyła także jako sala zastępcza do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.
Za tym pomieszczeniem istniał niewielki placyk, na którym znajdowała się
piaskownica. W niej zazwyczaj bawiły się ,,starszaki”. Musiały one pozostawać stale
pod nadzorem siostry wychowawczyni, gdyż pozostawione chwilowo bez opieki
wszczynały natychmiast awantury. Wrzeszczały wówczas niemiłosiernie, wyrywały
sobie wiaderka i okładały się

drewnianymi łopatkami. Trudno było potem takie

poróżnione bractwo doprowadzić do porządku. Wtedy rozstawiano zadziorniejszych
prowodyrów po kątach, a tych pokrzywdzonych usiłowano udobruchać cukierkami.
Jak tylko pogoda sprzyjała, siostra-wychowawczyni lub jej pomocnica
wyprowadzały swoich podopiecznych na spacer po dworskim parku. Najczęściej trasa
wiodła aleją główną w kierunku jeziora, do brodzika, w którym dzieciakom zezwalano
czasem zanurzyć stopy.
Nieraz trasa wiodła

w przeciwnym kierunku, ku wznoszącej się na końcu

polany kapliczce z figurą Matki Boskiej z Lourd, u stóp której składano uzbierane po
drodze kwiatki. W razie zbyt głośnego zachowania lub niepodporządkowania się
obowiązującym rygorom siostra przywoływała dzieciaki do porządku, stukając głośno
drewnianą kołatką.
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Kiedy nieraz i taki sposób bywał mało skuteczny, wówczas z przepastnej kieszeni
habitu wydobywała garść cukierków, którymi obdarowywała tych, co nie sprawiali
kłopotu i bez sprzeciwu podporządkowali się jej nakazom.
Bywało czasem i tak, że nie pomagały ostrzeżenia, przestrogi, a nawet cukierki.
Wówczas do akcji wkraczała kołatka. Przy jej użyciu niesforne dzieciaki

były

przywoływane do posłuszeństwa. ,,Kij i marchewka” także wówczas stanowiły
najskuteczniejszy środek wychowawczy.

10. Przebudowa wolsztyńskiej fary
W kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny nad przejściem do bocznej kruchty znajduje się półkolista pamiątkowa
tablica. Umieszczony na niej tekst oznajmia, że w roku pańskim 1925 wielką
ofiarnością wolsztyńskich parafian, w szczególności kupca Stanisława Musioła i Ireny z
hrabiów Łąckich baronowej Mycielskiej, odnowiono i poszerzono wnętrze świątyni
oraz dobudowano doń kruchtę i zakrystię.
Dzieła przebudowy wnętrza wolsztyńskiej fary dokonał poznański architekt
Stefan Cybichowski. Natomiast renowacji osiemnastowiecznych fresków wykonanych
przez malarza Jana Byczkowskiego dokonał Stanisław Wróblewski z Poznania.
Po usunięciu bocznych przepierzeń prezbiterium zyskało naturalne światło,
a nawy

większą przestrzeń

oraz dwie, bardzo umiejętnie wkomponowane w

architekturę kościoła – galerie. A stało się to dzięki staraniom dziekana i proboszcza
wolsztyńskiej fary księdza Zdzisława Zakrzewskiego,

autora „Zarysu dziejów

Wolsztyna i okolicy”.

Ks. Z. Zakrzewski

228

Wolsztyńska fara ze względu na

bogaty wystrój wnętrza i

unikalne

malowidła stanowi zabytek godny zwiedzania.
Pod kościołem znajduje się grobowa krypta, w której złożone zostały doczesne
szczątki hrabiowskiego rodu Gajewskich - fundatorów fary: Franciszka Gajewskiego,
Rafała Gajewskiego i jego drugiej żony Katarzyny

z Tworzyańskich, Adama

Gajewskiego i jego żony Eleonory z Garczyńskich, Bonawentury Gajewskiego i
Pauliny Gajewskiej, Franciszka Gajewskiego i Emilii Garczyńskiej, Apolinarego
Gajewskiego i jego żony Eleonory oraz Adelajdy Gajewskiej, dziedziczki Tłoków.
Zamieszczone na wschodniej, zewnętrznej ścianie kościoła epitafia wskazują,
że w podziemiach wolsztyńskiej fary pochowani zostali także: Stanisław Plater, zmarły
w 1851 roku, Eleonora z Platerów Wodzicka, zmarła w 1856 roku, oraz Antonina z
Gajewskich Platerowa, zmarła

w 1866 roku.

W podziemiach farnego kościoła spoczywają także dwaj kapłani. Zasłużony w
walce o zachowanie polskości długoletni proboszcz ks. Jerzy Henke i pierwszy
proboszcza wolsztyńskiej fary ks. Stanisława Paschalski.
Przebywając w tym miejscu, warto zwrócić uwagę na dzwonnicę, na której
frontonie znajduje się monumentalna płaskorzeźba przedstawiająca ukrzyżowanie.
Wykonał ją, mając 19 lat, wolsztyński artysta - rzeźbiarz Edward Przymuszała.
Z prawej strony głównego wejścia zachował się nagrobny cokół upamiętniający
fundatorkę szpitala ,,Pod Samarytaninem” Angielkę Marię Pearc., która w 1860 roku
została w sąsiedztwie fary pochowana.
Nie zapomniano również o członkach wspólnoty parafialnej, poległych na
frontach pierwszej wojny światowej i po jej zakończeniu ,w latach 1919-1920. Ich
nazwiska zostały uwiecznione na mało reprezentacyjnym epitafium. Nie dosyć, że
nader skromnym, to w dodatku umieszczonym pod chórem, w zaciemnionej części
kościoła.
Na frontonie fary, po obydwu stronach głównego wejścia, znajdują się tablice
upamiętniające księży, którzy w tym kościele w latach 1931-1941 pracowali i zostali
zamordowani w niemieckim obozie zagłady w Dachau. Dotyczy to księdza dziekana
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Gustawa Bombickiego328 i ks. wikarego Władysława Majchrzyckiego, duchowego
opiekuna Stowarzyszenia Krucjaty Eucharystycznej w Wolsztynie 329.
Nad głównym wejściem znajduje się herb miasta Wolsztyna i figura NMP.
Są to dzieła wykonane także przez rzeźbiarza E. Przymuszałę.

11. Życie powszednie wolsztynian
Niezależnie od trudności gospodarczych i niesnasek politycznych życie
społeczne

i prywatne w mieście przebiegało normalnie. Wolsztynianie bawili się,

kochali, zawierali związki małżeńskie, rodzili dzieci i odchodzili.
Na końcu ulicy Lipowej, już na peryferiach miasta, po przeciwnej stronie byłego
gospodarstwa plebańskiego popularnie zwanego ,,Winnicą”, znajduje się założony
w 1906 roku katolicki cmentarz. Z tej racji ulica Lipowa stanowiła trakt, którym
odprowadzano zmarłych mieszkańców Wolsztyna na miejsce wiecznego spoczynku.

Ulica Lipowa na początku XX wieku

Pogrzebowe kondukty były zatem codziennością tej ulicy. Różniły się tylko
większą lub mniejszą wystawnością oraz ilością żałobników.
Czasami w tym smutnym obrzędzie uczestniczyła kolejarska orkiestra.
Minorowe dźwięki żałobnego marsza skłaniały wtedy mieszkańców ulicy do powagi i
zadumy. Wkrótce jednak ten przygnębiający nastrój pierzchał, gdy po wykonaniu swej
powinności, kiedy jeszcze większość uczestników pogrzebu przebywała na cmentarzu,
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orkiestra w takt porywających marszów, podążała

ulicami miasta do kolejarskiej

świetlicy.
Zapewne bliskość cmentarza zadecydowała , że przy tej ulicy otworzył
zakład znany i szanowany w mieście mistrz kamieniarski Stanisław Gwiazdowski. Po
śmierci ojca, w 1924 roku, zakład przejął jego syn Zygmunt. Odtąd codziennie można
było go zobaczyć, jak ze swoimi uczniami wytwarzał nagrobki lub na granitowych
płytach wykuwał stosowne napisy.
Oprócz smutnych uroczystości miały w Wolsztynie również

wydarzenia

radosne. Były to przede wszystkim śluby, zwłaszcza atrakcyjne, kiedy znani w mieście
obywatele

wydawali za mąż córkę-jedynaczkę. Dla mieszkańców niedużego

miasteczka była to nie lada sensacja.
Dlatego w wieczór poprzedzający zaślubiny przed domem weselnym zbierała
się

kawalerka niemalże z całego miasta. Na spotkanie przynosiła niezliczoną ilość

rupieci, aby je nowożeńcom w darze, ,,na szczęście” podrzucić.
Ten wątpliwej wartości zwyczaj dotarł do Wolsztyna w okresie zaboru pruskiego.
Z tej racji

w miejscowej gwarze był nazywany ,,pulterabent”. Im więcej rupieci

nowożeńcom zostało podrzuconych, tym dłuższe i szczęśliwsze zapowiadało się ich
małżeńskie pożycie. Tego rodzaju

,,szczodrość” sprawiała, że różnego rodzaju

rupieciami zagracano najczęściej całe obejście domu panny młodej.
Można sobie wyobrazić, jak taki przejaw ,,życzliwości” odbierali rodzice panny
młodej, kiedy zobaczyli, w jakim stanie znajduje się otoczenie domu, w którym
nazajutrz ma się odbyć weselne przyjęcie. W dodatku za tak wyrażone ,,życzenia”
przyszli małżonkowie byli obowiązani zgromadzoną młodzież poczęstować ciastem, a
kawalerkę wódką.
Atrakcją Wolsztyna były również okresowe powszechne jarmarki. Odbywały się
one tradycyjnie w centrum miasta, na Rynku. Na targi zjeżdżali kupcy, handlarze
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Jarmark na wolsztyńskim Rynku ( wyd. H. Schulz)

i rzemieślnicy z najodleglejszych zakątków powiatu, a nawet spoza jego granic.
Sprzedawcy przyjezdni rozkładali swoje towary na straganach, które w obawie przed
deszczem lub rażącym słońcem zabezpieczali płóciennymi daszkami.
Stragany ustawiano według ustalonego porządku i w oznaczonych miejscach.
Wzdłuż ulicy Kościelnej rozkładali swoje wyroby producenci owoców i jarzyn,
następnie cukiernicy, kusząc dzieci różnokolorowymi słodyczami i tandetnymi cackami
z wafli. Następne stanowiska zajmowali szewcy, krawcy i kuśnierze oferujący gotową
konfekcję.
Po lewej stronie Rynku sprzedawano materiały bławatne, płótna bawełniane i
lniane oraz serwety, firany, kotary, zasłony, makaty, kilimy i dywany.
Naprzeciw budynku Magistratu, bezpośrednio na bruku, swoje wyroby
rozkładali kowale, ślusarze, blacharze, bednarze i kołodzieje. Kramy i stanowiska
handlowe lokowano również w środkowej części Rynku.
Środek Rynku zajmowały także wozy, z których prowadzono bezpośrednią
sprzedaż zboża siewnego i paszowego, różnego rodzaju nasion oraz ziemniaków,
buraków i kapusty.

W takim zatłoczonym i gwarnym kłębowisku nietrudno było się ustrzec przed
złodziejami, różnego rodzaju naciągaczami i oszustami.
Szczególnie niebezpieczne były tzw. ,,stoliki szczęścia”, przy których sprytni
kuglarze z użyciem kart, kostek lub lusterek naciągali naiwnych, którzy uwierzyli,
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że przy odrobinie szczęścia mogą stać się bogaci. Skutek najczęściej bywał odwrotny.
Kiedy uczestniczący w grze całą uwagę skupiali na wybranym lusterku i z napięciem
oczekiwali szczęśliwego

trafienia, w tym czasie sprytny złodziej opróżniał im

kieszenie.
Nie brakowało również nieuczciwych rzemieślników. Na ulicy Kościelnej
nieopodal Rynku rozkładali swe wyroby szewcy. Oferowali oni sprzedaż w bardzo
szerokim zakresie,

nawet

po niewygórowanych cenach,

modnych na owe czasy

butów.

Oko przyciągały zwłaszcza porozwieszane na regale starannie odrobione,

piękne

i lśniące buty męskie nazywane ,,oficerkami”. Można było im się przyglądać

do woli, dotykać, a nawet przymierzać. Posiadać takie buty było marzeniem niejednego
mężczyzny.
Kiedy któryś z mężczyzn zdecydował się na zakup, wnet dobijano targu.
Po dokonaniu transakcji sprzedawca opakowywał starannie towar, przy tym często
schylał się pod stragan, gdzie szukał papieru lub sznurka, po czym starannie obwiązaną
paczkę wręczał zadowolonemu nabywcy. Po oddaleniu się klienta taki ,,pseudo –
sprzedawca” pospiesznie likwidował stragan i znikał w tłumie.
Jakież było rozczarowanie i rozpacz, kiedy

po powrocie do domu, przy

rozpakowywaniu, zamiast wymarzonych butów ukazywały się wypalone piecykowe
rury.
Do kompletu oszustów i naciągaczy brakowało jedynie Cyganów (Romów).
Na nich nie było trzeba specjalnie czekać. Pojawiali się wszędzie tam, gdzie wyczuwali
możliwość łatwego zarobku, a taką stwarzał im jarmark.
W przeddzień jarmarku zjawiał się w Wolsztynie cygański tabor. Składał się
zazwyczaj

z kilku przystosowanych do zamieszkania wozów. Niektóre z nich były

nawet atrakcyjne, zwłaszcza te pomalowane w różnobarwne kwiaty i sceny z
cygańskiego życia, gdyż wzbudzały zawsze ogólny podziw i ciekawość.
Wolsztyn Cyganie upodobali sobie szczególnie, dlatego byli częstymi gośćmi
w tym mieście. Tutaj się rodzili, zawierali legalne związki małżeńskie i tutaj umierali.
Liczne nagrobki na miejscowym cmentarzu są ewidentnym tego dowodem.
Obozem rozkładali się na placu przy ulicy Młyńskiej, tuż za szkołą. Wówczas
robiło się tam gwarno, rozpalano ogniska, przyrządzano posiłki, a wieczorem śpiewano
i tańczono w rytm cygańskiej muzyki.
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Z jednej strony Cyganie uatrakcyjniali monotonię życia w mieście, z drugiej zaś
wzmagali czujność jego mieszkańców. W trosce o swoje mienie wolsztynianie
staranniej niż zazwyczaj zabezpieczali swoje posesje i starali się unikać bezpośrednich
z Cyganami kontaktów.
Za to Cyganie nie stronili od mieszkańców miasta. Można było spotkać ich
wszędzie, zwłaszcza w ustronnych miejscach. Zaczepiali przechodniów, aby im
,,powróżyć”

lub żebrali w zamożniejszych domach.

Uprawianie takiego procederu należało do obowiązku Cyganek i ich dzieci.
Cyganie - mężczyźni zajmowali się natomiast handlem końmi. Z tej racji interesowały
ich głównie targi konne. Takie targi odbywały się nie tylko z okazji tradycyjnych,
ogólnych jarmarków, ale także

w każdy piątek w ramach cotygodniowego targu.

Do handlu zwierzętami został w mieście wydzielony odpowiedni plac
nazywany targowiskiem. Jak już wspomniano pierwotnie targowisko znajdowało się
pomiędzy remizą straży pożarnej i miejską gazownią. Kiedy okazało się za małe,
zostało przeniesione na sąsiedni teren, usytuowany u zbiegu ulic Gajewskich i Lipowej,
gdzie do niedawna znajdowało się boisko do piłki nożnej.
Teren ten został specjalnie przystosowany do handlu zwierzętami. Z tej racji
podzielono go na oddzielne sektory z przeznaczeniem dla bydła,

trzody chlewnej

i drobnego inwentarza. Największy sektor, zwany ,,majdanem”, przeznaczono dla koni.
Dla Cyganów miejsce to stanowiło swoiste ,,eldorado”.
Aby udało się korzystnie sprzedać nie zawsze najlepszej jakości konia, należało
go wcześniej odpowiednio przygotować. Dlatego w przeddzień jarmarku Cyganie
wyprowadzali przeznaczone do sprzedaży konie nad ,,Głęboki Rów”, gdzie je myli,
przycinali im ogony i grzywy oraz czernili kopyta. Po takich kosmetycznych zabiegach
nawet dwudziestoletnia chabeta prezentowała się jak rosły źrebak.
Często jednak kupujący, chociaż sam nie znał się na koniach, nie pozwalał, aby
go zrobiono ,,w konia”. Udawał się wtedy do restauracji ,,u Bocheńskiego” gdzie przy
stoliku z piwem oczekiwała grupa osób, które znały się na końskich transakcjach.
Znawcy ci wiedzieli jak ustalić wiek konia i sprawdzić jego fizyczną sprawność.
Obchodzili wtedy wystawione na sprzedaż zwierzę dookoła, poklepywali je po zadzie,
zaglądali w zęby, sprawdzali kopyta, a na koniec biegali z nim po majdanie.
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Przyglądając się tak przeprowadzanym transakcjom handlowym, można było się
nieraz zdrowo ubawić.
*

*

*

Wiosną 1935 roku Wolsztyn odwiedziła grupa kwatermistrzowska poznańskiego
garnizonu, która na terenie miasta i w okolicznych folwarkach organizowała dla
oficerów i żołnierzy kwatery w związku z zaplanowanymi manewrami.
Zapowiedziane manewry odbyły się latem. Od Zbąszynia przez Wolsztyn do
Kościana przemieszczały się formacje wojsk pieszych, szwadrony kawalerii i
niezliczona kawalkada taborów.
Przegrupowywaniu poszczególnych oddziałów towarzyszyły gromkie rozkazy,
wybuchy petard, kwik koni i świst kawaleryjskich szabel.
Kiedy już ta wrzaskliwa kawalkada wozów, koni i ludzi przemieściła się za
miasto, nad Wolsztyn nadleciały samoloty. Dla mieszkańców miasta, szczególnie
młodzieży, stanowiły one największą atrakcję.

---------o o O o o ---------
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Rozdział V
Przed wybuchem II wojny światowej

1.Nacjonalistyczne ekscesy
W okresie narastającej psychozy wojennej również hasła nacjonalistyczne
zaczęły brać górę nad zdrowym rozsądkiem. Rozbudzały one niechęć

i wrogość w

stosunku do mieszkającej na naszych ziemiach ludności niepolskiej, w szczególności do
społeczności żydowskie330
Także w Wolsztynie, podobnie jak w innych ośrodkach kraju, nie obeszło się
bez antysemickich nagonek i ekscesów. Tym niechlubnym akcjom polegającym

na

dyskredytowaniu żydowskiego rzemiosła i handlu patronowali członkowie ugrupowań
endeckich.
W Wolsztynie szczególną aktywność przejawiali członkowie Stronnictwa
Narodowego, organizacji
mieście jak i na wsi.

o bardzo prężnych strukturach,

działającej zarówno w

Działacze tej organizacji, występując grupowo, bojkotowali

żydowskich kupców, odstręczając zainteresowanych od czynienia zakupów w ich
sklepach. Tych, których

nie zdołano przekonać uwieczniano na zdjęciach, które

następnie wystawiano w miejscach publicznych na pośmiewisko
Tego rodzaju nacjonalistyczne

.

ekscesy, zmierzały jednoznacznie do

zlikwidowania niewygodnych konkurentów handlowych i otwierały pole do szerszego
działania polsko-katolickim przedsiębiorcom.
Antysemickie nagonki nie były również wolne od poważniejszych przestępstw,
jakich w stosunku do ludności żydowskiej dopuszczały się elementy kryminalne.
Zorganizowane bandy napadały na przedsiębiorstwa żydowskie, niszczyły witryny
sklepowe, rabowały towar i mienie prywatne.
Przyczyny tych grabieży były na ogół znane. Narastaniu tego przestępczego
zjawiska sprzyjały niekorzystne warunki ekonomiczno – społeczne,

czego efektem

było powszechne bezrobocie i rozprzestrzeniająca się bieda.
Wśród wolsztynian zapewne przetrwał w pamięci gangsterski wybryk, jaki miał
miejsce pewnego jesiennego poranka. Dokonano wówczas napadu na sklep bławatny
330

Historię wolsztyńskich Żydów opisał C. Olejnik., Żydzi w Wolsztynie i okolicy, Wolsztyn 2000.oraz
w art. zamieszczonych na łamach ,,Gazety Lubuskiej” Nr 190, 196 i 202. z 1999 r.
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braci Simonsohnów, który znajdował się przy ulicy Biała Góra 10. Napastnicy byli tak
pewni bezkarności, że na wyprawę łupieską przybyli wozem. Wyposażeni w łomy i
siekiery powyłamywali w drzwiach i oknach kraty, porozbijali witryny sklepowe, a
zrabowany towar usiłowali załadować na podstawiony wóz.
Powiadomiona o napadzie policja skierowała do akcji dwóch swoich
funkcjonariuszy: Zastępcę komisarza Kujawę i policjanta Styperka. Przybyli na miejsce
przestępstwa policjanci podjęli natychmiast interwencję. Kiedy jednak stwierdzili, że
mają do czynienia z wyjątkowo groźną bandą i nie są w stanie zapanować nad sytuacją,
wezwali posiłki.
Przestępcy, pewni swej przewagi, poczynali sobie szczególnie zuchwale.
Aby odwrócić uwagę policjantów, rozpoczęli dewastację sąsiednich sklepów.
Kiedy usiłowano je podpalić, wówczas policja użyła broni. Doszło do walki wręcz.
Na ciosy łomów odpowiadano razami kolb karabinowych i ostrzegawczymi strzałami.
W tej walce z przestępcami najskuteczniej radził sobie z-ca komendanta policji
– Kujawa. Do chwili przybycia pomocy sam jeden, przy użyciu rewolweru i pałki,
odpierał usiłujących obezwładnić go złoczyńców. Dzięki

natychmiastowej i

zdecydowanej akcji udało się policji zatrzymać złodziei i położyć kres grabieży.
Ujętych przestępców osadzono w miejscowym areszcie, a po osądzeniu
odtransportowano do zakładu karnego we Wronkach. Od tej chwili nie mówiło się już
o panującej w mieście samowoli i bezprawiu. Wolsztynianie mogli spać bezpiecznie,
spokojni o własne mienie.
Wraz ze zlikwidowaniem tej niebezpiecznej bandy w mieście wcale nie ustała
kampania antyżydowska. Nagonka na Żydów była prowadzona nadal, tylko pod inną
postacią. Polegała ona na malowaniu na żydowskich domach gwiazd Dawida
i obraźliwych, antysemickich napisów.
Podobną kampanię prowadzono także przeciwko Niemcom. Objęto nią również
Polaków, których pomawiano o proniemieckie sympatie. Ich domy i parkany także
piętnowano, ale swastykami.
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2. Udział Polski w rozbiorze Czechosłowacji
Pewien optymizm w życie wolsztynian, wstrząsane ustawicznymi ekscesami i
narastającą psychozą wojenną, wniosła wiadomość o wkroczeniu wojsk polskich na
terytorium Czechosłowacji i zajęciu Zaolzia.331
O tym kontrowersyjnym ,,wyczynie” oręża polskiego wolsztynianie dowiedzieli
się z radia. Natychmiast władze administracyjne miasta wydarzenie to usiłowały
nagłośnić, budując wokół atmosferę euforii i niebywałego sukcesu. Toteż niebawem
miasto tonęło

w powodzi biało – czerwonych flag, a z wystawionych w oknach

odbiorników radiowych płynęły dźwięki wojskowych marszów.
W przerwach pomiędzy popisami wojskowych orkiestr sprawozdawca radiowy
podnieconym głosem relacjonował, jak to oddziały polskie przekraczały most na
rzece Olzie i jak entuzjastycznie były witane przez ludność czeskiego Cieszyna.
Trudno powiedzieć, kiedy ta euforia w Wolsztynie przygasła. Wszystko
wskazywało, że nastąpiło to stosunkowo prędko. Około południa powiewające na
prywatnych domach flagi poznikały. Jedynie zachowały się na szkołach i urzędowych
gmachach. Znać wtedy

wolsztynianie zrozumieli, że to, co rządowa propaganda

usiłowała zamienić w sukces, było wielką niegodziwością.
Zajęcie Zaolzia ugrupowania prorządowe usiłowały wykorzystać do stworzenia
jednolitego bloku politycznego pod sztandarem Obozu Zjednoczenia Narodowego.
W związku z tym na parkanach i murach domów pojawiły się propagandowe plakaty
ukazujące naszą militarną potęgę.
Szczególnie wymowne były hasła, jakie na nich figurowały: ,,Gwałt zadany
siłą, musi być siłą odparty” lub ,,Swego nie damy, napastnika zwyciężymy”.
Obiecującą była także zapowiedź, że ,,w wypadku wojny każdy mężczyzna bez
względu na wiek i każda kobieta będą żołnierzami”.
Takiej treści plakaty i hasła ukazywały się coraz częściej, a ilość ich wzrastała
stosownie

do narastającej psychozy związanej z wybuchem wojny niemiecko-

polskiej.

331

Miało to miejsce 2 października 1938 roku.
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3. Niemiecka mniejszość narodowa
W obliczu zagrożenia wojennego władze Wolsztyna podjęły szereg działań,
które miały złagodzić lub ograniczyć do minimum skutki ewentualnego ataku wroga.
Przygotowania te nie uszły uwadze miejscowych Niemców. Nie trwali oni bezczynnie.
Stali się bardziej operatywni i przy tym przebiegle czujni. Dla urzeczywistnienia swoich
narodowościowych planów starali się w maksymalnym stopniu wykorzystać należne im
prawa i swobody obywatelskie.
Niemcy tworzący mniejszość narodową to potomkowie dawnych osadników,
którzy do Wolsztyna przybyli w okresie kolonizacji i zaboru pruskiego. Zdążyli oni za
ten czas głęboko zapuścić korzenie, by poczuć się współobywatelami tego miasta.
Przed wybuchem II wojny światowej ( w 1938 r) Niemcy w Wolsztynie
stanowili 8 % populacji tj. około 250 osób. W ich posiadaniu znajdowało się około 24
% przedsiębiorstw: sklepów, magazynów i zakładów produkcyjnych. Browar stanowił
własność Richarda Bloensa a mleczarnia należała do Wilhelma Manthego.
Właścicielem wytwórni napojów gazowanych

był

Paul Findeklee, winiarni Otto

Zeidler, hurtowni żelaza -E Schulz, kawiarni - Georg Schulz a księgarni E J.Scholz,, .332
Niemcy jako mniejszość narodowa z przysługujących im praw i swobód
obywatelskich korzystali najszerzej. Mieli prawo wyboru własnego reprezentanta do
polskiego parlamentu i prowadzenia własnych szkół powszechnych z niemieckim
językiem nauczania.

Budynek prywatnej szkoły niemieckiej przy ul. 5 Stycznia.

332

Ponad to w posiadaniu Niemców znajdowało się : 5 sklepów konfekcyjnych, 4 kolonialne, 3
rzeźnicze, 2 bławatne, 1 żelazny i 1 piekarniczy.
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Posiadali również prawo zrzeszania się w stowarzyszenia społeczno –
kulturalne, związki wyznaniowe i organizacje sportowe. W oparciu o te uprawnienia
utrzymywali amatorski teatr, świetlice i kluby, a od 1924 roku wydawali nawet własne
czasopismo pt. ,,Wollsteiner Zeitung”.
Tego rodzaju uprawnienia satysfakcjonowały wolsztyńskich Niemców jedynie
do 1933 roku. Od chwili dojścia Adolfa Hitlera do władzy bardzo uaktywnili swoją
działalność. Nabrali pewności siebie. Coraz odważniej domagali się rozszerzenia
dotychczasowych przywilejów. Żądali większych swobód organizacyjnych i prawa do
publicznego manifestowania swojej narodowej tożsamości.
Kością niezgody pomiędzy niemiecką mniejszością narodową a władzami
miasta Wolsztyna stał się zamiar wybudowania niemieckiego gimnazjum. Niemcy, nie
czekając na uzyskanie stosownego zezwolenia, wykupili od pp. Kosteckich dom
(usytuowany u zbiegu ulic Polnej i Gajewskich), rozebrali go, a na tym miejscu
zgromadzili potrzebne materiały budowlane.
Pozwolenia na budowę gimnazjum nigdy nie uzyskali, a zgromadzony budulec
musieli zużytkować do innych celów. W dodatku władze miasta zlikwidowały
niemiecką szkołę powszechną, kiedy stwierdziły, że zamiast realizacji obowiązującego
programu nauczania prowadzi wychowanie w duchu odwetu i rewizjonizmu.
Władze Wolsztyna przyczyniły się także do wydalenia z miasta zwierzchnika
wolsztyńskiej gminy protestanckiej pastora Lorenza Bartheau, gdyż jak uzasadniano
,,rozwijał działalność w duchu niemieckim, a dla polskości szkodliwą”. 333
Niepowodzenia te bynajmniej nie załamały wolsztyńskich Niemców, lecz
przeciwnie, ich skonsolidowały. Zwarli jeszcze bardziej swoje szeregi i podnieśli
wrzawę, traktując brak zgody na budowę niemieckiego gimnazjum i likwidację
niemieckiej szkoły publicznej

za przejaw dyskryminacji,

próbę ograniczenia

należnych praw oraz jako przykład złej woli i arogancji miejscowych władz.

333

Z. Zakrzewski, tamże, s. 42.
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Uczniowie szkoły niemieckiej

Jak wyglądało w rzeczywistości

,,ograniczanie praw” dla

tej mniejszości

narodowej, wolsztynianie mogli przekonać się naocznie podczas dorocznych zjazdów
niemieckiego

ziomkostwa

zjednoczonego

w

szeregach

,,Deutscher

National-

Sozialistischer Verein in Polen”. (Niemieckie Zrzeszenie Narodowo-Socjalistyczne w
Polsce).
Ta rzekoma ,,niemiecka mniejszość narodowa”, aby zamanifestować swoją
zwartość, liczebność i siłę, zbierała się zawsze solidarnie w drugim dniu Zielonych
Świąt w sadzie obok restauracji ,,Berzyński Młyn”, której właścicielem był zacięty
wróg polskości i niemiecki nacjonalista – Fryderyk Thiem.

Restauracja „Berzyński Młyn”
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W organizowanych przez niemiecką mniejszość narodową zjazdach, które
władze Wolsztyna traktowały jako ,,folklorystyczne festyny”, często uczestniczyli
zapraszani z Niemiec wyżsi działacze partyjno-administracyjni tak zwani ,,leiterzy”.
Jednak najczęstszym gościem urządzanych w ,,Berzyńskim Młynie” imprez bywał inż.
Rudolf Wiesner z Bielska.
Rudolf Wiesner, Austriak z pochodzenia a zagorzały hitlerowiec

z

przekonania, dał się poznać jako zaciekły szowinista i nacjonalista Jako przedstawiciel
niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce zostaje wybrany senatorem. Od tej chwili
staje się jej duchowym przywódcą i przewodniczącym ,,Deutscher NationalSozialistischer Verein”, stowarzyszenia, które z czasem utworzyło bardzo agresywną i
niebezpieczną organizacyjną przybudówkę młodzieżową pod nazwą ,,Jungdeutsche
Partei” (Partia Młodoniemiecka).
W latach trzydziestych organizacje te zasilane napływającymi z Niemiec
funduszami wzmogły bardzo zaciętą kampanię antypolską. Tym niebezpieczną, gdyż
skupiały wszystkie środowiska niemieckie w Polsce aktywnie zaangażowane na rzecz
hitlerowskiej polityki334.
W takich sprzyjających warunkach ,,Jungdeutsche Partei” rozwijała się
niezmiernie dynamicznie. Licząca w 1930 roku zaledwie 300 członków organizacja, w
cztery lata później miała już 6 tysięcy, by tuż przed wojną, w 1939 roku, liczba ich
osiągnęła pół miliona ( dane liczbowe odnoszą się do całego przygranicznego pasa).
Na bazie intensywnie rozwijającej się ,,Jungdeutsche Partei” w sierpniu 1937
roku w strefie przygranicznej z Niemcami Rudolf Wiesner tworzy okręgi ,,Freikorpsu”
i ,,Selbstchutzu”. Były to zakonspirowane bojówki hitlerowskie, które miały
w wyznaczonych okręgach szerzyć defetyzm i sabotaż. Na rozkaz zaś centrali, której
siedziba mieściła się we Wrocławiu, miały przystąpić bezzwłocznie do akcji czynnej.
Z centrali tej wychodziły również rozkazy dla hitlerowskich bojówek
szkolonych pod przykrywką zajęć sportowych w ramach tak zwanego ,,Sportvereinu”
lub stowarzyszenia ,,Concordia”.
W Wolsztynie taki ośrodek do szkoleń sportowych znajdował się na zapleczu
Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego i w Karpicku na

334

tzw. ,,Kaffenbergu”.

Na terenie Wolsztyna przywódcą JDP był Hans Glodny.
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W tych ośrodkach gromadzili się wolsztyńscy ,,młodoniemcy”, aby przysposabiać
,,ciało i ducha” do wyznaczonych zadań.

o
Grupa ,, Jungdeutsche Partei” podczas ćwiczeń.

Podzieleni na pododdziały liczące od 20 do 25 osób uprawiali te ,,cielesne
ćwiczenia”, biegając po pobliskim lesie. Kto to widział, zadawał sobie pytanie: ,,Co ta
gonitwa ma wspólnego ze sportem ?” I słusznie, że miał takie wątpliwości. Przecież
były to rutynowe zajęcia wojskowe prowadzone pod kierunkiem wytrawnych
fachowców przeszkolonych w specjalnym ośrodku ,,Abwehry” w Głubczycach na
Opolszczyźnie. Przedostawali się oni do Polski przez tzw. ,,zieloną granicę”, aby tu
szkolić

przyszłych dywersantów i sabotażystów gotowych w każdej chwili zadać

Polakom cios w plecy.
Polski kontrwywiad

tego rodzaju

niemiecką działalność prowadzoną poza

granicami Niemiec nazywał ,,V kolumną”.
W

takiej

atmosferze i przy tak wzmożonej aktywności organizacyjnej

odbywały się w Wolsztynie doroczne zjazdy niemieckiego ziomkostwa. Im bliżej
wojny, tym atmosfera na tego rodzaju spotkaniach stawała się bardziej napięta i
nieznośna.
Szczególnie w pamięci wolsztynian utrwalił się zjazd, jaki miał miejsce w
czerwcu 1939 roku. Było to już po anektowaniu przez wojska niemieckie Austrii i
Sudetenlandu oraz zajęciu Czech i Moraw.
Było to również po odbytej we wrześniu 1938 roku w Norymberdze partyjnej
fecie o nazwie ,,Der Parteitag Grossdeutschland”, na której Hitler w obecności
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półmilionowej rzeszy swoich ideowo wiernych wyznawców i zaproszonych
zagranicznych gości zaprezentował militarną potęgę Niemiec.
Wydarzenia powyższe w szczególny sposób podniecały licznie zgromadzonych
w ,,Berzyńskim Młynie” Niemców. Wpłynął na to również fakt, że w imprezie tej
oprócz stałych bywalców, Wiesnera i jego kompanów, uczestniczył także zaproszony z
Grunbergu (Zielonej Góry) ,,politischeleiter”, zagorzały hitlerowiec i nazista.
Jako uczestnik ,,norymberskiej imprezy”, po tym, co tam zobaczył i usłyszał, był tak
pewny siebie, że nie zamierzał wcale ukrywać swoich antypolskich poglądów czy
agresywnych zamiarów Hitlera.
Znamienne było jego szowinistyczne wystąpienie pełne buty, pogróżek
i zapewnień, że Fuhrer nigdy nie wybaczy upokorzeń i zniewag, na jakie są narażeni
jego rodacy mieszkający poza granicami III Rzeszy. Przy gromkim aplauzie i
niemilknących

wiwatach

,,leiter”

zakończył

przemówienie

prowokacyjnym

stwierdzeniem: ,,Niemcy nigdy nie były i przenigdy nie będą kowadłem. Niemcy zawsze
będą spełniać rolę młota”.
Okoliczni mieszkańcy, który znali język niemiecki i z oddali przysłuchiwali się
temu

antypolskiemu przemówieniu długo nie mogli wybaczyć obecnemu

imprezie

Komendantowi

Policji

Państwowej

Wiktorowi

na tej

Sauterowi335,

i

funkcjonariuszowi Kujawie, że w porę nie przerwali tego buńczucznego, pełnego
pogróżek, nienawiści i szowinizmu, godzącego w polską rację stanu, wystąpienia.

14. ,,V kolumna”
Agresywne plany Hitlera powiązane z szowinistycznymi wystąpieniami
leiterów oraz atmosfera towarzysząca nacjonalistycznym zjazdom niemieckiej
mniejszości narodowej były swoistym wyzwaniem dla ,,młodoniemców”.

Toteż

wkrótce ożywili swoją działalność. Potajemnie zbierali się w zacisznych, ustronnych
miejscach, np. w ,,Ruchockim Młynie” czy restauracji Wernera w Karpicku lub u
Thiema w ,,Berzyńskim Młynie” gdzie dyskutowali, naradzali się

i ustalali plany jak

skutecznie zaszkodzić Polsce.

335

Wiktor , Hugo Sauter komendant Policji Państwowej w powiecie wolsztyńskim. Po ewakuacji
Wolsztyna we wrześniu 1939 roku przedostał się na Kresy Wschodnie. Wzięty do niewoli przez Armię
Sowiecką został zamordowany przez NKWD w Twerze. Wg Jędrzej Tucholski ,,Mord w Katyniu Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk” IW Pax, Warszawa 1991.
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Szczególnie ożywioną działalność ,,Jungdeutsche Partei” prowadziła we wsiach
o dużym skupisku Niemców. Do takich należały: Jaromierz, Tuchorza, Obra, Barłożnia,
Mochy, Kaszczor i Tarnowa. W tych miejscowościach najwcześniej rozpoczęły swą
działalność konspiracyjne organizacje o nazwie ,,Selbstschutz” i ,,Freikorps”, skupiając
i szkoląc ,,młodoniemców” do zadań sabotażowo – dywersyjnych. 336
Najdalej we wrogich wobec Polski poczynaniach posunęli się niemieccy
nacjonaliści

w Tarnowej. Utworzyli oni organizację bojową, (Kampforganisation),

która w chwili wybuchu wojny ( 1 września 1939 roku), wszczęła zbrojne powstanie,
ogłaszając się za Aufstandische. (powstańców)337
Organizacyjne ożywienie niemieckiej mniejszości narodowej i tworzenie
nielegalnych struktur nie mogło pozostać niezauważone przez polskie władze. Nie
podjęły one jednak żadnych działań, które by przytłumiły wzmożoną aktywność
Niemców. Wobec biernej postawy miejscowych władz czuli się oni bezkarni.
Natomiast coraz śmielszymi poczynaniami swoich niemieckich sąsiadów
przerażeni byli Polacy. Do Wolsztyna docierały zatem pełne niepokoju informacje
wskazujące na konspiracyjną działalność niemieckich ugrupowań i ich sabotażowodywersyjne plany przeciw Polsce. Ale tym wieściom władze miasta jak i powiatu nie
dawały wiary i pozostawały długo na nie głuche. Wobec tak obojętnego stanowiska
wolsztyńskich władz Niemcy działali coraz odważniej i śmielej, nie kryjąc się wcale ze
swoją antypolską działalnością.
W końcu cierpliwość władz się przebrała. Latem 1939 roku poczynaniami
,,młodoniemców” zainteresował się polski kontrwywiad.338 Przy jego pomocy
wolsztyńskiej policji udało się ustalić listę osób zaangażowanych na rzecz ,,Freikorpsu”
i ,, Selbstchutzu”. Obejmowała ona w sumie 120 Niemców

gotowanych

do

podejmowania zadań dywersyjno-sabotażowych. Ich przywódcami byli Bruno Schulz,
asesor z Wolsztyna i Gerhard Schulz, właściciel ziemski z Jaromierza.339

336

Tę sprzeczną z polskim prawem działalność komórek hitlerowskiego podziemia udało się odtworzyć
dzięki mieszkańcom Tuchorzy. Z ich relacji uzyskano wiele cennych wiadomości o działalności
,,młodoniemców”, ich przygotowaniach do akcji dywersyjno-sabotażowych i szpiegowskich oraz
aresztowaniu okręgowego przywódcy - Groha.
337
Relacja starosty Józefa. Kaczorowskiego ,Ostatnie tygodnie II Rzeczypospolitej..., Głos Wolsztyński,
wyd. spec. 1 IX 1939, s.6-17.
338
Kontrwywiadem czyli zwalczaniem obcego wywiadu zajmowały się Samodzielne Referaty
Informacyjne przy Dowództwach Okręgu Korpusu, (M. Turlejska, tamże ,s.273).
339
Panowie ci należeli do zakazanej w Polsce hitlerowskiej partii o nazwie NSDAP.
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W toku działań operacyjnych oficerowie V referatu DOK340 odkryli, że ustalone
osoby są postaciami drugorzędnymi. Stwierdzili, że za nimi ukrywa się ktoś, kto pełni
rolę przywódczą, kto tę działalność organizacyjną napędza i jest za nią odpowiedzialny.
Długo nie było dane polskiemu kontrwywiadowi tej osoby ustalić.
Z inicjatywy DOK wprowadzono we wsiach nocne patrole. Miały one bronić
polskich

obywateli i strzec ich mienia przed niemieckimi sabotażystami. Jednak

najważniejszym zadaniem

było prowadzenie stałej obserwacji

najaktywniejszych

Niemców: co robią, z kim się kontaktują i kto ich odwiedza. Już wkrótce okazało się,
że było to przedsięwzięcie dobrze przemyślane i w efekcie skuteczne.
Końcem lipca 1939 roku w Tuchorzy podczas rutynowego obchodu patrol
złożony z braci Stróżyńskich zatrzymał podejrzanego osobnika, który samotnie podążał
od stacji kolejowej w kierunku wsi. Najwidoczniej przybył do Tuchorzy wieczornym
pociągiem. Po wylegitymowaniu stwierdzono, że podróżny ten nazywa się Groh, jest
obywatelem polskim niemieckiego pochodzenia i mieszka na stałe w Przyprostyni koło
Zbąszynia. Celem jego przyjazdu są odwiedziny przyjaciela.
Tym ,,przyjacielem”, którego zagadkowy podróżny zamierzał odwiedzić, był Rudi
Kuss - przywódca miejscowego ,,Freikorpsu”. O tym odkryciu powiadomiono komórkę
DOK-V w Wolsztynie, która podjęła bezzwłocznie akcję. W zupełnej ciszy obstawiono
posiadłość Kussów i niespodzianie wkroczono do wnętrza domu.
Widocznie szczęście odwróciło się od niemieckich dywersantów, gdyż prawie
w komplecie przyłapano ich, jak ustalali zadania dla hitlerowskich bojówek. Zaistniały
zatem podstawy, aby ostatecznie rozprawić się z ,,młodoniemcami”.
Groh został zatrzymany i przekazany do dyspozycji kontrwywiadowczej
agenturze

w Poznaniu. Pozostałych zaś uczestników konspiracyjnej narady

wypuszczono na wolność i przekazano pod szczególny nadzór miejscowej policji.
Najwidoczniej uznano ich za osoby

drugorzędne, zatem mniej szkodliwe. Policję na

razie interesowało jedynie, kto to jest Groh

i jaką funkcję w tej niemieckiej,

konspiracyjnej organizacji sprawuje.
Już wkrótce kontrwywiad ustalił, że Groh wcale nie mieszka w Zbąszyniu, lecz od
dawna przebywa na terenie Tuchorzy. Do tej miejscowości przybył z Vaterlandu, by

340

Departament Obrony Kraju - komórka kontrwywiadowcza działająca na terenie powiatu.
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w powierzonym mu okręgu kierować szkoleniem członków ,,Freikorpsu” i prowadzić
działalność wywiadowczą na rzecz hitlerowskich Niemiec.
Groh był postacią wielce zagadkową. Rzadko pokazywał się publicznie i
chociaż

w okręgu wolsztyńskim działał od dawna to oficerom DOK nie udało się go

namierzyć. Pozostając w cieniu, stawał się szczególnie groźny i niebezpieczny, gdyż
przejawiał duże zdolności organizacyjne.
Nawet prowadzona przez kontrwywiad wnikliwa obserwacja działającej na
terenie Wolsztyna komórki ,,Jungdeutsche Partei” nie była w stanie ustalić oblicza tego
przebiegłego hitlerowca. Grohowi udawało się nawet kilkakrotnie przechytrzyć
oficerów kontrwywiadu i skutecznie zatrzeć za sobą ślady. Trzeba przyznać, że był
wytrawnym szpiegiem, świetnie wyszkolonym i doskonale przygotowanym do
dywersyjnej działalności. W końcu jednak wpadł.
Aresztowanie Groha i wyeliminowanie go ze struktur niemieckiego podziemia
sparaliżowało

w znacznym stopniu dywersyjną działalność ,,młodoniemców”

w okręgu wolsztyńskim. Wielu członków tej szkodzącej Polsce organizacji zmieniło
adres zamieszkania i dalszą dywersyjną działalność prowadziło z ukrycia.
Rozbicie

podziemnych

struktur

hitlerowskiej

działalności

w

okręgu

wolsztyńskim zapoczątkowało serię aresztowań w innych przygranicznych okręgach,
gdzie

unieszkodliwiono również wielu, podobnych Grohowi,

zakonspirowanych

niemieckich dywersantów i szpiegów.
Przeciw tego rodzaju akcjom wymierzonym w hitlerowskie podziemie Niemcy
usiłowali protestować. Nie pomogły nawet interwencje senatora Wiesnera u wyższych
władz polskich. Przeciwnie, tego rodzaju działania wręcz mu zaszkodziły.
Na nic się również zdały głośne protesty wolsztyńskich ,,młodoniemców”.
Wobec stanowczości i zdecydowanej postawy miejscowych władz stali się bezradni i
niezdolni do podejmowania jakichkolwiek radykalniejszych kontrakcji. Stworzyli
jedynie tzw. ,,czarną listę”, na której umieścili nazwiska

osób znanych

z

antyniemieckich poglądów.
Działalność ,,młodoniemców” w powiecie wolsztyńskim bynajmniej
ustała.

nie

Została jedynie w jakimś stopniu przyhamowana. Wszelkie poczynania

związane z

dotychczasową działalnością organizacyjną

przybrały formę bardziej

zakonspirowaną lub mieszczącą się w granicach legalności.
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W wywrotowej działalności ,,Jungdeutsche Partei” zagadkową rolę spełniał
Związek Mężczyzn i Młodzieży Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego w
Wolsztynie, którego aktywnymi członkami byli: Schulz, Scholz, Thiem, Bloens,
Tauschke, Widmayer, Enderich i wielu jeszcze innych Niemców.
Niemcy ci mieli działalność dywersyjną ułatwioną, gdyż należeli do
stowarzyszenia, które działało legalnie i miało zagwarantowaną ochronę prawną.
Niemniej jednak byli ostrożni i swą działalność polityczną prowadzili

w ukryciu.

Zdawali sobie sprawę, że są pod ścisłą obserwacją wolsztyńskiej policji i w razie
jakiejkolwiek wpadki czeka ich taki sam los, jaki spotkał ,,młodoniemców”.

Związek Mężczyzn i Młodzieży Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego
w Wolsztynie

Ostateczny cios wywrotowej działalności niemieckiej mniejszości narodowej
polskie służby specjalne zadały w dniu 6 sierpnia 1939 roku z chwilą aresztowania ich
duchowego przywódcy i inspiratora wszelkich prohitlerowskich poczynań - senatora
Wiesnera. Od dawna kontrwywiadowi polskiemu było wiadomym, że organizatorem,
protektorem i prowodyrem niemieckich grup dywersyjno-sabotażowych był Rudolf
Wiesner.
Jednak wobec jego osoby

kontrwywiad był bezradny. Wiesnera

chronił

immunitet senatorski nadany przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Dopiero
udowodnienie Wiesnerowi działalności szpiegowskiej i

praktyk sprzecznych z
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mandatem senatora pozwoliło na jego izolowanie. Jednak na skutek interwencji
Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka został z więzienia zwolniony. 341
Senator Wiesner, zdając sobie sprawę, że jako przywódca ,,niemieckiej
mniejszości narodowej” w Polsce został ,,spalony” i stał się ,,bezużyteczny” udał się
przez Gdańsk do Rzeszy.

5. W obliczu wojennego zagrożenia
Wybuch

II

wojny

światowej

nie

był

dla

mieszkańców Wolsztyna

zaskoczeniem. Do położonego zaledwie 12 km od polsko – niemieckiej granicy miasta
nader często docierały wieści o tym, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów.
Fragmenty na pozór mało znaczących pogłosek zebrane razem składały się
jednoznacznie na całość wydarzeń, które nie wróżyły naszej ojczyźnie nic dobrego.
Potwierdzeniem tego były agresywne poczynania Hitlera, który w myśl hasła:
,,Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer” dążył do podporządkowania sobie większości krajów
Europy. Dowodem na to było wypowiedzenie przez faszystowskie Niemcy traktatów
locarneńskich.
Odstąpienie od podjętych w Locarno gwarancji otwierało Hitlerowi drogę
do realizacji jego agresywnych planów. Następstwem tego było wprowadzenie wojsk
do zdemilitaryzowanej Nadrenii, anektowanie Austrii i Sudetenlandu, opanowanie
Czech, Moraw i Słowacji oraz oderwanie Kłajpedy od Litwy. Wokół Polski wytworzyła
się bardzo niekorzystna sytuacja polityczna.
Przy takim osaczeniu naszego kraju przez hitlerowskie wojska nie trzeba było
być strategiem, aby zauważyć, że Niemcy niechybnie przygotowywały się do wojny
z Polską. W takich okolicznościach rząd Polski nie mógł trwać bezczynnie. Podjął
zatem stosowne środki zabezpieczająco-obronne, wprowadzając na obszarze państwa
stan wzmożonej gotowości bojowej.
Działania związane z obronnością kraju wprowadzono również w Wolsztynie.
W związku z tym uaktywniono pracę organizacji paramilitarnych jak: Przysposobienie
Wojskowe, Związek Strzelecki ,,Strzelec” , Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż

341

M. Wańkowicz,, Westerplatte”s,17.Nazwisko Wiesnera wymienia także M. Turlejska, tamże,s.358.
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czy Bractwo Kurkowe. Potwierdzeniem tego były częste zajęcia na strzelnicy ,,Sokoła”,
gdzie doskonalono ,,sprawność oka” i musztrę zgodną z regulaminem wojskowym.
W lipcu w budynku ,,Grand Hotelu” skoszarowano grupę studentów z Poznania,
którzy w Wolsztynie odbywali studium wojskowe. Codziennie

rano uformowani

w szyk marszowy defilowali ulicami miasta, śpiewając żołnierskie pieśni. Tego rodzaju
manifestacyjne przemarsze miały wśród wolsztynian pobudzać ducha patriotycznego
i wzmacniać wojenne morale.

Uczestnicy akademickiego studium wojskowego w Wolsztynie w lipcu 1939 roku.
Komendantem był kpt. A Sturny

W takiej atmosferze, w lipcu, na miejskim stadionie im. J. Piłsudskiego w
Wolsztynie

odbyły

się

powiatowe

zawody

wojskowo-sportowe,

w

których

uczestniczyła młodzież zrzeszona w Przysposobieniu Wojskowym (PW) i Związku
Strzeleckim (ZS). W tej imprezie, obok władz lokalnych, wzięło udział wielu wyższych
rangą oficerów, a wśród nich z-ca dowódcy Garnizonu Poznańskiego oraz szef
Rejonowej Komendy Uzupełnień z Kościana.
Po części oficjalnej: raporcie, przemówieniach i defiladzie odbyły się zawody
sprawnościowe. Uczestniczyły w nich jedynie drużyny strzeleckie złożone z żołnierzy rezerwistów. Na test sprawnościowy złożyły się: marsz na czas z pełnym wyposażeniem
bojowym po trasie: Niałek – Kiełpiny - Chorzemin i ostre strzelanie. Zwyciężyła
drużyna, która wyznaczoną trasę i napotkane przeszkody pokonała w najkrótszym
czasie

342

a w strzelaniu uzyskała największą ilość trafień342.

Zwycięstwo w tych zawodach odniosła drużyna strzelecka z Obry.
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Po żniwach do podoficerów i oficerów
napływać zawiadomienia wzywające
swoich jednostkach

wojskowych.

pozostających w rezerwie zaczęły

do natychmiastowego zameldowania się w
Zaś w okręgach wojskowych wprowadzono

podwyższoną gotowość bojową i zarządzono intensywne szkolenia w zakresie działań
zaczepno - obronnych.
Pomyślano również o dokładniejszym zabezpieczeniu granicy polskoniemieckiej, wspomagając dotychczasową straż graniczną regularnym wojskiem. W
lipcu, jedna z kompanii 58 Pułku Piechoty z Poznania, została skierowana
wzmocnienia granicy na odcinku Obra-Kopanica.

do
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Również władze Wolsztyna zintensyfikowały działania związane z obronnością
miasta. Na galerii widokowej wieży ewangelickiego kościoła i wodociągowej wieży
ciśnień (przy ulicy Lipowej) zainstalowano stałe punkty obserwacyjne. Wokół zaś
obiektów o charakterze strategicznym jak: dworzec kolejowy, elektrownia, gazownia,
wodociągi, mosty i wiadukty rozmieszczono zbrojne posterunki.
Starosta powiatu Józef Kaczorowski na mocy przysługujących mu uprawnień
,,w sytuacjach nadzwyczajnych” powołał Obronę Narodową. Obrona Narodowa
była cywilnym organem władzy wojskowej i miała na celu koordynowanie pracy
wszystkich działających

w mieście oraz powiecie służb i organizacji związanych

z wojskowością.

Członkowie Obrony Narodowej.

343

Kompania ta została skoszarowana w budynku ,,Rafii”

251

Utajnionym członkiem Obrony Narodowej na terenie Wolsztyna była
nauczycielka Ewa Kumoch344. Przeszła ona specjalistyczne przeszkolenie w zakresie
obronności kraju

w wojskowym ośrodku wywiadu i dywersji pod Warszawą.

Umiejętności tam zdobyte wykorzystała w pierwszych
bezpośredni udział w akcjach,

dniach września, biorąc

które miały utrudniać natarcie nieprzyjacielskim

formacjom wojskowym w głąb naszego kraju.
W połowie sierpnia 1939 r., z polecenia szefa Obrony Narodowej, zarządzono
całodobowe dyżury: w Starostwie

i Magistracie, szpitalu i remizie OSP oraz biurze

PCK. Kontakt pomiędzy siedzibą ON a poszczególnymi instytucjami był utrzymywany
za pośrednictwem gońców.
Powołano również osoby odpowiedzialne za przeszkolenie wszystkich
dorosłych mieszkańców miasta w zakresie niesienia pierwszej pomocy rannym i
poszkodowanym. Propagowano różne sposoby zabezpieczania posesji przed skutkami
ataku lotniczego. Miasto zostało podzielone na sektory, w których wyznaczone osoby
wprowadzały w czyn wydawane przez Obronę Narodową dyrektywy i rozporządzenia.
W sektorze III, obejmującym wschodnią część miasta, odpowiedzialnym za
sprawne przygotowanie mieszkańców do obrony własnych posesji został p. Karol
Walkowiak. Z tej racji urządzał na zapleczu domu pp. Szaferskich przy ulicy Lipowej
szkolenia. Zaznajamiał
możliwymi sposobami

on

mieszkańców podległej mu dzielnicy z wszelkimi

zabezpieczenia

własnych domostw przed

atakami

nieprzyjacielskiego lotnictwa.
Efekty szkolenia były natychmiast widoczne. Dowodziły tego szyby okienne
pozaklejane na krzyż papierowymi taśmami i worki z piaskiem osłaniające piwniczne
okna. Niezależnie

od tego rodzaju zabezpieczeń właścicielom posesji nakazano

dokonanie prześwitów w parkanach i płotach a w ogrodzeniowych murach poczynić
stosowne otwory.
Otwarcie przestrzeni miało

w razie

ataku gazowego zapewnić swobodną

cyrkulację powietrza a broniącym się wojskom umożliwić skuteczny ostrzał
przeciwnika. Na ulicach zaś można było spotkać członków Ligi Obrony Kraju z żółtoczerwoną opaską na rękawie i przewieszoną przez ramię przeciwgazową maską.

344

C. Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny, T. I, s.80.
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Z powyższego wynika, że władze Wolsztyna uczyniły wszystko, aby
zabezpieczyć miasto przed niespodziewanym atakiem nieprzyjacielskiego lotnictwa.
Także podjęły stosowne działania w celu zabezpieczenia mienia swoich obywateli przed
napadami ze strony niemieckich dywersantów i sabotażystów.
Aby sprawdzić, w jakim stopniu powołane przez Obronę Narodową służby były
gotowe do współdziałania ze sobą w przypadku realnego zagrożenia, w późnych
godzinach wieczornych na wolsztyńskim Rynku urządzono ćwiczenia pozorujące nalot
nieprzyjacielskiego

lotnictwa. Na konkretnych przykładach, licznie

zgromadzonej

publiczności pokazano, jak należy postępować w razie bombowego ataku.

* * *
Sierpień 1939 roku, okazał się ostatnim miesiącem przed nastaniem wojny.
Był to okres

brzemienny w wydarzenia i wielce niespokojny. Wszyscy gdzieś się

spieszyli, o czymś z przejęciem rozmawiali. Gdy się rozchodzili, czynili to w taki
sposób, jakby widzieli się po raz ostatni. W mieście panowała atmosfera jakiegoś
ogólnego przygnębienia, niepewności i zdenerwowania. Nadciągającą

wojnę

wyczuwało się na odległość.
Do tego wzrastający niepokój spotęgowała purpurowa zorza jaka po zachodzie
słońca. pojawiła się

nad Wolsztynem. Według

relacji osób starszych i życiowo

doświadczonych tego rodzaju atmosferyczne zjawisko zapowiadało nieomylnie jakieś
ogólnoludzkie nieszczęście, niepojęty kataklizm.
Zbliżał się

15 sierpnia, święto kościelne i narodowe, rocznica pamiętnego

,,Cudu nad Wisłą”. Dzień ten był w Wolsztynie zawsze obchodzony w szczególny
sposób. Tym razem o tym święcie było głucho. Miasta nie oflagowano, nie pojawiły
się ogłoszenia informujące o miejscu obchodów, jedynie dzwony oznajmiały, że w
kościele odbywa się nabożeństwo w intencji ojczyzny. Kto miał wtedy głowę, aby
zaprzątać ją świętem, gdy coraz głośniej mówiło się o nadciągającej pożodze wojennej.
Sytuacja w mieście stawała się

coraz bardziej napięta. Wolsztynianie byli

poważnie zaniepokojeni tym, co donosiły gazety i atmosferą, jaka dominowała w
mieście. Niektórzy mężczyźni otrzymali już karty mobilizacyjne i numer jednostki
wojskowej, do której powinni się

zgłosić. W sklepach zaś masowo wykupywano

najniezbędniejsze produkty żywnościowe, gromadząc zapasy na wypadek wojny.
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25 sierpnia radio nadało komunikat, że wakacje szkolne zostały przedłużone do
7 września. Po pewnym czasie termin ten przesunięto o dalsze 7 dni. Nie wróżyło to nic
dobrego.
Na słupach ogłoszeniowych i innych stosownych punktach miasta, pojawiły
się barwne plakaty podkreślające naszą sprawność bojową i gotowość do
natychmiastowego odparcia jakichkolwiek wrogich zakusów na naszą narodową
suwerenność.
rodzimej ziemi

Buńczuczne hasła zapowiadały, że

nie pozwolimy sobie odebrać

i nie oddamy nawet ,,guzika od żołnierskiego munduru”.

Spośród wielu o podobnej treści afiszy najbardziej wymowny był plakat
przedstawiający wyniosłą postać Marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego, który
w galowym mundurze, z buławą w ręku wskazywał wiernym wojskom kierunek ataku.
U góry, naniesione dużymi literami, promieniało hasło: „Silni, zwarci, gotowi”.
Szczególnie pełne ekspresji były przedstawione na nim formacje bojowe jak:
atakująca piechota wspierana przez czołgi, sterczące groźnie lufy armat i unosząca się
nad tym wszystkim srebrzysta eskadra samolotów.
Od tego dnia życie nabrało odczuwalnego tempa. Każdy kolejny dzień stawał
się bardziej nabrzmiały w sensacje i wydarzenia. Prasa codzienna nie nadążała z
informacjami o konfliktach i zatargach zbrojnych na polsko - niemieckim pograniczu.
Wojna stawała się nieunikniona!

6. Wydarzenia 26 sierpnia 1939 roku
Pierwotnie termin hitlerowskiego ataku na Polskę został wyznaczony na sobotę
26 sierpnia. Do agresji w tym czasie jednak nie doszło, bo na rozkaz Hitlera
zaplanowany na Polskę atak w ostatniej chwili wstrzymano. Stało się tak dlatego, gdyż
dyplomacja brytyjska podjęła jeszcze jedną próbę pokojowego rozwiązania sprawy
polskiej345
Rozkaz o wstrzymaniu zaplanowanej przez Wehrmacht akcji bojowej nie do
wszystkich oddziałów zdążył w porę dotrzeć. Zatem w określonym

dniu

i wyznaczonej godzinie w wielu miejscach wojska niemieckie przekroczyły granicę
i wtargnęły na terytorium Polski.
345

Maria Turlejska, Rok przed klęską. Wyd. ,,Wiedza Powszechna”, Warszawa 1960, s. 355.
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Na kierunku Obry patrol niemiecki sforsował kanał i dotarł w sąsiedztwo
klasztoru. W tym samym czasie oddziały wroga nacierające

od strony Świętna

znalazły się na przedpolach Kębłowa. Przypuszczalnie podobna sytuacja zaistniała
w sąsiedztwie Kopanicy i Grójca. Potwierdzeniem tego była masowa ucieczka ludności
polskiej z tych przygranicznych terenów.
Do Wolsztyna wiadomość o naruszeniu przez niemieckie wojska polskiej
granicy dotarła w godzinach rannych. Zorganizowano pospiesznie niewielkie grupy
interwencyjne

złożone głównie z

młodzieży Przysposobienia

Wojskowego

i skierowano je na zagrożone odcinki. Kiedy przybyli na miejsce, wroga już nie zastali,
bo oddziały niemieckie powiadomione o decyzji Hitlera wstrzymały dalszy pochód
i wycofały się na wyjściowe pozycje.
O tym, co było bezpośrednim powodem wycofania wojsk niemieckich
z zajętego już terytorium, interweniujący ,,peowiacy” nie wiedzieli. Zatem powracali
do Wolsztyna przekonani, że to ich obecność skłoniła wroga do odwrotu. Czuli się
bardzo zawiedzeni, że nie było im dane spotkać się ,,oko w oko” z agresorem346.
Smutne, że nie znalazł się wówczas ktoś rozsądny, który by im uświadomił, co
by się

z nimi stało, gdyby doszło do konfrontacji z regularnym wojskiem. Oni nie

musieli tego wiedzieć, ale co należy sądzić o tych, którzy ich na tę niechybną śmierć
wysłali? 347
Nikt się wówczas nie spytał, co stało się ze Strażą Graniczną? Gdzie się
podziało Wojsko Polskie, które ślubowało bronić Ojczyzny do ostatniej kropli krwi? Na
te i jeszcze inne pytania uzyskano wprawdzie odpowiedź, ale to

już nie miało

znaczenia.
Na

wieść

o

niespodziewanym

wtargnięciu

Niemców

na

terytorium

wolsztyńskiego powiatu, Rejonowa Komenda Uzupełnień w Kościanie wprowadziła
w czyn zarządzenie o mobilizacji alarmowej. Za pośrednictwem specjalnych kurierów
RKU przesłała do Starostwa w Wolsztynie karty mobilizacyjne z poleceniem
natychmiastowego przekazania ich adresatom. Wzywały one rezerwistów i żołnierzy

346

Uczestnikiem grupy interwencyjnej wysłanej w rejon Kębłowa był znany piłkarz SK ,,Grom”
Maksymilian Piotrowski.
347
Odpowiedzialnym za Przysposobienie Wojskowe (PW) na terenie Wolsztyna był sierżant Jan
Wleklik.
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zasadniczej służby wojskowej do natychmiastowego zgłoszenia się w macierzystych
jednostkach. 348
Do wyznaczonych jednostek

zmobilizowani udali się specjalnym pociągiem,

który do Poznania odjechał 26 sierpnia około południa. Pociągiem tym ewakuowano
także rodziny urzędników zatrudnionych w Starostwie , urzędzie skarbowym i banku
Kolejna

grupa, obejmująca głównie rodziny

urzędników mundurowych

Wolsztyn opuściła tego samego dnia o godz.22.05. Zgodnie z poleceniem rodziny te
pod opieką Jana Wleklika udały się pociągiem przez Zbąszyń do Kutna.
Po trzydniowym pobycie w Kutnie, w czwartek 31 sierpnia, podjęli dalszą
podróż. Przez Warszawę, Jaworów dotarli do Lwowa W grupie tej znajdowali się dwaj
wolsztyńscy policjanci pp. Styperek i Kujawa.

349

Potwierdza to zdjęcie wykonane

przed pomnikiem Jana III Sobieskiego we Lwowie

Uwiecznieni w grupie wolsztyńskich uchodźców panowie to:
Wleklik ( w środku zdjęcia), Styperek ( po prawej stronie ) i Kujawa ( po stronie lewej)

Nie wiadomo kiedy, ewakuowano miejscowe więzienie. Nie dokładny jest także
dzień, w którym opustoszała miejscowa placówka Inspektoratu Straży Granicznej
i Komisariat Policji Państwowej.

348

Według pisemnej relacji przekazanej autorowi książki przez K. Nowaka z Wolsztyna.
,, Głos Wolsztyński ‘, Wyd. Spec. z dnia 1 IX 1939, s.108 Docelowym miejscem ewakuacji ludności
z wolsztyńskiego powiatu była miejscowość Stryj koło Lwowa. ( tamże, s. 12.)
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Z nadgranicznych wsi do Wolsztyna nadciągnęli

pierwsi uciekinierzy.

Podróżowali wozami załadowanymi całym dobytkiem i z przytroczonym do nich
bydłem. Z upływem dnia ilość uciekających nasiliła się, a wieczorem już na wszystkich
drogach było tłoczno
Sytuację na drogach pogarszały stada folwarcznego bydła, które w obawie, by
nie stało się łupem najeźdźcy, przepędzano w głąb kraju.
Przez Wolsztyn stada te przeprawiano nocą, chyba dlatego, aby uniknąć
niepotrzebnych zadrażnień z urzędnikami odpowiedzialnymi za higienę w mieście.
Obawy te były uzasadnione, bo można sobie wyobrazić, jak wyglądały reprezentacyjne
arterie miasta, gdy po nich przeszły tak liczne stada bydła.

Exodus polskiej ludności z nadgranicznych wsi

Wobec zaistniałej sytuacji, 28 sierpnia, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powziął
decyzję o wprowadzeniu powszechnej mobilizacji. 350
Powtórzyła się

sytuacja z 26 sierpnia. Znowu kurierzy rozwozili karty

mobilizacyjne do osób , których nie objęła mobilizacja alarmowa.
Znowu rodziny odprowadzały swoich najbliższych na stację i z łzami w oczach
żegnali odjeżdżający pociąg. Chociaż po kilku godzinach odwołano mobilizację, to tak
nikt nie wierzył, że można tę rozpędzoną machnę wojenna jeszcze zatrzymać351

350

W nocy, z 28 na 29 sierpnia, odbyła się w siedzibie Sztabu Głównego narada Rydza Śmigłego z
dowódcami garnizonów. W podjętej uchwale postanowiono wprowadzić bezzwłocznie w czyn .
decyzję Rządu dotyczącą powszechnej mobilizacji. We wtorek 29 sierpnia między godziną 13 a 14
wydany został rozkaz:( L 89001 Mob.) następującej treści: ,,Mobilizacja powszechna zarządzona.
Pierwszy dzień mobilizacji – środa 30 sierpnia”.( M. Turlejska, tamże, s.361)
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Niepewność jutra i narastający pesymizm nie ominął również

lokalnych

urzędów. Pozostawieni na stanowiskach urzędnicy pracę swą skupiali na dokumentach
przeznaczonych do ewakuacji lub zniszczenia.
W mieście zapanowała powszechna dezorganizacja. Wszędzie odczuwało się
atmosferę wojny.
Nastał

okres

niepewności,

czas

nerwowego

napięcia

związanego

z oczekiwaniem na rozwój dalszych wydarzeń. Taki stan utrzymywał się w Wolsztynie
do pierwszego września.

7. Przed nadejściem wroga
W pamięci wolsztynian szczególnie

utrwaliła się noc z 31 sierpnia na

1września 1939 roku poprzedzająca bezpośredni wybuch II wojny światowej. Noc ta
była szczególnie niespokojna. Wśród ludzkich nawoływań zewsząd słychać było turkot
przejeżdżających wozów i ryk przeganianego bydła.
To z nadgranicznych miejscowości ewakuowała się polska ludność. W obliczu
wojennego zagrożenia uchodziła wraz z dobytkiem w głąb kraju, w nadziei, że może
tam uda się jej uchronić przed represjami wroga.
Exodus objął także większą część mieszkańców Wolsztyna. Każdy, kto posiadał
rodzinę, krewnych czy znajomych w centralnej lub wschodniej części kraju rezerwował
sobie u nich zawczasu schronienie. Teraz, wobec bezpośredniego zagrożenia, podążali
pospiesznie do tych miejsc azylu, aby tam z dala od rozgrywających się

wydarzeń

wojennych, ten trudny czas przeczekać.
Jeszcze nie świtało, gdy pierwsze detonacje poderwały mieszkańców Wolsztyna
na nogi. Chwytali pospiesznie przygotowane bagaże i opuszczali swoje domostwa,
pozostawiając je na pastwę losu. Na drogach, w kierunku Rostarzewa, Tłoków

i

Gościeszyna zrobiło się od razu tłoczno.
Grozy dopełniała rozpościerająca się na zachód od miasta jaskrawa łuna. To na
folwarkach: w Powodowie, Chorzeminie, Niałku i Krutli płonęły stogi ze zbożem. Po
chwili łuna swoim zasięgiem objęła już całe obrzeże Wolsztyna. Płonęły teraz stogi na

351

tamże. 28 sierpnia około godz, 11 do Wolsztyna przybyły tankietki. Po krótkim postoju obok Poczty
udały się w kierunku Kopanicy. Przypuszczalnie nie dotarły do celu, gdyż niebawem powróciły i
odjechały w kierunku Poznania
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folwarkach: Komorowa, Wroniaw, Dąbrowy i Gościeszyna. Płonął także kolejowy
dworzec.
Nagle powietrzem wstrząsnął ogromny wybuch. To wysadzono żelazny most
kolejowy na rzece Dojcy przy dróżce do Bielnika. Po chwili, w niewielkich odstępach
czasu następowały kolejne detonacje. To wysadzono most drogowy na Dojcy
koło Wielkiego Niałka, tory kolejowe w kierunku Kopanicy i Kębłowa oraz wiadukt
nad torami kolejowymi do Leszna.

Ruiny wolsztyńskiego dworca

Wycofujący się z Wolsztyna oddział saperski niszczył także za sobą tory
kolejowe i linie telefoniczne. Wspierały

go w

tych działaniach specjalne grupy

stworzone z kolejarzy i pracowników poczty. Zatem w

dniu 1 września nie

funkcjonowała już poczta ani kolej . Połączenie kolejowe Wolsztyn – Poznań zostało
przerwane około

godz, 9-tej na skutek wysadzenia torów przy wjeździe na stację w

Tłokach.
Z miasta pospiesznie ewakuowano pozostałych urzędników. Z: powodu
przerwania połączeń kolejowych opuszczali oni Wolsztyn

samochodami lub

zaprzęgami konnymi.
Z Wolsztyna ewakuowały sie także najwyższe władze : starosta J. Kaczorowski
i burmistrz miasta K. Modliński. Burmistrz dotarł jedynie do Grodziska. Kiedy uznał
dalszą ucieczkę za bezsensowną powraca do Wolsztyna i podejmuje urzędowanie.
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Podobnie postąpił właściciel Komorowa S. Michałowski. Kiedy pod Poznaniem
wojsko zarekwirowało samochód, którym podróżował, a pod Kutnem bomba rozbiła
powóz, przerywa dalszą podróż i bezzwłocznie powraca do Wolsztyna
W mieście pozbawionym władzy
rabunki

panował chaos. Odnotowano pierwsze

i grabieże pozostawionego mienia. Świadczyły o tym powybijane witryny

sklepowe czy powyłamywane drzwi do opuszczonych mieszkań. Wolsztynian
opanowała wojenna psychoza.
Kto jeszcze z mieszkańców nie był zdecydowany na ucieczkę, teraz pospiesznie
opuszczał miasto.

Na wszelkiego rodzaju wózkach, a najczęściej na rowerach lub

własnych plecach taszczono niewielkie bagaże. Wszystkim było spieszno, nie wiadomo
dokąd, aby tylko znaleźć się jak najdalej od ,,czegoś” okropnego, co mogło by się im
przydarzyć.
Do godzin południowych Wolsztyn opustoszał. Nawet miejscowi Niemcy się
gdzieś pochowali. Wiadomo, przyczajeni w swoich domowych zaciszach wyczekiwali z
zapartym tchem przybycia tych, przed którymi ich polscy sąsiedzi pouciekali.
Wolsztyn opustoszał tylko na jeden dzień. Nazajutrz znowu powróciło do miasta
życie. Wielu wolsztynian w porę spostrzegło bezsens ucieczki, zatem wnet zawróciło z
drogi. Można to było zaobserwować wieczorem, kiedy strudzeni i zmęczeni powracali
do swoich opuszczonych domostw.
Powracali mimo niepewności jutra, do miejsca, z którym na dobre i złe się
zżyli. Wracali w nadziei, że może uda się im szczęśliwie przetrwać ten niepewny czas.
W mieście panował względny spokój i nic nie wskazywało na to, że była wojna.
Gdyby funkcjonowały sklepy i urzędy, działała poczta i kolej, a ludzie zachowywali się
normalnie, to można by rzec, że to co się wydarzyło, to tylko koszmarny sen, który
wraz z przebudzeniem pierzchnie i przejdzie w niepamięć. Ale tak się nie stało.
Rzeczywistość okazała się bardziej bezwzględna i brutalna. Nie pozwoliły o
tym zapomnieć syreny alarmowe, które coraz częściej oznajmiały pojawienie się na
niebie nieprzyjacielskich eskadr. Na szczęście samoloty omijały Wolsztyn. Szybowały
dalej na wschód,

aby zbombardować poznański węzeł kolejowy i lotnisko oraz

wojskowe koszary na Biedrusku.
3 września 1939 r. Burmistrz Wolsztyna K. Modliński, aby zapewnić w
mieście ład i porządek zwołał nadzwyczajną naradę. Z pośród 18 osobowego gremium
260

wyłoniony został Komitet Bezpieczeństwa. Powołał on społeczne patrole, które miały
ochraniać opuszczone posesje przed dewastacją a pozostawione mienie przed grabieżą.
Komitet Bezpieczeństwa gwarantował także

pozostałym w miecie

Niemcom

nietykalność osobistą.
Był to zabieg zbyteczny, gdyż Niemcy bez tych gwarancji czuli się

w

Wolsztynie swobodnie. Wyczekiwali jedynie chwili aż pojawią się ich pobratymcy.
Kiedy chwila ta nadeszła ogarnął ich szał radości.
U Polaków natomiast przeciwnie odczuwało się lęk i niepokój. Na drodze do
Tłoków i Adamowa pojawili się znowu rowerzyści oraz piesi, którzy na wieść o
zbliżaniu się do Wolsztyna niemieckiego wojska po raz kolejny opuszczali swoje
miasto.

8. Zajęcie Wolsztyna przez Wehrmacht
Patrol Wehrmachtu

do Wolsztyna wjechał na motocyklach, w czwartek 7

września około południa. Zatrzymał się w Rynku, gdzie w mig

otoczony został przez

niemieckich mieszkańców miasta..

Patrol Wehrmachtu na wolsztyńskim Rynku
w towarzystwie rodzimych Niemców: Schultza i Findeklea

Po spenetrowaniu Ratusza i zbezczeszczeniu herbu miasta, patrol udał się na
teren elektrowni i miejskiej gazowni. Po sprawdzeniu tych strategicznie ważnych dla
miasta obiektów żołnierze Wehrmachtu

udali się do restauracji ,,u Machoya”, gdzie

czekało na nich przyjęcie.
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Po przybyciu patrolu w restauracji od razu zrobiło się gwarno. Serwowano
obiad, gdy do lokalu wkroczył burmistrz Wolsztyna p. Klemens Modliński. Stanął przed
stołem, za którym siedział najwyższy rangą żołnierz, zdjął z głowy swój
charakterystyczny melonik i wsparłszy się na nieodłącznej lasce, wpatrzonemu w niego
uważnie kapralowi przekazywał jakąś informację.
Na ten czas umilkł nawet gwar rozochoconych piwem żołnierzy i bardzo licznie
zgromadzonych

Niemców. Po spełnieniu swojej urzędowej powinności burmistrz

skłonił się zebranym i swobodnym krokiem opuścił lokal
Wiele osób zastanawiało się wówczas, co zawierała informacja, jaką burmistrz
przekazał niemieckiemu kapralowi. Dopiero później wolsztynianie dowiedzieli się,
że był to niegdyś powszechnie stosowany zwyczaj związany z przekazaniem miasta
przedstawicielowi zwycięskiej armii. W tym przypadku słowa burmistrza zostały
rozszerzone o prośbę, by pozostałą w Wolsztynie polską ludność traktowano zgodnie z
ustaleniami międzynarodowych konwencji.
Szkoda, że ten ,,zwycięzca” nie raczył powstać, gdy do niego przemawiał
najwyższy przedstawiciel miasta, starszy wiekiem i godnością piastowanego urzędu.
Może uważał, że nie wypada, aby niemiecki oficer okazywał szacunek pokonanemu. A
może nie wiedział, że okazanie grzeczności wobec osoby w podeszłym wieku należy
do dobrego wychowania i świadczy o kulturze narodu, jaki reprezentuje.
Dowódcą patrolu był Austriak hauptfeldfebel Carl Beyer.

* * *

Regularny oddział niemieckiego wojska wkroczył do Wolsztyna w godzinach
popołudniowych. Na koszary zajął budynek szkoły nr 2 przy placu Kościuszki.
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Izba lekcyjna zamieniona na wojskowe koszar

Natomiast dla

komendantury miasta zajęto

willę

pp. Jaryszów i obiekt

należącym do rzeźbiarza M. Rożka, w którym urządzono oficerskie kasyno.

Niemieccy oficerowie w domu M. Rożka

Leutnant Wiegmann -Komendant Wolsztyna
wraz z zastępcą
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Jeszcze

tego samego dnia na wszystkich drogach wychodzących z miasta

ustawiono żołnierskie posterunki. Miały one wyłapywać powracających z ucieczki
wolsztynian.
W zasadzie zatrzymywano jedynie mężczyzn, których następnie odprowadzano
do

Magistratu.

Tam skrupulatnie

sprawdzano

ich tożsamość

i poddawano

przesłuchaniu. Kiedy stwierdzono, że nie działali na szkodę III Rzeszy, wypuszczano
na wolność.
Nazajutrz skoro świt przez Wolsztyn zaczęły przemieszczać się regularne
oddziały Wehrmachtu. Maszerowały w kolumnach trójkowych, piechota na przemian
z oddziałami rowerzystów. Za nimi podążały , ciągnione przez konne zaprzęgi, kuchnie
polowe i tabory z wojskowym zaopatrzeniem.

Przemarsz wojsk niemieckich przez Wolsztyn 8 września 1939r.

Przeciw komu te siły było skierowane? Przecież wojska polskiego w tej części
kraju w ogóle nie było! Zgodnie zaś z tym, co donosiła niemiecka prasa, walki toczyły
się pod Kutnem i Łodzią i niezmiennie kończyły się sukcesem Niemców.
Tym razem propaganda niemiecka nie przesadzała, bo rzetelność jej przekazu
potwierdzały fakty. Niebawem do Wolsztyna przybył pierwszy transport polskich
jeńców wojennych. Dla nich przeznaczono folwark w Komorowie, który otoczono
podwójnym ogrodzeniem z kolczastego drutu i zabezpieczono strażniczymi wieżami352
352

Ogrodzenie obozu jenieckiego w Komorowie zbudowali żołnierze 814 Batalionu Hanowerskiego,
który w składzie 4 kompanii do działań bojowych został włączony 8 września 1939 roku. Żołnierze
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Tak w sąsiedztwie Wolsztyna powstał obóz jeniecki: Kriksgefangerlager,
noszący od 1940 roku numer XXI C353. Istniał on nieprzerwanie przez cały okres
hitlerowskiej okupacji i tylko,

w zależności od kierunku niemieckiej agresji, zmieniał

swoich lokatorów.

Obóz jeniecki w Komorowie

Polscy jeńcy konwojowani do obozu w Komorowie

* * *
Podbitą Polskę podzielono na trzy części. Część zachodnią obejmującą Pomorze,
Śląsk i Wielkopolskę wcielono do III Rzeszy. Ziemie na wschód od Bugu zajął Związek
tego ugrupowania wprowadzili do obozu pierwszych polskich jeńców wojennych i objęli nad nimi
nadzór. ( Na podstawie notatek przekazanych przez Kazimierza Nowaka.)
353
A .Toczewski., Hitlerowski obóz jeniecki Stalag XXI C w Wolsztynie, Wolsztyn 1983.
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Radziecki.

Na ziemiach

Polski centralnej z Warszawą, Lublinem i Krakowem

utworzono Generalną Gubernię – zaplecze gospodarcze Niemiec.
Ten akt podziału zagrabionych polskich ziem pomiędzy hitlerowskie Niemcy
i Związek Radziecki współcześni politycy nazywają czwartym rozbiorem Polski.

--------- o o O o o ---------
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Rozdział V
Niemiecka okupacja

1. ,,Niemiecki porządek”
Po zajęciu Wolsztyna, wieczorem, w kawiarni Schulza odbyło się zebranie
miejscowych Niemców. Celem było powołanie tymczasowych władz miasta.
Burmistrzem został Paul Findeklee, a urząd starosty objął asesor B. Scholz. Niezbyt
długo piastowali oni te urzędy.
8 września przybyła do Wolsztyna grupa niemieckich urzędników na czele.
z radcą rządowym, Grandem. Jemu, jako przyszłemu Kreisleiterowi i Landratowi,
władze państwowe zleciły wdrażanie

niemieckiej administracji . Z jego inicjatywy

powołano w Wolsztynie burmistrza i dyrektorów poszczególnych urzędów. Stanowiska
dyrektorskie obsadzono wyższymi urzędnikami

sprowadzonymi wraz z rodzinami z

III Rzeszy. 354
Nowe władze

zostały niebawem wsparte przez przybyłe z Zielonej Góry

Komando Bormanna.

W jego skład wchodziło

czterdziestu

funkcjonariuszy

Wzmocnionej Ochrony Policyjnej (Verstaerkte Polizeischutz). Wśród nich znajdowała
się zawoalowana komórka gestapo, której działanie niebawem wolsztynianie odczuli
na własnej skórze.
Po tygodniu przybyła do Wolsztyna kolejna grupa wsparcia, tym razem z
Wrocławia. Na jej czele stał Kurt Reimann, desygnowany na stanowisko powiatowego
komendanta żandarmerii.
Władza okupacyjna była w komplecie. Można było przystąpić do wdrażania
,,niemieckiego porządku”. Wolsztyn przemianowano na Wollstein, a ulicom i placom
nadano niemieckie nazwy. Odtąd Rynek nazywał się Adolf Hitler Platz, a ulica 5
Stycznia Adolf Hitler Strasse.
15 września

burmistrz

Wolsztyna powołał w mieście posterunek policji

kryminalnej ( Kripo) Na jej siedzibę przejęto czasowo pomieszczenia przy Rynku nr 2
po dawnej piwiarni i hotelu R. Bloensa . W okresie późniejszym posterunek policji
został przeniesiony na ulicę Wschowską do budynku po dawnych pruskich koszarach.

354

Dla tych urzędników przy ulicy Lipowej, wzniesione zostało w latach 1939-1940, osiedle
mieszkaniowe o nazwie ,,Neue Heimat”
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W Wolsztynie rozpoczęło się niemieckie panowanie355

Patrol niemieckiej policji na wolsztyńskim Rynku

W mieście wprowadzona została godzina policyjna. Polakom i Żydom ograniczono
swobodę poruszania się. Odtąd nie można było opuszczać domu bez posiadania
specjalnej przepustki i dyskryminującego identyfikatora. Stanowiła go, noszona na
prawym przedramieniu, biała opaska, na której stosownie od narodowości widniała
litera ,,P” lub ,,Gwiazda Dawida”.356
Wprowadzenie poniżających restrykcji władze niemieckie uzasadniały tym, że
było to konieczne ,,...by polska ludność miasta nie pozwoliła sobie na żadne wrogie
kroki wobec pozostałych tu niewielu Niemców...”.357
Niebawem do Wolsztyna powracają internowani ,,młodoniemcy” i członkowie
,,Selbstschutzu”.

Wielu

z

,,Reichskriminalpolizeiamtu”

nich

zgłasza

się

bezzwłocznie

gotowych do podjęcia

w

komisariacie

tam pracy. Znając doskonale

lokalne środowisko i patriotyczną działalność niektórych wolsztynian, zostają do tej
służby bez zastrzeżeń przyjęci.
Współpracują

odtąd

z

tymi

służbami.

Wspólnie

przeglądają

,,Sonderfahndunksbuch fur Polen”, wyłaniając z niej nazwiska Polaków, którzy na tym
terenie aktywnie działali

i mogli w przyszłości stanowić zagrożenie dla III Rzeszy.

Sami uzupełniają tę księgę, przenosząc

do niej nazwiska ze sporządzonej przez siebie

,,czarnej listy”.
355

w początkowym okresie komendantem posterunku miejskiego w Wolsztynie był niejaki Petzold.
Mieszkał w narożnym domu przy obecnej ulicy Ogrodowej i Mickiewicza. (na podst. relacji Marii i
Tadeusza Wośkowiaków. art w ,,Głos Wolsztyński „, tamże s.25.)
356
Opaski z nadrukiem ,,P” zostały wycofane, od kiedy w mieście zaczęto się naigrawać, że oznaczają
,, Polizei”.
357
Broszura niemiecka wydana w 1957 r. Wspomina o niej K. Bednarczyk., tamże, s. 162.
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W odpowiedzi na zarządzenie o powołaniu Straży Obywatelskiej reaktywują na
terenie miasta placówkę ,,Selbstschutzu”, której komendantem zostaje H. Schulz. Odtąd
można było go spotkać jak w czarnym mundurze SS z trupią główką na czapce,
paradował w mieście, budząc wśród wolsztynian strach i przerażenie.
Członkowie Selbstschutzu przejęli od wojska posterunki przy drogach

do

miasta. Odtąd oni wyłapywali powracających z ucieczki wolsztynian. Pojmanych
odprowadzali do miejscowej komendantury w celu
udowodniono

przesłuchania. Tych, którym

nielojalność wobec Niemców, lub których nazwiska figurowały na

,,czarnej liście”, przekazywano do dyspozycji gestapo.
Razem z gestapo przeprowadzali aresztowania. Przy aktywności rodzimych
Niemców

i ich hitlerowskich pomocników wnet polskimi patriotami zapełniły się

więzienne pomieszczenia przy ulicy Wschowskiej i pod miejskim Ratuszem. Także
przepełnione były lochy pod scholtzową kamienicą, w których przebywali wytropieni
przez gestapo bracia: Józef, Stanisław i Ignacy Stróżyńscy z Tuchorzy.
Z

braku

więziennych

pomieszczeń

wykorzystywano nawet obóz jeniecki

dla

internowanych

wolsztynian

w Komorowie. Trzeba było zatem pilnie

przygotować kolejne pomieszczenia. Tym razem na więzienie i katownię gestapo
przejęto budynek ,,Rafii”.
Wolsztyńskich hitlerowców szczególnie interesował los aresztowanego przez
polski kontrwywiad ich organizacyjnego przywódcy - Groha. Długo wyczekiwali na
jego powrót. Na nic zdały się

poszukiwania prowadzone przez służby specjalne.

Widocznie nie żył, gdyż do tego czasu byłby się odnalazł.
Krążąca plotka także potwierdzała śmierć Groha. Miał on zginąć w okolicy
Bydgoszczy, kiedy, uwolniony przez oddział Wehrmachtu, powracał do Wolsztyna, aby
dokończyć. zadanie, którego nie było mu danym wcześniej wypełnić
Za śmierć tego dywersanta i szpiega oraz 38 innych zaginionych Niemców
według hitlerowskiej sprawiedliwości odpowiedzialni byli miejscowi Polacy.
Członkowie Selbstschutzu uczestniczyli zatem w przesłuchaniach i egzekucjach
wolsztyńskich patriotów. Rozstrzeliwali ich w okolicznych lasach lub wieszali na
stawianych pospiesznie szubienicach. Wypełniając swą katowską powinność, nie
zdawali sobie sprawy, że stali się zbrodniarzami. Dla nich najważniejszym było, aby
hitlerowskiej ,,sprawiedliwości” stało się zadość.
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Nie było tajemnicą, że na okupowanych terenach głównym celem hitlerowskiej
administracji była polityka eksterminacyjna. Było to zamierzenie wszechstronne
i dalekosiężne. Polegało na eliminowaniu z życia społecznego i politycznego osób
znanych ze swych patriotycznych przekonań. Przywódców i aktywniejszych członków
organizacji politycznych oraz działaczy stowarzyszeń kulturalnych i społecznych izolowano. Toteż miejscowe więzienia pozostawały stale zapełnione.
Tego rodzaju działania były zgodne z hitlerowskimi planami zawartymi
w Generalplan Ost. Przewidywały one włączenie do III Rzeszy obszarów Europy
Wschodniej po uprzednim ich zniemczeniu Dotyczyło to w pierwszym rzędzie ziem
polskich.
Szczegółowe rozpracowanie tego planu powierzono doktorom prawa Erichowi
Wentzlowi i Gerhardowi. Hechtowi.

358

Efektem ich pracy były wydane w listopadzie

1939 roku wytyczne do natychmiastowych działań. Polegały one na wyodrębnieniu na
podbitych obszarach grup etnicznych, które nadawały się do germanizacji. Natomiast
narodowości rasowo i etnicznie obce należało unicestwić lub wysiedlić poza obręb
Rzeszy, sprowadzając na ich miejsce Niemców.
Eksterminacyjna

polityka

wobec

ludności

podbitej

znajdywała

swe

odzwierciedlenie także w przemówieniach Adolfa Hitlera. Głosił on otwarcie, że
rasowa eksterminacja jest niezbędnym uzupełnieniem terytorialnego zwycięstwa
Niemiec. Tę

zbrodniczą doktrynę wyłożył w jednym ze swoich szowinistycznych

przemówień:
,,... mamy obowiązek przeprowadzić depopulację. Musimy rozwinąć technologię
zmniejszania populacji. Zapytasz, co rozumiem pod określeniem populacja? Czy to
oznacza usunięcie całych narodów (Volksstamme)? Otóż tak,( Jawohl), to właśnie jest
mniej więcej to, do czego zmierzam. Natura jest okrutna. Dlatego my musimy być także
okrutni. Po tylu wiekach opowiadania bzdur o obronie biednych i pokrzywdzonych, być
może nadszedł czas, aby powiedzieć, że musimy chronić siłę przed słabością. Jednym
z najważniejszych zadań niemieckiej polityki zawsze będzie powstrzymanie wszelkimi
możliwymi sposobami rozwoju narodów słowiańskich”.359
W innym natomiast przemówieniu wygłoszonym wkrótce po zagarnięciu Polski
Hitler stwierdza co następuje:
358
359

John Langhland, Zatrute źródło, wyd. ,,Antyk”, Komorów 2003.
Tamże, s. 153.
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,,Naszą siłą jest nasze tempo i nasza brutalność. Świadomie i z lekkim sercem
Dżyngis-Chan wysyłał na śmierć miliony kobiet i dzieci. Historia ocenia go teraz jako
wielkiego wodza i założyciela ogromnego państwa. Nie dbam o to, jakie zdanie ma o
mnie słaba zachodnia cywilizacja. Dlatego rozkazałem moim oddziałom z trupią
główką, aby bez litości i miłosierdzia wysyłali na śmierć kobiety i dzieci polskiego
pochodzenia i polskiej mowy. To jest jedyna droga zdobycia i utrzymania tej przestrzeni
życiowej (Lebensraum), której poszukujemy...”360

W imię takich założeń była przeprowadzana eksterminacja polskiego narodu.
Obejmowała ona wszystkie dziedziny życia politycznego, kulturalnego, gospodarczego
jak: pozbawienie praw politycznych i samodzielności gospodarczej, zniesienie polskich
szkół, likwidację polskich wydawnictw, zakaz odprawiania nabożeństw w polskim
języku, zakaz wszelkich organizacji i stowarzyszeń. Tak ujęte zadania zmierzały
w rezultacie do totalnego wyniszczenia polskiego narodu.
Pod tym kątem sporządzono mapy wysiedleń dla poszczególnych powiatów.
Dowody

potwierdzające

tego

rodzaju

poczynania

niemieckiej

administracji

w odniesieniu do wolsztyńskiego powiatu zachowały się i są dostępne do wglądu
w Muzeum Marcina Rożka w Wolsztynie.
Widocznie

stosowane

metody

eksterminacji

nie

satysfakcjonowały

hitlerowskich oprawców, skoro w końcu zaczęli przeprowadzać publiczne łapanki
zmierzające do ujęcia ukrywających się jeszcze działaczy politycznych i społecznych.
Dla przeprowadzenia akcji wybierano zazwyczaj niedzielę, gdy większość polskiego
społeczeństwa przebywała w domach lub uczestniczyła w nabożeństwie.
W Wolsztynie pierwszą z tego rodzaju łapanek hitlerowcy urządzili w połowie
września. Podczas niedzielnej mszy obstawili zwartym kordonem kościół, a
wychodzącą ludność kierowali na Rynek. Po dokonanej selekcji kobiety, dzieci i
starców zwolniono. Mężczyzn natomiast poddano szczegółowej kontroli.
Nie wiadomo,

jaki skutek akcja ta odniosła i czy hitlerowcom udało się

wyłapać poszukiwanych wolsztynian. Raczej nie, bo byłoby o tym głośno.
Podobne akcje połączone z rewizjami były

przeprowadzane również

w okolicznych wsiach, między innymi w Obrze i Mochach..
360

Tamże, s. 154.
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Ażeby zapewnić sobie swobodę przy tego rodzaju poczynaniach, hitlerowcy
przetrzymywali stale w miejscowym więzieniu wyznaczoną grupę wolsztynian jako
zakładników. Byli to znani i szanowani w mieście obywatele: sędziowie, urzędnicy,
kupcy i nauczyciele. Wśród internowanych znajdował się także S. Michałowski.
Dzisiaj wiadomo, że za tym akcjami kryła się tajna policja polityczna (gestapo),
związana ściśle z organami bezpieczeństwa SS, których celem na okupowanych
ziemiach było stosowanie polityki terroru i zagłady.
Z inicjatywy gestapo powołano w Wolsztynie sąd doraźny zwany sądem
ludowym (filia Niemieckiego Trybunału Ludowego), którego celem było sądzenie
uznanych

za niebezpiecznych dla III Rzeszy polskich patriotów. Oskarżycielami

i katami w tych pozorowanych procesach byli miejscowi Niemcy.
Ruszyła zatem machina niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, która przy
nadmiarze spraw pracowała nawet w nocy. Sądy Ludowe miały co robić, bo uzbrojone
bojówki Selbstschutzu bez przerwy wyłapywały w terenie ukrywających się działaczy
organizacji politycznych i stowarzyszeń kulturalno- społecznych.
Aresztowanych działaczy przekazywano do Wolsztyna i stawiano przed
obliczem hitlerowskiego trybunału.
Biada również tym Polakom, którzy swym sąsiadom - Niemcom

w przeszłości

się czymś narazili lub okazali się nagle dla nich niewygodni. Wystarczyło fikcyjne
oskarżenie, aby ich aresztowano i osadzono w którymś z wolsztyńskich więzień,
a następnie zesłano do obozu koncentracyjnego.
Wyroki wydawane przez Sądy Ludowe były z góry do przewidzenia i kończyły
się zazwyczaj śmiercią361. Egzekucji dokonywano w godzinach rannych, wybierając
do tego celu miejsca ustronne, zazwyczaj wśród lasów, z dala od osad ludzkich.
Pierwszą ofiarą wśród wolsztynian skazaną przez hitlerowski wymiar
sprawiedliwości

był urzędnik Starostwa Powiatowego i właściciel majątku Nowy

Młyn, Władysław Szymański. Egzekucji dokonano obok leśniczówki ,,Chorzemin”,
przy drodze do Ruchockiego Młyna. Tam też go pogrzebano.362
Inne miejsca straceń, które udało się ustalić, to położony nieopodal miasta lasek
Bielnik, Kuźnica Zbąska, Barłożnia, Gościeszyn, Błocko, Spokojna i ,,Winnica” koło
Dąbrowy.
361
362

H. Szczegóła., Zbrodnie niemieckie na Ziemi Wolsztyńskiej w latach 1939-1945.
K. Krawczyk, Uzupełnienie do notatki zamieszczonej w ,,Głosie Wolsztyńskim”, Nr 4 (310) s. 23.
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Początkowo egzekucji dokonywano w ukryciu, zacierając wszelkie ślady.
Jednak wolsztynianie o tych zbrodniach dowiadywali się niezwłocznie.
Wiadomość o rozstrzelanych na Bielniku 11 więźniach Rafii dotarła do
wolsztynian jeszcze tego samego dnia, 7 listopada 1939 r. Tę przerażającą wieść
rozniosły pracownice zatrudnione w rozlewni wód gazowanych u Niemca
P. Findeklee’a. Podsłuchały one rozmowę, jaką ich szef prowadził z przybyłym po
towar właścicielem restauracji ,,Berzyński Młyn” F. Thiemem.
Nie przypuszczając, że ktoś ich podsłuchuje, bez skrupułów rozprawiali
o przebiegu tej egzekucji. Zapewne Thiem jako ,,bojówkarz” Selbstschutzu i aktywny
członek Jungdeutsche Partei był bezpośrednim uczestnikiem tego morderstwa.
W okresie późniejszym egzekucje były wykonywane w miejscach publicznych na
oczach zgromadzonej polskiej publiczności.
Takiej publicznej egzekucji dokonano w Kopanicy 15 grudnia 1940 roku, gdzie
rozstrzelano 19 członków Związku Obrony Kresów Zachodnich.
Podobnej egzekucji dokonano 9 lipca 1942 roku w Tuchorzy, w lasku ,,za
torami”. W odwecie za zastrzelenie niemieckiego policjanta na szubienicy stracono
wówczas 15 więźniów przywiezionych z Fortu VII w Poznaniu.363
Ostatniej zbrodni na Ziemi Wolsztyńskiej hitlerowcy dokonali w styczniu 1945
roku w Jaromierzu Starym, gdzie zlikwidowali grupę 41 kobiet ewakuowanych ze
szpitala psychiatrycznego w Kościanie.
Miejsca kaźni położone w sąsiedztwie miasta lub na terenie powiatu
wolsztyńskiego zostały przez Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich odkryte i
zabezpieczone. A ileż pozostało jeszcze w naszych lasach takich miejsc, które kryją
mogiły zbiorowych lub pojedynczych ofiar hitlerowskich egzekucji? Tego nikt nie wie.
A ile na mieszkańcach Wolsztyna i Ziemi Wolsztyńskiej wyroków śmierci
wykonano w obozach koncentracyjnych lub w więzieniach, np. w poznańskim Forcie
VII czy w Żabikowie? Dane te możemy określić jedynie szacunkowo364.
Należy o tym wspomnieć, gdyż w Forcie VII zginął Antoni Sturny, kierownik
Szkoły Powszechnej nr 1.W tych hitlerowskich kazamatach Antoni Sturny znalazł się

363

Dane odnośnie zbrodni dokonanej przez hitlerowców w Tuchorzy znajdują się na portalu:
http:/www.siedlec. pl/historia/zbrodnia.htm
364
Dane te zawiera broszura wydana przez K. Krawczyka, Oswobodzenie Wolsztyna i powiatu
z niemiecko-faszystowskiej okupacji w roku 1945, Wolsztyn 2005, s. 2. (maszynopis).
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na skutek doniesienia wolsztyńskich Niemców: Scholtza i Widmayera. Przypadkowo
przejęli

oni wiadomość, że ten poszukiwany przez gestapo oficer WP i aktywny

działacz społeczny znajduje się

w obozie jenieckim Oflag II b w Arnswaldzie. Zatem

bezzwłocznie podjęli stosowne działanie.
Po odnalezieniu A. Sturny został wyłączony z grupy polskich oficerów i jako
więzień polityczny przewieziony do Kościana. Osadzony następnie w poznańskim
Forcie VII został niebawem stracony.
Podobny los spotkał grupę wolsztynian związanych ze Stronnictwem
Narodowym, której przewodził Józef Przybyła. Mimo grożącego niebezpieczeństwa
prowadził on nadal działalność polityczną na rzecz tej organizacji. Na skutek
denuncjacji został aresztowany. 18 grudnia 1941 roku na podstawie wyroku Trybunału
Ludowego został skazany na śmierć przez ścięcie. Wyrok wykonano w więzieniu
Plotzesee w Berlinie 20 marca 1942 roku.365
Represje lub zesłania do obozów koncentracyjnych nie ominęły również
wolsztyńskich księży, których władze hitlerowskie uznały za duchowych przywódców
polskiego narodu.
Nie można także pominąć represji, jakie władze okupacyjne stosowały wobec
wolsztynian nieraz za nieznaczne przewinienia.
Na długo w pamięci wolsztynian zachowała się chwila aresztowania
p. Maniowej, mieszkanki ulicy Wschowskiej, która jednemu z francuskich jeńców
podała kromkę chleba. Zauważył to nadzorujący ich strażnik, który wszczął natychmiast
alarm.

Mimo że usiłowała zbiec, została ujęta i postawiona przed sądem. Ten

bezzwłocznie skazał ją na osiem miesięcy odosobnienia w zakładzie karnym we
Wronkach.
Wyższe kary groziły np. za nielegalny ubój lub handel mięsem. Wtedy orzekane
wyroki oscylowały w granicach od 12 miesięcy do półtora roku.
Natomiast kary pieniężne były nakładane przy każdej nadarzającej się okazji
i stawały się codziennością okupacyjnego życia.

365

C. Olejnik, Wolsztyński słownik... , cz. I , s.160.
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2. Kwestia żydowska
W 1935 roku w Norymberdze zostały wydane przez hitlerowców rasistowskie
ustawy skierowane przeciw niearyjskiej ludności, zwłaszcza Żydom. Pozbawiały one tę
ludność praw obywatelskich. Na ich podstawie powstała doktryna definiująca pojęcie
kwestii żydowskiej, która zakładała izolację a następnie likwidację ludności
pochodzenia żydowskiego i zatarcia wszelkiego śladu po niej.
Wolsztyńscy naziści wierni ideologii swego Fuhrera i pomni sugestii Greisera
uznali rozwiązanie kwestii żydowskiej w mieście za priorytetowe zadanie. Zatem
niezwłocznie zajęli się tym problemem.
W pierwszej kolejności pozbawili wolsztyńskich Żydów prawa własności. Dało
to podstawy do wyrzucenia ich z zajmowanych posesji. Ponieważ w Wolsztynie nie
było warunków do utworzenia żydowskiego getta, postanowiono ludność żydowską
izolować

w podziemiach miejskiego Ratusza. W jakich warunkach Żydzi tam

wegetowali, możemy sobie jedynie wyobrazić.
Aby Żydzi nie pozostawali bez zajęcia, wykorzystywano ich do sprzątania ulic
i plewienia Rynku. Od świtu do nocy można był oglądać tę niewielką grupkę ostatnich
wolsztyńskich Żydów, którzy przykucnięci wyrywali spośród kostek bruku kępki
zasuszonej trawy.
Tej upokarzającej czynności przyglądali się nieraz żądni sensacji wolsztynianie.
Czyniąc niestosowne uwagi, nie zdawali chyba sobie sprawy z tego, że to samo może
niebawem także ich spotkać.
Naiwność dosięgła zenitu , gdy na Rynku pojawiły się dwie kobiety z Obry.
Jak się okazało, przybyły one do Wolsztyna, aby się upewnić, czy prawdą jest, że
,,Simsony” Rynek plewią. Kiedy to już naocznie stwierdziły, bardzo je to rozbawiło.
Nie omieszkały pod adresem nieszczęśników rzucić kilku niestosownych uwag, po
czym zadowolone powróciły do swoich domów.
Niedługo było dane wolsztynianom oglądać to żenujące widowisko. Nadszedł
dzień, gdy przed Ratusz zajechało pokryte brezentem auto, na które załadowano
wolsztyńskich Żydów i pod ścisłą eskortą wywieziono z miasta. Dokąd ich wywieziono,
tego nikt nie wie. W każdym razie daleko i na zawsze, gdyż od tej chwili wszelki słuch
po nich zaginął.
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Nietrudno więc było hitlerowcom uporać się z zatarciem po wolsztyńskich
Żydach wszelkich śladów. Zabytkową synagogę adaptowali na potrzeby kina. Zaś
cmentarz przy ulicy Młyńskiej (obecnie

Powstańców Wielkopolskich) wraz z

przedpogrzebową bożnicą, rozebrali.
Do tego barbarzyńskiego czynu wykorzystano francuskich jeńców wojennych.
Przy ich pomocy rozbierano granitowe nagrobki, które pocięte na płyty służyły do
wykładania posadzek w domach niemieckich dygnitarzy. Zaś gruz pozostały po
zburzonej bożnicy

i porozbijanych macewach został wykorzystany za podsypkę przy

utwardzaniu ulicy Gajewskich.

3. Przyłączenie Wolsztyna do III Rzeszy
W tym trudnym okresie wolsztynianie byli świadkami wielu niecodziennych,
smutnych, a nawet tragicznych wydarzeń. Takim wydarzeniem była impreza, jaką
hitlerowcy urządzili w Wolsztynie w związku z wcieleniem tego regionu do III Rzeszy.
Odbyło się to bezzwłocznie po ukazaniu się dekretu z 8 października 1939 r.
Wtedy po raz pierwszy wolsztynianie zobaczyli zorganizowane na wzór wojskowy,
jednolicie umundurowane, hitlerowskie oddziały szturmowe (SA). Oddziały te na
miejskim targowisku uformowały pochód, który z niezliczoną ilością sztandarów, flag
i transparentów, przy dźwiękach paradnych marszy, przeszedł na Rynek. Tam odbyła
się centralna uroczystość, na którą z Poznania przybył Gauleiter Artur Greiser.

Domy obwieszone hitlerowskimi flagami

Całe miasto płonęło czerwienią hitlerowskich flag ze złowieszczymi, czarnymi
swastykami. Wszędzie słychać było niemieckie okrzyki, wszędzie widać było tłumy
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Niemców. Skąd się ich aż tyle naraz wzięło? Prawdą jest, że na tych ziemiach mieszkali
potomkowie niemieckich osadników. Ale żeby ich aż tylu było?

Niemiecka młodzież podczas manifestacji na wolsztyńskim Rynku
( foto F. Enderich)

Było ich naprawdę wielu i znajdowali się wszędzie. Biada Polakowi, który
znalazł się wtedy na ich drodze. Pięści i kopniaki były serwowane wówczas bez
opamiętania. Bito każdego i za wszystko, głównie za to, że było się Polakiem. W tym
dniu wielu wolsztynian odczuło na własnej skórze, co znaczy niemiecki ,,Ordnung”.
Tego rodzaju poczynania sprawiły, że na widok hitlerowca Polacy chowali się w
najdalszych zakamarkach. Tak było również i tym razem.
Wobec takiej ilości rozentuzjazmowanych, w większości pijanych hitlerowców,
wolsztynianie zachowywali się szczególnie ostrożnie. Można było odnieść wrażenie,
iż

w Wolsztynie Polacy wymarli.

Jednak nie wymarli, przebywali nadal w tym

mieście, tylko w bezpiecznym oddaleniu.
Ukryci za przysłoniętymi oknami przyglądali się z trwogą temu, co się na
ulicach działo.

Ci zaś, którym dane było jeszcze mieszkać w okalających Rynek

domostwach, z niepokojem słuchali, nagłośnionego przez megafony, buńczucznego i
pełnego nienawiści przemówienia Greisera.
A to, o czym mówił,

było nie tylko dla wolsztynian, lecz dla wszystkich

Polaków przerażające. Zwłaszcza gdy zwrócił się z przesłaniem do miejscowej
administracji,

by dopilnowała, kiedy ponownie odwiedzi to miasto, aby nie było mu

już dane oglądać ,, tych złowrogich twarzy”.
Wiadomo kogo Gauleiter miał na myśli, wypowiadając te złowieszcze słowa.
Zrozumieli je zgromadzeni na wolsztyńskim Rynku Niemcy, bo zareagowali na nie
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niemilknącymi

brawami

i okrzykami.

Miejscowe

zaś

władze

polityczno-

administracyjne sugestie Greisera uznały za priorytetowe zadanie w swej pionierskiej
pracy na anektowanych do III Rzeszy

ziemiach. Na ich urzeczywistnienie

wolsztynianie nie musieli długo czekać.
Po tej imprezie podnieceni hitlerowcy szczególnie hucznie fetowali tak ważne
dla nich wydarzenie. Nawet po zapadnięciu zmroku z restauracji i podrzędnych knajp
dochodziły dźwięki orkiestr, pijackie okrzyki i niemilknące hitlerowskie ,,heilowania”.
Nastał najbardziej tragiczny okres w dziejach Wolsztyna. Trwająca prawie sześć
lat okupacja hitlerowska, którą wolsztynianie odczuli szczególnie dotkliwie.

4. Przymus pracy
Przymus pracy zwany łagodniej obowiązkiem pracy został w mieście
Wolsztynie

wprowadzony rozporządzeniem: ,,O obowiązku zgłaszania się wszystkich

Polaków do urzędu pracy lub biur zatrudnienia celem objęcia ewidencją”.
Pierwszymi osobami, które zostały tą ewidencją objęte, byli Polacy pojmani na
rogatkach miasta, gdy z ucieczki powracali do swych domostw. Byli to głównie
mężczyźni, którym przesłuchujący funkcjonariusze Gestapo nie mogli dowieść
działalności sprzecznych z niemieckim prawodawstwem ani udowodnić przynależności
do organizacji, które dla III Rzeszy zostały uznane za niebezpieczne.
Większość mieszkańców Wolsztyna rozporządzenie o obowiązku rejestrowania
się

uznała za nieszkodliwe i dobrowolnie zgłaszała swoją gotowość do podjęcia

wskazanej pracy.
Podjęcie pracy w niemieckim przedsiębiorstwie lub zakładzie rzemieślniczym,
poza przysługującym wynagrodzeniem, uprawniało do poboru kartek żywnościowych,
bez których życie w owych czasach byłoby niemożliwe. Także gwarantowało w
przyszłości pierwszeństwo przy wyborze stałego zatrudnienia na terenie miasta.
Na razie z tych ochotników tworzono grupy robocze, które kierowano do pracy
przy odgruzowywaniu

dworca

kolejowego

i

do

usuwania

pozostałości

po

zdetonowanych mostach.
Kampania wrześniowa i dalsze agresywne plany Hitlera wobec pozostałych
krajów Europy wymagały liczebnej armii. Toteż każdy zdolny do noszenia broni
Niemiec został wcielony do wojska. Odbiło się to niekorzystnie na niemieckiej
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gospodarce. Obniżył się niebezpiecznie stan pracowników zatrudnionych w
podstawowych gałęziach przemysłowych Rzeszy, w tym również produkujących dla
potrzeb wojska.
Lukę tę hitlerowcy postanowili wypełnić siłą roboczą pochodzącą z Polski.
Utworzona pod koniec września w Wolsztynie filia leszczyńskiego Arbeitsamtu
rozpoczęła od razu wzmożoną agitacje w nadziei, że uda się przekonać pewną grupę
wolsztynian, aby dobrowolnie zgodziła się na wyjazd do pracy w głębi Rzeszy. Kiedy ta
akcja się nie powiodła, postanowiono uciec się do podstępu.
Tę niechlubną rolę nałożono na Magistrat Miejski. Należy przyznać, że z tego
zadania władze magistrackie wywiązały się znakomicie. Pod pozorem werbunku
pracowników

do stałej pracy w nowo uruchamianych zakładach w mieście wezwano

określoną grupę osób w wyznaczonym dniu i godzinie do Magistratu.
Niepodejrzewających podstępu wolsztynian zgromadzono w sali posiedzeń. Po
sprawdzeniu obecności zakomunikowano im, że zostali zakwalifikowani do pracy, ale
w głębi Niemiec. Niebawem zostaną podstawione podwody, którymi zostaną
przetransportowani do Kargowej, skąd już pociągami udadzą się do wyznaczonych
miejscowości.
Z tą chwilą przy drzwiach, miejsce
Brychcego,

magistrackiego woźnego p. Michała

zajął niemiecki policjant. Policja

konwojowała również

tych

,,ochotników” aż do miejsca przeznaczenia.

5.Akcja wysiedleńcza
Szczególnie dotkliwą formą eksterminacyjnej polityki w hitlerowskim systemie
była akcja wywłaszczeniowa. Wywłaszczenie, czyli pozbawienie właściciela jego
nieruchomości, dokonywane było w trybie konfiskaty mienia i zazwyczaj wiązało się
z wysiedleniem.
Pierwsza masowa akcja wysiedleńcza miała miejsce w Wolsztynie 3
grudnia 1939 roku i była prowadzona niemalże przez cały tydzień366. W okresie tym
wysiedleniem objęci zostali w większości wolsztyńscy przedsiębiorcy i kupcy, wyżsi

366

Z. Machoy, Z Komorowa do rampy kolejowej było 2400 kroków, art,\. w ,,Głos Wolsztyński, wydanie
specjalne z okazji 70 rocz. wybuchu II wojny światowej, 1 IX 2009, R.XX. s.31. oraz art. I. Kuźnickiej,
tamże , s.29-30.
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urzędnicy Starostwa i Magistratu, służby mundurowe oraz znaczna część znanych ze
swych patriotycznych przekonań rzemieślników i nauczycieli.
Każdorazowa zamierzona akcja wysiedleńcza była okryta ścisłą tajemnicą.
Przeprowadzano ją równocześnie w wielu punktach, w określonym dniu, we
wczesnych, porannych godzinach.
Zaplanowana na tak szeroką skalę akcja wymagała mobilizacji znacznej ilości
osób,

a na wsiach również transportu. W takim przypadku służby policyjno-

administracyjne

były wspomagane przez oddziały SA.

Przeprowadzona

na początku grudnia akcja wysiedleńcza była szczególnie

okrutna i brutalna. Objęła w sumie 1103 osób.367 Pozbawieni całego dorobku
życiowego wysiedleni wolsztynianie z niewielkim podręcznym bagażem byli przez
uzbrojonych żandarmów

i bojówkarzy SA konwojowani do jenieckiego obozu w

Komorowie. Tam ich przetrzymywano do 8 grudnia368.
W tym pamiętnym dniu
wolsztyńskiego

we wczesnych godzinach rannych na bocznicę

dworca podstawiony został pociąg. Składał się on w większości

z wagonów przeznaczonych do przewozu bydła.
Kilka godzin później w mieście zaroiło się od umundurowanych hitlerowców.
Na zszokowanych niedawnymi wydarzeniami mieszkańców Wolsztyna padł paniczny
strach, że będą znowu wysiedlać. Sytuacja wyjaśniła się, gdy uformowane oddziały SA
obstawiły zwartym kordonem plac Kościuszki oraz ulicę Gajewskich i Strzelecką.
Wielu wolsztynian, przyglądając się tym niecodziennym poczynaniom Niemców,
zadawało sobie pytanie: Co tu się będzie działo? Dlaczego te ulice zostały zamknięte?
Około południa rozniosła się wieść, że w tym utworzonym z hitlerowców
szpalerze żandarmi popędzą z Komorowa na stację kolejową wysiedlonych
wolsztynian. Potwierdzeniem tej wiadomości był wzmagający

się

gwar, okrzyki,

nawoływania, lament i płacz. Wzmogło się również podniecenie wśród tworzących
szpaler Niemców. Stali się agresywni i zaczęli brutalnie usuwać znajdujących się w
pobliżu Polaków.

367

Poświadczenie odbioru: ,,Przyjęto 1103 osoby ( słownie: tysiącstotrzy) przewiezione transportem z
Wollstein do Kosowa-Laki 12.12.39 . Kserokopia zamieszczona w ,,Glos Wolsztyński”, tamże, s.28.
368

Ze wspomnień Zygmunta Machoya, tamże. Datę tę wymieniają także: Józef Domagalski
,,Z pamiętnika” tamże s.37 i O. Tadeusz Hajduk OMI , , Wspomnienie o Dyrektorze Józefie
Dutkowskim”, tamże,s.36.
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Po chwili ukazał się przerażający widok. Obarczony walizkami, plecakami
i pękatymi workami, popędzany przez uzbrojonych żandarmów, przemieszczał się tłum
znanych wolsztyńskich obywateli. Byli wśród nich dyrektor Wolsztyńskiego
Gimnazjum

i Liceum

J. Dutkowski, kierownicy i nauczyciele miejscowych szkół, a

wśród nich p. I. Wojciechowska z córkami, rodziny wolsztyńskich przedsiębiorców:
Przymuszałów, Rogozińskich, Domagalskich, Machoyów, Karwatków, Piosików oraz
wielu innych znanych obywateli miasta. Zmaltretowani i utrudzeni

rozglądali się

zrezygnowanym wzrokiem na boki, a nuż zobaczą znajomą osobę, poprzez którą będą
mogli przekazać wiadomość swym bliskim, krewnym lub znajomym o nieszczęściu,
jakie ich spotkało.
Temu smutnemu konduktowi towarzyszył płacz oraz ściszone przekleństwa
przyglądających się z oddali, bezradnych, pozostawionych czasowo w tym mieście –
wolsztynian. Przecież wśród wysiedleńców, deportowanych nie wiadomo dokąd,
rozpoznawano swoich najbliższych, do których nie można było się zbliżyć, aby
porozmawiać, ulżyć ich niedoli

i cierpieniu.

Mimo grożącego niebezpieczeństwa można było pod adresem okupanta usłyszeć
pomruki oburzenia i nienawiści, a nawet spontaniczne głośne protesty. Gdyby groźby
i złorzeczenia, które pod adresem Hitlera i jego oprawców wykrzykiwały niektóre
osoby, dotarły jakimś trafem do Niemców, to nie oglądałaby one już nigdy tego świata.
W podobny sposób na barbarzyńską nieprawość hitlerowskiego okupanta
reagowała większość polskiego społeczeństwa. Tego rodzaju odczucia utrwaliły się,
były przekazywane kolejnym pokoleniom. W ten sposób przetrwały

do czasów

współczesnych.
Pierwsze lakoniczne wiadomości o losach wysiedlonych dotarły do Wolsztyna
w okresie świąt Bożego Narodzenia. Z listów i kartek pocztowych przesyłanych do
krewnych, przyjaciół i znajomych dowiedziano się, że wysiedleni wolsztynianie zostali
wywiezieni

w głąb Generalnej Guberni . Po trzech dniach podróży, o chłodzie i

głodzie, przez Leszno, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Warszawę, Siedlce pociąg dotarł
w rejon Sokołowa Podlaskiego i zatrzyma się około Kosowa Lackiego (n/Bugiem)369.
Wyrzuceni z wagonów na śnieg zmaltretowani wolsztynianie sami musieli zadbać

o

własny los i przetrwanie.
369

I. Kuźnicka, tamże oraz inni.
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Domy i mieszkania po wysiedlonych Polakach przekazywano osadnikom
niemieckim sprowadzonym z Rumunii, Besarabii, Słowenii i krajów nadbałtyckich.

Akcje wysiedleńcze była również kontynuowane w latach 1940 – 1941.
Wysiedlanych 9 grudnia 1940 r. mieszkańców Wolsztyna wraz z całymi rodzinami
czasowo przetrzymywano w hotelu ,,Polonia”, Następnie przewieziono do Kościana
skąd zostali odtransportowani do obozu przejściowego w Łodzi 370
Po dokonanej selekcji wywieziono ich do Wyszkowa. W grupie tej oprócz pp.
Gajsków znajdowali się pp. Kozłowscy, Millowie, Muszkietowie ,
Antkowiakowie i Kwapichowie

Naskrętowie,

371

Od 1941 roku wysiedlonych wolsztynian wywożono nie tylko do Generalnej
Guberni, czy do peryferyjnych miejscowości w powiecie, ale także w głąb Niemiec,
do rejonów przemysłowych, w których na skutek przedłużającej się wojny wzmogło się
zapotrzebowanie na siłę roboczą.
Akcją wysiedleńczą objęto ok. 9,5 tysiąca osób. Część wysiedlonych została
zatrudniona

w zakładach zbrojeniowych, w przemyśle wydobywczym, przetwórstwie,

budownictwie, komunikacji

i transporcie. W okresie masowych bombardowań

wykorzystywano ich także przy odgruzowywaniu miast i zakładów. Stąd bardzo wielu
zginęło.
W końcu wysiedlanie na pewien czas ustało. O spowolnieniu akcji
wysiedleńczej niewątpliwie zadecydowały czynniki ekonomiczne. W Wolsztynie firma
„Hoyer-Holz Hallenbau” rozpoczęła budowę dużych zakładów drzewnych, w związku z
czym tu na miejscu wzrosło zapotrzebowanie na stałą siłę roboczą..
Odtąd każdy, kto podjął wskazaną przez Arbeitsamt pracę w tym
przedsiębiorstwie, czuł się bezpiecznym. Chociaż z tym bezpieczeństwem nieraz różnie
bywało. Znane są przypadki, że również i ta grupa pracowników była eksmitowana ze
swoich domów lub okazalszych mieszkań do lokali zastępczych położonych na
peryferiach miasta lub w okolicznych wsiach.
Stało się to wyraźnie zauważalne, gdy do wzniesionych zakładów sprowadzono
z głębi Niemiec wraz z rodzinami grupę inżynierów i techników. Dla nich władze
miasta przeznaczyły domy jednorodzinne usytuowane przy ulicy Nowej, Polnej i Krętej.
370
371

T. Gajska, Wypędzeni z Wolsztyna, tamże ,s.32-35.
tamże.
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Toteż niebawem wysiedlono stamtąd prawie wszystkich Polaków, wprowadzając do
ich domów rodziny niemieckie.

6. Eksterminacja biologiczna
Celem niemieckiego okupanta było biologiczne unicestwienie polskiego
narodu. Tę politykę Niemcy urzeczywistniali bezpośrednio poprzez izolację
najaktywniejszej części polskiego społeczeństwa w więzieniach i obozach zagłady.
Temu celowi służyło również zatrudnianie nieletnich do prac wykraczających
poza ich fizyczne możliwości oraz przesunięcie granicy wiekowej, po osiągnięciu której
można było uzyskać zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
Eksterminację biologiczną Niemcy prowadzili również poprzez rozdzielanie
małżeństw. Kierowano wówczas jednego ze współmałżonków do pracy w ośrodkach
oddalonych

od miejsca zamieszkania, przez co ograniczano im małżeńskie kontakty.

Środkiem

najbardziej

dotkliwym

i

powszechnie

odczuwalnym

było

racjonowanie żywności. Temu celowi służyły kartki żywnościowe.
Kartki żywnościowe były przydzielane przez urzędy magistrackie i sołtysów według
określonej kategorii. Ta zaś była zależna od narodowości, wieku i wykonywanej pracy.
W myśl

przyjętych kryteriów kształtowała się wielkość przydziału, rodzaj

produktu, kaloryczność. Najniższe pod tym względem przydziały otrzymywały osoby
niepracujące, ludzie chorzy, starcy i dzieci. Pula przydzielonej żywności była tak
skromna, że nie dało się jej racjonalnie rozdzielić, by wystarczała do następnego
zakupu.372
Obojętnie jakby dzielono i tak by nic z tego nie wyszło. Przysługujący na polską
rodzinę tygodniowy przydział chleba, tłuszczu, marmolady, mąki. kaszy i cukru był tak
minimalny, że gdyby

można było, to skonsumowano by ten przydział na jedno

posiedzenie. Dlatego, aby żyć i przetrwać te trudne

okupacyjne czasy, należało

kombinować!
Do szczęśliwych należała rodzina, która posiadała przyzagrodową działkę,
niewielki ogródek,

krewnych lub znajomych na wsi. Wtedy dysponowała

372

Według niemieckich ustaleń dorosły Polak mógł kupić na kartki żywnościowe tygodniowo: 2 kg
chleba,40 dkg mąki 30 dkg makaronu,20 dkg cukru, 20 dkg marmelady, 5 dkg kaszy i 2 jajka. ( T.
Gajska, tamże, s.33)
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wystarczającą ilością świeżych jarzyn i owoców. Dostęp do paszy zielonej pozwalał
zaś na utrzymanie kozy, królików i kur.
Koza w owych czasach dla większości wolsztynian była główną żywicielką,
bo dostarczała pełnowartościowego mleka, bez którego trudno byłoby

wykarmić

niemowlęta.
Problemem był chleb. Tego podstawowego artykułu spożywczego w tych
trudnych okupacyjnych czasach szczególnie brakowało. Aby temu
przypominano sobie, jak to

zaradzić,

w czasach pierwszej wojny światowej, gdy wystąpiły

podobne trudności aprowizacyjne, domowym sposobem wypiekano chleb. Jednak do
wypieku chleba konieczna była mąka, a ta podobnie jak inne artykuły żywnościowe
podlegała reglamentacji.
Mąkę można było uzyskać przez przemiał zboża, a tym dysponowali jedynie
rolnicy. Nabycie zboża było bardzo utrudnione, gdyż na rolnikach ciążył obowiązek
odprowadzania wszelkich zbożowych nadwyżek do niemieckich magazynów. Zbywanie
zboża poza rynkiem było uważane za ciężkie przestępstwo gospodarcze.
Jeżeli już weszło się w posiadanie zbożowego ziarna, trudność sprawiało
przetworzenie go na mąkę. Żarna odpadały, gdyż te prymitywne urządzenia młynarskie
zostały przez władze okupacyjne zarekwirowane. Wykrycie takiego zabronionego
urządzenia było karane więzieniem.
Mielono zatem ziarno w młynkach do kawy373. Otrzymany tą drogą produkt
przypominał bardziej śrutę aniżeli mąkę. Upieczone z takiego surowca ciasto ani
wyglądem, ani smakiem nie przypominało chleba. Po spożyciu tego wątpliwego
wypieku odczuwało się jednak sytość. Problemy zaczynały się później, kiedy żołądek
stawał się jakiś ciężki i zaczynało się odczuwać dolegliwości, aż wreszcie następowały
wymioty. Dobrze, gdy się to tylko tak zakończyło.
Podstawę wyżywienia stanowiły ziemniaki gdyż te nie podlegały reglamentacji.
Ponieważ

były łatwo dostępne, więc serwowano je w najrozmaitszym wydaniu.

Najczęściej były to placki ziemniaczane, czyli ,,plińce”, do

których pieczenia

wykorzystywano olej roślinny lniany lub rzepakowy.
W wielu przypadkach z masy ziemniaczanej, po dodaniu mąki, jajek i drożdży,
próbowano wypiekać coś zbliżonego do grubego ziemniaczanego placka. Ponieważ
373

Ze wspomnień Haliny Kuczyńskiej ( Hani Krawczyk) ,,Oczami dziecka”, art. ,,Głos Wolsztyński”,
Wyd. spec. 1 IX 2009, s. 26-27.
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tego rodzaju placek wymagał dłuższego pieczenia i częstszego przewracania, dlatego
był nazywany ,,męczennikiem”.
Wiadomo, że tego rodzaju wypiek mogły spożywać wyłącznie osoby o
zdrowych żołądkach. Z tej racji tak sporządzonego pokarmu nie mogły spożywać dzieci
i osoby cierpiące na schorzenia układu pokarmowego.
Dzięki takim pomysłom udało się wielu polskim rodzinom przetrwać ten
trudny okupacyjny okres.

7. Wolsztyńska parafia rzymskokatolicka w czasach niemieckiej okupacji
W archiwach pruskiego Sichersamtu zachowały się zapewne nazwiska znanych
wolsztyńskich patriotów, działaczy ruchu niepodległościowego, a wśród nich księży
Jerzego Henke,

Leopolda Zygarłowskiego czy Alfonsa Graszyńskiego. To oni

w najtrudniejszych chwilach pruskiego zaboru byli duchowymi przywódcami polskiego
narodu, stawali w jego obronie, protestowali przeciwko uciskowi i prześladowaniu
wolsztynian.
Gdy

nadeszła chwila narodowego odrodzenia, wielu księży włączyło się

aktywnie w organizowanie ruchu niepodległościowego i tworzenie zalążków przyszłej
polskiej władzy.
Nie jest tajemnicą, że w Wolsztynie organizatorem Polskiego Komitetu
Obywatelskiego a następnie Miejskiej i Powiatowej Rady Ludowej był ks. Leopold
Zygarłowski. Wiadomym

również było, że to z jego inicjatywy organizowano w

mieście patriotyczno - narodowe zgromadzenia i mobilizowano młodzież do
powstańczego czynu.
Kiedy 5 stycznia zryw powstańczy objął Wolsztyn ks. Zygarłowski znalazł się
w gronie osób kierujących walkami. A gdy podjęto decyzję o zaprzestaniu bojowych
zmagań, uczestniczył w redagowaniu rozejmowego aktu. Stąd jego nazwisko figuruje
na tym historycznym dokumencie.
Zapamiętali to wydarzenie zarówno ,,Hakatyści”, którzy latach 1919-1920 to
miasto opuścili ,

jak i ci Niemcy, którzy w nim pozostali. Odżyły te upokarzające ich

butę wspomnienia,

kiedy po dwudziestu latach w wyniku hitlerowskie agresji stali

się na powrót władcami Wolsztyna.
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Zatem odniesienia do tamtych czasów znalazły swe odzwierciedlenie
w dyrektywach

wydawanych przez poznańskiego Gauleitera Artura Greisera dla

terenowych władz okupacyjnych. Nakazywały one izolację a następnie likwidację
działaczy związków i organizacji

polityczno-społecznych i kulturalnych, aby nie

powtórzyła się sytuacja sprzed dwudziestu lat.
W kręgu osób zagrażających bezpieczeństwu III Rzeszy znalazło się także
katolickie

duchowieństwo. Przecież

to

księża

byli

inicjatorami większości

patriotyczno - narodowych poczynań. To oni jednoczyli wokół katolickiego kościoła
wierny lud, a gdy zaistniała potrzeba podbudowywali nadwątlonego ducha. Należało
zatem bezzwłocznie środowisko to unieszkodliwić.

Ks. dziekan G. Bombicki

Na razie w wolsztyńskiej farze i przyklasztornej kaplicy nabożeństwa odbywały
się normalnie. Parafię obsługiwało trzech księży: proboszcz Gustaw Bombicki oraz
wikariusze Władysław Majchrzycki i Jan Wolniak. Wszelkie posługi duszpasterskie jak
śluby, chrzty i pogrzeby były udzielane na bieżąco. Obrzędy były jednak bardzo
skromne.

Ślubu

kościelnego

udzielano

po

uprzednim

potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego
Ceremonia ślubna nie posiadała

przedłożeniu

aktu

w urzędzie stanu cywilnego.

tradycyjnego przepychu, była skromna, a obrzęd

odbywał się przy udziale dwóch świadków i członków najbliższej rodziny.
Sakramentu Chrztu Św. udzielano w dni powszednie. Natomiast zmarłych na
miejsce wiecznego spoczynku odprowadzano z kaplicy cmentarnej.
Katechizacja młodzieży wraz z przygotowaniem do I Komunii Św. była
prowadzona

w kościele w godzinach popołudniowych.
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W niedzielę i święta z pomieszczeń kościoła parafialnego korzystali także
Niemcy wyznania rzymsko-katolickiego. Dla nich msza była odprawiana w godzinach
rannych. Mszę celebrował najczęściej jakiś przyjezdny kapelan wojskowy a uświetniał
chór złożony z niemieckich śpiewaków. Nabożeństwa niemieckie posiadały charakter
otwarty, zatem uczestniczyła

w nich zawsze liczna grupa Polaków.

Taka polityczna symbioza utrzymywała się w wolsztyńskiej farze przez pięć
miesięcy. Rankiem 27 stycznia 1940 roku władze okupacyjne zniweczyły ten układ,
aresztując wolsztyńskich księży i osadzając ich w obozie jenieckim w Komorowie.374
Wśród aresztowanych znalazł się również ks. Jerzy Machoń z Kopanicy i Józef
Kut - proboszcz z Gościeszyna.375 Pozostali proboszczowie zostali już wcześniej
pozbawieni swoich parafii i przebywali jako osoby internowane w klasztorze w Obrze.
Obecnie jedynie przemieszczono ich do Komorowa.
Aresztowanych księży po paru dniach wywieziono do Poznania, a stamtąd
najbliższym transportem do obozu koncentracyjnego w Dachau, skąd większość już nie
powróciła.
Z grupy tej po wielogodzinnym zatrzymaniu uwolnieni zostali: ks. prob. Gustaw
Bombicki i ks. Jerzy Machoń.

W

uwolnieniu ks. prob. G. Bombickiego

prawdopodobnie pomogła interwencja pastora Engela. Natomiast w uwolnieniu ks.O. J.
Machonia zadziałała dawna znajomość z komendantem Normannem - szefem ośrodka
szkoleniowego żandarmerii w Obrze. Obaj byli Ślązakami. Ks. Machoń pochodził z
Rudy Śląskiej, a komendant Normann z Zabrza. Dzięki temu ks. Machoń uniknął
obozowej gehenny i uszedł niechybnej śmierci. 376

374

C. Olejnik, tamże, cz. I, s. 24.
13 czerwca 1999 r. został przez papieża Jana Pawła II zaliczony w poczet błogosławionych
376
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez O. J. Kowalika z O. J. Machoniem. ,,Głos
Wolsztyński”, tamże, s.62-65.
375
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Ks. O. Jerzy Machoń, okupacyjny duszpasterz

Nie miał takiego szczęścia ksiądz G. Bombicki. Spełniał swe posługi kapłańskie
przez niecałe półtora roku. Aresztowany ponownie, 6 października 1941roku, znalazł
się wśród swoich wikarych w Dachau, w obozie, z którego nie było powrotu. 377
Pozbawiona polskiego duszpasterstwa wolsztyńska fara stała się odtąd
kościołem dla niemieckich katolików.378 Natomiast pozbawione kapłanów kościoły w
terenie zostały zamknięte a klucze do nich

były przechowywane na posterunkach

żandarmerii.
W całym wolsztyńskim dekanacie zachowały się jedynie dwie czynne polskie
parafie katolickie. W Rakoniewicach, którą obsługiwał czasowo ks. Wł. Pawelczak379
i w Kopanicy, gdzie duszpasterstwo sprawował ks. O. J. Machoń. Tylko on otrzymał od
władz okupacyjnych zgodę na spełnianie posług kapłańskich na terenie wolsztyńskiego
powiatu. Zatem ks. Machoń sprawował odtąd opiekę nad wiernymi w Wolsztynie.
Przeciętnie raz na kwartał w przyklasztornej kaplicy odprawiał mszę św. i udzielał
sakramentalnych posług.

377

Ks. kanonik dziekan Gustaw Bombicki zginął w komorze gazowej w Linzu 13 lipca 1942 r. tamże.
Wersja przekazana przez ks. J. Wolniaka podaje, że miało to miejsce 4 maja 1942 r. Olejnik C., tamże, s.
27.
378
Przejęty przez niemieckich katolików wolsztyński kościół był w czasach okupacji obsługiwany przez
niemiecki zakon franciszkanów z Poznania.
379
Ks. W. Pawelczak duszpasterskie posługi sprawował do 14 października 1940 tj. do chwili
wydalenia go z powiatu wolsztyńskiego . C. Olejnik, tamże, s. 219. oraz W. Pawelczak i Zenon Molski,
Rakoniewice w latach 1939-1945, Poznań 1992.
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Jeżeli zapragnęło się częściej korzystać z posług kapłana, to wówczas udawano
się do Kopanicy lub Obry względnie do miejscowości, w której aktualnie przebywał
ks. O. Machoń.
Nie zawsze udawało się doczekać przyjazdu księdza. Zdarzało się to często
w przypadku pochówku zmarłego. Wówczas egzekwie nad grobem odczytywała
zakonna siostra lub inna świecka osoba. Takie były to czasy!

8. Niemiecka szkoła dla polskich dzieci
W listopadzie 1939 roku władze niemieckie zajęły się ,,edukacją” polskich
dzieci W budynku obok ewangelickiego kościoła, gdzie przed wojną mieściła się
,,zawodówka”, otwarto szkołę dla polskich dzieci. (Deutsche Schule fur polnische
Kindern).380 Niemcom nie zależało bynajmniej na tym, aby kształcić polskie
społeczeństwo. Chodziło im jedynie o to, aby przygotować posłusznych pracowników,
którzy byliby zdolni do świadczenia usług na rzecz niemieckich pracodawców. A do
tego konieczna była znajomość niemieckiego języka.
Zgodnie z zaleceniem niemieckich władz oświatowych praca nauczycieli
z polskimi dziećmi miała ograniczać się jedynie do nauki pisania, czytania i rachowania
po niemiecku. Uważano taki zasób wiedzy za wystarczający dla ludzi niższej kategorii,
do której także zaszeregowano Polaków.
Procesem dydaktycznym zajmowali się niemieccy nauczyciele. Ilu ich w tej
szkole było zatrudnionych, trudno obecnie ustalić. Faktem jest, że przewagę stanowiły
kobiety: Szymańska, Liske, Roske, Hubner i Dontke.381
Spośród nich na uwagę zasługuje

Fraulein Kristine, która uczyła pisania

i czytania. Zapewne z wykształcenia była plastykiem. Przepięknie rysowała i malowała.
Była osobą bardzo cierpliwą i wyrozumiałą, taktowną i przemiłą. Urodą zaś i stylem
bycia odbiegała diametralnie od pozostałych nauczycielek. Stąd była powszechnie
lubiana.
W pracy z polskimi dziećmi miała zadanie utrudnione, gdyż

wtedy

obowiązywały jeszcze zasady pisowni gotyckiej. Wiadomo, że polskie dzieci przywykłe
do posługiwania się alfabetem łacińskim, w przyswajaniu tej niezrozumiałej pisowni
380

Obecnie obiekt ten zajmuje Zespół Szkół Specjalnych.
Ze wspomnień E. Piątka ,,Miałem wówczas 14 lat” art. ,, Głos Wolsztyński”, wyd. spec. z okazji 70
rocznicy wybuchu II wojny światowej. s.66-67.
381
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napotykały na poważne trudności. Szkoda, że ta miła nauczycielka pracowała w tej
szkole tak krótko.
Na jej miejsce zatrudniono Hertę Hubner nazywaną przez młodzież ,,Heterą”.
Uczyła ona zasad ,,dobrego wychowania”, czyli jak być posłusznym i usłużnym
podczas służby u niemieckiego pracodawcy.
Mieszkała w Wolsztynie przy ul. R. Kocha 21 ale pochodziła z Mariankowa.382
Była zatem wielce niebezpieczna bo znała język polski, więc mogła nieraz coś
niemiłego na swój temat usłyszeć.
Jako nauczycielka była nieprzyjemna i niegrzeczna. Z byle błahego powodu
wpadała w gniew. Kiedy doznawała furii, stawała się nieobliczalna. Za wszelkie
przewinienia bezlitośnie karała chłostą i zgodnie z niemiecką zasadą stosowała
najczęściej odpowiedzialność zbiorową.
Kiedy pewnego razu podczas zabawy w futbol któryś z nierozważnych uczniów
trafił niechcący piłką w okno i rozbił szybę, wtedy ta mściwa nauczycielka przy wejściu
do budynku szkolnego trzciną wymierzała ,,sprawiedliwość”.
Jedyny w tej szkole nauczyciel mężczyzna był inwalidą pozbawionym nogi.
Z tej racji młodzież przezywała go ,,Sztypą”. Ponieważ nie nadawał się do służby
w wojsku, stąd uznano, że może być przydatny w kształceniu polskich dzieci. Uczył
najstarszą grupę młodzieży języka niemieckiego i matematyki. Do pracy zbytnio się nie
przykładał. Metoda, jaką stosował, polegała na wkuwaniu na pamięć. Zatem młodzież
do znudzenia powtarzała za nim wybrany tekst. Gdy była to lekcja matematyki, to
powtarzano na okrągło liczenie, rzadko przekraczając zakres ,,sto”.
Aby zdopingować uczniów do efektywniejszych postępów w nauce, dzielił
zespół klasowy na grupy, przyjmując za kryterium stopień znajomości

języka

niemieckiego. Od tej chwili zajmowane przez ucznia miejsce w klasie było zależne od
czynionych postępów w nauce. Zatem w obrębie ławek, od rzędu pierwszego do
ostatniego, zachodziły nieustanne przetasowania. Czynność ta pochłaniała nieraz więcej
czasu niż sam proces dydaktyczny.
Ocen nie wystawiano a świadectw nie wydawano, zatem nie było potrzeby,
aby rzetelnie przykładać się do nauki. Zresztą po co, kiedy do osiągnięcia 14 lat
pozostawało się
382

w tym samym zespole, gdzie realizowano ciągle ten sam program

Na podstawie wspomnień Marii Głębockiej, tamże, s.24-25.
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nauczania,

jaki obowiązywał w roku poprzednim. Jeżeli ktoś pragnął nauczyć się

języka niemieckiego, to miał ku temu okazję nie tylko w szkole.
Polską młodzież wykorzystywano często do różnych posług poza obrębem
szkoły. Najczęściej była wysyłana na teren Hunner und Eier Verwaltung do sortowania
jaj lub na wolsztyński Rynek do plewienia bruku 383.
Wykorzystywano ją także do pakowania makulatury, której magazyn mieścił się
w budynku przy ulicy Wschowskiej nr1 w pożydowskiej szkole. Gromadzono tam
polskie książki i szkolne podręczniki oraz archiwalia wolsztyńskich biur i urzędów.
Do przyjemniejszych chwil w tej nudnej, szarej codzienności szkolnej należały
międzylekcyjne pauzy. Przekraczały one nieraz daleko ustalony czas. Niewielkie
szkolne podwórze z trudem wówczas mieściło liczną rzeszę młodzieży. Zatem o
organizowaniu

zabaw ruchowych nie było mowy. Powierzchnię tę w dodatku

uszczuplała zabudowa gospodarcza, która obejmowała pomieszczenia na opał i
obskurne ubikacje.
Część rodziców nie godziła się,

aby ich dzieci poprzestawały na takiej

zawężonej edukacji. W trosce o ich przyszłość nawiązywali

kontakty z polskimi

nauczycielami którzy je potajemnie doszkalali. 384
Z powojennych relacji nauczycieli jak i uczestników tajnego nauczania wynika ,
że akcja ta na terenie Wolsztyna była szeroko prowadzona. Dzięki niej po wyzwoleniu
wielu uczniów mogło od razu podjąć naukę w szkole średniej .

9. Życie wolsztynian w okupowanym mieście
Stosowanie polityki eksterminacyjnej wobec ludności podbitej pozwoliło
hitlerowcom

poważnie zmniejszyć

polską społeczność w Wolsztynie. Na skutek

masowych wysiedleń unicestwiona została miejscowa inteligencja. Z tej racji w mieście
zamarło życie kulturalne, a sławne przedwojenne spotkania towarzyskie zostały
ograniczone do ścisłego grona najbliższych przyjaciół.
Zakazana została wszelka działalność społeczna i rekreacyjna. Dla Polaków
zamknięte zostały popularne w mieście kąpieliska i plaże jak: ,,Świtezianka”, ,,Oaza’’
383

Ze wspomnień H. Kuczyńskiej ,,Oczami dziecka” , art. A. Domagalskiej w ,,Głos Wolsztyński” wyd.
spec. s. 27.
384
Tamże, W zamieszczonym artykule pani Halina wspomina, że kiedy w 1942 roku Niemcy
zrezygnowali z dokształcania polskich dzieci, to wraz z koleżanką Lilą Lutkowską uczęszczały na tajne
nauczanie do p. Ireny Zabieżanki,
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i

,,Szczedtka”

oraz stadion sportowy. Zamarło także życie kulturalne w takich

ośrodkach jak ,,Grand Hotel”, ,,Polonia” czy ,,Bielnik”. Wszędzie widniały tablice
informujące: ,,Nur fur Deutsche“ lub ,,Fur Polen eintritt verboten“.
Mimo obostrzeń i zakazów życie towarzyskie wśród ludności polskiej
całkowicie

nie zamarło. Wolsztynianie nadal odwiedzali się. Czynili to z okazji

jubileuszy lub imienin. Imprezy wtedy przebiegały bez wystawnych przyjęć, w zaciszu
domowym, przy udziale członków najbliższej rodziny lub sprawdzonych przyjaciół.
Podczas takich spotkań opowiadano kawały, przekazywano najświeższe wiadomości
polityczne i plotkowano.
Kogo nie stać było na organizowanie spotkań towarzyskich lub nie posiadał ku
temu odpowiednich warunków, wtedy urządzał wypady za miasto, w miejsca zaciszne,
wolne od obecności Niemców.
Najczęściej dla dłuższych spacerów wybierano drogę w kierunku Powodowa,
Adamowa, Karpicka czy Tłoków. Osoby mniej sprawne fizycznie, w podeszłym wieku
i kochające przyrodę oraz rodziny z małymi dziećmi można było spotkać na biwakach
w lasku obok ,,Bielnika”, w cieniu sędziwych brzóz przy drodze do Tłoków lub na tak
zwanych ,,Komorowskich Dołach”.
,,Doły’’ to po prostu podłużne zagłębienia w kształcie szerokich rowów,
w których niegdyś kiszono liście buraczane na paszę dla folwarcznego bydła. Teraz już
do niczego nieprzydatne, były jedynie eksploatowane przez zdunów w celu
pozyskiwania niezbędnej, do budowy pieców, gliny.
Ze względu na nieznaczną głębokość i bezpieczne oddalenie od drogi ,,Doły’’
były wymarzonym miejscem zabaw dla dzieci. Pozostając pod okiem wypoczywających
rodziców mogły one bezpiecznie oddawać się ulubionym rozrywkom.
Przy drodze do Tłoków, zaraz za zdewastowanym przez hitlerowców
żydowskim cmentarzem, znajdowało się miejsce, które ze względu na rosnące tam
drzewo nazywano ,,Pod Wiśnią”.
Pod tym pospolitym owocowym drzewem, nieprzystającym w żaden sposób do
rosnących wokół brzóz, miejsce dla swoich spotkań obrali sobie dwaj wolsztyńscy
muzykanci: dudziarz p. Wawrzynowicz

i skrzypek p. Czarnecki. W każde letnie,

niedzielne popołudnie, jak tylko aura na to zezwalała, można ich było zastać pod tym
drzewem jak muzykowali i śpiewali skoczne, ludowe piosenki.
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Tego rodzaju ,,koncerty’’ w

stłamszonym przez ,,hitlerowskich nadludzi”

mieście stawały się atrakcją, więc przyciągały coraz większą rzeszę wrażliwych na
muzykę wolsztynian. Mając takie ,,audytorium’’ nasi rodzimi muzykanci starali się
zadowolić jego upodobania. Tym głośniej i odważniej śpiewali, im bardziej obniżał się
poziom ,,zawartości” w przykrytej kapeluszem butelce.
Trudno po tylu latach stwierdzić, kiedy te niedzielne koncerty zamilkły. Stało
się to zapewne z chwilą aresztowania p. Wawrzynowicza przez gestapo. Zginął, jak
wielu wolsztynian, w obozie koncentracyjnym. 385
Popularnym miejscem dostępnym dla ludności polskiej były także tereny nad
jeziorem

w Karpicku. Łagodny, trawiasty stok częściowo ocieniony przez rosnące tam

drzewa i krzewy oraz bezpośredni dostęp do wody w letnie, upalne dni przyciągał całe
rzesze wolsztynian. Tutaj można było zażywać do woli słonecznej kąpieli i chłodzić
swe ciało w przeźroczystej wodzie jeziora.
W okresie zimy stok ten bywał również wykorzystywany przez dzieci i
dorosłych do uprawiania sportów zimowych, głównie saneczkowania. Zamarznięta zaś
tafla jeziora umożliwiała organizowanie spacerów na wyspę lub w kierunku Bielnika
czy ,,Kaffenbergu”.

* * *

W przedwojennym Wolsztynie bardzo dużą popularnością cieszyła się piłka
nożna. Zainteresowanie tą dziedziną sportu nie zmalało nawet w czasie hitlerowskiej
okupacji. Podobnie jak przed wojną w okresie wiosenno- letniego sezonu organizowały
się podwórkowe drużyny piłkarskie. Tworzyła je młodzież zatrudniona w miejscowych
zakładach produkcyjnych, która po pracy, biegając za piłką, w taki nie konwencjonalny
sposób spędzała wolny czas.
W latach 1940 – 1944 we wschodniej części miasta istniały dwie futbolowe
drużyny. Najliczniejszą była drużyna złożona z młodzieży mieszkającej przy ulicach:
Lipowej, Nowej, Młyńskiej i Krętej. Tworzyli ją między innymi: Zdzisław Walkowiak,
Bolesław
385

i

Zdzisław

Wawrzyniakowie,

Walerian

Żok,

Marian

i

Saturnin

P. Czarnecki (skrzypek) zmarł w sierpniu 1951 roku w wolsztyńskim szpitalu na raka mózgu.
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Grześkowiakowie, Jan Patalas i Marian Jankowski. Drugą drużynę tworzyli chłopcy
z zachodnich ulic miasta.
W niedzielne popołudnie lub inny wolny dzień zbierali się na Targowisku,
gdzie rozgrywali futbolowe mecze. Niestrudzenie całymi godzinami biegali za
przemieszczającą się ociężale po piaszczystej i nierównej nawierzchni boiska
,,szmacianką”. Jakaż była radość, kiedy w końcu któremuś z zawodników udało się
umieścić ten szmaciany przedmiot w bramce przeciwnika!
Tego rodzaju ,,imprezy” odbywały się najczęściej przy aplauzie mieszkańców
okolicznych domów. Jednak najwierniejszymi kibicami byli niemieccy żołnierze, którzy
całymi grupami przyglądali się tego rodzaju rozgrywkom. Jak na prawdziwym meczu
reagowali spontanicznymi okrzykami na udane zagrania. Natomiast wszelkie faule
i niesportowe zachowania kwitowali gwizdem.
.
10. Rozbudowa obozu jenieckiego w Komorowie
10 maja 1940 roku Niemcy uderzyły na neutralną Belgię, Holandię i
Luksemburg Po opanowaniu tych państw rozpoczęły ofensywę na Francję.
Zanim doszło do tych wydarzeń, Niemcy rozpoczęli gruntowną modernizację
jenieckiego obozu. Rozszerzono znacznie dotychczasowy jego obszar, przyłączając
doń ,,Strzelnicę’’, W adaptowanych obiektach urządzono obozowy lazaret.

386

W

budynku głównym natomiast przystosowano pomieszczenia dla wyższych oficerów i
osób wymagających szczególnego nadzoru.
Pierwszy transport francuskich jeńców wojennych do Komorowa przybył 9
czerwca 1940 roku . W grupie tej znajdowało się 2 000 osób.
W miarę jak wojska Wehrmachtu posuwały się w głąb Francji, napływały
kolejne transporty. 12 czerwca przybył transport liczący 1900 jeńców, a 14 czerwca 1600. Takiej ilości osób nie były w stanie przejąć folwarczne pomieszczenia.
rozładować natłok, nadmiar
folwarczną zabudową

Aby

jeńców lokowano w namiotach rozstawionych poza

387

386

W wolsztyńskim obozie jenieckim, Relacja E. Piątka spisana przez A. Domagalską, art. ,Głos
Wolsztyński” wyd. spec., s. 55-57.
387
Na początku sierpnia 1940 r. , ze względu na zbytnie zagęszczenie, grupę 2000 jeńców z Komorowa
przemieszczono do innego Stalagu.
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Francuscy jeńcy na terenie obozu w Komorowie

Wraz z szeregowymi jeńcami do komorowskiego obozu trafiło wielu wyższych
rangą oficerów, w tym dwóch generałów. Jeden z generałów , Marokańczyk
pochodzenia włoskiego o nazwisku Rodolfo Torresano na skutek odniesionych obrażeń
niebawem zmarł. Został on pochowany na wolsztyńskim katolickim cmentarzu. 388
Starsi wolsztynianie pamiętają tę chwilę, kiedy ulicą Lipową przemieszczał się
wojskowy kondukt żałobny. Było to zdumiewające, że władze niemieckie zezwoliły na
urządzenie generałowi podbitego państwa tak paradnego pochówku.
Trumnę z ciałem generała wieziono na wojskowym

samochodzie, przed

którym kroczył wojskowy kapelan i oddział francuskich jeńców. Na czele i z tyłu
konduktu maszerowały zwarte szeregi uzbrojonych niemieckich żołnierzy. Mieli oni
strzec uczestniczących w pogrzebie jeńców. Jednak wyposażenie i paradny krok oraz
werble, w takt których się poruszano, nadawały konduktowi dostojeństwa i powagi.
Podczas pochówku cywilów na cmentarz nie wpuszczono. Stłoczeni przed
bramą czekali cierpliwie aż wojsko opuści cmentarz. Wtedy świeżą mogiłę otoczyli
wolsztynianie.
W tej niecodziennej pogrzebowej ceremonii

uczestniczyły osoby znane

z przedwojennej polityczno-społecznej działalności. Szczególną aktywność przejawiała
znana działaczka Stronnictwa Narodowego, która zza cmentarnej kaplicy przyniosła,
uwity z niebieskich, białych i czerwonych kwiatów, wieniec. Po złożeniu go na grobie
wygłosiła bardzo płomienne przemówienie i odśpiewała ,,Marsyliankę”.

388

Na podstawie autopsji.
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Patrząc z perspektywy lat na tę niecodzienną ceremonię towarzyszącą
pochówkowi

francuskiego generała, należy stwierdzić, że miała ona charakter

manifestacji politycznej. Wyrażała bowiem solidarność narodu polskiego z walcząca
Francją. Przecież

państwa te, złączone historycznie przyjaźnią i braterstwem broni,

znalazły się aktualnie

w podobnej sytuacji. Stały się ofiarami niemieckiej agresji.

Stąd mogiłę generała wolsztynianie otaczali z należną czcią. Pod krzyżem, na
którym widniało obco brzmiące nazwisko, można było stale zastać świeże kwiaty, a
podczas Zaduszek płonące znicze.
Z biegiem czasu liczba jenieckich mogił wzrosła. Były one zawsze zadbane i aż
do ekshumacji otaczane opieką. Dowodzi to, że wolsztynianie mimo wojennych
trudności nie zapomnieli o swoich francuskich sprzymierzeńcach.

11. ,,Nocna akcja”
Wydarzenie miało miejsce w połowie sierpnia 1940 roku.389 Wolsztynianie
spali pogrążeni w głębokim śnie, gdy nagle nocną ciszę zakłócił ryk syren. Na ulicach i
wzdłuż obozowego ogrodzenia pogasły światła. Miasto otuliła

nieprzenikniona

ciemność.
Tego rodzaju scenariusz powtarzał się wielokrotnie. Podobnie reagowały
okupacyjne władze wtedy, kiedy niezidentyfikowany samolot

zrzucił bomby na

ośrodek Arbeitsdienstu w Karpicku. Również przerażająco wyły syreny, gdy nad
miastem przelatywały alianckie samoloty. Wprawdzie nieczęsto się to zdarzało, ale
kilka takich przypadków okupacyjne kroniki odnotowały.
Miesiąc wcześniej, tuż za cmentarzem, (na ,,komorowskich polach”) na skutek
awarii silnika wylądował niemiecki samolot. Zatem zakłócenia nocnej ciszy nie były
w Wolsztynie czymś nadzwyczajnym. Zastanawiającym jedynie było, dlaczego tym
razem syreny tak przeciągle długo wyły? Gdy ucichły, nastąpiła chwila wyczekiwania.
Nagle z oddali dobiegł wzmagający się warkot nadlatujących samolotów.
Odgłos natężał się, stawał się coraz donośniejszy i wcale nie ustępował. Z
niemilknącego warkotu wynikało, że samoloty krążyły nad miastem.
W pewnej chwili nastąpił wystrzał i na niebie zabłysła ogromna, jaskrawo
błyszcząca, świetlista kula. Wokół zrobiło się jasno, tak, że można było bezbłędnie
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!7 sierpnia nastąpiła wymiana kompani wartowniczej. Miało to miejsce nazajutrz po opisanym
wydarzeniu. Zatem akcja uwolnienia generała miała miejsce 16 sierpnia 1940 r.
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rozpoznać nawet oddalone przedmioty. W tym jaskrawym świetle krążące samoloty
wyglądały jak szare, szybko przesuwające się ogromne ptaki.
Również ta tajemnicza, unosząca się pod obłokami latarnia nie trwała w
bezruchu. Popędzana wiatrem przesuwała się w kierunku Chorzemina.
Kiedy to światło zgasło, na niebie pojawiło się następne, może bardziej
jaskrawe od poprzedniego. Tym razem szybowało
obozem i opadało

bezpośrednio nad

jenieckim

ku Wolsztyńskiemu Jezioru. Jednocześnie zza otaczającego pp.

Orwatów ogród żywopłotu dał się słyszeć warkot ciężko poruszającego się pojazdu. Był
to samolot. Jego przemieszczanie zdradzały oślepiające światła reflektorów, których
smugi przenikały daleko w głąb obozowego ogrodzenia. 390
Znalazłszy się nieopodal strażniczej wieży, samolot zatrzymał się, utrzymując
silniki

na zwolnionych obrotach. Po chwili zawrócił, mocno zawarczał, spiesznie

ruszył do przodu

i wzbił się w powietrze.

Jeszcze ta świetlana kula szybowała nad parkiem, gdy warkot stopniowo się
wyciszał, aż w końcu całkowicie zamilkł. Cała akcja trwała najwyżej 20 minut.
Po pewnym czasie w mieście znowu zabłysły uliczne latarnie i na powrót oświetlony
został obozowy teren.
Nazajutrz, koło południa, pod obozowe ogrodzenie podjechało wojskowe auto.
Przybyłe osoby długo coś sprawdzały, wymierzały i wszystko skrzętnie notowały. W
tym czasie jeden z cywilów oddalił się i podążył daleko w pole. Co tam sprawdzał lub
czego szukał nie trudno się domyśleć.
Od tamtego wydarzenia upłynęło ponad siedemdziesiąt lat a problem pozostaje
ciągle niewyjaśniony. To, co na powyższy temat przekazywali sobie w dyskrecji
wolsztynianie

było w większości niewiarygodne i niedorzeczne, zabarwione sporą

dozą fantastyki.
Wśród tych sensacyjnych relacji najbardziej trafna wydawała się wersja, która
głosiła, że nocną ciszę zakłóciły angielskie samoloty, które do Wolsztyna przyleciały
zza Kanału La Manche, aby z jenieckiego obozu zabrać kogoś bardzo znaczącego.
Musiało to być ważna osobistość, przypuszczalnie generał, skoro alianci odważyli się
na taki desperacki wyczyn. Zanim zaskoczeni Niemcy zareagowali, któryś z krążących
nad miastem samolotów wylądował , zabrał na pokład generała i odleciał.
390

Na podstawie autopsji
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Zapewne taki finał posiadał scenariusz tej akcji. Ale zanim do niego doszło,
musiała być prowadzona usilna praca rozpoznawczo-wywiadowcza.
Każda akcja bojowa lub dywersyjna przeprowadzana na dalekim zapleczu
wroga, szczególnie z powietrza, była zadaniem niezmiernie ryzykownym. Wymagała
wnikliwego przygotowania specjalistycznego. Organizatorzy jak i bezpośredni
uczestnicy akcji musieli posiadać doskonałe rozpoznanie terenu i znajomość
organizacji obozowego życia.
Zdobycie odpowiednich wiadomości i przekazanie ich zainteresowanym kręgom
wymagało zaangażowania służb wywiadowczych. Wiadomo, że służby takie działają na
terenie każdego państwa. Jednak funkcjonowanie ich w warunkach wojennych, w
dodatku na terytorium okupowanego kraju, gdzie wszelka działalność agenturalna była
paraliżowana przez hitlerowskie służby kontrwywiadowcze, należało do zadań
szczególnie trudnych i niebezpiecznych.
Mimo tych trudności wywiadowcza siatka na terenie Wolsztyna funkcjonowała.
Stało się to zauważalne, od kiedy pomieszczenia komorowskiego obozu zapełniły się
francuskimi jeńcami wojennymi i strąconymi brytyjskimi lotnikami. Wtedy zapewne
pojawili się w sąsiedztwie Wolsztyna alianccy wywiadowcy, którzy to miejsce objęli
szczególną obserwacją.
Ich wywiadowczą działalność na terenie Wolsztyna i okolicy wspierali zapewne
zwerbowani do tej pracy miejscowi Polacy. Kto to był, tego się nie dowiemy, gdyż
agentów działających na rzecz obcego wywiadu nawet po wielu latach nie sposób
ustalić. Zazwyczaj jest to tajemnica bardzo skrzętnie skrywana, która niezmiernie
rzadko i niechętnie bywa ujawniana.
Zdobyte wiadomości dotyczące ruchów nieprzyjacielskich wojsk, obiektów
strategicznych czy amunicyjnych składowisk były do zainteresowanych placówek
przekazywane za pośrednictwem konspiracyjnych radiostacji.
Że taki przekaźnik na obrzeżu Wolsztyna funkcjonował, potwierdzają działania,
jakie hitlerowski kontrwywiad podejmował, aby go unieszkodliwić. W tym celu
sprowadzono do miasta auto z urządzeniem pelengacyjnym, które ustawione na
dziedzińcu szkoły nr 2 bez przerwy prowadziło nasłuch radiowy.
Niezależnie od tego codziennie rano i wieczorem auto to wyjeżdżało w teren.
Poruszając się ulicami miasta i po najbliższej okolicy, poszukiwało tej niebezpiecznej
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radiostacji. Najwidoczniej tego rodzaju działania nie odnosiły skutku, skoro Abwehrze
nie udało się tego nadajnika zlokalizować.
Zatem alianci na Zachodzie a później także służby sowieckie były na bieżąco
informowane

o tym, co działo się w Wolsztynie. Dzięki tej wiedzy planowano

działania operacyjne

i można było na naszym terenie podejmować nawet bardzo

ryzykowne akcje.
Aby ukrócić zbyt odważne poczynania swych wrogów, na najbardziej
wyniosłym miejscu Adamowa Niemcy rozmieścili baterię dział i reflektorów
przeciwlotniczych. Zadaniem ich było osłanianie przestrzeni powietrznej nad
Wolsztynem przed nieprzyjacielskimi samolotami.
Wymieniono także żołnierzy nadzorujących obóz jeniecki w Komorowie. Na
ich miejsce, 17 sierpnia 1940 roku, sprowadzono z Łodzi 4 kompanię wchodzącą w
skład 814 Batalionu Strzelców Krajowych.391

12. Cmentarny arsenał
Pod koniec maja 1941 roku na teren zdewastowanego, żydowskiego cmentarza
przybyła grupa niemieckich saperów. Żołnierze ci w najstarszej części kirkutu
osłoniętej sędziwymi akacjami i konarami ogromnej topoli dokonali wyrębu dziko
rosnących krzewów i zniwelowali nierówności po nagrobnych mogił.
Równocześnie na miejskiej Targowicy (przy ulicy Lipowej), wzdłuż
okalającego ewangelicki cmentarz muru wzniesiono żołnierskie namioty. Były one
przeznaczone dla koni z wojskowego taboru.
Tego rodzaju konne zaprzęgi służyły do transportu amunicji na linię frontu.
Ale w jakim celu wojskowe podwody zostały sprowadzone do Wolsztyna?
Na to pytanie odpowiedź znalazła się niebawem, gdy na ulicy Nowej pojawił się
wojskowy tabor, który zmierzał w stronę żydowskiego cmentarza. Co przewożono, nie
można było chwilowo ustalić, gdyż zawartość wozów była osłonięta brezentowym
pokryciem. Ładunek musiał być niezwykle ważny, skoro go zamaskowano. Był też
ciężki, bo koła zapadały się w piaszczystym podłożu drogi.

391

Na podstawie pisemnej relacji Kazimierza Nowaka, który powyższe dane odtworzył na podstawie
Kroniki 4 kompanii, 814 Batalionu Strzelców Krajowych, spisanych w dniach od 26.8.1939 do 23. 8
1940 r.
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Chociaż cała operacja była prowadzona pod nadzorem wojska i utrzymywana w
ścisłej tajemnicy, to bez trudu można było ustalić, skąd ten tajemniczy towar pochodził
i co zawierał. Były to pociski artyleryjskie dużego kalibru, które wyładowywano z
wagonów podstawianych każdego ranka na bocznicę wolsztyńskiego dworca. Stąd za
pośrednictwem wojskowego taboru były przewożone na teren żydowskiego cmentarza.
Na tym prowizorycznym składowisku pociski układano w podłużne sterty, które
następnie pokrywano gałęziami. Cały ten obszar był bez przerwy strzeżony przez
uzbrojone posterunki wojskowe.
A było czego pilnować, bo tego śmiercionośnego materiału z każdym dniem
przybywało, a teren był otwarty i ze wszech stron dostępny.
Wątpliwość budziło wybranie tego miejsca na składnicę dla tak niebezpiecznego
materiału. Przecież obszar ten stykał się bezpośrednio z zabudową mieszkalną, dlatego
składowana amunicja stanowiła realne zagrożenie dla mieszkających tam ludzi.
Sąsiedztwo domów mieszkalnych, bliskość publicznej drogi oraz brak
ogrodzenia

nie

zabezpieczały

kompletnie

tajemnicy

wojskowej.

Wystarczyło

przespacerować się ulicą Młyńską (obecnie Powstańców Wielkopolskich) w stronę
Tłoków, by zobaczyć, co niemieccy żołnierze wyładowują z podjeżdżających wozów.
Na szczęście to

składowisko, które

mieszkańców okolicznych domów

napawało trwogą, nie przetrwało zbyt długo. Nie zdołano przygotowanego terenu nawet
w połowie zapełnić tym śmiercionośnym materiałem a zniknął on w przeciągu jednej
nocy.
O nagłym zlikwidowaniu składowiska zadecydował niezidentyfikowany
samolot, który nadleciał od strony Tłoków. Utrzymując się na nieznacznej wysokości,
przemknął

nad składowiskiem i poszybował w stronę miasta. Nad miastem zakreślił

szeroki łuk, po czym oddalił się w kierunku Widzimia.
Pojawienie się tajemniczego samolotu o jaskrawo błyszczącej barwie, bez
rozpoznawczych znaków było dla pracujących tam żołnierzy ogromnym zaskoczeniem.
Pozostawili więc konie i zapełnione pociskami wozy na podjeździe i w panice oddalili
się od tego niebezpiecznego miejsca.
Co to był za samolot, tego nie udało się ustalić. Na pewno nie należał do
Luftwaffe, bo na jego widok niemieccy żołnierze by tak panicznie nie reagowali.
Skutek był natychmiastowy. Nie upłynęło 15 minut, gdy nadjechało wojskowe auto, z
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którego wysiadł wysoki rangą oficer. Ten, rozejrzawszy się po terenie, przywołał do
siebie żołnierzy i coś im rozkazał. Gdy oficer się oddalił, natychmiast przerwano
rozładunek, a nadjeżdżające tabory pozawracano z drogi.
Bezzwłocznie podjęto likwidację tego składowiska. Przez całą noc niezliczona
ilość aut wywoziła, gdzieś w nieznane, te śmiercionośne pociski. Nazajutrz po
składowisku pozostał jedynie rozjeżdżony teren i resztki rozrzuconych opakowań.
Dla kogo te pociski były przeznaczone, wolsztynianie dowiedzieli się niebawem,
gdy rankiem 22 czerwca miasto obiegła wieść, że hitlerowskie wojska napadły na
Związek Radziecki. Rozpoczął się kolejny rozdział w dziejach drugiej wojny
światowej.
* * *

Wojny prowadzone przez hitlerowskie Niemcy były sprzeczne z wszelkimi
międzynarodowymi prawami. Miały zatem znamiona pospolitej zbrodni. Na skutek
nalotów bombowych na otwarte miasta, wsie i zatłoczone uciekającą ludnością drogi
śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych cywilów, głównie kobiet i dzieci.
Nagminne były przypadki masowego rozstrzeliwania jeńców wojennych i
dobijania rannych. Nieludzko obchodzono się z jeńcami zabranymi do niewoli.
Przetrzymywano ich po kilka dni na odkrytej przestrzeni, bez dachu nad głową, o
głodzie i bez dostępu do wody. Rezultatem takiego nieludzkiego postępowania były
szerzące się epidemie, wysoka śmiertelność a nawet kanibalizm392.
Przypadki ludobójstwa wolsztynianie mieli okazję zobaczyć na własne oczy,
kiedy w lipcu 1941 r. do komorowskiego stalagu dotarł pierwszy transport radzieckich
jeńców.
Na długo przed jego przyjazdem na terenie pożydowskiego cmentarza wojsko
wykopało ogromną mogiłę. Mimo znacznych rozmiarów okazała się niewystarczająca,
gdy po otwarciu wagonów zamiast jeńców wypadały okaleczone ludzkie zwłoki.
Z jeńców pozostałych przy życiu uformowano marszową kolumnę, którą do
komorowskiego obozu konwojowali żołnierze Wehrmachtu. Pozostając podczas
transportu w zamkniętych wagonach bez jadła i picia, jeńcy ledwie utrzymywali się na
nogach. Stąd wielu, mimo pomocy ze strony współtowarzyszy, nie było w stanie
392

Na powyższy temat pisze dr Szymon Datner w swej pracy ,,Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach
wojennych w II wojnie światowej”.
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pokonać drogi o własnych siłach. Kończyło zatem swą wojenną kampanię

na

wolsztyńskim bruku.
Podążający za kolumną niemiecki oficer sprawdzał pozostawionych jeńców i
wystrzałem z pistoletu dobijał tych, którzy jeszcze wykazywali oznaki życia. Toteż po
przejściu kolumny cała droga była usłana trupami393.
Zwłoki jeńców ładowano na wozy i podwożono do przygotowanej mogiły.
Aż czterokrotnie musiano zawracać, zanim stację i drogę oczyszczono z trupów.
Zwłoki grzebano warstwowo i żeby zapobiec wybuchowi epidemii, przesypywano
chlorowanym wapnem.
Stopniowo na wolsztyński dworzec docierały kolejne transporty jeńców. Drugi
transport przybył w grudniu 1941 r. a trzeci w styczniu 1942 r. W każdym znajdowali
się umierający i martwi.394
Śmierć dziesiątkowała także jeńców w obrębie obozu
wybuchła epidemia biegunki. Codziennie

zwłaszcza

od kiedy

po zapadnięciu zmroku do świeżo

wykopanych mogił zaprzęgi konne dowoziły kolejne zwłoki.
Szacuje się, że

do stycznia 1945 roku, czyli do chwili, gdy czołg prowadzony

przez polskiego zesłańca –Sybiraka, Władysława Kaweckiego staranował obozową
bramę, na skutek chorób zakaźnych i krańcowego wycieńczenia zginęło ponad 4000
radzieckich jeńców wojennych. 395
Po 1945 roku miejsce ich pochówku zostało podniesione do rangi jenieckiego
cmentarza.

13. Kres mordęgi i zniewolenia
Nadszedł

styczeń

1945

roku.

Ruszyła

radziecka

ofensywa

zimowa.

Sterroryzowani hitlerowskimi rządami wolsztynianie z lubością wsłuchiwali się w
odgłosy zbliżającego frontu. Wraz z nasilającą się kanonadą wzrastał niepokój wśród
miejscowych Niemców.

393

Drogę radzieckich jeńców wojennych do obozu w Komorowie przedstawia w swoich wspomnieniach
p. Halina Kuczyńska. Tamże ,s.27.
394
Szczególnie tragiczny okazał się transport trzeci, gdyż po otwarciu wagonów okazało się , ze 30%
jeńców było martwych.
395

K. Krawczyk, Oswobodzenie Wolsztyna i powiatu z niemiecko-faszystowskiej okupacji w roku 1945.
Wolsztyn 2005, s. 4. (maszynopis).
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Szczególnie

odnosiło się do tych Niemców, którzy nie

posiadali czystego

sumienia. Tę niepewność potęgował w dodatku strach przed odpowiedzialnością za
krzywdy, jakie wyrządzili swoim polskim sąsiadom, szczególnie tym zakatowanym w
,,Rafii” i wywiezionym na poniewierkę do Generalnej Guberni lub w głąb Niemiec.
W poniedziałek 15 stycznia odbyła się w Magistracie narada członków
„Selbstschutzu”, których jeszcze nie zdążył wchłonąć „Volkssturm”396. Co było
tematem narady, nietrudno odgadnąć. Wiadomym było, że ustalono plan ewakuacji
niemieckiej ludności cywilnej z miasta Wolsztyna i powiatu na wypadek przerwania
przez wojska radzieckie frontu. Podano także punkty docelowe na terenie Rzeszy, do
których ewakuowana ludność powinna być kierowana.397 Odpowiedzialnym za sprawny
przebieg całej operacji został wolsztyński burmistrz.
Sytuacja stała się nagląca 17 stycznia odkąd telefony nie nadążały z
przekazywaniem coraz bardziej niepokojących informacji z frontu.
Gdy do Wolsztyna dotarła wiadomość o załamaniu się

pod Radomiem,

Warszawą i Łodzią niemieckiej obrony, wtedy pospiesznie ewakuowano obóz jeniecki
w Komorowie. Na miejscu pozostawiono jedynie około 500 jeńców chorych i kalekich,
którzy nie byliby w stanie o własnych siłach pokonać drogi398.
Wraz z likwidacją obozu miasto opuściła jednostka wojskowa skoszarowana w
budynku

szkoły nr 2. W ślad za wojskiem Wolsztyn zaczęły opuszczać rodziny

niemieckich urzędników, sprowadzonych do tego miasta w latach 1939 – 1940 z
Rzeszy.
Również technicy i inżynierowie hoyerowskich zakładów powysyłali swoich
najbliższych do rodzin mieszkających na terenie Niemiec.
Co

przezorniejsi rodzimi Niemcy rozpoczęli także przygotowania do

ewakuacji. Cenniejsze przedmioty pakowali do obszernych kufrów, worków i koszy,
które skrzętnie zabezpieczone przewozili na stację kolejową, by jak najprędzej znalazły
się w wagonach. Było im spieszno, gdyż również aura stawała się niełaskawa. Kilka
dni z rzędu sypał obfity śnieg, a gdy ustał, chwycił siarczysty mróz.

396

18 października 1944 r. wszedł w życie dekret rządu niemieckiego w sprawie utworzenia
,,Volksschturm” ( pospolite ruszenie) Ruch obejmujący Niemców od 18 do 60 lat. (Na podst. Gieorgij
Żukow, Wspomnienia i refleksje, Wyd. MON, Warszawa 1976, ,T. II, s.326.)
397
Miejscowości, do których mieli się ewakuować z Wolsztyna Niemcy to: Boruth (w pow. JuteborgLueckenwalde), oraz Nauen i Suhlendorf w pow. Uelsen.
398
K. Krawczyk, Tamże.

303

Rankiem, w sobotę 20 stycznia obiegła Wolsztyn fama, że w okolicy Nowego
Tomyśla pojawiły się radzieckie czołgi. Tej pogłoski nie można było sprawdzić, gdyż
prasa nie dochodziła, a radio na ten temat podawało wymijające informacje.
Taka pozostawiona sama sobie wiadomość zwielokrotniła panikę. Zatem wnet
ulice Wolsztyna wypełniły się uciekinierami z Grodziska, Rakoniewic i pobliskich wsi.
Wobec zaistniałej sytuacji burmistrz Wolsztyna zarządził ewakuację. 399
W niedzielę,

21 stycznia,

skoro zaczęło świtać, rozpoczął się

exodus

wolsztyńskich Niemców. Uciekali wszyscy. I ci, którzy na te ziemie przybyli za czasów
,,bismarckowskiego kulturkampfu”, jak i ci, których władze hitlerowskie sprowadziły z
głębi Rzeszy lub obszarów podbitych i osadziły w domostwach po wywłaszczonych
Polakach.
Polacy, którzy ukradkiem przyglądali się tej panicznej ucieczce Niemców,
odczuwali niekłamaną satysfakcję. Prawie sześć lat temu, może w korzystniejszych
nieco warunkach pogodowych, konwojowano wywłaszczonych wolsztynian do obozu
w Komorowie, a następnie przepędzano do podstawionego na stacji pociągu.
Czyż nie w podobnej scenerii uchodzili w sierpniu 1939 roku z nadgranicznych
wsi Polacy w obawie przed grożącymi im ze strony Niemców represjami? Teraz
odwrotnie. Ci, co kiedyś uczestniczyli w wysiedlaniu Polaków i wyrządzaniu im
krzywd, sami podzielili ich los.
W takich okolicznościach planowa ewakuacja przerodziła się w paniczną
ucieczkę. Uciekali przed zbliżającym się frontem i aby uniknąć zasłużonej kary za
wyrządzone krzywdy i nieprawości. Reszta, chociaż mniej winna, uchodziła, bo udzielił
się jej „owczy pęd” oraz niepewność jutra i lęk przed tym, co miało niebawem nastąpić.
Rankiem 25 stycznia pozostali w Wolsztynie

nieliczni już Niemcy mogli

usłyszeć w radio bardzo niemiły dla nich komunikat . Rozgłośnia berlińskiego radia
,,Deutsche Rundfunk” informowała, że ,,Feind zieht mit dem starken kraften durch das
Obrabruch nach der Oder”400. Tym komunikatem Niemcy potwierdzili oficjalnie fakt
wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium wolsztyńskiego powiatu.

399

Ostatnie dni w Rakoniewicach. Wspomnienia niemieckiego pastora, ,,Głos Wolsztyński” Nr 7 (291),
2004 r. s. 13.
400
(niem,) ,,Nieprzyjaciel potężnymi siłami podąża przez przełom Obry ku Odrze”.
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Niemalże do pojawienia się radzieckich wojsk rozpoznawczych na przedpolach
Wolsztyna na terenie zakładów drzewnych pracowały oddziały wydzielone wykonując
części zamienne

do czołgów i samolotów.

Również instytucje państwowe i urzędy lokalne oraz policja funkcjonowały do
końca. Niektórym

hitlerowskim dygnitarzom i urzędnikom nie udało się już

przekroczyć Odry. Wpadli oni w ręce radzieckich żołnierzy i swą nadgorliwą dla
Fuhrera służbę opłacili życiem.

14. Wyzwolenie Wolsztyna
Na początku stycznia 1945 roku, do mieszkania przy ulicy Poznańskiej, które
zajmowali pp. Raczkowiakowie, zapukał niemiecki oficer i poprosił o wynajęcie
pokoju.
Wynajmowanie kwater w domach Polaków przez niemieckich oficerów nie było
w owych czasach czymś nadzwyczajnym ani wyjątkowym. Przecież także komendant
niemieckiego oddziału stacjonującego w Wolsztynie przez cały okres okupacji mieszkał
przy ulicy Lipowej, w willi u pp. Piotrowskich. Nikogo zatem nie dziwiło, że niemiecki
oficer wynajął czasowo pokój przy polskiej rodzinie.
Jako współlokator nie był uciążliwy. Na całe dnie gdzieś znikał, po czym
zjawiał się niespodziewanie, by po paru dniach ponownie wyjechać. Powtarzało się to
kilkakrotnie. Wiadomo, obowiązki żołnierskie!
Zjawił się

niespodziewanie rankiem 25 stycznia. Zabrał swą podręczną

walizeczkę, zasalutował i odjechał. Było mu spieszno. Nic nadzwyczajnego.
Dochodziły już odgłosy zbliżającego się frontu.
Przez miasto wycofywały się resztki rozbitych niemieckich oddziałów.
Uciekając porzucały po drodze broń, amunicję i wszystko, co mogło utrudniać odwrót.
Np. pewna kolumna aut, która zatrzymała się w parku, pozostawiła po sobie wiele
różnorakiej broni, ciężkie karabiny maszynowe a nawet samolotowe działka. Dowodzi
to, że uciekający hitlerowcy czuli już za plecami nadciągające radzieckie oddziały
rozpoznawcze.
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Wieczorem 25 stycznia Wolsztyn ogarnęła jakaś niepojęta, pełna oczekiwania
cisza. Wydawało się, że miasto zamarło. Czasem tylko jeszcze wyludnionymi ulicami
przemknęło jakieś auto, które pospiesznie zmierzało szosą w kierunku Kargowej. Na
wschodzie jaśniała krwawa łuna pożarów wyznaczająca linię zbliżającego się frontu.
Podążający w kierunku Adamowa spóźnieni przechodnie mogli w sąsiedztwie
cmentarza napotkać grupę niezidentyfikowanych konnych jeźdźców. Mieli na sobie
białe, maskujące peleryny, spod których wystawały żołnierskie mundury.
Żołnierze ci, po spenetrowaniu najbliższej okolicy, zawrócili swe konie i
odjechali w kierunku Tłoków. Podobną grupę zamaskowanych żołnierzy zauważono
także w sąsiedztwie komorowskiego parku. Prawdopodobnie przedostali się na ten
teren miasta od strony Karpicka.
Dzisiaj wiadomo, że byli to zwiadowcy 7 Korpusu Kawalerii, którzy
zabezpieczali drogę 33 Armii Radzieckiej zmierzającej na zachód. Na ich drodze
znajdował się Wolsztyn.
Obiektem, którym szczególnie interesowali się zwiadowcy, był most na rzece
Dojcy, przez który wiodła najkrótsza droga ku Odrze. Takie przeprawy są niezmiernie
ważnym elementem strategicznym. Stają się więc przedmiotem uwzględnianym w
planach operacyjno – wojskowych. Nie zapobieżenie w porę zniszczeniu takiej
przeprawy zmusiłoby nacierające oddziały radzieckie

do

zastosowania bardzo

niekorzystnych obejść.
Aby nie dopuścić do zburzenia mostu, zastosowano manewr okrężny.
Pododdziały, które stanowiły prawe skrzydło natarcia, wysunęły się do przodu i po
obejściu Jeziora Wolsztyńskiego uderzeniem z kierunku północno-zachodniego
przejęły przeprawę na Dojcy.
Dzięki zaskoczeniu zdobyto most, nie ponosząc własnych strat, a okoliczne
domy uchroniono przed uszkodzeniami. Dla nadciągających wojsk pancernych
przeprawa przez Dojcę stała się drożna.401
Radzieckie wojska zmotoryzowane i piesze przemieszczały się na zachód po z
góry wyznaczonych trasach i w określonych kierunkach. Formacje główne były
poprzedzane przez oddziały rozpoznawcze składające się z kolumny pancernej czołgów
i aut z żołnierzami pierwszego uderzenia.
401

Na temat wyzwolenia Wolsztyna w styczniu 1945 roku pisał Z. Kowalewicz w Listach do redakcji,
,,Głos Wolsztyński”, Nr 5, R. 2005, s. 27.
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Taka kolumna rozpoznawcza wjechała do Wolsztyna 26 stycznia. Przemknęła
przez miasto i pognała w kierunku Kargowej. Dopiero następne oddziały regularnego
wojska zatrzymały się na noc w mieście. Skoro świt wyruszyły w dalszą drogę. Musiały
się spieszyć.
Zawarte w dyrektywie Kwatery Głównej zadanie zostało radzieckim wojskom
postawione jednoznacznie i zdecydowanie. Dotrzeć jak najprędzej do Odry i na lewym
brzegu rzeki uchwycić przyczółki niezbędne do dalszych operacji zaczepno-bojowych.
Stąd taki pośpiech.
Oddziały radzieckie, które zaplanowały swój postój w Wolsztynie, rozlokowały
się na miejskim targowisku, na obszarze tartaku i w parku. Na żołnierskie kwatery
zajęto miejscowy pałac i gmach pobliskiego sierocińca.
W tym miejscu nasuwa się pytanie. Dlaczego zaraz po opuszczeniu przez
żołnierzy tych obiektów spłonął doszczętnie zabytkowy pałac, a na sierocińcu uległ
zniszczeniu mansardowy dach? Czyżby obiekty te podpalono celowo?
Wojska przemieszczające się przez Wolsztyn były ustawicznie atakowane przez
niemieckie lotnictwo. Kilkakrotnie ostrzelano zaparkowane
Bombami

obrzucono

także

stacjonującą

na

przed pałacem

terenie

tartaku

auta.

jednostkę

zmotoryzowaną.402
W obrębie Komorowa, Berzyny, na Rynku i Białej Górze od lotniczego ostrzału
i bezpośredniego starcia z wycofującymi się niemieckimi oddziałami zginęło wielu
radzieckich żołnierzy. Pochowano ich czasowo na skwerze u zbiegu ulic Poznańskiej i
Wschowskiej. 403
* * *
Wkrótce po wkroczeniu do Wolsztyna radzieckich oddziałów do mieszkania
przy ulicy Poznańskiej, które jeszcze przed paroma dniami wynajmował niemiecki
oficer, zawitał radziecki żołnierz. Jakież było zdumienie gospodarzy, gdy w żołnierzu
tym rozpoznali niedawnego współlokatora, niemieckiego kapitana, ale już w mundurze
radzieckiego majora.
Przed planowaniem zadań taktyczno - strategicznych najważniejszą czynnością
jest dokonanie głębokiej analizy planów obronnych przeciwnika, rozmieszczenia jego
402

J. Piątyszek, 60 lat temu, art. ,,Głos Wolsztyński” Nr 6 (312), s. 30.
17 kwietnia 1948 r. szczątki spoczywających tam żołnierzy ekshumowano i pochowano na
cmentarzu wojskowym w Nowym Tomyślu.
403

307

sił i uzbrojenia. Na terytorium na wschód od Wisły zadanie to wykonywały oddziały
partyzanckie. Działając na dalekim zapleczu wroga, posiadały sprzyjające warunki do
wykonywania tego rodzaju zadań.
Na terytorium na zachód od Wisły partyzantka nie działała wcale albo w bardzo
zawężonym zakresie. W takich okolicznościach wiadomości o siłach nieprzyjaciela i
jego

zamiarach

zdobywano

przy pomocy

lotnictwa

zwiadowczego

lub

za

pośrednictwem rozpoznania agenturalnego. Z polecenia Dowództwa 1 Frontu
Białoruskiego zadanie takie na terenie Wolsztyna spełniał ów tajemniczy niemiecki
oficer.

------------ o o O o o -----------
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Część druga
Rozdział I
Wolsztyn po wojnie. Rok 1945

1. Powołanie tymczasowych organów władzy
Na mocy rozporządzenia wydanego przez Radę Wojenną 1 Frontu
Białoruskiego, na terytorium zajętym przez sowieckie armie, władzę sprawowali
Wojskowi Komendanci404 Wojskowe rządy miały wyzwolonej ludności zapewnić
bezpieczeństwo i byt do chwili powołania tymczasowych organów władzy cywilnej. 405

Radziecka Komendantura Wojskowa miasta Wolsztyna

404

Stanowił o tym rozkaz nr 5 wydany przez radę wojenną 1 Frontu Białoruskiego . Patrz : G..Zukow,
Wspomnienia...., s. 431 .
405
W rzeczywistości Wojskowego Komendanta Wolsztyna odwołano dopiero jesienią 1945 roku
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Na tej podstawie, w trzecim dniu od wkroczenia do Wolsztyna regularnych
oddziałów sowieckich, na szefa Komendantury Wojskowej Miasta został mianowany
mjr Sołowiow. Sprawował on tę funkcję tymczasowo. Pod koniec stycznia stanowisko
wojskowego komendanta miasta Wolsztyna przejął ppłk Onaszko. 406
Nowy komendant był oficerem niezmiernie operatywnym. Przystąpił zatem
bezzwłocznie do działania. Po rozpoznaniu sytuacji politycznej polecił natychmiast
powołać tymczasowe organa władzy wykonawczej. Z nielicznej wówczas grupy
członków Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i emisariuszy rządu lubelskiego został w
Wolsztynie wyłoniony Komitet Organizacyjny Władzy Ludowej.
Na mocy przekazanych uprawnień, 1 lutego 1945 roku, KOWL powołał
tymczasowe instytucje administracyjne: Powiatową i Miejską Radę Narodową, Gminne
Rady Narodowe, Zarząd Miejski i Zarządy Gminne. Dokonał także wyboru starosty
powiatu407 i burmistrza miasta.
Na podstawie oddzielnego rozporządzenia zaczęły funkcjonować także służby
aparatu

państwowego

jak:

Milicja

Obywatelska

(MO),

Państwowy

Urząd

Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) oraz Urząd Informacji i Propagandy.
Ponieważ

w

Wolsztynie

inicjatywę

organizacyjno-polityczną

przejęło

ugrupowanie lewicowe, stąd wdrażano elementy ludowo - demokratycznego państwa.
O tym istotnym fakcie mieszkańcy miasta dowiedzieli się podczas zgromadzenia
obywatelskiego. zorganizowanego 2 lutego na wolsztyńskim Rynku Przy tej okazji
wolsztynianie mogli także poznać pierwszy po wojnie osobowy skład Zarządu
Miejskiego. Urząd burmistrza miasta Wolsztyna sprawował Stefan Ober, jego zastępcą
był Józef Bednarek, a funkcję magistrackiego sekretarza pełnił Wincenty Ratajczak.408
Przedstawiono także Komendanta Milicji Obywatelskiej por. Hałuszczaka, szefa
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UB) por. Jana Adamczewskiego409 oraz
kierownika Urzędu Informacji i Propagandy inż. Franciszka Bączyka.410

406

Zastępcą ppłk. Onaszki był kpt. Akcjonow.
Starostą powiatowym został Mieczysław Tobolski, który tę funkcję sprawował do końca kwietnia
1945 roku.
408
Na podstawie wspomnień F. Bączyka, ,,Głos Wolsztyński” nr 216, (1970) s. 3. Fr. Bączyk w czasie
niemieckiej okupacji pracował w ogrodnictwie powstałym na obszarze gospodarstwa pp ,Orwatów przy
ul. Młyńskiej ( obecnie Powstańców Wielkopolskich)
409
Głos Wolsztyński, tamże, s. 4, art. ,, Pierwszy oficer LWP” .
410
Latem 1946 r. F. Bączyk został powołany na starostę powiatu świebodzińsko-sulechowskiego.
407
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Wśród przedstawionego grona: M. Tobolski, S. Ober, W. Ratajczak i
J. Bednarek to rdzenni mieszkańcy Wolsztyna. Pozostałe osoby jak F. Bączyk, i wiele
innych, do Wolsztyna przybyli w czasie okupacji.
Po przejściu frontu grupę tę uzupełnili emisariusze.

W większości byli to

aktywiści partyjni, politycznie zaangażowani. Wielu z nich

podczas wojny

uczestniczyło w lewicowym ruchu oporu. Ludziom tym władza lubelska powierzyła
zadanie, by na wyzwolonych obszarach kraju tworzyli podstawy

ludowo-

demokratycznego państwa.
Wyposażeni w odpowiednie pełnomocnictwa podążali za frontem, korzystali z
wojskowego transportu i wsparcia sowieckich żołnierzy. Kiedy znaleźli się w
wyznaczonym rejonie, rozpoznawali teren, pozyskiwali sympatyków i przy ich pomocy
uruchamiali

struktury

ludowo-demokratycznej

władzy411.

Tym

lewicowym

emisariuszom mieszkańcy Wolsztyna zawdzięczali system, w jakim przez przeszło pół
wieku przyszło im żyć.
Mianowani przedstawiciele cywilnej władzy wykonawczej i służb im
podległych w zakresie powierzonych funkcji i sprawowanych obowiązków byli
bezpośrednio odpowiedzialni przed Wojskowym Komendantem Miasta. Dzięki
twardym rygorom prawa wojennego i wojskowej żandarmerii udało się okiełznać
niesfornych żołnierzy i bezkarnych cywilów, zapobiec grabieży poniemieckiego mienia,
utrzymać ład i porządek w mieście.
Było to niezbędne, gdyż pierwsze tygodnie życia w wyzwolonym Wolsztynie
nie zaliczały się do łatwych. Odczuwało się brak wszystkiego, a szczególnie żywności i
opału. Dzięki zapobiegliwości burmistrza Stefana Obera i wojskowego komendanta
ppłk Onaszko dostarczono do Wolsztyna: mąkę, cukier, makaron i sól oraz wiele innych
produktów. Dzięki temu w sklepach pojawił się chleb i najniezbędniejsze artykuły
spożywcze.
Ilość pieczywa była ograniczona, więc prędko znikała ze sklepowych półek.
Nieraz trzeba było długo oczekiwać w kolejce, aby zdobyć bochenek chleba. Mimo tych
utrudnień odczuwało się jakąś wewnętrzną ulgę, ogólne zadowolenie, że minęły te
koszmarne, okupacyjne czasy.

411

Po wykonaniu powierzonego zadania rozpoczętą pracę organizacyjno- polityczną przekazywali
następcom. Sami zaś udawali się w kolejny rejon.
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2. ,,Radio Wolsztyn”
Jako pierwszy swą działalność wznowił wolsztyński radiowęzeł. Przyjemnie
było znaleźć się na ulicy, gdy z głośników płynęły przedwojenne melodie. Jakoś
radośniej wtedy ćwierkały ptaki a ludzie byli sobie bardzo życzliwi.

Wolsztyn

powracał do życia.
Natychmiastowe wznowienie działalności wolsztyńskiego radiowęzła dowodzi,
że w wyniku działań frontowych aparatura i sieć transmisyjna nie uległy dewastacji.
W Wolsztynie radiowęzeł wprowadził niemiecki okupant. Były to czasy, gdy
alianci wzmogli naloty bombowe na niemieckie ośrodki przemysłowe i zasięgiem
swych lotniczych działań objęli także ziemie okupowanej Polski.
Wtedy wzdłuż ulic miasta przeprowadzona została sieć przewodowa, do której
zostały podłączone megafony. Odtąd, gdy na niebie pojawiały się alianckie samoloty,
niezależnie

od alarmowych syren, sygnał ostrzegawczy był nadawany również przez

megafony.
Za pośrednictwem megafonów były głównie wydawane rozkazy do jednostek
przeciwpożarowych i grup cywilnych odpowiedzialnych na ten czas za zabezpieczenie
ładu i porządku w mieście.
Podczas spokoju przez radiowęzeł
dotyczące

mieszkańców

miasta.

Za

nadawano komunikaty i rozporządzenia

jego

pośrednictwem władze

niemieckie

informowały także swoich obywateli o sukcesach, jakie Wehrmacht odnosił na frontach
Europy.
Kiedy sytuacja się odwróciła

i do Wolsztyna docierać zaczęły odgłosy

zbliżającego frontu wówczas radiowęzeł okazał się jeszcze raz przydatny. Za jego
pośrednictwem kierowano ruchem ewakuujących się Niemców.
Po wyzwoleniu Wolsztyna tę informacyjną funkcję radiowęzła podtrzymały
tymczasowe władze miasta.412 W okresie, gdy dostęp do radia był niemożliwy a prasa
się jeszcze się nie ukazywała, radiowęzeł stanowił jedyny środek masowego przekazu.
Za jego pośrednictwem nadawano lokalne komunikaty a o określonej porze
retransmitowano najświeższe wiadomości radiowe.
Najwięcej jednak czasu przeznaczano na retransmisję muzyki i popularnych
piosenek. Odtwarzano je z gramofonowych płyt. Były to przedwojenne szlagiery, pieśni
412

Studio transmisyjne wolsztyńskiego radiowęzła mieściło się w budynku przy ul. 5 Stycznia 52 na II
piętrze,. Piętro I zajmował Wydział Informacji i Propagandy.
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żołnierskie i wojskowe marsze. Zawsze w czasie ich nadawania pod megafonami
gromadziła się nie tylko młodzież, ale także osoby dorosłe pragnące posłuchać piosenek
z okresu swojej młodości.
To ogólne zainteresowanie tym jedynym dostępnym wówczas środkiem
przekazu wykorzystały władze miasta. Studio miejskiego radiowęzła zostało
przeniesione z lokalu Urzędu Informacji i Propagandy do budynku Poczty Polskiej.
Wtedy miejski radiowęzeł przemianowany został na przewodowe ,,Radio Wolsztyn”.
W związku zaistniałą reorganizacją powołany został Komitet Redakcyjny. W
jego składzie między innymi znaleźli się: Antoni Napierała, Roman Przybyła, Jan
Weiss, Ignacy Szczerkowski i

Zofia Benebesel. Komitet Redakcyjny był

odpowiedzialny za jakość nadawanych programów i rozwój radiowego ośrodka.
Niezależnie działała Rada Programowa,

którą stanowili: J. Borkowski,

K. Gabryelczyk, W. Hajduk i W. Kumoch.
Sekretarzem Rady Programowej i szefem rozgłośni ,,Radio Wolsztyn” został
Henryk. Kozłowski. 413

H. Kozłowski

Aby umożliwić wolsztynianom bezpośredni odbiór bieżących wiadomości,
doprowadzono sieć transmisyjną do większości domów w mieście. Jej zasięgiem objęto
także okoliczne wsie. Odtąd, gdy zapragnęło się poznać najnowsze wiadomości lub
posłuchać muzyki, wystarczyło włączyć głośnik.
Radio Wolsztyn” nadawało również programy lokalne. Były to najczęściej
komunikaty zawierające informacje o pracy miejskich urzędów lub organizowanych
imprezach. Transmitowano także wywiady z ludźmi odpowiedzialnymi za oświatę,
kulturę i gospodarkę lub czytano opowiadania z naszej przeszłości.
413

C. Olejnik, tamże, cz. I, s 70-71.
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Tę

dominującą rolę w sferze społecznego przekazu ,,Radio Wolsztyn”

utrzymało do lat pięćdziesiątych.( 1958 roku).

Kres temu środkowi masowego

przekazu położyło pojawienie się na rynku popularnych wówczas radioodbiorników
marki :,,Pionier”, ,,Aga” i ,,Sonatina”.
Równolegle z ,,Radio Wolsztyn” uruchomiona została w mieście ,,mała
poligrafia”. Drukarnia mieściła się na zapleczu kamienicy E.J. Scholzów, usytuowanej
przy ul. 5 Stycznia 52. W latach 1935 – 1939 w zakładzie tym było dla niemieckiej
mniejszości drukowane czasopismo ,,Wollsteiner Zeitung”.
Po II wojnie światowej zakład wznowił swoją działalność. Świadczył głównie
usługi na rzecz organizacji kulturalno – społecznych i partii politycznych, drukując
afisze, plakaty i ulotki. W odniesieniu do pozostałej ludności zakład realizował
zamówienia na klepsydry , zaproszenia i okolicznościowe laurki.

3. Wskrzeszenie działalności rzymskokatolickiego kościoła
Wraz z uruchamianiem administracyjnych i politycznych struktur działalność
wznowiła także wolsztyńska rzymsko - katolicka parafia. Stało się to możliwe dzięki
okupacyjnemu duszpasterzowi

ks. O. Jerzemu Machoniowi, który natychmiast po

wyzwoleniu Wolsztyna otrzymał z kurii metropolitarnej

dekret mianujący

proboszczem wolsztyńskiego kościoła. Jednak O. Machoń

go

zrezygnował z tej

zaszczytnej posługi, ponieważ postanowił powrócić w klasztorne mury. Stąd na to
miejsce wprowadzono księży: Antoniego Gryczkę i Teodora Lercha.
Obaj księża byli doskonałymi duszpasterzami, więc wnet zyskali miłość i
uznanie wiernych. Przy nieprzeciętnych zdolnościach muzycznych i organizatorskich
ks. T. Lercha i rozmiłowanych w śpiewie wolsztynian: Bernarda Domagalskiego i
Romana Olszewskiego wnet reaktywowano chór kościelny. Odtąd uświetniał on
wszelkie uroczystości na terenie miasta i napełniał swym pieniem wnętrze
wolsztyńskiej fary.
Również przerwaną na czas okupacji działalność wznowiła Orkiestra
Kameralna, której założycielem i dyrygentem był nauczyciel Rudolf Malec.
Zarówno chór jak i orkiestra przejawiały w owym czasie wyjątkową aktywność.
Zbliżała się Wielkanoc, pierwsze w wyzwolonym Wolsztynie święto. Tę szczególnie
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podniosłą uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego obydwa zespoły postanowiły
uświetnić wspólnym występem.
Odmienny także przebieg miały obchody triduum paschalnego. Odstąpiono od
dotychczasowej tradycji i Grób Pański spod głównego ołtarza przeniesiono do ołtarza
bocznego.
Urządzeniem grobu i jego wystrojem zajął się ks. Lerch. Wspięty na drabinie
osobiście rozwieszał biało-czerwone szarfy i rozmieszczał kwiaty. W tych czynnościach
ks. Lercha wspierali: dbający o wystrój wolsztyńskiej fary jej długoletni kościelny
Władysław Królikiewicz414 i rzeźbiarz Edward Przymuszała. E. Przymuszała objął
także pieczę nad artystycznym wystrojem Grobu Pańskiego. Jego dziełem był okazały
orzeł, który stanowił tło centralnej części ołtarza.
Imponująco zapowiadał się zatem Dzień Zmartwychwstania Pańskiego
i pierwsza w wyzwolonym od hitlerowców Wolsztynie rezurekcja.
Tego odradzającego się po sześcioletniej niemieckiej okupacji narodowego
ducha można było odczuć, gdy proboszcz ks. A. Gryczka zaintonował pieśń
zmartwychwstania: ,,Wesoły nam dzień dziś nastał”, a chór i tłum wiernych ją podjął.
Wydawało się, że od tego gromkiego śpiewu rozstąpią się kościelne mury.
Do tego dzwony, rozkołysane przez grupę chłopaków z poczciwym Stasiem
Ceglarkiem na czele brzmiały jakoś inaczej, bardziej radośnie i donioślej, gdy ich
dźwięk rozchodził się nad miastem spowitym
Faktycznie wesoły

nam dzień wtedy

blaskiem wschodzącego słońca.

nastał. I tak to odebrało społeczeństwo

Wolsztyna.
Niebawem reaktywowano przykościelne stowarzyszenia i bractwa religijne.
Szczególnie ożywioną działalność

przejawiały:

dziecięca organizacja o nazwie

Krucjata Eucharystyczna, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej oraz
Sodalicja Mariańska.

414

Wł. Królikiewicz funkcję kościelnego w wolsztyńskiej farze sprawował nieprzerwanie od 1925 do
1971 roku. Za długoletnią, wierną i oddaną kościołowi służbę został przez papieża uhonorowany
specjalnym dyplomem.
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Delegacja KSMM na Zlocie w Zbąszyniu (1946 r.)

Nie mniej uroczyście w Wolsztynie obchodzono tradycyjne święto Bożego
Ciała. Znowu procesja wyszła na utarte szlaki miasta, a witryny sklepowych okien
przyozdabiały podświetlane dekoracje.
Jak zawsze w procesji uczestniczyły organizacje społeczne ze sztandarami,
bractwa religijne, stowarzyszenia i koła katolickie. Nastroju dodawała
orkiestra, za którą kroczyły w jednolitych

organizacyjnych

kolejarska

strojach zastępy

,,Krucjaty” oraz szeregi tych najmłodszych, ścielących kwiaty.
Baldachim, za którym kroczyła kompania honorowa MO, otaczały bractwa
różańcowe, dzierżąc w rękach zapalone świece.
Nad organizacją i sprawnym przebiegiem eucharystycznej procesji czuwał
komitet parafialny. Jednak większa część obowiązków spoczywała na

kościelnym

Władysławie Królikiewiczu. To on , jak nakazywał zwyczaj, przyodziany w komżę,
wyprzedzał procesję by się upewnić , że uliczne ołtarze zostały godnie przygotowane
na jej przyjęcie.415
Ołtarze w swym wystroju nawiązywały do aktualnej sytuacji. Dominowały
barwy narodowe, czego dowodem były gazony zawierające bukiety ułożone z białych i
czerwonych piwonii oraz bardzo liczne flagi.
Posuwający się w modlitewnym skupieniu tłum chyba odczuwał, że przeminął
bezpowrotnie koszmarny okres wojny. Chociaż nie zabliźniły się jeszcze rany po stracie
najbliższych, to odczuwało się jakąś wewnętrzną ulgę i zadowolenie.
415

Przed odejściem na emeryturę p. Królikiewicz za długoletnią posługę przy wolsztyńskiej farze
otrzymał od papieża odznaczenie i dyplom.
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W podniosłym nastroju były także obchodzone święto Bożego Narodzenia, W
tym przypadku odstąpiono również od tradycji. Zamiast żłobka z Dzieciątkiem Jezus,
umieszczonego w głównym ołtarzu, wzniesiono w nawie bocznej Betlejemską Szopkę
Nowatorstwem była także jutrznia, która poprzedziła tradycyjną pasterkę.
W zupełnej ciemności licznie zgromadzeni wierni wsłuchiwali się w wersety
Pisma Świętego, które

przy migotliwym świetle świecy na ambonie odczytywał ks.

Lerch. Dla dzieci i osób w podeszłym wieku, które nie były wstanie w porę zająć
miejsca siedzącego, ta część pasterki wydawała się nużąca.
Jednak znużenie pierzchło, gdy sygnaturka obwieściła rozpoczęcie Mszy
Świętej i nadeszła chwila kiedy kapłan zaintonował ,,Gloria in Eccelsis Deo”. Wtedy w
kościele

zabłysły wszystkie światła, huknęły organy, a

licznie zgromadzony tłum

poderwała popularna kolęda: ,,Bóg się rodzi, moc truchleje”.
Niejednego wtedy ogarnęła myśl: Jak niezmiernie wdzięczni powinniśmy być
Opatrzności, że pozwoliła doczekać nam tej radosnej chwili!

4. Wznowienie działalności edukacyjnej
8 marca działalność edukacyjną rozpoczęły wolsztyńskie placówki oświatowe.
W pierwszej kolejności nauczanie wznowiły Szkoły Powszechne nr 1 i 2 oraz
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.
Poza rocznikami normalnymi pomyślano także o tej młodzieży, której niemiecki
okupant uniemożliwił kształcenie. Z myślą o niej zorganizowano kursy w systemie
semestralnym, obejmując

procesem

nauczania jedynie przedmioty podstawowe.

Zaliczono doń: język polski, matematykę, geografię, historię i przyrodę.
Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych w budynku Szkoły
Powszechnej nr 1. Spośród nauczycieli, którzy mimo ograniczonego czasu i skróconego
materiału programowego nie szczędzili wysiłku, aby młodzieży wykazującej bardzo
rozległe braki przekazać jak najszerszy zasób wiedzy, należy wymienić panie: Helenę.
Janiszewską

i Marię Muńkównę, a z panów: Zygfryda Kutznera, Stanisława

Skowrońskiego i Piotra Prokurata.
Dzięki tym ofiarnym nauczycielom znaczna część młodzieży będącej już poza
zasięgiem obowiązku szkolnego miała możność ukończenia szkoły powszechnej i
podjęcia dalszej nauki na poziomie średnim.
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Również Dyrekcja Państwowego Gimnazjum i Liceum w trosce o młodzież
wiekowo przerośniętą zorganizowała dla niej naukę w trybie skróconym semestralnym. Zainteresowanie takim trybem nauczania musiało być szerokie, skoro
Dyrekcji Szkoły udało się skompletować aż dwa zespoły klasowe: A i B.

5. Przysposobienie Wojskowe
Wraz ze szkołami reaktywowano działalność przedwojennej paramilitarnej
organizacji Przysposobienie Wojskowe (PW). Przynależność do PW była obowiązkowa
i obejmowała młodzież męską wieku przedpoborowego.
Komenda PW mieściła się w ,,Grand Hotelu” popularnie nazywanym
,,Grandką”. Szefem był ppor. Nowak, a instruktorami prowadzącymi szkolenie: ppor.
Kutzner i st. sierżant Jankowski. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i były
prowadzone według regulaminu wojskowego.
Zajęcia teoretyczne, poza podstawową wiedzą, obejmowały także musztrę i
ćwiczenia w terenie. Prowadzono je na stadionie miejskim lub w lasach za Karpickiem.
Na podobnych zasadach PW istniało przy wolsztyńskim ,,ogólniaku”.
Przy Powiatowej Komendzie PW istniała młodzieżowa orkiestra dęta. Prowadził
ją kapelmistrz p. Guziński. Uświetniała ona swymi występami wszystkie imprezy
masowe zarówno w Wolsztynie jak i w miastach ościennych.
Orkiestra PW uczestniczyła w pierwszej po wojnie manifestacji patriotycznej
zorganizowanej na cześć M. Drzymały w Podgradowicach (Drzymałowie). Brała udział
w rejonowym zlocie PW w Kościanie i w pierwszych po wojnie dożynkach w
Babimoście.
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Członkowie orkiestry PW w drodze na próbę

Po powołaniu hufców ,,Służba Polsce”, organizacja PW została rozwiązana.
Przestała także działać młodzieżowa orkiestra. Po jej rozwiązaniu część trębaczy
zasiliła orkiestrę kolejarską, lub przeszła do orkiestry prowadzonej przez p. Hamrola.

6. Pogrzeb Ofiar Bielnika
W pierwszych dniach marca tymczasowe władze administracyjne i polityczne
Wolsztyna zorganizowały w sali kina patriotyczno – pokojowe zgromadzenie .
Na tym wiecu wystąpił kierownik Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy
Franciszek Bączyk. Z jego przejmującego przemówienia wolsztynianie dowiedzieli się
o istniejących na obszarze III Rzeszy obozach zagłady i okrucieństwach, jakich
hitlerowscy oprawcy dopuszczali się na przetrzymywanych tam więźniach.
Szczególnie przerażające były liczby, jakie podawał. Obejmowały miliony
niewinnych ofiar unicestwionych w obozowych krematoriach, straconych w różnych
miejscach kraju bądź zamordowanych w katowniach gestapo.
Wśród tej rzeszy ofiar znajdowali się także nasi rodzimi patrioci, którzy w
bestialski sposób zamordowani, spoczywali na Bielniku i w okolicznych lasach. Stąd
podjęty został wniosek, aby władze miasta bezzwłocznie odkryły te miejsca i
spoczywającym tam szczątkom urządziły godny pochówek.
Prace ekshumacyjne rozpoczęto w połowie kwietnia. Zgodnie z wymaganiami
międzynarodowego prawa zostały przeprowadzane pod nadzorem kompetentnej komisji
złożonej z przedstawicieli sądu, policji, lekarzy i lokalnej administracji.
Prawo reprezentował sędzia Jerzy Janiszewski, organa bezpieczeństwa
por. Szkutnicki, służbę zdrowia lekarz Śmiałek a administrację F. Bączyk.
Po odkryciu mogiły komisja stwierdziła, że znajdują się w niej zwłoki jedenastu
ofiar, mężczyzn, zamordowanych wystrzałem w tył głowy. Zwłoki były ułożone
nieregularnie, bezładnie i nakładały się na siebie.
Na podstawie identyfikacji przeprowadzonej przez członków rodzin komisja
ustaliła, że zamordowani to: Kazimierz Dera, Edward Gaweł, Jan Matysik, Piotr
Nowak, Michał Nowak, Jan Piechowiak, Władysław Siuta, Edward Stachowiak, Brunon
Stróżyk, Franciszek Szczepaniak i Jan Tomysek.
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Po szczegółowych oględzinach zwłoki złożono do trumien, które następnie
opieczętowano. Podobnie postąpiono ze zwłokami ekshumowanymi w Winnicy
k/Dąbrowy, Gościeszynie i Kuźnicy.
W przeddzień pochówku, w godzinach wieczornych, w obecności tłumnie
przybyłych wolsztynian odbyło się na Bielniku żałobne nabożeństwo.

Tą ceremonią

zapoczątkowano obchody związane z pogrzebem, który odbył się w niedzielę, 29
kwietnia 1945 r.
Była to smutna, pełna zadumy i refleksji uroczystość. W intencji
zamordowanych patriotów Mszę Świętą w asyście księży wolsztyńskiego dekanatu
celebrował proboszcz ks. Antoni Gryczka a homilię wygłosił ks. Teodor Lerch.
Po ceremonii żałobnej uformował się kondukt pogrzebowy, który przy
dźwiękach żałobnego marsza i wśród szpaleru niezliczonego tłumu podążał na
parafialny cmentarz.
Tam trumny ze szczątkami pomordowanych bohaterów złożono w zbiorowej
mogile, nad którą wznosi się pełen wymowy pomnik.

Pomnik nad mogiłą ofiar hitleryzmu (foto J, P,)
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7. Reaktywowanie organizacji młodzieżowych
Nad Bałtykiem trwały jeszcze zacięte boje, gdy w Wolsztynie wskrzeszano
organizacje i stowarzyszenia

młodzieżowe. Działo się to podczas

zgromadzenia

młodzieży, jakie odbyło się marcu, w sali kina. Utworzono wtedy

organizację o

nazwie Związek Walki Młodych (ZWM).
Reaktywowano także , przerwaną
działalność

na czas wojny i hitlerowskiej okupacji,

związków, stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych jak: Związek

Harcerstwa Polskiego (ZHP),

Związek Młodzieży Wiejskiej ,,Wici” i Oddział

Młodzieżowego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR).
Po sześciu latach okupacyjnego terroru oraz kompletnej kulturalnej pustki
odczuwało się zapotrzebowanie na urządzane niegdyś przez te stowarzyszenia imprezy
sportowe i spektakle rozrywkowe. Zatem kolejne tygodnie obfitowały we wszelkiego
rodzaju spotkania , podczas których reaktywowane organizacje, by zyskać szeroką
popularność i społeczną akceptację, prezentowały swoje programy
Reaktywowano także przedwojenną drużynę piłki nożnej, której nadano nazwę
KS ,,Grom”.416
W zabiegach o rozwój związkowych szeregów przodował ZWM. Na swą
siedzibę przejął, usytuowany przy ulicy 5 Stycznia budynek, który do niedawna służył
ewangelickim siostrom zakonnym. Z tego lokalu w każde niedzielne popołudnie grupa
młodzieżowych aktywistów udawała się w teren. Objeżdżając okoliczne wsie,
powoływała organizacyjne koła. Toteż

niebawem ZWM stał się największą i

najaktywniejszą młodzieżową organizacją.
Z tej racji organizacja ZWM otrzymała sztandar. Wykonały go społecznie
miejscowe

hafciarki. Na głównej stronie sztandaru widniał biały orzeł i otaczający go

napis: ,,Związek Walki Młodych - Zarząd Powiatowy w Wolsztynie”. Zaś na stronie
odwrotnej w układzie schodkowym rozmieszczone zostało hasło: „Walka, Nauka,
Praca”.
Akt poświęcenia sztandaru i jego przekazanie Związkowi odbyły się z należnym
ceremoniałem w obecności władz kościelnych i świeckich przed wolsztyńską farą. Z tej
okazji w godzinach popołudniowych została zorganizowana pierwsza w wyzwolonym
mieście kulturalna impreza.
416

Jednym z organizatorów KS ,,Grom” był znany działacz społeczny Henryk Kozłowski.

321

Spotkanie odbyło się w wypełnionej po brzegi, jedynej czynnej w mieście, sali
kina. Prezentowany repertuar był różny. Przeważały skecze i tańce przeplatane
wstawkami wokalno-muzycznymi. W bardzo wzniosłym nastroju wykonano wiązankę
pieśni patriotyczno-żołnierskich i odegrano na fortepianie szereg utworów Chopina. I to
wszystko

co można pozytywnego o tej imprezie powiedzieć.

Pozostały repertuar był beznadziejny, prymitywny i wykonany w sposób
żenujący. Oglądając coś takiego, należało się tylko rumienić za bezkrytyczność
organizatorów. Gdy na scenie zaczęto demonstrować taniec ,,wściekłej Klary”,
wówczas burmistrz miasta Józef Chojnacki nie wytrzymał, poderwał się z miejsca i
manifestacyjnie opuścił salę. Wkrótce to samo uczyniło wielu uczestniczących w tej
imprezie wolsztynian.
To przypuszczalnie zaważyło na dalszych losach organizacji ZWM i na jej
rozwoju. Liczący prawie 400 członków związek w krótkim czasie zmalał do takiego
stanu, że w pierwszomajowym pochodzie uczestniczył jedynie poczet sztandarowy.
Nie lepiej popisała się nasza reprezentacja piłki nożnej. Pierwszy po okupacyjnej
przerwie mecz odbył się w Wolsztynie na miejskim stadionie. Drużyna ZWM ,,Grom”
Wolsztyn zmierzyła się z KS ,,Kolejarz” Leszno.
Drużyna ,,Grom”, w której sukces wszyscy bezgranicznie wierzyli, doznała
wówczas sromotnej porażki 10 : 0. Lecz piłkarze ,,Gromu” wcale się nie załamali.
Nader prędko zapomnieli o klęsce. Zwarli jeszcze bardziej swe szeregi i w najbliższą
niedzielę powetowali gorycz doznanej porażki.
W towarzyskim spotkaniu z doraźnie zorganizowaną drużyną ,,Rakoniewice”
KS ,,Grom” tym razem stanął na wysokości zadania i rozgromił przeciwnika, wbijając
12 goli. Tak drużyna ,,Gromu” zrehabilitowała się i odzyskała utraconą reputację.
Bramkarzem ,,Gromu”, w tych

piłkarskich spotkaniach, był

wolsztyński

rzeźbiarz Edward Przymuszała.
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KS ,,Grom” w akcji.
Bramkarz E. Przymuszała wybija piłkę. Obok obrońca M. Piotrowski

8. ,,Hasłomania”
Zmorą w powojennym okresie była ,,hasłomania”. Przy każdej nadarzającej się
okazji

i podczas różnych okolicznościowych imprez czy obchodów przekrzykiwano

się nawzajem, skandując rozmaite banalne hasła i slogany.
Jeżeli tego rodzaju hasła skandowano na zakończenie przemówienia, względnie
podczas pochodu lub manifestacji, to można było się

z tym pogodzić. Natomiast

irytowało, gdy podczas wygłaszania referatu, w najmniej odpowiednim miejscu
i stosownej chwili, gdzieś z głębi sali, wyznaczony

aktywista

zaczął nagle

wykrzykiwać spisane na kartce hasła.
Skandowane hasła stawały się z czasem uciążliwe, a nawet śmieszne. Nic
dziwnego, że przy powtarzanych nader często owacjach dochodziło nieraz do
zabawnych sytuacji.
Tak

było

12

kwietnia

1945

roku

podczas

uroczystości

związanej

z przemianowaniem ulicy Biała Góra na ulicę Walki Młodych. W tej imprezie oprócz
młodzieży szkolnej uczestniczyli także przedstawiciele partii i stronnictw politycznych,
władze administracyjne miasta i powiatu oraz zaproszeni goście.
Podczas odsłaniania tabliczki z nową nazwą ulicy burmistrzowi Wolsztyna
Stefanowi Oberowi doręczono karteczkę.
prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Zawierała ona

Nie omieszkał on

informację

o śmierci

tę smutną wiadomość

bezzwłocznie zgromadzonym przekazać.
323

Kiedy burmistrz wzruszonym głosem oznajmiał, że Franklin Delano Roosevelt
nie żyje, młodzież szkolna, nie wysłuchawszy do końca o co chodzi, zaczęła gromko
skandować: ,,Niech żyje!”. Jak to w takich sytuacjach bywa, nie udało się już wśród
uczestników zgromadzenia zachować należytej powagi, bo większość obecnych tam
osób nie potrafiło powstrzymać się od śmiechu.

9. Przemarsz II Armii WP przez Wolsztyn
Pod koniec marca zakończyły się działania bojowe w rejonie Kołobrzegu
i w obrębie Zatoki Puckiej. Wojska polskie, jakie tę operację wspierały, otrzymały
rozkaz przegrupowania się. 1 Armia im. T. Kościuszki w rejon Cedyni, 2 Armia nad
Nysę Łużycką, w rejon Zgorzelca. Rozpoczął się długi marsz przez Międzychód,
Zbąszyń i Chobienice.
Przez Wolsztyn

żołnierze 2 Armii WP przemieszczali się nocą z 5 na 6

kwietnia. Bardzo wielu wolsztynian mimo nocnej pory przyglądało się temu
przemarszowi. Tym szlakiem przemieszczały się głównie oddziały piesze, za którymi
podążały tabory z zaopatrzeniem wojskowym

i baterie dział ciągnięte przez zaprzęgi

konne. Przemarsz wojska trwał nieprzerwanie przez cała noc.
Już świtało, kiedy z ulicy Poniatowskiego nadjechało wojskowe auto.
Zatrzymało się przy skwerze obok ramp kolejowych. Z auta wysiadł starszy rangą
oficer w skromnym żołnierskim mundurze. Wnet otoczył go tłum wolsztynian na czele
z władzami miasta. Były owacje, kwiaty i uściski. Jednak spotkanie nie trwało długo.
Nie upłynęło więcej niż 15 minut a oficer ten pożegnał się, wsiadł do auta i odjechał w
kierunku Wschowy.
Tym oficerem tak uroczyście witanym o brzasku dnia

był organizator i

dowódca 2 Armii Wojska Polskiego generał Karol Świerczewski, legendarny
,,Walter”.417

417

Ówczesne władze Wolsztyna upamiętniły to wydarzenie, nadając głównej ulicy na Nowym Osiedlu
imię Karola Świerczewskiego. Natomiast rzeźbiarz Edward Przymuszała wykonał popiersie generała ,
które umieścił przy tej ulicy.
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10. Wolsztyński węzeł kolejowy
Mimo trwającej jeszcze wojny życie polityczne, społeczne i gospodarcze w
Wolsztynie

zaczynało nabierać rozpędu. Najpóźniej wznowiona została kolejowa

komunikacja pasażerska.
Brak normalnej komunikacji pasażerskiej nie oznaczał wcale, że przez
wolsztyński

węzeł kolejowy nie przejeżdżały pociągi. Od pierwszych dni po

wyzwoleniu węzeł ten spełniał rolę

stacji tranzytowej, przez którą przechodziły

transporty z żołnierzami, uzbrojeniem i wojskowym sprzętem.
Częstotliwość transportów nasiliła się w marcu a wzmogła w kwietniu, kiedy
dowództwo radzieckie rozpoczęło intensywne przygotowania do trzeciej fazy operacji
zaczepnej na froncie berlińskim. Przez Wolsztyn przebiegała wówczas trasa
wojskowego zaopatrzenia łącząca dalekie zaplecze frontu z przyczółkiem w Gubinie.
Mankamentem Wolsztyna było to, że nie posiadał kolejowego dworca, gdyż ten
1 września 1939 r. spłonął. Na jego miejscu Niemcy wznieśli drewniany barak, który
funkcję

dworcowego obiektu spełniał podczas wojny i przez wiele

lat po jej

zakończeniu.

11. Powrót do normalności
Wraz z oddalaniem się od Wolsztyna wojennych wydarzeń wznowiły także w
mieście swą pracę

takie instytucje i organizacje jak: poczta, bank, PCK oraz

Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR)418.
Ten tak bardzo przydatny urząd za miejsce swojej pracy obrał niewielkie
pomieszczenie w dworcowym baraku. Mimo bardzo skromnych warunków lokalowych
ludzie tam zatrudnieni traktowali swoją pracę jak powołanie, służąc dzień i noc pomocą
i radą oraz materialnym wsparciem coraz liczniej napływającym repatriantom.
Za instytucjami podwoje warsztatów usługowych pootwierali rzemieślnicy
i właściciele zakładów remontowo – budowlanych oraz handlowcy.
Powołano także pierwsze organizacje społeczne: Związek Samopomocy
Chłopskiej

i Związki Zawodowe. Poczyniono także zabiegi, aby wznowić stałą

komunikację kolejową.
418

Kierownikiem PUR w Wolsztynie został żołnierz września Henryk Lemke. Por. K. Krawczyk ,
,,Rozwój rolnictwa i leśnictwa po II wojnie światowej w powiecie wolsztyńskim”, s. 3.( maszynopis
w posiadaniu autora)
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Komunikację pasażerską wznawiano stopniowo. Najpierw wprowadzano
planowe kursowanie pasażerskich pociągów na liniach: Leszno - Zbąszynek i Wolsztyn
- Konotop, a w końcu na linii Poznań-Zielona Góra. Chociaż na tej linii ruch pociągów
został wprowadzony najpóźniej, to trasa ta należała do najbardziej obleganych ze
względu na bezpośrednie połączenie z Zieloną Górą.
Przywrócenie normalnie funkcjonującego kolejowego transportu pasażerskiego
miało wówczas niezmiernie ważne znaczenie. W marcu bowiem nasilił się ruch
repatriacyjny. Do Wolsztyna przybyła pierwsza grupa przesiedleńców ze Wschodu.
Byli to w przeważającej mierze potomkowie pradawnych polskich rodów, którzy na
Kresach Wschodnich zamieszkiwali od niepamiętnych czasów. Część z nich pochodziła
z Lwowa, Stanisławowa i Kołomyi.
Większości

rodzin

udało się w 1939 roku uniknąć sowieckiej deportacji.

Przetrwawszy okres stalinowskiego terroru, a później hitlerowskiej okupacji, na skutek
układu jałtańskiego musieli rodzinne ziemie opuścić. Jako repatrianci udali się tym
razem na Zachód w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogliby na nowo swoje korzenie
zapuścić.
Wielu z nich za kres wędrówki obrało Wolsztyn. Jak sami ten wybór
uzasadniali, uczynili to dlatego, bo im się to miasteczko od razu spodobało i byli
przekonani, że będą czuć się w nim swojsko.
Wśród tych imigrantów byli również repatrianci z Litwy, Łotwy i innych
historycznych ziem należących niegdyś do Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Byli i tacy, którzy do Wolsztyna przybyli z rdzennych ziem polskich, z okolic
Krakowa, Sandomierza czy Kielc. Wszystkich tych imigrantów miejscowa ludność
określała wspólnym mianem: ,,Przybysze zza Buga”.
Większość tych przybyszów to przedwojenna inteligencja: nauczyciele,
profesorowie szkół średnich, ekonomiści, lekarze i weterynarze, osoby wielce
wyspecjalizowane

w wykonywanym zawodzie, pełne zapału do twórczej pracy.

Wnieśli oni spory wkład w powojenny rozwój Wolsztyna. Przede wszystkim wypełnili
lukę,

jaką wśród rodzimej ludności

wytworzyła eksterminacyjna polityka

hitlerowskiego okupanta jak i exodus wolsztynian

na Ziemie Odzyskane w ramach

pionierskiej akcji osiedleńczej.
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12. Deportacja niemieckiej ludności
Terytorialną stratę postanowiono Polsce zrekompensować, przesuwając jej
granicę nad Odrę, Nysę Łużycką i Bałtyk. 419Z tej racji dotychczasowi mieszkańcy tych
ziem, Niemcy, musieli tereny te opuścić.
Dotyczyło to również Niemców pozostałych na rdzennych polskich ziemiach,
którzy w pamiętnych dniach stycznia 1945 r. z różnych przyczyn nie byli w stanie się
ewakuować.
W Wolsztynie akcję przesiedleńczą niemieckiej ludności przeprowadzono w
maju 1945 r. Kierował nią Państwowy Urząd Repatriacyjny, a z ramienia komisji
międzynarodowej nadzorował przedstawiciel brytyjskiej misji humanitarnej. Zatem
podczas przesiedlania Niemców przestrzegano międzynarodowych postanowień oraz
sugestii polskich władz, by podczas akcji nie przejawiano chęci odwetu i nie stosowano
nacechowanych nienawiścią metod.
W okresie od stycznia do 30 maja 1945 r. Wolsztyn i wolsztyński powiat
opuściło 2 056 Niemców. Dobrowolnie wyjechało (uciekło) 1518 osób. Pozostałych
Niemców wyeksmitowano za Odrę w czasie od 8 kwietnia 1947 do 28 kwietnia 1950
r.420
Objętych akcją przesiedleńczą Niemców zgromadzono na wolsztyńskim Rynku.
Po sprawdzeniu stanu ich zdrowia i zaopatrzeniu w żywność załadowywano

na

wojskowe ciężarówki i przewieziono w głąb Niemiec, do radzieckiej strefy
okupacyjnej.
Poza nieliczną grupą niemieckiej ludności w poczet przesiedleńców włączono
także Volksdeutschów, Polaków, którzy przyjęli niemieckie obywatelstwo. W stosunku
do tych zaprzańców polskie prawo i społeczeństwo Wolsztyna było nieubłagane.
Deportacji udało się jedynie uniknąć nielicznym, głównie tym, którzy posiadali
wpływowych protektorów i u kompetentnych władz zawczasu poczynili starania,
by wyłączono ich z transportu. Byli oni sądzeni w okresie późniejszym.
Opuszczone posesje przejęli repatrianci przybyli z terytoriów zajętych przez
ZSRR oraz reemigranci z Francji, Belgii i Niemiec.
419

Zwycięskie mocarstwa swoje polityczne decyzje usiłowały tłumaczyć względami etnograficznymi.
Argumentowano, że zmianami terytorialnymi naprawiono wiekowe krzywdy, przywracając
niektórym europejskim krajom ich dawne, historyczne granice.
420
Na podstawie pracy dyplomowej p. Haliny Wirth, ,,Powstanie władzy ludowej w Wolsztynie w latach
1945-1950”/
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13. Koniec wojny
Dnia 8 maja 1945 roku zakończyła się druga wojna światowa. Wprawdzie
trwały jeszcze walki na Dalekim Wschodzie, z Japonią, jednak ich kres, przy
koncentracji ogromnych sił aliantów i zastosowaniu broni nuklearnej, był jedynie
kwestią czasu.
Sam akt zakończenia wojny miał w Wolsztynie przebieg niezmiernie skromny.
W godzinach popołudniowych wyprowadzono na Rynek oddział milicji, który
ustawiony

przed Ratuszem oddał 21 karabinowych salw. Zapewne niewielu

mieszkańców Wolsztyna oddawane na Rynku salwy skojarzyło z zakończeniem wojny.
Ta ważna wiadomość rozniosła się wśród wolsztynian dopiero nazajutrz, kiedy
przez miejski radiowęzeł nadano stosowny komunikat. Obwieszczał on, że we
wschodniej części Berlina, w dzielnicy Karlshorst, w ocalałej auli oficerskiej szkoły
inżynieryjnej

zebrali się przedstawiciele koalicji antyhitlerowskiej,

by z rąk

niemieckich generałów przyjąć akt bezwarunkowej kapitulacji.
Procedurę związaną z podpisaniem tego historycznego aktu zakończono o
godzinie 0,43 w dniu 9 maja. Zakończyła się najokrutniejsza w dziejach ludzkości
wojna. Ucichły odgłosy walki, Europa odetchnęła z ulgą. Nastąpił czas rozliczeń,
refleksji i zadumy.
W tym tragicznym bilansie Polska

okazała się być szczególnie okaleczona.

Bolesny był zwłaszcza los Warszawy. Żywa pozostawała ciągle tragedia, jaka się tam
wydarzyła.
W pamięci wolsztynian zachował się komunikat, jaki w sierpniu 1944 roku
ukazał się w niemieckiej prasie. Obwieszczał on okropną wiadomość: w Warszawie
wybuchło powstanie. W obliczu nadciągającego ze wschodu frontu zdesperowani
warszawiacy podjęli z niemieckim okupantem zbrojną walkę.
Przy ogromnej koncentracji wyborowych sił niemieckich przygotowanych do
zatrzymania na Wiśle radzieckiej ofensywy, jak i z braku próby wcześniejszego
nawiązania kontaktu pomiędzy kierownictwem powstania a dowództwem I Frontu
Białoruskiego w celu ustalenia form współdziałania, tego rodzaju zryw narodowopatriotyczny był z góry skazany na niepowodzenie. W rezultacie Warszawa została
zburzona, a spora część jej mieszkańców wymordowana lub przewieziona do obozów
koncentracyjnych..
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Ten tragiczny epizod, jaki rozegrał się na oczach całego świata i przy biernej
postawie władz sowieckich, wymaga skrupulatnych historycznych badań wolnych od
wszelkich emocji, zadawnionych urazów czy narodowościowych uprzedzeń. Jest to
niezbędne

dla przywrócenia wzajemnych dobrosąsiedzkich stosunków.

Nie tylko Warszawa, Poznań czy Wrocław, ale także mieszkańcy Wolsztyna
doznali okropności wojny. Przez Wolsztyn dwukrotnie przemieszczały się niemieckie
wojska. Pierwszy raz we wrześniu 1939 r. a po raz drugi w styczniu 1945 r. kiedy się
wycofywały. Przechodząc przez Wolsztyn, pozostawiały za sobą spustoszenie,
przerażenie, śmierć i rozpacz.
Wolsztynianie odetchnęli z ulgą, kiedy nadeszła upragniona wolność.
W mroźny styczniowy dzień przynieśli ją radzieccy żołnierze. Nie znaleźli się oni w
Wolsztynie dobrowolnie. Zmusiła ich do tego wojna i wspólna walka z okrutnym
wrogiem. Parli zatem na zachód, aby rozgromić faszystowskie Niemcy. Innej drogi nie
było i innej możliwości nie mieli.
Na swej drodze, poza wyzwolonymi miastami pozostawiali również ruiny
i zgliszcza. Podczas postojów okradali mieszkańców, zabierali zegarki i biżuterię,
zniewalali kobiety, niszczyli zabytki, grabili dzieła sztuki.

14. Straty wojenne
Druga

wojna

światowa

należała

do

największych

nieszczęść,

jakie

kiedykolwiek ludzkość doznała. Na skutek działań wojennych i w wyniku
eksterminacyjnej polityki okupantów według szacunku zginęło około 32 miliony ludzi.
Straty zaś materialne okazały się tak ogromne, że stały się niemożliwe do oszacowania.
W mieście Wolsztynie i w wolsztyńskim regionie zginęło 736 osób. Są wśród
nich żołnierze polegli na wszystkich frontach świata i patrioci pomordowani w
sowieckich łagrach lub w niemieckich obozach zagłady.
Oddzielną rubrykę w bilansie strat stanowi grupa 97 osób, które straciły życie
w wyniku bombardowań lub zmarłych na skutek odniesionych ran czy chorób
powstałych z wycieńczenia, poniewierki i głodu. W tych rozliczeniach należy także
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uwzględnić 6 448 osób wysiedlonych do Generalnej Guberni oraz 3 159 osób
deportowanych na przymusowe roboty w głąb Niemiec.421
Dla upamiętnienia tej

tak licznej grupy ofiar skazanych na tułaczkę,

upokorzenie i wegetację, z inicjatywy Zarządu i Rady Powiatu Wolsztyńskiego, przed
Starostem wzniesiony został pomnik- epitafium.
*

* *

II wojna światowa nie spowodowała istotnych zmian w demografii Wolsztyna.
Straty poniesione przez wolsztynian na skutek działań wojennych i w wyniku
niemieckiej polityki eksterminacyjnej wnet zostały zbilansowane. Również exodus
ludności niemieckiej nie spowodował demograficznej luki. Uszczerbek ten został wnet
uzupełniony ludnością przybyłą z polski centralnej i terenów wschodnich.
W 1946 roku Wolsztyn liczył około 5000 mieszkańców i stan taki utrzymywał
się przez kilka z rzędu lat. Przyczyną stagnacji w przyroście ludności napływowej był
brak większych zakładów przemysłowych. Również przyrost naturalny długo
utrzymywał się na niezmiennym poziomie. Wynikało to z tego, że wielu młodych
ludzi po osiągnięciu dojrzałości, nie znajdując należytych warunków bytowych,
opuściło Wolsztyn na zawsze.
W Wolsztynie, w porównaniu z innymi miastami w Polsce, straty materialne były
stosunkowo nieznaczne. W 1939 roku spłonął doszczętnie wolsztyński dworzec.
Zniszczone zostały również dwa mosty, kolejowy i drogowy oraz wiadukt nad torami
w Berzynie.
W styczniu 1945 r. na skutek działań wojennych zniszczonych zostało pięć
posesji. Całkowitemu spaleniu uległy: pałac, dwa poniemieckie domy oraz budynek
usytuowany na terenie jenieckiego obozu w Komorowie, który użytkowała obozowa
administracja. Natomiast na budynku sierocińca, który obecnie zajmuje Społeczna
Służba Zdrowia, spłonął doszczętnie mansardowy dach.
Dzięki zapobiegliwości ówczesnych władz administracyjnych i politycznych
życie w mieście zmierzało stopniowo ku normalności. Z upływem czasu zabliźniły się
rany wolsztynian, jakich doznali na skutek straty swoich najbliższych. Chociaż ból i

421

Z. Kowalewicz, Listy do redakcji, GW Nr 5, R. 2005 , s. 27(dane dot. całego powiatu
wolsztyńskiego).
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żałość nieprędko wygasły, to przystosowywano się stopniowo do życia w nowych
warunkach. Jednak na pełną stabilizację było jeszcze za wcześnie.
Przyszłe losy Polski zależały bowiem od tego, co w naszej sprawie postanowią
przywódcy zwycięskich mocarstw: Stanów Zjednoczonych,

Królestwa Wielkiej

Brytanii i Związku Radzieckiego. Stąd wolsztynianie ze szczególną uwagą śledzili
przebieg konferencji w Poczdamie.
W

wyniku

porozumień

zawartych

między

zwycięskimi

mocarstwami

zasadniczej zmianie uległy granice Polski. 1/3 terytorium II Rzeczypospolitej
zawłaszczył Związek Radziecki.

15. Wojenne nekropolie
W konfrontacji z siłami niemieckimi wojska radzieckie ponosiły ogromne
straty. Idąc z dalekiego rosyjskiego kraju, znaczyły szlak bojowy tysiącami mogił.
Poległych żołnierzy chowano w miejscach łatwo dostępnych: w parkach, na miejskich
skwerach lub w przydomowych ogródkach. Najczęściej grzebano ich

w miejscu

śmierci, tam gdzie polegli. Przeważnie w przydrożnych rowach, lasach i na łąkach, bez
należytego ceremoniału, zaznaczając jedynie miejsce pochówku stosownym symbolem
lub tabliczką zawierającą nazwisko poległego żołnierza.
Właściwym pochówkiem poległych żołnierzy Dowództwo Frontu zajęło się
dopiero

po zakończeniu działań wojennych.
Dla poległych oficerów 33 Armii i żołnierzy wyróżnionych tytułem Bohatera

Związku Radzieckiego przygotowano oddzielną nekropolię. Została ona usytuowana
przy najbardziej reprezentacyjnej arterii Wolsztyna, ulicy 5 Stycznia, na obszarze po
zlikwidowanym przez niemieckie władze dawnym katolickim cmentarzu.
Teraz na tym miejscu grzebano radzieckich oficerów, którzy polegli na
terytorium Niemiec. Uważano , że nie przystoi, aby oficerowie zwycięskiego
mocarstwa spoczywali na ziemi wroga.
Dowódcy 33 armii szczególnie zależało, aby miejsce, gdzie będą spoczywać
radzieccy oficerowie, było godne zwycięzców. Czuwał nad tym zespół pracowników,
którymi kierował inż. major A. E. Aszkinadze.
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W planach techniczno-przestrzennych powstająca nekropolia figurowała jako
cmentarz-mauzoleum. Zadbano zatem o wystrój tego miejsca. Każde drzewo i krzew
były starannie zabezpieczone, by nie uległy uszkodzeniu.
Poległych oficerów grzebano zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Spoczywają
w trumnach złożonych w indywidualnych mogiłach, które zaznaczono na planie. Było
to niezbędne, gdyż dla każdego pochówku przygotowywano oddzielny nagrobek ze
stosownym epitafium. Nagrobki te wykonał wolsztyński kamieniarz Zygmunt
Gwiazdowski.
Dla podniesienia walorów przestrzennych w tylnej części cmentarza usypano
skarpę,

na której umiejscowiono pełen wymowy pomnik. Na granitowym cokole

wznosi się spiżowa postać radzieckiego oficera. Wytężonym wzrokiem spogląda na
zachód, w kierunku kraju, z którego wyszło zarzewie wojny. Butem natomiast
przygniata rozpostartego na postrzępionej hitlerowskiej fladze pruskiego orła. Czyni to
skutecznie, aby przyszłe pokolenia nigdy już nie zaznały okrucieństw wojny.

Twórcą niniejszego monumentu jest wolsztyński rzeźbiarz Edward Przymuszała.
(Foto J.P.)

Spiżowy odlew posągu radzieckiego oficera i metalowych elementów pomnika
wykonały Zakłady Cegielskiego w Poznaniu. Pozostałe

detale jak: gwiazdy na

cokolikach, tabliczki nagrobne, litery napisów rozmieszczonych u bram cmentarza oraz
płaskorzeźby na podejściu do pomnika przedstawiające poszczególne formacje i
specjalizacje wojskowe wykonał inny poznański zakład.
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Uroczyste otwarcie cmentarza nastąpiło 15 sierpnia 1945 roku. Tak w
Wolsztynie powstała żołnierska nekropolia. Spoczywa na niej 362 radzieckich oficerów
poległych w walce z faszystowskimi Niemcami w okresie od lutego do maja 1945
roku.
Pierwotnie cmentarz od miasta odgradzał betonowy mur i cztery ścięte basztycokoły, na których stały armaty. Miały one zapewne strzec tych, którzy na tym miejscu
spoczywają, aby nikt nie zakłócił im ciszy i wiecznego spokoju.
Obecnie nie ma już muru ani baszt. Dominuje za to otwarta przestrzeń, która
odsłania rzędy żołnierskich nagrobków. Jest to spuścizna, jaką Wolsztyn przejął po
jakże okrutnych,

a dla większości już niepamiętnych czasach.

Groby radzickich oficerów

We wschodniej części miasta, przy drodze do Tłoków znajduje się miejsce
pochówku ponad 4000 radzieckich jeńców wojennych, którzy zmarli podczas transportu
lub na skutek epidemii tyfusu w komorowskim stalagu Po 1945 roku miejsce to zostało
podniesione do rangi wojskowego cmentarza. Pierwotnie nekropolię tę upamiętniał
prawosławny krzyż. Obecnie na jego miejscu wznosi się pomnik, który został
przeniesiony z Rakoniewic.
Głównym elementem pomnika jest posąg przedstawiający radzieckiego
żołnierza w pozycji bojowej. Pomnik, chociaż w swym ujęciu nieciekawy, stanowi
dla Wolsztyna wartość , gdyż jak większość wojennych monumentów, został także
wykonany przez miejscowego rzeźbiarza - Edwarda Przymuszałę.
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Cmentarz radzieckich jeńców wojennych zmarłych w komorowskim stalagu

W miesiącu czerwcu zajęto się także pochówkiem żołnierzy szeregowych.
Ekshumowano ich z miejsc czasowego spoczynku i zgodnie z wojskowym
ceremoniałem składano na wspólnych cmentarzach.
Żołnierzy 33 Armii poległych w rejonie Wolsztyna i w zachodniej części powiatu
złożono na cmentarzach w Siedlcu i Kargowej. Żołnierzy poległych w pasie działań 39
Armii pochowano na cmentarzu w Nowym Tomyślu.
Na tenże cmentarz 17 kwietnia 1945 roku przeniesiono także szczątki żołnierzy
poległych podczas wyzwalania Wolsztyna, którzy czasowo spoczywali na skwerze przy
ulicy Poznańskiej.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły organizacje polityczne,
społeczne i młodzieżowe. Uczestniczyła także młodzież wolsztyńskiego gimnazjum.
Szczególnie trwale w pamięci wolsztynian zachował się dzień 17 czerwca. W
tym dniu uroczystość pogrzebowa odbywała się w Kargowej. Na miejsce pochówku
uczestnicząca w tym obrzędzie młodzież była przewożona wojskowymi ciężarówkami
lub specjalnym pociągiem.
Po dopełnieniu tego smutnego obrzędu w podobny sposób powracano do
Wolsztyna W drodze powrotnej szczególnie nierozważnie zachowali się kierowcy
wojskowych ciężarówek wypełnionych gimnazjalistami. Nie zważając na to, że wiozą
młodzież, urządzili sobie wyścigi.
Zapewne byli pijani, bo tylko w takim stanie mogło im wpaść do głowy, aby
wyprzedzać się na wąskiej szosie, wzdłuż której na dodatek rosły drzewa. Taka zabawa
musiała zakończyć się tragicznie! I tak się niestety stało.
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Nieopodal przejazdu kolejowego w Powodowie, podczas kolejnego wyprzedzania,
jedno z aut zawadziło o przydrożne drzewo i zerwało naczepę. Skutki okazały się
tragiczne: trzech zabitych i spora liczba rannych lub poturbowanych. Wśród ofiar
znaleźli się: Florian Lemański, Włodzimierz Mencel i ich kolega Michał Kłosiński. 422

Wrak auta, którym wracali wolsztyńscy gimnazjaliści
(zdjęcie udostępnił E. Machoy)

Nie były to jedyne w tym dniu ofiary. W ich poczet należy także zaliczyć
sprawców wypadku. Pod tym względem prawo wojenne było nieugięte. Za śmierć
karano śmiercią.
Komendant miasta do swojej dyspozycji posiadał oddział żandarmerii wojskowej.
Wśród nich wyróżniał się niewysoki wzrostem, z czapką zwykle przesuniętą na tył
głowy, pyzaty, stale roześmiany blondyn o imieniu Alosza. Był to chłopak pełen
werwy, o żywiołowym temperamencie, nad wszystko uwielbiający muzykę.
Oprócz walorów Alosza posiadał wiele wad. Słabą jego stroną, podobnie jak u
wielu żołnierzy, była skłonność do nadużywania alkoholu. W owym czasie widok
pijanego i awanturującego się żołnierza nie był zjawiskiem odosobnionym.
Dla tych, którym trudno było dostosować się do rygorów wojennego prawa, w
siedzibie

Komendantury

przygotowano

więzienne

pomieszczenie.

Było

ono

wyposażone w prycze, które wykonał miejscowy stolarz p. Kurpisz.
Znając skłonności sowieckich żołnierzy do nadużywania alkoholu i wszczynania
burd, należy przyjąć, że prycze te były często wykorzystywane. Jednak większość

422

,,Tragiczny pochówek,” art. ,,Głos Wolsztyński”, Nr 22, R.2004, s.22; W numerze 2 (2005) na
str,26 zamieszczono zdjęcie z tego tragicznego wydarzenia . Zdjęcie nadesłał poszkodowany w tym
wypadku, Edmund Machoy.
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żołnierzy rosyjskich, chociaż od trunków nie stroniła, jakoś sobie z tym problemem
radziła. Alosza jednak nie był w stanie sobie z tym poradzić. To go ostatecznie
zgubiło.
Pewnego czerwcowego popołudnia mieszkańców Wolsztyna przeraził odgłos
serii oddanej z broni maszynowej. Strzelanina w centrum miasta, po zakończeniu
wojny, nie wróżyła nic dobrego. Strzały docierały z głębi plant niewielkiego skweru
położonego pomiędzy remizą OSP a gazownia miejską.
Sprawcą strzelaniny okazał się pijany Alosza.

W mieście zawrzało. W sprawę

zaangażował się burmistrz Józef Chojnacki. Poirytowany udał się bezzwłocznie do
komendanta miasta. Komendant Onaszko zareagował natychmiast.
Po sprawcę tego głośnego incydentu wysłano wojskową żandarmerię. Odnaleźli
go bez trudu, jak spał na parkowej ławce. Żandarmi w mig obezwładnili
zdezorientowanego Aloszę, wsadzili do auta i zawieźli przed oblicze komendanta.
Ten bez zwłoki rozsądził sprawę. Zatem Aloszę wyprowadzono na zaplecze stołówki,
a krótka seria z pepeszy sama podpowiedziała, jak zakończył się ten nierozważny
incydent.
Wieczorem, zbitą z czterech desek żołnierską trumnę, wojskowy ,,gazik”
przewiózł na jeniecki cmentarz. Złożono ją niedbale po lewej stronie alejki

w

pospiesznie wykopanej mogile, .423

16. Wznowienie działalności gospodarczej i kulturalnej
W odradzającym się Wolsztynie priorytetowym zadaniem nowej władzy było
aby istniejące na terenie miasta zakłady produkcyjne jak: browar, młyny, tartak, rzeźnia,
zakłady Hoyera oraz spółdzielnie zaopatrzeniowo – usługowe i prywatne warsztaty
rzemieślnicze, wznowiły jak najprędzej pracę.
Pomyślano także o reaktywowaniu niezmiernie ważnej dla normalnego
funkcjonowania miasta instytucji bankowej jaką przed wojną spełniała Komunalna
Kasa Oszczędności.
Zamysł ten został przyspieszony gdy Narodowy Bank Polski 424 podjął decyzję
o wymianie niemieckich marek na polskie złotówki. W związku z tym, 20 marca 1945
423

Art. ,,Alosza”, , ,Głos Wolsztyński” , Nr 11, R.2005, s.25.
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r. Starosta

Mieczysław Topolski powierzył pp: Jerzemu Andersowi i Zenonowi

Śliwińskiemu misję reaktywowania w Wolsztynie KKO. Dzięki ich zaangażowaniu
została w mieście wnet uruchomiona bankowa placówka o nazwie: Komunalna Kasa
Oszczędności Powiatu Wolsztyńskiego . Siedzibą tej placówki stał się budynek przy
Rynku, w którym przed wojną mieściła się MKKO.
W Wolsztynie wymianę marek na złote rozpoczęto 9 kwietnia 1945 r. Z tej
racji dzień ten przyjmuje się za początek działalności KKO na terenie Wolsztyna po
jego wyzwoleniu.

425

Stopniowo uruchamiano także instytucje, które były odpowiedzialne za rozwój
życia kulturalnego w mieście. Dzięki temu działało kino, chociaż projekcje filmowe
odbywały się nieregularnie, a repertuar był różny. Głównie obejmował znane
przedwojenne melodramaty i komedie.
Wśród repertuaru polskiego

najpopularniejsze były

filmy: ,,Znachor” ,

,,Profesor Wilczur”, ,,U kresu drogi”, ,,Trędowata” oraz komedia ,,Czy Lucyna to
dziewczyna” z Ćwiklińską i Smosarską w rolach głównych.
W zestawie filmów zagranicznych dominował angielski dramat obyczajowy
,,Szary lord ” i francuski film kostiumowy ,,Królowa Margot”. Przeważały jednak
filmy radzieckie o tematyce rewolucyjnej i wojennej: ,,Pancernik Potiomkin”,
,,Krążownik Aurora”, ,,Czapajew”, ,,Tęcza” i ,,Stalingrad”. Wśród filmów o tematyce
pokojowej dużą popularnością cieszyły się ,,Pieśń tajgi” i komedia ,,Świat się śmieje”.
W latach pięćdziesiątych w kinie ,,Tatry” dominowały polskie filmy, które
powstały po wojnie, a wśród nich nakręcony w 1947 r. dramat wojenny ,,Zakazane
piosenki” i komedia ,,Skarb”.
Normalnie natomiast pracował wolsztyński radiowęzeł. Codziennie, o określonej
porze nadawał bieżące komunikaty i retransmitował najświeższe wiadomości
emitowane przez Radio ,,Poznań”.
Regularnie także docierała codzienna prasa, chociaż w ograniczonym nakładzie.
Kto się pospieszył, mógł ją nabyć w ustalonych punktach miasta i w kioskach ,,Ruchu”.
Brak było natomiast działalności o charakterze teatralnym. Tę pustkę usiłowały
rozwiązywać

we

własnym

zakresie

niektóre

organizacje

młodzieżowe

lub

stowarzyszenia kulturalne.
424
425

NBP został powołany Dekretem 15 stycznia 1945 r.
T. Gajska, Komunalne Kasy Oszczędności..., tamże s.30.
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Jako pierwsze z inicjatywą wystawienia spektaklu teatralnego wystąpiło
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Zapewne pomysłodawcą był prezes
stowarzyszenia Adam Dudziński. Spośród wielu zaprezentowanych przez niego tytułów
wybrano sztukę pt. ,,Zwycięstwo prawdy”. Był to dramat oparty na motywach
historycznych, którego

akcja rozgrywała się w Rzymie w czasach wczesnego

chrześcijaństwa. Głównym wątkiem była tragiczna miłość dwojga kochanków.426
Spektakle odbywały się w sali ,,Strzelnicy” i cieszyły się niebywałym
powodzeniem.

Zainteresowanie wzbudzała nie tylko bogata, trzymająca widza w

napięciu akcja dramatu, ale i pomysłowa, wykonana przez Czesława Nowickiego,
scenografia i stosownie do niej dobrane oświetlenie, którym operował p. Kazimierz
Zaremba.
Duża ilość

spektakli przy wypełnionej po brzegi sali wskazywała, że

zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju imprezy jest ogromne. To skłoniło
organizatorów

do kontynuowania obranego kierunku działania.

Zbliżał się adwent a po nim

pierwsze w wolnej ojczyźnie święta Bożego

Narodzenia. Postanowiono tym razem wystawić

tradycyjne jasełka. Wybrano

,,Betlejem polskie” Lucjana Rydla. Ponieważ jasełka poza fabułą zawierają wstawki
wokalno-muzyczne i taneczne, dlatego do udziału w spektaklu zaangażowano chór
,,Lutnia”, orkiestrę kameralną, zespół taneczny miejscowego gimnazjum oraz grupę
krucjatowej młodzieży.
Dzięki

wspólnemu

wysiłkowi

wolsztynianie

mogli

zobaczyć

w

niczym

nieustępujące profesjonalnym teatrom bożonarodzeniowe widowisko.

17. Reforma rolna i nacjonalizacja
Udział ZSRR w rozgromieniu hitlerowskich Niemiec i przemarsz radzieckich
wojsk przez terytorium Polski miały określone następstwa polityczne.
W wyniku porozumień jałtańskich Polska znalazła się w strefie wpływów
radzieckich. Z tej racji w Polsce zaczęto wprowadzać nowy, nieznany dotąd system
ekonomiczno-polityczny i społeczny oparty na wzorcach sowieckiego komunizmu.427
426

Sztukę Zwycięstwo prawdy reżyserował znany wolsztyński działacz Stronnictwa Narodowego i
Obozu Wielkiej Polski - Roman Olszewski.
427
Na naradzie przywódców partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie ustalono, że cały blok krajów
ludowo- demokratycznych będzie budował sowiecki model komunizmu. Z tego bloku wyłamała się
Jugosławia.
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W takim systemie miejsce dotychczasowych struktur administracyjnopaństwowych zajmują rady. Przemysł kluczowy podlega upaństwowieniu, a majątki
obszarnicze

uspołecznieniu.

W

sferze

usług

szerokiego

znaczenia

nabiera

spółdzielczość, oświata staje się bezpłatna, a pracownicy zostają objęci daleko idącymi
przywilejami socjalnymi.
Nie dziwmy się , że takie programy i hasła lansowane przez nowo powstałą
ludowo-demokratyczną

władzę

zyskały

u

większości

wolsztynian

społeczną

akceptację.
Większość zmian takich jak nacjonalizacja przemysłu i reforma rolna428została
wprowadzona od zaraz. Inne dozowano stopniowo, rozkładając ich realizację w czasie.
Bezpośrednio po zorganizowaniu w Wolsztynie nowych gospodarczospołecznych struktur zostały przez skarb państwa przejęte wszystkie poniemieckie
posesje, sklepy, magazyny i zakłady łącznie z wytwórnią wód gazowanych, winiarnią i
browarem.
Upaństwowiono również wolsztyńskie młyny, chociaż stanowiły własność
polskich obywateli. Znacjonalizowane zakłady i przedsiębiorstwa przekazano następnie
do eksploatacji sektorowi spółdzielczemu.
Aktem wykonawczym reformy rolnej stał się Dekret PKWN z dnia 6 września
1944r. Na tej podstawie wszystkie dobra obszarnicze, których areał przekraczał 100 ha
i gospodarstwa poniemieckie stały się własnością skarbu państwa.429 Z tej puli pewna
część gruntów

została przeznaczona do rozparcelowania pomiędzy małorolnych i

bezrolnych chłopów.
W Wolsztynie realizacją postanowień zawartych w Dekrecie zajęły się władze
powiatowe. Na podstawie oddzielnych rozporządzeń zostały na szczeblu powiatu i w
poszczególnych gminach powołane komitety parcelacyjne. Ich zadanie polegało na
sprawiedliwym podziale obszarniczej ziemi pomiędzy małorolnych chłopów i
folwarcznych robotników.
Komitet parcelacyjny powstał także w Komorowie. Kto do niego należał i
został jego przewodniczącym, trudno było dociec. Niewiadomą była także przyczyna,
428

Przeprowadzenie reformy rolnej zapowiedział Manifest Lipcowy PKWN . Realizacja jej stała się
realna dopiero po ukazaniu się dekretu z dnia 6 września 1944 r.
429
Na skutek reformy rolnej w dawnym powiecie wolsztyńskim upaństwowiono 29 majątków ziemskich.
Z tego 13 rozparcelowano w całości, a pozostałe częściowo. W wyniku parcelacji 2 837 chłopów
otrzymało 17 532 ha ziemi. K. Krawczyk., tamże, s. 3.
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dla której realizacja parcelacji w obrębie komorowskich dóbr została przesunięta na
okres późniejszy.
Sprawa się wyjaśniła, kiedy się rozniosło, że do Wolsztyna wraz z rodziną
powrócił właściciel Komorowa inż. Stefan Michałowski.

* * *
Hrabina Franciszka Michałowska wraz z dziećmi Komorowo opuściła 23
sierpnia 1939. Udała się do swej siostry Ireny Tarnowskiej., dziedziczki Malinia, dóbr
położonych nieopodal Mielca , w Małopolsce.

Hr. F. Michałowska w gronie swych pociech

Aby nagłym wyjazdem nie potęgować tak już napiętej sytuacji w Wolsztynie,
do pociągu wsiedli w Tłokach. Po trzech dniach podróży, przez Poznań , Katowice,
Kraków dotarli do Malinia..
Natomiast Stefan Michałowski pozostał na swych włościach, oczekując
dalszych wydarzeń.
Po zajęciu Wolsztyna przez Niemców S. Michałowski został aresztowany. Był
przetrzymywany w wolsztyńskim więzieniu w charakterze zakładnika.
Za wstawiennictwem znajomego Niemca został z aresztu zwolniony. Ponieważ
komorowski pałac przejęli hitlerowscy a folwark przeznaczyli na obóz jeniecki, S.
Michałowski opuścił Wolsztyn udając się do Malinia aby połączyć się z rodziną.
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inż, S. Michałowski

Mimo szeregu trudności udało się rodzinie Michałowskich szczęśliwie przeżyć
okupację. Ponieważ nie byli kolaborantami ani zdrajcami polskiego narodu,

nie

musieli się niczego obawiać. Powrócili zatem w swe rodzinne strony, łudząc się
nadzieją, że może uda się odzyskać tę część posiadłości, których reforma rolna

i

nacjonalizacja nie objęła. Tu doznali szoku. Rodowe dobra zostały zdewastowane, a
pałac spalony.
Władze miasta, doceniając zasługi, jakie w rozwój Wolsztyna wnieśli
właściciele Komorowa, przydzieliły rodzinie Michałowskich na Nowym Osiedlu
poniemieckie mieszkanie.
W Wolsztynie pp. Michałowscy przebywali prawie cztery lata.430 Tym się
tłumaczy,

dlaczego parcelacja komorowskich dóbr nastąpiła dopiero jesienią 1948

roku, po tym, jak hrabiowska rodzina opuściła ostatecznie Wolsztyn. przenosząc się do
Wrocławia.

Niezręcznie byłoby na oczach właściciela rozgrabiać jego rodowy

majątek.

*

*

*

Zgodnie z dekretem PKWN obszarniczą ziemią zostało obdarowanych
12 komorowskich wyrobników. Każda folwarczna rodzina jako zadośćuczynienie ,,za
wiekowe krzywdy” otrzymała nieodpłatnie po 4 ha obszarniczej ziemi.
Pozostałą część komorowskich dóbr, w skład których wchodziły grunty orne, łąki,
lasy i jezioro

przejął skarb państwa. Na upaństwowionych gruntach prosperowało

Państwowe Gospodarstwo Rolne. Uprawiano zboża, utrzymywano bydło i hodowano
trzodę chlewną.
430

I. Michałowska-Stecka, Moje wspomnienia, oraz .C. Olejnik, tamże, cz .II s.193.
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W parku natomiast w świąteczne weekendy urządzano biwaki i organizowano
imprezy, na które zjeżdżały wycieczki z okolicznych miast.
Z biegiem lat na przyległych do Wolsztyna polach powstały mieszkaniowe
osiedla, wzniesione zostały zakłady produkcyjne, spółdzielnie usługowe, obiekty
biurowe i handlowe. Miasto się rozwijało, ludzie mieli zatrudnienie i wszystko toczyło
się jak gdyby nic się nie stało.
A przecież stała się krzywda i to niemała. Ziemia, na której to wszystko
powstało, jezioro, pałac i park, obiekty, które obecnie stanowią wizytówkę miasta, były
kiedyś prywatną

własnością, którą władze PRL za przyzwoleniem społecznym

zawłaszczyły.
W 1997 roku, po ustrojowej transformacji

do władz miasta Wolsztyna o

rewindykację tej części rodowej spuścizny hr. Mycielskich, której nacjonalizacja nie
objęła (części pałacowo-parkowej w Komorowie)

w imieniu prawowitych

spadkobierców, matki Franciszki, siostry Ireny i brata Władysława wystąpił Alfred
Michałowski.431 I co z tego wynikło? Wielkie nic!
Trudno po tylu latach dochodzić roszczeń majątkowych. Czas zrobił swoje. Na
gruntach

ziemiańsko-rycerskiej

posiadłości

Mycielskich

i

jej

spadkobierców

Michałowskich wznoszą się nowe osiedla. W odbudowanym pałacu tętni towarzyskie
życie, a komorowski park stał się integralną częścią Wolsztyna, miejscem rekreacji.
Niech teraz ktoś spróbuje ten porządek społeczno-prawny odwrócić.

431

Głos Wolsztyński, nr 3 (2005) s. 26.
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Rozdział II
Polityka

1. Siły polityczne

Po wyzwoleniu ukształtowały się w Wolsztynie

nowe siły polityczne

reprezentowane przez partie i stronnictwa nawiązujące w swych programowych
założeniach do przedwojennych ugrupowań lewicowych lub centrolewicowych. Były
to Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe ,,Wola
Ludu” i Stronnictwo Demokratyczne.
Najwcześniej swoją działalność w Wolsztynie uaktywniła PPR, a jej efektem
było powołanie, w marcu 1945 roku, pierwszej partyjnej komórki. W jej szeregach
znaleźli się kierownicy szkół, inspektorzy, urzędnicy administracyjni, kierownicy
wydziałów, dyrektorzy zakładów produkcyjnych i prezesi spółdzielni

wytwórczo-

usługowych.432
Pozostałe ugrupowania swoją polityczną działalność przejawiły nieco później,
gdy w mieście działały już na dobre struktury nowej władzy i funkcjonowała większość
administracyjnych urzędów.
Partie polityczne przejęły na swe siedziby przydzielone im przez wolsztyński
Magistrat lokale. W pomieszczeniach ,,Grand Hotelu” usadowił się sekretariat PPR-u.
W budynku tym znalazła swe pomieszczenia także komenda paramilitarnej organizacji
o nazwie Przysposobienie Wojskowe (PW). Jednak większość pomieszczeń zajmowała
komenda: Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UB).
Stronnictwo Ludowe ,,Wola Ludu”

433

na swą siedzibę przejęło budynek u

zbiegu ulic 5 Stycznia i Kościelnej. W obiekcie tym po dokonaniu zewnętrznej
renowacji i wewnętrznych przeróbek otwarto ,,Dom Chłopa”.
Polska Partia Socjalistyczna do 15 XII 1948 roku swoją organizacyjną i
polityczną działalność prowadziła w budynku usytuowanym przy ulicy 5 Stycznia ( po
przeciwnej stronie Starostwa). W tym obiekcie swą siedzibę posiadała także

432

Jako pierwsi w szeregach PPR znaleźli się T. Zboralski - przedwojenny bezrobotny, Jan Idziak
– st. sierżant KP MO, Stanisław Ptak – rolnik z Adamowa i Józef Młynarczyk – prezes PZGS.
433
Stronnictwo Ludowe ,,Wola Ludu” , lewicowe ugrupowanie, działające w latach 1944- 1949 .
Popierało przemiany ustrojowe lansowane przez PPR.
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młodzieżowa przybudówka PPS występująca pod nazwą Oddział Młodzieżowy
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR).

2. Rozbicie w ruchu ludowym
Wśród wymienionych organizacji politycznych najbardziej nieustabilizowane
było Stronnictwo Ludowe i Związek Młodzieży Wiejskiej ,,Wici”.
Rywalizacja o polityczny prymat pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami i
walka o zmianę

oblicza ideowego w ruchu chłopskim stała się zauważalna po

ogłoszeniu dekretu o amnestii.434 Do kraju zaczęli z Zachodu powracać Polacy
wywiezieni do obozów koncentracyjnych lub na przymusowe roboty. Wraz z nimi
powracali żołnierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Wśród tych grup znajdowali
się także wyżsi rangą oficerowie i politycy znani ze

swych liberalnych lub

centroprawicowych poglądów.
Za obietnicę udziału w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej do kraju
powrócił także przedwojenny lider ruchu chłopskiego - Stanisław Mikołajczyk.
Powrót S. Mikołajczyka i próby reaktywowania przedwojennych struktur
Polskiego Stronnictwa Ludowego stały się początkiem rozłamu w ruchu chłopskim.
Proces ten w Wolsztynie postępował w takim tempie, że w niedługim czasie wierną
peeselowskim ideałom pozostała jedynie grupka zagorzałych aktywistów z prezesem
koła Kazimierzem Kustrą na czele.

3. Polityczne kontrowersje
Dały również znać o sobie siły wrogie nowemu systemowi. Rozdźwięki na tle
polityczno-ustrojowym objęły także ruch młodzieżowy. Przerzedziły one wówczas w
poważnym stopniu szeregi organizacji młodzieżowych, głównie ZWM.
Kontrowersje polityczne przeniknęły także w mury wolsztyńskiego gimnazjum. Po
wojnie rozpiętość wiekowa wśród młodzieży gimnazjalnej była aż nadto widoczna.
Nie można było zatem tej przerośniętej wiekowo i dojrzałej ideowo młodzieży
traktować na równi z pozostałymi uczniami ani łączyć jej we wspólnych oddziałach.
434

Akt prawny wydany 2 sierpnia 1945 roku przez PKWN. Na jego mocy zwolniono z więzień
wszystkich skazanych wyrokiem do 10 lat. Skazanym na śmierć wyroki zamieniono na dożywocie.
Amnestia dotyczyła jedynie członków antypaństwowego podziemia.
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Młodzież wiekowo przerośniętą traktowano ulgowo. Naukę pobierała systemem
semestralnym, w salach na drugim piętrze. W taki sposób najwyraźniej odizolowano
młodszych uczniów od ich niesfornych starszych kolegów.
Nagminne było palenie papierosów. Aby wyeliminować palenie w szkolnych
zakamarkach, wydzielono do tego celu odpowiednie pomieszczenie. Znajdowało się na
parterze w dawnej portierni.
Przebywając w dostępnym jedynie dla nielicznych pomieszczeniu i w gronie
zaufanych kolegów, zwolennicy tego niewskazanego nałogu bez zahamowań dawali
upust

politycznym poglądom, wyrażając otwarcie swoje niezadowolenie wobec

zaistniałej rzeczywistości i poczynań ludowej władzy.
Do Dyrekcji Szkoły docierały odgłosy swawolnych dysput, tym groźniejsze,
że

mijały się całkowicie z edukacyjno-wychowawczymi założeniami władz

oświatowych i linią polityczną rządzącej partii.
Usilne starania dyrektora Józefa Dutkowskiego, aby wyrażane przez młodzież
antypaństwowe poglądy nie wydostały się poza mury szkoły, okazały się mało
skuteczne.
Relacje o tym, co działo się w murach szkoły, wnet przeniknęły do organów
bezpieczeństwa. Nie do pozazdroszczenia była wtedy rola dyrektora. Odrywany od
swoich zajęć musiał pospiesznie udawać się na komendę, gdzie przez wiele godzin
był przesłuchiwany. W tym czasie na teren gimnazjum wkraczali nieznajomi ,,goście”,
którzy spiesznie przemierzali poszczególne kondygnacje, zaglądali do najodleglejszych
zakątków gmachu, a napotkanej młodzieży zadawali podchwytliwe pytania.
Po każdorazowej ich ,,wizycie” przerzedzały się semestralne zespoły, głównie w
grupie ,,A”. Jednak nie wszystkich podejrzanych udało się naraz aresztować. Wielu
uczniów ostrzeżonych w porę znikało, nie tylko ze szkoły, ale w ogóle

z miasta.

Dopiero po kilku miesiącach wolsztynianie dowiadywali się, że znajdują się
na terenie Austrii, Zachodnich Niemiec lub Anglii.435

435

Przedostanie się do ,,wolnego świata”, jak wówczas nazywano kraje zachodnie, było możliwe
poprzez terytorium naszego południowego sąsiada. Trwało to do 25 lutego1948 roku, dopóki w
Czechosłowacji nie dokonano komunistycznego puczu.
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4. Antykomunistyczne podziemie
Walka polityczna wzmogła się, gdy w Wolsztynie zaczęto wdrażać
administracyjne struktury oparte na sowieckich wzorcach.

Wielu miejscowych

patriotów i repatriantów ze Wschodu, którzy mieli okazję doświadczyć na sobie
,,dobrodziejstw sowieckiego systemu” odnosiło się do wprowadzanych zmian i
populistycznych haseł

z daleko idącą rezerwą. Chociaż się z nimi nie zgadzali, jednak

milczeli, aby nie narażać siebie i swoich najbliższych na szykany czy represje.
Byli jednak tacy, którzy otwarcie występowali przeciwko narzuconemu
porządkowi polityczno-prawnemu i sprzeciwiali się podejmowaniu jakichkolwiek form
współpracy z uzurpatorską władzą. Jawnie wyrażali swe niezadowolenie, buntowali się.
Nie trwając w bezczynności, wskrzeszali podziemne struktury, w ramach których
przeprowadzali akcje polityczno - propagandowe, a niekiedy nawet zbrojne.
Na Ziemi

Wolsztyńskiej organizowaniu zbrojnego podziemia, opartego na

okupacyjnych strukturach Samodzielnej Wielkopolskiej Grupy Operacyjnej ,,Warta”
sprzyjała luźna zabudowa wsi i spora liczba gospodarstw położonych wśród lasów
czy rozlewisk rzecznych.
Gospodarstwa te zostały przejęte przez repatriantów przybyłych ze wschodnich
i środkowych obszarów Polski, gdzie w czasach wojny na szeroką skalę prowadzona
była walka zbrojna z niemieckim okupantem.
Większość tych osadników to doświadczeni partyzanci, uczestnicy przeróżnych
podziemnych struktur politycznych i formacji bojowych, przywykli do życia w
konspiracji. Teraz te struktury ożywiali, przysposabiając je do walki z władzą ludową.
W latach 1945-1947 na terenie Wolsztyna szefem politycznego podziemia był
Jan Woś, (pseudonim ,,Jerzy” lub ,,Jarosz”) znany działacz sportowy i kierownik
Wojewódzkiej Stacji Testowania Ras Drobiu we Wroniawach, a w latach1990-2002
burmistrz miasta Wolsztyna.436
Walka polityczna szczególnie odczuwalna stała się w okresie
poprzedzającym ogólnonarodową kampanię związaną z referendum ludowym. Poprzez
głosowanie społeczeństwo miało wyrazić swoją wolę w prawie: zniesienia senatu,

436

K. Krawczyk ., Rozwój rolnictwa i leśnictwa po II wojnie światowej w powiecie wolsztyńskim, s.23.,
(maszynopis) Również art. S. Domagalskiego, Dyplom honorowy dla pana Jana ,,Głos Wolsztyński”,
Nr 20. R. 2008, s.3.
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przeprowadzenia reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu oraz naszych zachodnich
granic.
Ugrupowania opozycyjne, dla których polityczną siłą było Polskie Stronnictwo
Ludowe, lansowały własny program wyborczy, odmienny od tego, jaki głosiły partie
prorządowe. Na hasło ,,3 x tak” opozycja proponowała odpowiadać ,,2 x nie , 1 x tak”.
Rozgorzała

zacięta walka polityczno-propagandowa. Słupy ogłoszeniowe,

parkany a nawet mury domów pokrywane były niezliczoną ilością plakatów i ulotek.
Nie wiadomo, kto i kiedy je rozwieszał. Zdarzały się przypadki ich zrywania. Jednak
natychmiast w tym miejscu umieszczano nowe.
Również prasa prorządowa i opozycyjna włączyła się w propagandową
kampanię. W gazetach zamieszczane były karty do głosowania z gotowymi
odpowiedziami. Należało jedynie w dniu referendum wrzucić je do urny.
Wiadomo, że tego rodzaju głosowanie jest

testem pozwalającym określić

nastroje i zapatrywania społeczeństwa. Chodziło przecież o przyszły kształt ustrojowy
Polski, o jej polityczno -gospodarcze podstawy. Stawka zatem była bardzo wysoka.
Wbrew sugestiom propagandowym wolsztynianie głosowali zgodnie z
własnymi przekonaniami. Prawdopodobnie 92 % głosujących wolsztynian opowiedziało
się za przyłączeniem Ziem Zachodnich do Polski. Natomiast odnośnie pozostałych
pytań odpowiedzi nie były tak jednoznaczne. Za zniesieniem Senatu opowiedziało się
zaledwie 33 %, a

w sprawie

przeprowadzenia reformy rolnej i nacjonalizacji

podstawowych środków produkcji 67 % głosujących.
Władze polityczne wyniki referendum podały według własnych ustaleń.
Obojętnie jakie by one były, tak nikt nie dawał im wiary. Władze jednak wynik
referendum uznały za swój ogromny sukces. Aby to zwycięstwo podkreślić, w
godzinach popołudniowych ulicami miasta przeszedł pochód złożony z orkiestry i
pocztu sztandarowego PPR.
Po kampanii związanej z referendum rozpoczęto przygotowanie wyborów
do Sejmu Ustawodawczego. Władze polityczno-administracyjne zdawały sobie sprawę,
że wynik referendum nie był dla ludowo-demokratycznych sił pozytywny. Dlatego w
obliczu

kolejnych polityczno-propagandowych zmagań ruch lewicowy postanowił

wzmocnić swą pozycję. W tym celu, 26 września 1946 roku, PPR, PPS, SL i SD
podjęły decyzję o utworzeniu wspólnego bloku wyborczego.
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Aby stępić ostrze opozycyjnej propagandzie, próbowano do bloku wyborczego
włączyć także PSL. Kiedy to się nie powiodło, zaczęto członków PSL i jego lidera
S. Mikołajczyka zwalczać wszelkimi administracyjnym środkami, brutalną propagandą,
zaostrzoną cenzurą, zastraszaniem a nawet terrorem.
Lokale ZSL były poddawane nieustannym rewizjom, a członków kierownictwa
szykanowano i nękano ciągłymi przesłuchaniami. Takimi metodami, zamiast
rozładować napiętą sytuację polityczną, jeszcze bardziej ją zaostrzano. Zamiast kurczyć,
jeszcze bardziej poszerzały się szeregi PSL i wzrastało przekonanie o słuszności
polityki Mikołajczyka.
Doprowadziło to do jeszcze większego natężenia walki politycznej. Potęgowały się
również wystąpienia podziemnych ugrupowań antyrządowych.

*

*

*

Jednak nie wszyscy pojmowali walkę z sowieckim reżymem w sensie
politycznym. Znaczna część przeciwników wyłamywała się z podziemnych struktur
i tworzyła bandy grabieżcze.
Pod tym

względem szczególnie odznaczały się miejscowości Barłożnia,

Kuźnica, Wioska, Jabłonna, Wola Jabłońska, Komorówko, Nowa Boruja

i Nowy

Widzim. W tych wsiach odnotowywano najczęściej napady zbrojnych grup na
geesowskie magazyny, hurtownie, sklepy spożywcze, pegeerowskie gorzelnie, kasy,
banki a nawet na zamożniejszych chłopów437.
Z braku gotówki, która po zamknięciu sklepu była odprowadzana do banku lub
deponowana na miejscowym posterunku milicji, łupem grabieżców najczęściej padały
napoje alkoholowe i papierosy, rzadziej artykuły żywnościowe.
21.8.1945 r. dokonano zbrojnego napadu na Komunalną Kasę Oszczędności w
Wolsztynie. Napastnicy zrabowali

wówczas 87 tys. zł., przez co uniemożliwili

udzielanie mieszkańcom miasta tak potrzebnych wtedy pożyczek bankowych. 438

437

H. Mieszkowski, Walka ze zbrojnym podziemiem. i bandytyzmem w powiecie wolsztyńskim w
początkach władzy ludowej (1945-1946)
438
T. Gajska, Komunalne Kasy Oszczedności w powiecie wolsztyńskim, tamże, s. 31.
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Tego rodzaju zbrojne grupy złodziejskie były przez organa bezpieczeństwa
traktowane jako dywersyjne bandy. Zwalczano je przy użyciu sił PUBP i MO, a w
przypadkach poważniejszych przy pomocy regularnych oddziałów KBW439.
Po zgłoszeniu organom bezpieczeństwa napadu w zagrożony rejon kierowano
oddział interwencyjny. Dochodziło wówczas do konfrontacji zbrojnej. Po obu stronach
bywali zabici i ranni. Z perspektywy lat trudno ustalić, jak liczne były to ofiary, gdyż
dane statystyczne na ten temat milczą.
Poległych milicjantów i członków służby bezpieczeństwa, o ile zgadzały się
na to ich rodziny, chowano na wolsztyńskim cmentarzu. Zabitych i zmarłych w wyniku
odniesionych ran członków organizacji podziemnych chowano w ukryciu, potajemnie,
w miejscach jedynie nielicznym wiadomych.
Zdarzały się także przypadki coraz liczniejszych napadów na posterunki MO i
próby pobicia członków PPR. Przy takich bezprawnych zmaganiach zarysowywał się
wyraźny podział polityczny społeczeństwa na ,,my” i ,,oni”.
W obawie przed podjęciem przez podziemne ugrupowania ataku na siedzibę
MO

w celu odbicia przetrzymywanych aresztantów, Komendę Powiatową z budynku

Inspektoratu Straży Granicznej (usytuowanego obok Urzędu Poczty) przeniesiono do
hotelu ,,Polonia” zajmowanego przez UB . Obiekt ten zamieniono w twierdzę. Okna
okratowano i zabezpieczono drucianą siatką, a u wejścia ustawiono barykadę
wyposażoną w karabin maszynowy.
Aby uniemożliwić bojówkom podziemia przedostanie się

w sąsiedztwo

komendy, po obu stronach budynku ustawiono szlabany. Odtąd osoby zmierzające w
kierunku dworca kolejowego były zmuszone ten obiekt obchodzić przeciwną stroną
ulicy.
W stosunku do funkcjonariuszy MO i PUPB wprowadzono rygor wojskowy.
Zostali podzieleni na plutony i skoszarowani. Odtąd noce musieli spędzać na terenie
komendy, gotowi w każdej chwili do podjęcia akcji bojowej.
Wobec powtarzających się wystąpień grup antypaństwowego podziemia
wprowadzono w Wolsztynie środki nadzwyczajne. W porze nocnej miasto było
nadzorowane przez milicyjne patrole, a napotkane osoby legitymowane.

439

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Specjalne oddziały wojskowe powołane do
zwalczania ugrupowań wrogich wobec ludowo-demokratycznej władzy.
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W stosunku do osób podejrzanych i niebudzących zaufania stosowano nadzór
milicyjny. Wielu wolsztynian doznało na sobie tej formy represji, a niektórzy z nich
spędzili w miejscowym areszcie wiele tygodni.
W tych trudnych czasach niełatwo było rozpoznać ,,kto był kto”. Może
niesłusznie czasem o napady grabieżcze posądzano ,,tych z lasu”. W tym przypadku
można się było nieraz pomylić.
W Adamowie podczas napadu na zakład krawiecki grupa interwencyjna
zastrzeliła dwóch napastników. Po identyfikacji okazało się, że byli to funkcjonariusze
wolsztyńskiego UB. Nie był to przypadek odosobniony.
Tego rodzaju przypadki zdarzały się, odkąd do służby w MO i UB przyjmowani
byli bez wyjątku wszyscy, którzy tylko przejawiali na to ochotę. Taką drogą w
szeregach milicji obok ludzi prawych jak Henryk Kozłowski, Jan Adamczak,
Franciszek Gaweł, Jan Skorupiński, Dawid Wawrzynowicz czy Franciszek Mendus,
znalazły się jednostki przestępcze, z kryminalną przeszłością, o wątpliwej reputacji,
nieposiadające nawet podstawowego wykształcenia.
Tacy nieodpowiedzialni funkcjonariusze, nie licząc się z konsekwencjami,
wykorzystywali mundur i służbową legitymację w celach przestępczych. Buszowali po
wsiach, gdzie u zamożniejszych gospodarzy dokonywali bezprawnych rewizji, jak
tłumaczono, w poszukiwaniu broni. W rzeczywistości okradali zdezorientowanych lub
zastraszonych mieszkańców

z pieniędzy i wartościowych przedmiotów.

Kiedy te przestępcze poczynania ujawniano, wnet się tych ,,milicjantów”
pozbywano Z czasem oczyszczono milicyjne szeregi. Jednak negatywny stosunek
wolsztynian do tych służb przylgnął już na trwałe.

5.Represje polityczne
Brak zaufania i podejrzliwość były najczęstszym powodem przesłuchań
lub zatrzymań. Wielu wolsztynian zostało tego rodzaju represjami dotkniętych.
Na przykład nauczyciel Kamiński Henryk440, którego oskarżono, że jako instruktor ZHP
utworzył w szeregach tej organizacji grupę wrogą ludowo-demokratycznemu ustrojowi.

440

C. Olejnik, tamże, cz.II,s.104.
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Henryk Kamiński

Szczególną nieufnością darzeni byli powracający do kraju żołnierze armii gen.
Andersa oraz byli partyzanci AK, BCH

a nawet GL

Za przykład niech posłużą

represje, jakich doznał były partyzant BCH i pierwszy komendant powiatowy
MOWolsztynie Kazimierz Kustra ps. ,,Błysk”,. Był on także założycielem pierwszego
po wojnie koła Stronnictwa Ludowego i Spółdzielni Pracy
,,Bojownik”. Posądzony o zamiar ucieczki z kraju spędził w
więzieniu

siedem miesięcy. W rzeczywistości

jego

aresztowanie wiązało się z powrotem S. Mikołajczyka i
rozpadem wolsztyńskiego SL.
Podobnych

represji

doznał

także

milicjant

Jan

Adamczak, którego niesłusznie oskarżono o współpracę z
członkami

antypaństwowego

podstawie poszlak 9
Kazimierz Kustra ,,Błysk”

podziemia.

Skazany

na

miesięcy spędził w poznańskim

więzieniu.

Represje polityczne nie ominęły także lekarza weterynarii, żołnierza AK Jana
Grudzieckiego ps. ,,Rdzeń”. Za udział w organizowaniu na terenie Wolsztyna i powiatu
struktur PSL oraz za to, że nie ukrywał swoich sympatii do S. Mikołajczyka, został
objęty nadzorem milicyjnym.
Do tego dopisano mu dalsze przewinienia, głównie to, że jako członek komisji
wyborczej zauważył, jak fałszowano wyniki, czego nie omieszkał ujawnić. Z tego
powodu musiał się zgłaszać w urzędzie UB, gdzie przez długie godzin

był

przesłuchiwany.441

441

Tamże, s.77.
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Jan Grudziecki ps ,,Rdzeń”

Inni natomiast wolsztynianie,
Kazimierz Śron, aby uniknąć

wśród których znajdował się

żołnierz AK,

politycznych represji, uchodzili z miasta i po dłuższej

wędrówce docierali na Zachód.442
Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Z góry
było wiadomym, że blok stronnictw demokratycznych odniesie

zdecydowane

zwycięstwo. I tak też było. Podejmowane przez siły opozycyjne próby jakiegokolwiek
protestu

w Sejmie czy u zachodnich protektorów pozostawały bez odzewu.

Lewica, umocniwszy swoją pozycję w państwie, przypuściła frontalny atak na
politycznych przeciwników, dążąc do rozbicia ich organizacyjnej jedności. I to się
lewicy udało.
Kres opozycyjnej działalności położyło potajemne opuszczenie kraju przez
Stanisława Mikołajczyka.

6. Stabilizacja
Po wyeliminowaniu opozycyjnych przeciwników z życia politycznego
ukonstytuował się Sejm PRL. Dokonano wyboru pierwszego po wojnie prezydenta
i powołano rząd koalicyjny. Narodowy Bank Polski w miejsce dotychczasowej
niemieckiej marki wprowadził polską złotówkę. Sytuacja polityczna

w kraju zaczęła

się normalizować.
Wiadomym było, że to lewica, która ma oparcie w Sowietach, będzie rządziła
odtąd Polską. Nikt nie potrafił tylko powiedzieć, jak długo to będzie trwało, gdyż
wojska radzieckie zadomowiły się w Polsce na dobre. Stąd popularne wśród młodzieży

442

Zmarł w wieku 79 lat w Portugalii. Pochowany został 23 marca 2006 r. na cmentarzu w Wolsztynie.
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stało się powiedzenie: ,,Armia

Radziecka z nami od dziecka”. W takich

okolicznościach dobrze znaleźć jakieś stabilne oparcie.
Ci, co zamierzali zrobić karierę, wstępowali do PPR. Inni, ostrożniejsi, zasilali
szeregi SL lub SD.
PPR wzmocniła swoją polityczną pozycję, odkąd połączyła się z PPS-em.
Miało to miejsce 15 grudnia 1948 r. na Kongresie Zjednoczeniowym. Utworzona
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza stała się odtąd przewodnią siłą narodu.
Decydowała zatem o rozwoju gospodarczym państwa, o poziomie wykształcenia
dorastającego pokolenia, wywierała wpływ na życie społeczne i kulturalne obywateli a
nawet usiłowała wpływać
Pozostałe

na kształtowanie norm moralnych.

ugrupowania: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo

Demokratyczne spełniały jedynie rolę politycznych satelitów. Stąd wytyczne PZPR do
planów gospodarczych na poszczególne lata znajdowały także swe odzwierciedlenie
w programach stronnictw sojuszniczych. Zatem ugrupowania te na równi z członkami
PZPR realizowały uchwały podejmowane przez najwyższe gremia partyjne: Zjazdy,
Plena i Konferencje.
W parze ze stabilizacją ustrojową państwa umacniała się pozycja PZPR i
wzrastały jej szeregi.
Organizacja partyjna rozwijała także swe szeregi na terenie Wolsztyna.
Pod koniec 1961 r. w mieście istniało 40 Podstawowych Organizacji Partyjnych (POP).
Skupiały one 755 członków i kandydatów. Wśród tej rzeszy 50,6 % stanowili
pracownicy umysłowi, a 49,4 % pracownicy fizyczni ( robotnicy).

443

Ponadto przy

wolsztyńskich zakładach produkcyjnych, szkołach średnich i instytucjach usługowych
działały 32 grupy młodzieżowe, liczące w sumie 479 członków Związku Młodzieży
Socjalistycznej (ZMS), politycznej przybudówki PZPR.
Przy tak szerokim upolitycznieniu nadrzędna rola partii była widoczna na
wszystkich płaszczyznach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego.
Pod patronatem partii były w Wolsztynie organizowane doroczne obchody
dnia 1 Maja, 22 Lipca i Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Tym
obchodom nadawano znaczącą rangę. Łączono je z manifestacyjnymi pochodami,
zakładowymi masówkami

i szkolnymi akademiami.

443

Stan liczebny i strukturę zawodową członków PZPR podano na podstawie sprawozdania
zamieszczonego na łamach miesięcznika ,,Głos Wolsztyński”, 1962 r. nr 132, s. 2.
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W pochodach uczestniczyła szkolna

młodzież,

nauczyciele,

urzędnicy

Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej oraz załogi wolsztyńskich zakładów pracy.

W drodze na manifestację ( foto H. Kozłowski)

Zwyczajowo

po

okolicznościowym

wiecu

na

Rynku

i

wysłuchaniu

przemówienia I Sekretarza KP PZPR ruszał pierwszomajowy pochód. Na czele
kroczyła orkiestra, za którą podążał poczet sztandarowy, Sekretariat Partii i członkowie
KP. Następnie maszerowała młodzież szkolna i załogi zakładów pracy. Ich kolejność
w pochodzie zależała od sukcesów produkcyjnych i wielkości przekraczanych norm.

Manifestacja na Rynku ( foto H. Kozłowski)
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Defiluje młodzież ZSZ ( foto H. Kozłowski

Wszyscy radośni i roześmiani nieśli transparenty, szturmówki lub kwiaty
i dziarsko defilowali przed pierwszomajową trybuną, którą tradycyjnie ustawiano przed
gmachem Starostwa Powiatowego. Niech zatem nikt nie usiłuje obecnie wmawiać, że
bywał do tego zmuszany. Taką radosną atmosferę dokumentują fotograficzne zdjęcia i
prasowe sprawozdania.

Defiluje załoga spółdzielni pracy ( foto H. Kozłowski)

Z obchodami pierwszomajowymi łączono zazwyczaj imprezy towarzyszące.
Były to: mecze piłki nożnej, rajdy, biegi, marszobiegi, wyścigi kolarskie czy żeglarskie
regaty.
Natomiast ze świętem 22 Lipca łączono tradycyjne Dni Wolsztyna. Wówczas
impreza odbywała się w parku nad jeziorem. Na wzniesionej estradzie występowały
zespoły artystyczne,

koncertowały orkiestry, grały

zapadnięciu zmroku na jeziorze

pojawiał się

ludowe kapele. Natomiast po
barwny korowód pomysłowo
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udekorowanych i iluminowanych łodzi.444 Imprezę zamykał pokaz ogni sztucznych
i zabawa taneczna.
Od 1945 roku do kalendarza stałych obchodów wprowadzona została
dodatkowa

impreza:

rocznica

wybuchu

Wielkiej

Socjalistycznej

Rewolucji

Październikowej. Dla uczczenia tej rocznicy przygotowywały się wszystkie
demokratyczne, socjalistyczne i komunistyczne państwa. Przygotowywał się także
Wolsztyn.
Tym niecodziennym obchodom nadano w mieście szczególny wydźwięk.
Zakłady pracy podejmowały czyny społeczne, a w szkołach program przedmiotów
humanistycznych

wzbogacono dodatkową tematyką. Podkreślała ona znaczenie tego

epokowego wydarzenia

w walce o wyzwolenie dręczonych przez kapitalizm narodów

świata.
W witrynach sklepowych okien, zakładach pracy, urzędach i halach
fabrycznych zawieszano czerwone flagi, udekorowane portrety Stalina i Lenina oraz
pełne pompatycznych sloganów transparenty.
Centralnym punktem obchodów była okolicznościowa akademia, która została
wyznaczona na dzień 7 listopada w sali kina ,,Tatry”.

Na ten czas kino przybrało

odświętny wygląd. Przy wejściu powieszono ogromnych rozmiarów portret Stalina.
Zakłady pracy i instytucje społeczne do uczestnictwa w akademii wytypowały już
swoich przedstawicieli, a w szkołach trwały ostatnie zabiegi nad częścią artystyczną.
Impreza zapowiadała się imponująco.
Pech jednak sprawił, że podniosły nastrój uroczystości został zakłócony.
W przeddzień akademii ktoś zbezcześcił wizerunek ,,wodza narodów”, oblewając go
czarną, cuchnącą cieczą. Miasto owiała niezdrowa atmosfera. Służba Bezpieczeństwa
i Prokuratura zostały postawione na nogi. Rozpoczęło się śledztwo i przesłuchiwania.
W pierwszej kolejności

tej niemiłej procedurze podano mieszkańców

okolicznych posesji. Następnie przesłuchiwano młodzież, tę,

która była już

funkcjonariuszom SB znana ze swoich antysowieckich przekonań.
Na podstawie zebranych dowodów ustalono, że do zbezczeszczenia portretu
użyto

bombek choinkowych napełnionych terem. Zatem z ustaleniem źródła

pochodzenia bombek nie było problemu, gdyż te produkowała Spółdzielnia Pracy
444

Szerzej tę iluminowaną paradę łodzi opisał A. Szymański w autobiografii ,,Na wzburzonej fali”.
T. I.,s.322-324.
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,,Odrodzenie”. Natomiast ter

był dostępny w sprzedaży jako produkt służący do

impregnacji drewna.
Ponieważ bezpośrednich sprawców nie wykryto, więc podejrzenie skierowano
na kierownika kina Mariana Dziurlę. Ten, chociaż niewinny został aresztowany.
Szczęśliwym trafem udało mu się wydostać z aresztu i zbiec na Zachód.445
Podobny incydent

wydarzył się z okazji obchodu 51 rocznicy Rewolucji

Październikowej. Dla upamiętnienia tego epokowego wydarzenia Wojewódzka Komisja
d/s Dzieci

i Młodzieży przy WK FJN i Zarząd Wojewódzki TPPR ogłosiły konkurs

na gazetkę ścienną. Do konkursu przystąpiły niemalże wszystkie szkoły, świetlice,
kluby i domy kultury województwa poznańskiego. Finał konkursu odbył się w gmachu
Państwowego Gimnazjum i Liceum w Wolsztynie.

Impreza na zakończenie obchodów 51 Rocznicy Rewolucji Październikowej
( Foto H. Kozłowski)

Z wyróżnionych gazetek

urządzono w auli okolicznościową wystawę, w

otwarciu której uczestniczyli przedstawiciele partii,

stronnictw i organizacji

społecznych.
W toku zwiedzania wystawy odkryto, że na jednej z nagrodzonych gazetek
jakaś tajemnicza ręka zamieściła , podważający przyjazny stosunek do ZSRR obraźliwy
napis: ,,Zabraliście nam zegarki i rowery, więc spieprzajcie do cholery”. Zszokowani
tak zdecydowanym stwierdzeniem delegaci spojrzeli jedynie na siebie i zamilkli.
Po 58 latach ujawnili się sprawcy tego politycznego incydentu. Byli to uczniowie Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w Wolsztynie: Marian Piosik i Bonawentura Kajzer ( na podstawie artykułu Anny
Domagalskiej: ,,Rozprawili się z portretami Stalina” zamieszczonego na łamach ,,Głosu
Wolsztyńskiego” Nr 18, R. 2005, s. 14 -15.
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W najbliższym numerze ,,Głosu Wolsztyńskiego” można było przeczytać
artykuł z otwarcia niniejszej wystawy. Artykuł podsumowano wypowiedzią sekretarza
jury mgr Jana Nemoudry, który z całą stanowczością stwierdza, jaka to ,,w
wyeksponowanych gazetkach zawarta została głęboka myśl o przyjaźni polskoradzieckiej”. 446
Tak to wyglądało w ocenie władzy. Tymczasem rzeczywistość wskazywała coś
wręcz przeciwnego.

7. Pod przewodem PZPR
Obojętna

dotychczas

wobec

ludowej

władzy

atmosfera

komplikować, gdy rząd PRL na skutek uchwał podjętych na Plenum

zaczęła

się

KC PZPR

dotyczących ,,zadań partii w walce o czujność rewolucyjną” zaczął wprowadzać coraz
drastyczniejsze ograniczenia swobód obywatelskich i rozwoju niezależnej kultury.447
Rozpoczął się okres społecznej indoktrynacji tym groźniejszy, że w połączeniu
z ,,kultem jednostki” stworzył bardzo szeroki front ideologicznego oddziaływania
państwa na wszelkie sfery życia społecznego.
Przeciwko takiej ingerencji

władzy zaprotestowali niektórzy pisarze i

animatorzy niezależnej kultury. Ich protest poparł episkopat Polski i skupiony wokół
niego krąg katolickiej inteligencji. Rozpoczęła się otwarta walka z

hierarchami

katolickiego kościoła.
Nagonkę na Episkopat zapoczątkował bardzo nieprzyjemny incydent. W ruinach
kościoła św. Marcina w Poznaniu odkryto zwłoki aktywnego członka ZMP
A. Stachowiaka. Podejrzenie padło na członków miejscowego koła Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Rozpoczęły się aresztowania i przesłuchiwania
poznańskich działaczy. Szykanami objęto także

pozostałe stowarzyszenia i

ugrupowania katolickie.448
Aby wykluczyć ataki na młodzieżowe stowarzyszenia kościelne, Episkopat
Polski podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu organizacji dziecięcych i
446

Głos Wolsztyński, Nr 204, 1968 r. s. 2.
Zabiegi władzy zmierzające na narzucenia ludziom kultury socjalistycznych wzorców ukazał na
łamach miesięcznika ,,Nowe Drogi” Włodzimierz Sokorski. W zamieszczonym tam artykule stwierdza
on, że ,,Sztuka postępowa może być tylko i wyłącznie sztuką realizmu socjalistycznego”.
447

448

5.8.1949 ukazał się dekret prezydenta PRL o rozwiązaniu wszelkich stowarzyszeń i organizacji
kościelnych.

358

młodzieżowych. Na skutek tej decyzji
Episkopatu,

który przejął

od

przybył do Wolsztyna przedstawiciel

rozwiązanych zarządów wszelką

dokumentację,

sztandary i majątek trwały. Rozwiązane w 1949 r. organizacje KSMM i Krucjata
Eucharystyczna nie zostały już nigdy reaktywowane.
Kres

świeckim, autonomicznym organizacjom

młodzieżowym władze

państwowe położyły już wcześniej.
Latem 1948 roku odbył się we Wrocławiu Zjazd Młodzieży, na którym doszło
do

połączenia Związku Walki Młodych, Oddziału Młodzieżowego Towarzystwa

Uniwersytetu Robotniczego, Związku Młodzieży Wiejskiej ,,Wici” i Związku
Młodzieży Demokratycznej w Związek Młodzieży Polskiej (ZMP).
W swych programowych założeniach

nowopowstała organizacja przyjęła

ideologię partii. Stąd stała się młodzieżową przybudówką PZPR i kuźnią kadr
zasilających jej szeregi.

8. ,,Służba Polsce”
W 1948 r. na podstawie specjalnej ustawy została powołana powszechna
organizacja pod nazwą ,,Służba Polsce”. Nakładała ona na młodzież przedpoborową,
niekształcącą się, obowiązek świadczenia społecznej pracy.
Junacy SP byli zatem obecni na wszystkich większych budowach w kraju.
Umundurowani i skoszarowani łączyli pracę z nauką i służbą wojskową. W czasie
wolnym od pracy uczestniczyli w wycieczkach, poznając piękno ojczystego kraju.
Podczas wakacji hufce stacjonarne były wspierane przez zaciągi złożone
z

młodzieży

szkół

średnich

i

wyższych.

Młodzież

ta

uczestniczyła

przy

odgruzowywaniu Warszawy i nadmorskich portów, wznosiła mosty i budowała drogi.
W 1948 roku została powołana Harcerska Służba Polsce. Miała on
członków tej organizacji

a także włączyć w cykl pracy zbiorowej ,,dla dobra

społeczeństwa i kraju.”.
Na apel Naczelnika Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy odpowiedziała drużyna
ZHP im. Romualda Traugutta, przy LO w Wolsztynie. W związku z podjętym
zobowiązaniem harcerze tej drużyny podczas letniej akcji obozowej w Bobrownikach
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na Dolnym Śląsku pomagali pracownikom leśnym usuwać powalone drzewa i zwalczać
szkodniki leśne 449.
W latach 1950-1956 młodzież skomasowana w hufcach SP uczestniczyła także
przy budowie sztandarowych inwestycji

wznoszonych w ramach

planu

sześcioletniego.
Także wolsztyńska młodzież uczestniczyła w tego rodzaju zaciągach. Stąd
niejedna wzniesiona w kraju budowla zawiera wysiłek i trud wolsztyńskiej młodzieży.

9. Sowietyzacja szkolnictwa
Od
podręczniki

1 września 1950 r. do szkół średnich zostały wprowadzone nowe
i programy nauczania. Zawarte w nich treści, cele i zadania wskazują, że

do polskich szkół wkroczyła ,,sowietyzacja”.
Stwierdzenie to znajduje swe uzasadnienie w instrukcji programowej na rok
szkolny 1950/51, gdzie nauczycielom zaleca się ,,Oparcie całokształtu materiału
nauczania na leninowsko-marksistowskiej metodzie, w atmosferze całkowitego oddania
się sprawie socjalizmu”. Pomocnikiem nauczycieli w realizacji tak jednoznacznie
i wyraziście zdefiniowanego dydaktyczno - wychowawczego zadania stał się ZMP.
Odtąd przewodniczący szkolnego koła ZMP brali udział w posiedzeniach Rad
Pedagogicznych, uczestniczyli w tworzeniu planu

wychowawczego, zatwierdzali

programy imprez patriotyczno-artystycznych i rozrywkowych.
Rola ZMP na terenie szkoły rozciągała się także na sferę dydaktycznowychowawczą. Członkowie ZMP usiłowali zatem ingerować w metody i formy pracy
nauczycieli oraz krytycznie odnosić się

do reprezentowanego przez nich

światopoglądu.
Z takim pseudonowatorskim systemem oświatowym nie mogło się pogodzić
wielu nauczycieli legitymujących się dłuższym stażem pedagogicznym i niezależnymi
poglądami. Zatem rezygnowali z pracy w szkole i odchodzili w stan spoczynku.
Pozostali nauczyciele, podobnie jak to czynił dyrektor wolsztyńskiego liceum
Józef Dutkowski450, usiłowali w jakiś oględny sposób tej młodzieżowej samowoli
zapobiec i przywrócić szkole regulaminowy porządek. Przy każdej nadarzającej się

449
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Z. Machoy, Wspomnienie o harcerzu Leonie Grajewskim, ,,Głos Wolsztyński” , Nr 17, R. 2004, s.26.
C. Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny, cz. I, s. 39.
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okazji uświadamiali swym podopiecznym, co należy do zadań i obowiązku ucznia.
Przez to narażali się z ich strony na szykany i zniewagi.
Nie miał łatwego życia dyr. Dutkowski, ponieważ ówczesne władze oświatowe
nie darzyły go zaufaniem. Należał do Stronnictwa Demokratycznego, organizacji
drobnomieszczańskiej, do której władze polityczne odnosiły się z rezerwą.
Reprezentował również pokolenie przedwojenne, gdzie prawość, uczciwość,
rzetelność, pracowitość i oddanie sprawie narodu były cnotą. Tymczasem jej miejsce
zajęły: nieróbstwo, karierowiczostwo, donosicielstwo, wodolejstwo i całkowite wyzucie
z wszelkich uczuć patriotyzmu.
Z taką

rzeczywistością

trudno było się mu pogodzić. Jawnie się

przeciwstawiał rozporządzeniom, które zmierzały do zrujnowania tradycyjnego systemu
szkolnego

i wypaczały osobowość człowieka. Wnet popadł w konflikt z władzą

oświatową. Musiał zatem szkołę opuścić.
Trudno jednoznacznie określić, jak na tego rodzaju zmiany w szkolnictwie
i próbę ingerencji władz w struktury życia społeczno-kulturalnego zapatrywali się
przeciętni mieszkańcy Wolsztyna. Chyba się tym zbytnio nie przejmowali.
Do końca lat czterdziestych wolsztynianom nieźle się powodziło. Wszyscy mieli
pracę, posiadali względnie wygodne mieszkania, a zarobki kształtowały się na
przeciętnym poziomie. Był to okres, kiedy w sklepach nie odczuwało się jeszcze
trudności z zakupem najniezbędniejszych towarów, a na skromną egzystencję
pieniędzy wystarczało.

10. Rozczarowanie
Trudności rozpoczęły się w 1950 roku, kiedy w magazynach wyczerpały się
towarowe zasoby a z rynku zniknęły proste rezerwy. Wtedy rozpoczęły się kłopoty
z zaopatrzeniem, szczególnie w artykuły wędliniarsko – mięsne. W oczekiwaniu na
dostawę towaru przed sklepami spożywczymi i masarniami ustawiały się ogromne
kolejki.

Nie będąc pewnymi, czy towaru dla wszystkich wystarczy, zdenerwowani

kolejkowicze zastanawiali się: Jak to jest możliwe, że wszyscy pracują i przekraczają
wyznaczone normy, a towaru w sklepach brakuje?
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Ponadto drastycznie spadła wartość złotówki. W obiegu pojawiły się banknoty
tysiączłotowe. Mennica Państwowa, aby pokryć zapotrzebowanie NBP, drukowała
pieniądze o coraz wyższych nominałach.
Nad zaistniałym problemem zastanawiały się również władze administracyjne.
Aby zapobiec narastającym trudnościom zaopatrzeniowym i

położyć kres

nielegalnemu handlu wyrobami mięsnymi, wiosną 1951 roku na podstawowe towary
wprowadzone zostały kartki. Racjonowanie żywności nie rozwiązało

bynajmniej

trudnej sytuacji na zaopatrzeniowym rynku.
Narastającym kryzysem

rynkowym

partyjne. Po szczegółowej analizie

zainteresowały się

najwyższe gremia

ustaliły, że przyczyną rynkowych trudności jest

nadmiar gotówki pozostającej w posiadaniu przeciętnego konsumenta. Postanowiono
zatem ściągnąć od nich tę pieniężną nadwyżkę.
28 października 1950 r. ukazał się dekret o reformie bankowości.451 Dekret
wprowadzał wiele zmian w gospodarce narodowej, w tym także wymianę pieniędzy
Wymiany

pieniędzy

dokonano

w

październiku

1951

roku.

Operację

przeprowadził NBP, posługując się odgórnie ustalonymi przelicznikami. Wszelkie
wkłady zdeponowane na kontach bankowych i książeczkach PKO oraz rezerwy
pieniężne przetrzymywane w zakładowych sejfach były waloryzowane w stosunku 100
do 3. Według takiego przelicznika za 100 starych wypłacano 3 nowe złote.
Natomiast wszelkie zasoby pieniężne przetrzymywane w domu lub pozostające
w obiegu pozabankowym były wymieniane według przelicznika: 100 do 1 (100 zł. = 1
zł.)

W takim przypadku posiadacze większej gotówki stracili dwie trzecie swoich

pieniężnych zasobów. W dodatku ustalony został dopuszczalny pułap. Ograniczał on
wymianę jedynie do 100 000 zł.
Poza prywatnymi przedsiębiorcami stratę ponieśli także drobni ciułacze, którzy
gotówkę odkładali, nosząc się zamiarem zakupu: odzieży, mebli, działki budowlanej lub
pojazdu.
Ci, których nie dotknęła ta grabieżcza wymiana, naigrawali się z tych, którzy
ponieśli stratę. Długo mieszkańcy Wolsztyna przekazywali sobie w formie sensacji
wiadomość, jak znany wolsztyński przedsiębiorca w celu dokonania wymiany przybył

451
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do banku z walizą pełną pieniędzy. Kiedy bank opuszczał trzymał w dłoniach jedynie
niewielkie zawiniątko.
Razem z nowymi pieniędzmi wprowadzono także dekret zakazujący osobom
prywatnym posiadania złota, obcych walut i wartościowych przedmiotów. Wszystkie
walory musiały być

oddane w depozyt bankom lub zdane

na przechowanie

do państwowego skarbca. Za nielegalne posiadanie lub handel obcą walutą groziły
surowe kary. Ponadto usztywniono system płac, anulując premie i nagrody.
Kiedy również te działania okazały się

nieskuteczne, władza wprowadziła

drastyczną podwyżkę cen.
Wymiana pieniędzy ugodziła jedynie w niewielką grupę prywatnych
przedsiębiorców. Natomiast podwyżka cen na artykuły konsumpcyjne objęła bez
wyjątku wszystkich. Szczególnie podrożało mięso i wyroby wędliniarskie.

Gdy

dotychczas za kilogram kiełbasy płacono 26 zł, to po podwyżce kosztowała ona 36 zł.
Podwyżka

cen

stała

się zaczątkiem powszechnego

niezadowolenia

i

sporadycznych strajków.
W owych czasach dla większości pracowników, zwłaszcza pozamiejscowych,
podstawę wyżywienia stanowiła kromka chleba i kawałek kiełbasy. Trudno się dziwić,
że na taką nieprawość robotnicy zareagowali tak drastycznie.
22 lipca 1952 roku Sejm PRL przyjął nową Konstytucję. Sankcjonowała ona
dotychczasowy porządek prawny i potwierdzała aktualną

sytuację polityczno -

gospodarczą w kraju. Ponadto podkreślała, że PZPR jest kierowniczą siłą narodu,
a podstawą

polityki zagranicznej Polski jest niezłomna przyjaźń ze Związkiem

Radzieckim.

11. Przebłyski nadziei
Kiedy wydawało się, że już nic nie jest w stanie odwrócić narzucanego Polsce
systemu, wtedy zabłysła iskierka nadziei. 5 marca 1953 roku świat obiegła wiadomość
o śmierci Stalina.452 Nie zapowiadało to jeszcze przemian, jakie miały niebawem

452

Józef Stalin zmarł na wylew krwi do mózgu. Na podstawie broszury: Jurija Boriewa, ,,Prywatne
życie Stalina”, wyd. Wojskowa Drukarnia w Łodzi1989, s.175.
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nastąpić. Jednak śmierć dyktatora spowodowała zamieszanie zarówno w ZSRR jak i w
Polsce.
Jesienią 1953 roku było już wyraźnie widać, że stalinizm się kruszy, a kraje
przynależne do socjalistycznego bloku zaczynają się rozglądać za nowymi
rozwiązaniami. Nastąpiło narodowe przebudzenie. Uaktywnia się brać studencka.
Powstają kluby, przy których tworzy się zespoły kabaretowe i teatrzyki. W Warszawie
i w pozostałych ośrodkach akademickich rozpoczynają działalność Studenckie Teatry
Satyryczne.
Narodowe przebudzenie przenika również na prowincję.

Dotarło także

do Wolsztyna, gdzie napotkało na bardzo podatny grunt. Grupa młodej inteligencji
z nauczycielem Zbigniewem Skowrońskim na czele w ramach międzyzakładowego
klubu ,,Kuźnica” zakłada zespoły kabaretowe ,,Karat” i ,,Karacik”. Poza sceną lokalną
zespoły te ze swoim repertuarem

występowały we wszystkich znaczących miastach

Wielkopolski453.
Program i kierunki działania zmierzającej do odnowy kultury i życia młodzieży
wyznaczał tygodnik ,,Po Prostu”. W czasopiśmie tym, zanim pojawiły się na półkach
księgarskich, ukazały się przedruki utworów: Marka Hłaski, Mirona Białoszewskiego,
Zbigniewa Herberta i Leopolda Tyrmanda.
,,Po Prostu” wyszło także naprzeciwko klasie robotniczej, podejmując hasło
tworzenia w zakładach pracy i przedsiębiorstwach spółdzielczych samorządów
robotniczych. Wszelkie poczynania podejmowane przez młodzież, inteligencję i grupy
robotnicze wskazywały jednoznacznie, że Polska zmierzała ku nowemu.
Wiosną 1956 roku w Polsce system stalinowski rozpadł się na dobre. Proces
odnowy przyspieszył XX Zjazd KPZR i śmierć Bolesława Bieruta. Społeczeństwo
polskie radykalizowało się. Coraz głośniej pojawiały się słowa krytyki pod adresem
władz i coraz odważniej żądano reform polityczno-społecznych.
W atmosferze rewolucyjnego podniecenia rozegrał się ,,poznański czerwiec”,
prekursor późniejszych krwawych wydarzeń w Radomiu i na Wybrzeżu. Pod wpływem
tych wydarzeń na wolność wyszły osoby więzione za przekonania polityczne. Z
miejsca odosobnienia powrócił także Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Reszty
dopełniły: VIII Plenum KC i ,,polski październik”.
453

zespołom kabaretowym działającym w mieście Wolsztynie poświęcono oddzielny rozdział.
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19 października 1956 odbyło się w Warszawie VIII Plenum KC PZPR. Było to
chyba pierwsze w historii ruchu robotniczego posiedzenie tak wysokiego szczebla,
które zostało zwołane pod naciskiem mas, a obrady odbywały się pod kontrolą klasy
robotniczej.
Obrady toczyły się w wyjątkowo gorącej atmosferze oraz niepewności i przy
aktywnym uczestnictwie zgromadzonego wokół Gmachu Partii rozentuzjazmowanego
tłumu. Atmosfera stała się napięta, gdy pojawiła się plotka, że w kierunku stolicy
podążają radzieckie kolumny pancerne.
Zaskoczeniem również było, gdy na warszawskim Bemowie niespodziewanie
wylądował

samolot z radziecką delegacją. Przez całą noc toczyły się tajne obrady.

Rano, 20 października, było w zasadzie po wszystkim. Delegacja radziecka odleciała,
a w Polsce na czele demokratycznej odnowy stanął Władysław Gomułka.
Rozpoczął się okres rozliczeń i

naprawy społecznych krzywd

oraz

oczyszczania szeregów partyjnych z osób, które reprezentowały stalinowski reżym.

12. ,,Wolsztyński październik”
W Wolsztynie proces odnowy i demokratyzacji życia politycznego i
społecznego rozpoczął się 31 października. W tym dniu odbyło się nadzwyczajne
plenum KP PZPR. W toku zaciętej dyskusji poddano druzgocącej krytyce
dotychczasowy styl pracy partii, jej ingerencję w sprawy administracji, obojętność
wobec nadużyć gospodarczych i zwalnianie niewygodnych dyrektorów.
W wyniku tajnego głosowania wybrano nowe władze. partyjne. W skład
egzekutywy weszli: Michał Brendel, Czesław Gblorczyk, Józef Borkowski, Franciszek
Karaszewski, Henryk Kuczyk, Stanisław Marciniak, Stefan Merda, Ignacy Nowacki,
Mieczysław Owczarzak, Marian Pawlak i Czesław Ratajski.
Nowym sekretarzem KP został M. Brendel, a jego zastępcą M. Pawlak.
Dla zbadania sprawy osób represjonowanych w czasach stalinowskiego kultu
jednostki powołano Nadzwyczajną Komisję. Miała ona głównie rozpatrzyć sprawy
członków wydalonych z szeregów partyjnych za nielojalność wobec reżymowych
władz czy odmienny światopogląd. W

składzie

komisji znaleźli się :

Fruauff,

Gblorczyk, Pikuła, Przybyła i Nowak.
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Aby oczyścić

własne szeregi partyjne z osób, które łamały zasady

demokratycznej samorządności na szczeblach niższych, polecono, aby do końca
listopada w Komitecie

Miejskim,

Komitetach Zakładowych i

Organizacjach Partyjnych dokonano rozliczeń

Podstawowych

i przeprowadzono nowe wybory.

W dniu 1 grudnia na powiatowej konferencji partyjnej przedstawiciele tych
,,oczyszczonych” organizacji wybrali nowy Komitet Powiatowy PZPR.
Atmosferę, jaka dominowała wówczas w Wolsztynie, odzwierciedla artykuł
zamieszczony na łamach miesięcznika ,,Głos Wolsztyński”

454

. 25 listopada br.

W niniejszym artykule członkowie Kolegium Redakcyjnego: A. Brylczak, H.
Kozłowski, L. Budzyński, O. Walkowiak, Z. Ostrowski i Z. Białkowski rozprawili się z
rażącymi nieprawidłowościami powstałymi w czasach stalinowskiego reżymu opartego
na terrorze, kłamstwie i łamaniu demokratycznych zasad.
Rozważania na temat zasadniczych problemów politycznych, gospodarczych,
społecznych

i kulturalnych

autorzy rozpoczęli od bardzo wymownego motta:

,, Nie wydano jeszcze takiego dekretu, by wszystkie kraje miały żyć według
bolszewickiego, rewolucyjnego kalendarza, a gdyby nawet go wydano – nie byłby
stosowany”. 455
Wysnuto z tego następujący wniosek: stalinowski system zbankrutował, bo nie
przystawał do naszej rzeczywistości i starano się go wprowadzać na siłę, wbrew woli
narodu. Dlatego wolsztynianie poparli proces odnowy, gdyż wprowadzał szczerość,
prawdę i demokrację.
Odnośnie stosunków polsko-radzieckich społeczeństwo Wolsztyna poparło
ówczesną linię partyjno-rządową, bo była zgodna z polską racją stanu.
Tę rację argumentowano tym, że Związek Radziecki to nasz sąsiad, a z
sąsiadem należy żyć w zgodzie i przyjaźni. Wynika to z naszego
położenia i ze zdrowego

politycznego rozsądku

geograficznego

oraz wzajemnych

układów

handlowych. Układy te muszą się jednak opierać na wzajemnym poszanowaniu, bez
próby ingerowania w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa.
Stosunek wzajemnego poszanowania został w Wolsztynie naruszony już
w pierwszych dniach

454
455

,,odwilży”. Grupa niesfornej

młodzieży dopuściła się na

,,Głos Wolsztyński” , Nr 8, R.1956 , s 1-3.
Z przemówienia W. Lenina na VIII Zjeździe Partii, 19 marca 1919 roku.
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cmentarzu radzieckich oficerów haniebnego wybryku. Pozrywała radzieckie symbole i
uszkodziła szereg kamiennych nagrobków.456
Wolsztynianie wiadomość o zaistniałym wandalizmie przyjęli z oburzeniem
i natychmiast potępili sprawców tego niegodnego czynu.
Nie ma w Europie takiego państwa, które by na swym terytorium nie posiadało
wojennych cmentarzy. Spoczywają na nich również polscy żołnierze. Dlatego zanim
wandale ci przystąpili do dewastacji, powinni najpierw pomyśleć! Jakby się czuli
Polacy, gdyby ktoś zbezcześcił groby naszych bohaterów na Monte Cassino, w Loreto,
Tobruku lub pod Lenino?
Proces odnowy wolsztynianie poparli w całej rozciągłości. Nie pragnęli powrotu
do dawnych dyktatorskich metod zarządzania, kiedy w Wolsztynie celebrowano kult
jednostki a względem

radzieckich dygnitarzy przyjmowano postawę służalczą. Z

uczuciem ulgi przyjęli zatem wiadomość o wyborze nowego kierownictwa partii,
zarówno tam w Warszawie, jak i w Wolsztynie.
Zwłaszcza

z

zadowoleniem

przyjęli

zapowiedź

o

wprowadzeniu

demokratycznych zasad życia partyjnego i jawności pracy nowego kierownictwa
Komitetu Powiatowego.
Dobrze także się stało, że na I sekretarza KP partii wybrano długoletniego
mieszkańca Wolsztyna, któremu nie trzeba było przydzielać nowego, luksusowego
mieszkania.
Wiele krytycznych uwag padło także pod

adresem Kierownictwa Frontu

Jedności Narodu. Jak sama nazwa wskazuje, ruch ten powinien jednoczyć w swoich
szeregach

samych uczciwych ludzi i przygotowywać ich do pracy w radach

narodowych. A jak było w rzeczywistości?
Do rad powoływano najczęściej osoby żądne władzy, pijaków, karierowiczów,
których typowano na zasadzie ,,mierny, ale wierny”. Osoby te, mimo że przynosiły
radom narodowym wstyd, to najczęściej jeszcze awansowały. Zajmowały stanowiska
po pracownikach kompetentnych, uczciwych i rzetelnych, których pozbawiano pracy
dlatego, że nie przystawali do istniejących warunków.
Najczęściej pozbawiano pracy ludzi, których uważano za ,,reakcjonistów” lub
dlatego,
456

że otwarcie wykonywali praktyki religijne.

,,Głos Wolsztyński”, tamże.
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W Wolsztynie z tymi nadgorliwymi aktywistami, naruszającymi

wolności

i swobody konstytucyjne obywateli, rozprawiono się podczas konferencji powiatowej
w dniu 1 grudnia. Poprzez ujawnienie nazwisk wykazano ich dwulicowość i obłudę.
Urzędnicy ci krytykowali, potępiali i gromili swoich podwładnych, a sami
potajemnie zawierali śluby kościelne i chrzcili swe dzieci, tylko czynili to w innych
miejscowościach, zazwyczaj w Wielichowie, Przemęcie lub Obrze.
W

państwach

demokratycznych

i

społeczeństwach

cywilizowanych

światopogląd był i jest prywatną sprawą sumienia. Dlatego jakakolwiek ingerencja w tę
sferę prywatnego życia jest traktowana jako przestępstwo.
Przestępstwem również jest zjawisko odwrotne, kiedy osoby niewierzące są
napiętnowane

i prześladowane przez ludzi wierzących, dlatego że reprezentują

odmienny, laicki światopogląd.
W przeszłości klasycznym przykładem

tolerancyjnego środowiska był

Wolsztyn. Będąc ,,miastem trzech kultur” zdobył w tej sferze wiekowe doświadczenie.
Na nim władze miasta opierały niezakłócony tryb życia mieszczan reprezentujących
różne orientacje światopoglądowe.
Z tej racji w Wolsztynie przypadki naruszania zasady wolności sumienia nie
były zjawiskiem nagminnym. Wolsztynianom nigdy nie przeszkadzało, że obok Polakakatolika mieszkał Niemiec – luteranin lub ortodoksyjny Żyd. Wszyscy się wzajemnie
szanowali, żyli z sobą w zgodzie i przyjaźni.
Tak październikową ,,odwilż” pojmowano w Wolsztynie i na tym w zasadzie
poprzestawano . A jak było naprawdę?

13. Popaździernikowa odwilż
Październik nie przyniósł

Polsce

istotnych demokratycznych przemian.

Wprawdzie rząd PRL nie ograniczał narodowi polityczno - społecznych

praw i

prowadził własną politykę zagraniczną odróżniającą Polskę od innych państw bloku
socjalistycznego, jednak podejmowane próby jakichkolwiek radykalniejszych zmian
strukturalnych spotykały się z natychmiastową reakcją.
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Stąd obok silnego katolickiego kościoła, prywatnego rolnictwa i milionowej
rzeszy związanej z krajem emigracji, tworzono coraz aktywniej działające środowiska
nieformalne.

Przejmowały

one

rolę

zakazanych

instytucji

demokratycznego

społeczeństwa, w tym: opozycji politycznej, niezależnych stowarzyszeń kulturalnych,
suwerennych instytucji naukowych oraz nieskrępowanej prasy i wolnego rynku. W
takich kręgach dojrzewała świadomość narodowa, rodziła się wizja demokratycznej
Polski.
Na urzeczywistnienie tak wzniosłych celów Polacy musieli czekać ćwierć
wieku. Był to okres pełen społecznego niepokoju. W kluczowych zakładach wybuchały
ustawicznie strajki. W taki sposób ludzie pracy wyrażali swoje niezadowolenie wobec
pogarszającej się sytuacji rynkowej, systematycznemu podwyższaniu cen na artykuły
pierwszej potrzeby

i nierespektowaniu przez władze obietnic złożonych narodowi

podczas wydarzeń październikowych.
Wobec

pogłębiających

się

trudności

na

rynku

żywnościowym

i

rozprzestrzeniającej się fali strajków ludowa władza okazała się bezradna. Nie odnosiły
skutku zmiany personalne dokonywane w najwyższych gremiach partii czy rządu.
Polaków nie obchodziło, kto krajem kieruje: Gomułka czy jakiś inny aparatczyk.
Ważne, aby w kraju obowiązywała trwała stabilizacja cenowa, na ulicach panował
spokój, a sklepy były w pełni zaopatrzone.
Tych podstawowych postulatów rządząca ekipa nie była w stanie narodowi
zagwarantować. Z tego powodu w kraju narastało niezadowolenie, które w końcu
przybrało

rozmiary nieobliczalne w skutkach. W efekcie społeczeństwo polskie

przeżyło radomskie rozruchy i grudniową masakrę na Wybrzeżu.
Mimo przyrzeczeń władzy, że nie użyje przeciwko strajkującym robotnikom
siły, doszło we wszystkich przypadkach do konfrontacji zbrojnej. Polała się bratnia
krew. Byli zabici i ranni. Upadły październikowe złudzenia. Robotnicza partia i ludowy
rząd straciły resztkę społecznego zaufania. W 1970 roku W. Gomułka musiał odejść!
Rozpoczęła się dekada Edwarda Gierka.
Nowy przywódca partii zainicjował

okres ,,wielkiego otwarcia”. Stały się

możliwe indywidualne wyjazdy do krajów ,,zza żelaznej kurtyny”. Odwiedzając kraje
zachodu, Polacy naocznie się przekonali, na czym polega prawdziwa demokracja i
dowiedzieli się, że można lepiej żyć.
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W urzeczywistnieniu tych oczywistych pragnień dopomogły: liberalizm
gospodarczy, zaciągnięte kredyty i rozwój przemysłu w oparciu o licencje zachodnie.
W ich ramach dotychczasowy przemysł
produkcji przestawiono

ukierunkowany na produkcję

środków

na produkcję środków konsumpcyjnych.

W Warszawskiej FSO w oparciu o włoską licencję

rozpoczęto produkcję

polskiego ,,fiata’ 125 p, a w kilka lat później ,,malucha”, fiata 126. Dzięki temu na
ulicach Wolsztyna zamiast paliwożernych ,,warszaw” i turkocących ,,syren” pojawiły
się samochody zagranicznych marek.
Zachodnie kredyty otworzyły przed Polską nowe perspektywy. Wprawdzie
znaczna ich część

została skonsumowana, jednak większość środków została

przeznaczona na rozwój kraju.
Skorzystał na tym także Wolsztyn. Z tych środków zostały zbudowane
największe w mieście zakłady: Fabryka Akcesoriów Meblarskich, Zakłady ,,Prefbet” i
Kombinat Mleczarski.
Hasło: ,,Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej” trafiało przede
wszystkim do ludzi młodych. Dla młodzieży zastąpienie tradycyjnego roweru lub
popularnej ,,wuefemki” ,,maluchem” było w owym czasie wyrazem postępu.
Zmiany te stały się także widoczne w Wolsztynie. Wzrosła ilość
zintensyfikowało się

budownictwo indywidualne, a

wczasy

aut,

spędzało się nad

Adriatykiem lub Morzem Czarnym.
Rozbudzone

apetyty

przy

niereformowalnym

systemie

gospodarczo-

politycznym nie mogły być zaspokajane w nieskończoność. To co dobre zazwyczaj
prędko się kończy. Wnet wyczerpały się zagraniczne kredyty.
Po dziesięcioletniej gierkowskiej euforii powróciła znowu szara rzeczywistość.
Rozpoczął się

kryzys i to znowu mięsny. Przed masarnią ,,Maraszka” i innymi

mięsnymi sklepami ustawiały się długie kolejki, w których przez wiele

godzin

wolsztynianie oczekiwali, aby zakupić trochę mięsa lub wędlin.
Głodny naród staje się niebezpieczny. Wnet zaczęły się niepokoje społeczne.
Przez kraj przetoczyła się fala strajków. Tym razem były także wysuwane żądania
polityczne. Strajkujący uważali, że

przyczyny wszelkiego zła tkwią w wadliwym

zarządzaniu. Zatem bezowocne są zmiany rządów, a tym bardziej represje stosowane
wobec strajkujących. W takich okolicznościach należy zmienić ustrój!
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Przełomem stał się

październik 1978 roku, gdy papieżem wybrany został

kardynał Karol Wojtyła. Jego przyjazd do kraju w czerwcu 1979 roku stworzył nową
sytuację. Nastąpiło narodowe przebudzenie.

14. ,,Solidarność”
Na fali ogólnonarodowego buntu zrodziła się nowa siła polityczno-społeczna
,,Solidarność”. Ruch ten dojrzewał prawie ćwierć wieku, ale kiedy dojrzał, zatrząsł
podstawami

socjalistycznego państwa. Zaczęła się epoka przemian politycznych,

społecznych i kulturalnych, która swoim zasięgiem objęła wszystkie środowiska.
Pod ich naciskiem władze państwa były zmuszane

zaspokajać żądania

poszczególnych grup społecznych. W razie odmowy ,,lud pracujący miast i wsi” był
w stanie wymusić na władzy

spełnienia

wysuwanych żądań. W owym czasie

,,Solidarność” dysponowała potężnym orężem, jakim był strajk. Po ten środek klasa
robotnicza Wybrzeża sięgnęła w lipcu i sierpniu 1980 roku.
Zapoczątkowany przez gdańskich stoczniowców strajk objął poza Wybrzeżem
także wszystkie

zakłady kooperujące. Kiedy władza

usiłowała ten robotniczy

solidaryzm stłamsić, wtedy protest ekonomiczny rozszerzył się na cały kraj, przyjmując
znamiona strajku generalnego.
Wobec zaistniałej sytuacji władza stała się bezradna. Nie chcąc dopuścić do
konfrontacji zbrojnej, musiała ustąpić i przystać na żądania robotników.30 sierpnia
1980 roku rząd PRL podpisał porozumienia ze strajkującymi stoczniowcami

w

Szczecinie, a 31 sierpnia sygnowano je w Gdańsku. Tak na fali ogólnonarodowego
niezadowolenia ,,Solidarność” została uznana za legalny ruch społeczny.
Odgłosy wydarzeń na Wybrzeżu, chociaż były przez środki masowego przekazu
przemilczane, to i tak w mig rozchodziły się po Polsce i podrywały robotników
do organizacyjnego działania . Dotarły również do Wolsztyna, do

istniejących na

terenie miasta zakładów przemysłowych i spółdzielni wytwórczo – usługowych, gdzie
znajdywały podatny grunt.
Robotnicy wolsztyńskich zakładów pracy solidaryzowali się ze stoczniowcami
i akceptowali ich postulaty. Jednak czynili to w sposób konfidencjonalny, w gronie osób
najbliższych, pewnych i zaufanych. Nikt nie miał zamiaru być tym pierwszym,
odważnym, który jak coś nie wyjdzie, przyjmie całą odpowiedzialność na siebie.
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Wolsztynianie, nauczeni smutnym doświadczeniem z czasów pruskiego zaboru
i hitlerowskiej okupacji, w takich niejasnych sytuacjach woleli przyjmować postawę
zachowawczą. Dlatego trwali w oczekiwaniu, aż sytuacja polityczna w kraju się
wykrystalizuje.
Jednak taka bierna postawa nie wszystkim odpowiadała. Znalazła się grupa ludzi
wiekowo młodych, ale dojrzałych duchem, która, nie licząc się z grożącymi sankcjami,
rozpoczęła na terenie Wolsztyna wdrażanie solidarnościowych struktur. Należeli doń:
Zbigniew Skowroński, Grażyna Jastrzębska, Robert Mielewczyk i Henryk Kamiński.457
To oni w 1980 roku na zew gdańskiej ,,Solidarności” poderwali do czynu załogi
wolsztyńskich zakładów pracy oraz ludzi krytycznie nastawionych do peerelowskiego
realnego socjalizmu.
Wnet w Wolsztyńskiej Fabryce Mebli, Państwowym Ośrodku Maszynowym,
,,Prefbecie”, Kombinacie Mleczarskim, Parowozowni, na Poczcie oraz w instytucjach
oświatowych, kulturalnych i usługowych powołane zostały Komisje Zakładowe
,,Solidarność”. Z tej racji w Wolsztynie utworzona została Miejska Komisja
Koordynacyjna, na której czele stanęli Zbigniew Skowroński i Robert Mielewczyk.
Miejska Komisja Koordynacyjna zbierała się

co dwa tygodnie w świetlicy

WFM W naradach uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowych z zakładów
Wolsztyna i okolicy. Byli to

aktywni działacze ,,Solidarności”: Marian Rybicki i

Felicjan Cielecki z WFM, Tadeusz Peliak z POM, Tadeusz Buholtz z ,,Prefbetu”,
Teresa Jacewicz ze Spółdzielni

Mleczarskiej. Ryszard Filipiak z PKS-u, Ewa

Gałęzowska z PU Pocztowego, Mirosława Mączkowska z Biblioteki oraz poprzednio
wymienione osoby. 458
Spotkania miały przebieg bardzo burzliwy, bo ,,Solidarność” była zbuntowana.
Każdy z uczestników przynosił bagaż wiadomości dotyczących jego zakładu pracy
i dzielił się nim z pozostałymi uczestnikami. Kiedy wiadomości pochodziły z kolebki
,,Solidarności”, Gdańska, to zawierały postulaty uchwał i wytyczne do pracy w
Komisjach Zakładowych. Na tych spotkaniach członkowie Komisji zakładowych byli
zaopatrywani także w plakaty, ulotki, broszury i inne materiały propagandowe
przesyłane z Zielonej Góry.

457
458

,,Głos Wolsztyński”, Nr 15, R.2005, s. 18-20.
Tamże.
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Kontakt Wolsztyna z Zieloną Górą

istniał dlatego, gdyż w latach

osiemdziesiątych powiat wolsztyński należał do województwa zielonogórskiego. Z tego
tytułu wolsztyńska ,,Solidarność” posiadała w Zarządzie Regionu w Zielonej Górze
swego przedstawiciela. Była nim Grażyna Jastrzębska.

Działacze wolsztyńskiej ,,Solidarności

Jan Woś
Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Wyborczego
i pierwszy solidarnościowy burmistrz Wolsztyna z żoną.

Rok 1981 był dla Komisji Zakładowych okresem bardzo dynamicznym.
Intensywnie

rozwijały się

organizacyjne

szeregi. Ponieważ działalność POP

i Związków zawodowych zrzeszonych w CRZZ zamarła, dlatego ich miejsce
w zakładach pracy zajęła ,,Solidarność”.
Odtąd ta zawodowo-społeczna organizacja reprezentowała również zakłady na
zewnątrz. Aby zamanifestować swoją tożsamość i siłę, członkowie ,,Solidarności”
uczestniczyli gremialnie we wszelkich uroczystościach kościelnych i obchodach
świeckich.
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Zatem wnet postarali się, aby te manifestacyjne występy odbywały się pod
solidarnościowymi sztandarami. Jako pierwszy solidarnościowy sztandar sprawił sobie
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Wolsztyńskiej Fabryki Mebli. Związkowy
sztandar sprawili sobie także

kolejarze zrzeszeni w NSZZ ,,Solidarność” przy

wolsztyńskiej parowozowni.

Sztandar Zakładowej Komisji ,,Solidarność” przy WFM

Wolsztyńska ,,Solidarność” w drodze na manifestację
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W międzyczasie nastąpiła zmiana w Biurze Politycznym. Edward Gierek musiał
ustąpić

ze stanowiska

I Sekretarza KC Partii. Nowe kierownictwo partii ze

Stanisławem Kanią na czele nie mogło pogodzić się z utratą władzy. Czyniło zatem
wszystko, aby nie uznawać ,,Solidarności” za ruch polityczno-społeczny.
Może w końcu władzy udałoby się zamierzony cel osiągnąć. ,,Solidarność”
bowiem nie stanowiła organizacyjnej jedności, lecz działała w rozproszeniu
w poszczególnych zakładach pracy i instytucjach uspołecznionych. Zaistniała zatem
konieczność stworzenia jednolitej, robotniczej organizacji związkowej.
W tym celu 17 września 1981 roku został zwołany do Gdańska I Krajowy
Zjazd Delegatów ,,Solidarności”. Region

Zielonogórski

reprezentowała Grażyna

Jastrzębska.

Mandat delegata na I Krajowy Zjazd ,,Solidarności”

Na zjeździe tym wyłoniony został Międzyzakładowy Komitet Założycielski,
który podjął decyzję o powołaniu ogólnopolskiego związku robotniczego.
Tak powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Robotników
,,Solidarność”.

Na czele NSZZ stała Krajowa Komisja Porozumiewawcza złożona

z 43 przedstawicieli Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich reprezentujących
poszczególne regiony kraju. Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” został Lech
Wałęsa.
W chwili powstania ,,Solidarność” liczyła
miesiące później liczba

3,5 miliona członków, a

trzy

ta wzrosła do 8,5 miliona. NSZZ ,,Solidarność” stał się

najliczniejszym związkiem zawodowym w Polsce.
NSZZ ,,Solidarność”, będąc największą organizacją związkową, przez pewien
okres

w zakładach pracy działał ,,na dziko”, gdyż nie posiadał prawa legalności.
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Sąd ciągle odkładał proces rejestracji NSZZ ,,Solidarność”, wynajdując w
przedkładanym statucie coraz to inne przeszkody.
Odzewem na tego rodzaju manipulacje był powszechny strajk. Wybuchł on
3 października i objął swoim zasięgiem wszystkie kluczowe zakłady w kraju. Był to
pierwszy przypadek, kiedy na rozkaz kierownictwa ,,Solidarności” zamarły wszystkie
zakłady i instytucje

w Polsce. Pod

naciskiem mas , 10 XI 1980 roku,

NSZZ

,,Solidarność” został uznany za legalnie działający związek zawodowy.
Entuzjazm, jaki wówczas ogarnął Polskę, zaowocował żywiołowym rozwojem
solidarnościowych

szeregów.

W przeciągu kolejnych miesięcy liczba członków

wzrosła do 9,5 miliona. W takich okolicznościach NSZZ ,,Solidarność” stał się również
najpotężniejszą siłą polityczną w kraju.

15. ,,13 grudnia 1981”
Taka zorganizowana opozycyjna siła zaniepokoiła komunistyczne władze.
Kolejne

ekipy rządzące czyniły wszystko, aby

jedność solidarnościowego ruchu

rozbić. Coraz trudniej było członkom Komisji Krajowej z przedstawicielami władzy się
porozumieć. Nadal w zawieszeniu pozostawała realizacja porozumień sierpniowych.
Wzrastała zatem nieufność i rodziły się konflikty. Dochodziło do wzajemnych oskarżeń.
Nie spełnienie robotniczych postulatów i narastające trudności aprowizacyjne
potęgowały napięcia społeczne. W dodatku rozprzestrzeniające się strajki paraliżowały
życie w państwie.
W celu rozpoznania sytuacji polityczno –społecznej w kraju 11 grudnia 1981
roku

w Stoczni Gdańskiej zebrała się

na dwudniowe obrady Komisja Krajowa

,,Solidarność”. Podczas obrad salę obiegła wiadomość, że w nocy z 12 na 13 grudnia
komunistyczna władza wprowadziła w Polsce stan wojenny.
Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Zawieszona
została wszelka działalność organizacyjna i związkowa. Ograniczone zostały prawa
obywatelskie. NSZZ ,,Solidarność” została zdelegalizowana, a działaczy internowano
i osadzono w ośrodkach odosobnienia. Do przedsiębiorstw produkcyjnych i zakładów
usługowych wprowadzono komisarzy wojskowych.
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Zakłady, które wobec takiego bezprawia zaprotestowały, były w brutalny sposób
pacyfikowane. W Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Lubiniu zginęli ludzie. Polała się
znowu bratnia krew.
W takiej sytuacji prowadzenie

działalności w ramach dotychczasowych

struktur, bez kierownictwa, było niemożliwe. Próby stworzenia ,,Solidarności
podziemnej o zasięgu krajowym też nie zdały egzaminu. Pozostawały jedynie struktury
terenowe prowadzone przez szeregowych członków poza macierzystym zakładem.
Na terenie Wolsztyna tego rodzaju „podziemna” ,,Solidarność” istniała.
Prowadzili ją ludzie młodzi lub w podeszłym wieku, którzy w razie wpadki niewiele
mieli

do stracenia. Działali w małych grupach, a spotkania odbywali w mieszkaniach

prywatnych. W czasie spotkań przekazywali sobie najświeższe wiadomości, czytali
podziemną prasę i ustalali zadania na najbliższą przyszłość. Jeżeli z taką działalnością
wychodzono na zewnątrz, to ograniczała się ona głównie do rozprowadzania ulotek lub
malowania na murach solidarnościowych haseł.
W miarę jak łagodniały rygory stanu wojennego, działania te stawały się
bardziej otwarte i odważniejsze. Władze zdawały sobie sprawę, że wprowadzając stan
wojenny, użyły ostatecznego argumentu. W cywilizowanym świecie nie da się na
dłuższą metę rządzić przy użyciu wojska. Dlatego wymieniono po raz kolejny rządzącą
ekipę i podjęto

z ,,Solidarnością” ponownie rozmowy. Odtąd można było na ekranach

telewizorów śledzić obrady przy okrągłym stole lub dowiedzieć

się o nocnych

spotkaniach w Magdalence.
Obrady nie były łatwe ani przyjemne. Toczyły się z przerwami przez całe
miesiące, a ludziom pracy nie żyło się ani lepiej, ani spokojniej.

16. Zwycięstwo demokracji
19 grudnia 1982 roku Rada Państwa zawiesiła stan wojenny i zlikwidowała
ośrodki internowania. Uwolnieni działacze NSZZ ,,Solidarność” wnet odbudowali
nadwyrężone związkowe struktury, chociaż nie tak liczebne jak poprzednie, ale
politycznie bardziej dojrzałe. Stąd tematem obrad okrągłego stołu coraz częściej były
nie robotnicze postulaty, lecz podstawy ustrojowe przyszłej Polski.
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W owym czasie władze komunistyczne już zrozumiały, że tego systemu nie da
się uratować. Jeżeli trzeba oddać ,,Solidarności” władzę, należy to uczynić w sposób
demokratyczny. Jednak nie wszystkim odpowiadało takie pokojowe rozwiązanie.
Po obydwu stronach znajdowały się bowiem siły ekstremalne, które zmierzały
do konfrontacji. Z tej racji torpedowały uchwały okrągłego stołu, a porozumienia
osiągnięte

w Magdalence uznały za zdradę interesów narodowych.

Tymczasem w kraju nieprzerwanie wybuchały strajki, a sklepy świeciły
pustkami. Nawet

przywrócenie kartek aprowizacyjnych już

nie pomogło. Rosło

społeczne niezadowolenie.
Wobec zaistniałej sytuacji komunistyczne władze okazały się bezradne.
Stało się to widoczne na Plenum KC, gdy podczas omawiania sytuacji politycznogospodarczej w kraju premier Rakowski wspomniał Wolsztyn. W mieście tym właśnie
rozpoczął się strajk

pracowników poczty. Zatem sprawozdanie zakończył aluzją:

,,Niedobrze się dzieje w kraju, kiedy młoda

pracownica miejscowego Urzędu

Pocztowego w spokojnej dotychczas instytucji przejmuje inicjatywę i podrywa do
strajku starą, ukształtowaną politycznie załogę.459
Powtarzające

się

coraz częściej tego

rodzaju

przypadki

wskazywały

nieuchronnie, że w Polsce skończył się monopol PZPR na władzę, a jedyną siłą
zdolną do przejęcia tej spuścizny była ,,Solidarność”.
Urzeczywistnieniem tego zamierzenia stały się zapowiedziane w 1989 roku
wybory
powołała

do Sejmu i Senatu. Aby je wygrać, Komisja Wykonawcza ,,Solidarności”
Komitety Obywatelskie, które

przeprowadziły niezmiernie intensywną

przedwyborczą kampanię. Na czele Komitetu Obywatelskiego w Wolsztynie stał znany
opozycjonista Jan Woś.460
Głosowanie odbyło się w dwóch turach: 4 i 18 czerwca. Za każdym razem
,,Solidarność” odniosła

zdecydowane zwycięstwo, uzyskując w obydwu izbach

parlamentu bezwzględną przewagę. 24 sierpnia 1989 roku Sejm powołał Tadeusza
Mazowieckiego na urząd premiera, a ten utworzył pierwszy w historii Polski
demokratyczny rząd.
Polska wkroczyła w nową rzeczywistość!

459
460

Dotyczy Ewy Gałęzowskiej.
,,Głos Wolsztyński”, Nr 1, R.2005, s.3.
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Rozdział III
Gospodarka

1. Zakłady przemysłowe
Po wojnie, dla większości wolsztynian najważniejszym było zdobycie stałej
pracy, założenie rodziny i dorobienie się własnego mieszkania. A taka możliwość
zaistniała, odkąd swoją produkcję zaczęły uruchamiać lokalne zakłady pracy jak:
browar, młyny, winiarnia, tartaki i spółdzielnie wytwórcze lub usługowe.
Jedyny na terenie miasta zakład produkcyjny zatrudniający większą

rzeszę

pracowników powstał w okresie okupacji. Była to filia zakładów drzewnych HoyerHolzbau.

Wytwarzano w nich elementy

płytowe, z których składano baraki

przeznaczone dla wojska.
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Hoyerowskie

baraki służyły także

jako pomieszczenia dla

więźniów

przetrzymywanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Natomiast w okresie
alianckich nalotów w barakach lokowano rodziny, które na skutek bombardowań
straciły swoje domostwa.
Podczas okupacji w zakładach tych wytwarzano również części zamienne dla
pojazdów gąsienicowych i samolotów. Części zamienne produkowano także w
warsztatach Kosteckiego. W tym celu zakłady te znacznie rozbudowano.
Po wyzwoleniu Wolsztyna tymi zakładami zainteresowało się
wojsk radzieckich. Stąd

dowództwo

przejęcie ich przez polską administrację było

na razie

niemożliwe.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Jałcie a następnie potwierdzonymi

w

Poczdamie, wszelkie zakłady przemysłowe, które służyły hitlerowskim Niemcom dla
celów militarnych powinny

być rozmontowane

a ich urządzenia zajęte przez

zwycięzców jako rekompensata za poniesione straty.
Zatem rozmontowywano wolsztyńskie zakłady. Większe maszyny i urządzenia
stawiano

na płozy, które

Przeładowane

gąsienicowy ciągnik dostarczał

na kolejową rampę.

na wagony były bezzwłocznie transportowane na wschód.

Zdemontowano i wywieziono także co cenniejsze maszyny służące do obróbki
drewna. Pozostawiono jedynie cyrkularki, kilka wysłużonych heblarek, szlifierkę
i strugnice.
Jakby tego spustoszenia było mało, pod koniec kwietnia spłonął

barak,

w którym zmagazynowane były łatwopalne materiały jak: farby, lakiery i kleje.

2. Wolsztyńskie Zakłady Drzewne
Ten jedyny na terenie Wolsztyna większy zakład produkcyjny, z którym
wolsztynianie wiązali nadzieje na trwałą pracę, rozpoczynał swoją działalność

od

przysłowiowego zera. Zdewastowany, pozbawiony podstawowych urządzeń i narzędzi
zakład nie był długo w stanie podjąć jakiejkolwiek produkcji. Dlatego pierwszym
zajęciem dziewięcioosobowej załogi było uporządkowanie zakładu. Załogę stanowili:
Ludwik Włodarczyk, Marian Skupniewicz, Władysław Hamrol, Roman Rozynek, Jan
Olszewski, Irena Antkowiak, Zofia Skrzypczak, Ewa Pisarczuk i Jan Domagalski.461
461
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Przy użyciu jedynego środka transportu, jakim był zaprzęg konny, wywożono
do punktu skupu złom i stłuczkę szklaną. Uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych
pieniądze stanowiły pierwszy dochód zakładu.
Zdobywane taką drogą środki były jednak zbyt skromne, aby można było
wypłacać należne wynagrodzenie. Stąd większość
społecznie, licząc na to,

członków załogi pracowała

że w przyszłości w zakładach tych znajdą stałe i dobrze

płatne zatrudnienie.
Pod koniec 1945 roku zakład był na tyle gotowy, że można było rozpocząć
produkcję. Na początku była to stolarnia, nad którą nadzór sprawował Ludwik
Włodarczyk. Od rozruchu

do końca roku załoga stolarni dla potrzeb miejscowych

szkół wyprodukowała 145 krzeseł świetlicowych i 168 krzesełek dziecięcych.
Pełny rozruch zakładu nastąpił dopiero
L. Włodarczyk

otrzymał nominację

na

13 kwietnia 1946 roku, gdy

dyrektora Wolsztyńskiego Zakładu

Drzewnego.

Załoga PZPD w toku produkcji

Pod względem organizacyjnym zakład podlegał Wielkopolskiemu Zjednoczeniu
i nosił nazwę Państwowy Zakład Przemysłu Drzewnego nr 13 w Wolsztynie.
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Od 1947 roku PZPD
krzesła, ławki,

rozpoczął produkcję szkolnych mebli. Wytwarzano

szafy, stoliki, taborety, biurka i ścienne tablice.462 Po wojnie

zapotrzebowanie na tego rodzaju sprzęty było ogromne. Toteż produkty ze znakiem
Wolsztyńskiego Zakładu Drzewnego rozchodziły się po Polsce z zawrotną szybkością,
by służyć młodzieży szkolnej w najodleglejszych zakątkach kraju.
Po śmierci L. Włodarczyka (2 listopada 1946 roku) na dyrektora Państwowego
Zakładu Przemysłu Drzewnego w Wolsztynie został powołany Wincenty Gauza. Za
jego kierownictwa zakład rozbudowano. W miejsce drewnianych baraków wzniesiono
murowane hale, które wyposażono w nowoczesny sprzęt i urządzenia.
Z tej racji

rozszerzono zakres produkcji, rozpoczynając wyrób mebli

kuchennych. W związku z tym zwiększono zatrudnienie, co przyczyniło. się wydatnie
do wzrostu wydajności pracy.

W trosce o przestrzeganie zasad dyscypliny pracy
w najwyższym punkcie zakładu zamontowano fabryczną
syrenę. Odtąd

jej donośny dźwięk wyznaczał załodze

czas pracy. A czyniła to z taką punktualnością, że można
było w oparciu ojej częstotliwość ustawiać domowe
zegary.

Wincenty Gauza

3.Wolsztyńska Fabryka Mebli
Takie jakościowe zmiany nie uszły uwadze władz nadrzędnych. Z tej racji z
dniem 1 stycznia 1952 roku Zakład nr 13 w Wolsztynie został odłączony od
Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, uzyskując status samodzielnej
jednostki gospodarczej. Tak narodziła się Wolsztyńska Fabryka Mebli.
Wincenty Gauza okazał się bardzo dobrym gospodarzem i doskonałym
menedżerem. Pod jego kierownictwem fabryka realizowała w terminie planowe zadania

462

Tamże.
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a nawet je przekraczała. Z tej racji w ocenie władz politycznych i administracyjnych
załoga WFM zyskała wysoką rangę. Stała się zatem priorytetowym zakładem w
mieście. W 1958 roku WFM zatrudniała około 900 pracowników.
W 1958 roku podjęto decyzję o utworzeniu w Wolsztynie Ośrodka Przemysłu
Meblarskiego. Z tą chwilą WFM podporządkowane zostały zakłady i spółdzielnie
meblarskie prosperujące w rejonie zbąszyńskim

i babimojskim.

Wiadomo, że w toku intensywnej produkcji urządzenia techniczne ulegają
szybkiemu zużyciu dlatego przy WFM uruchomiono Bazę Napraw Urządzeń i Maszyn
Meblarskich. W związku z tym zwiększył się stan zatrudnienia. Odtąd załoga WFM
liczyła 945 pracowników, a zamierzona wartość globalnej produkcji w zestawieniu
z okresem poprzednim została przekroczona o 14 %.463
W latach 1961-1965 WFM odnotowała niespotykaną

dynamikę

rozwoju.

Przede wszystkim zmieniono i radykalnie unowocześniono sposób wytwarzania. Z
produkcji tradycyjnych mebli kuchennych wykonywanych w znacznej części z litego
drewna fabryka przestawiła się na produkcję nowoczesnych segmentów z dodatkiem
tworzywa sztucznego. Takie zestawy kuchenne wnet zyskały uznanie na rynkach
krajowych

i zagranicznych.

W tym czasie powiększył się znacznie majątek trwały WFM. Wybudowano
nowoczesny biurowiec, w którym wydzielono salę, gdzie eksponowano nowe wzory
produkowanych mebli i zestawów kuchennych.
W obrębie fabryki wzniesiono kotłownię, stację kompresorów, suszarnię
i magazyn do przechowywania

materiałów łatwopalnych. Przebudowano także

malarnię, wyposażając ją w nowoczesne urządzenia do nakładania

lakieru oraz

pomieszczenie do suszenia gotowych elementów.
Z unowocześnieniem zakładu zmieniono technologię produkcji. Praca w
zakładzie została w dużym stopniu zmechanizowana. Stała się przez to lżejsza i bardziej
wydajna.
Te radykalne przemiany

w WFM zostały zauważone przez władze centralne,

gdyż za przeobrażeniami organizacyjnymi wzrosły wydatnie wyniki produkcyjne. Z tej
racji WFM

przystąpiła

do współzawodnictwa krajowego. Dzięki

aktywnemu

zaangażowaniu, załoga WFM osiągnęła najlepsze wyniki w przemyśle meblarskim.
463

Ocena pracy załogi WFM dokonana przez Sekretarza KP PZPR J. Grzelaka.( GW, 1963 r. nr 132)
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24 listopada 1964 roku odbyła się
Załodze WFM

w Wolsztynie podniosła uroczystość.

został wręczony sztandar przechodni Prezesa Rady Ministrów i

Centralnej Rady Związków Zawodowych. Aktu przekazania sztandaru dokonał
minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego inż. Roman Gesing

Uroczystości związane z przekazaniem załodze WFM sztandaru

W obszernym sprawozdaniu drogę WFM do sukcesu przedstawił naczelny
inżynier Zenon Sobczak. Nie omieszkał wspomnieć, jak to w 1945 r. obecna WFM
rozpoczynała swą działalność jako zwykły, maleńki, uspołeczniony zakład stolarski z
dziewięcioma pracownikami. Upłynęło priorytetowym zakładem w kraju.
Wiele miłych słów padło pod adresem dyrektora WFM - Wincentego Gauzy,
sekretarza POP- Tadeusza Ratajczaka, przewodniczącego

Rady Zakładowej –

Franciszka Kosickiego i przewodniczącego Samorządu Robotniczego – Mieczysława
Skrzypczaka.
10 grudnia 1966 roku odbyło się na terenie WFM spotkanie załogi z władzami
miasta. W spotkaniu tym uczestniczyły także delegacje pozostałych zakładów pracy
wchodzące

w skład Wolsztyńskiego Ośrodka Meblarskiego. W ich obecności za

przedterminowe wykonanie zadań planu 5-letniego załoga WFM otrzymała proporzec
KW PZPR i WK Związków Zawodowych, a grupa wyróżniających się pracowników
odznaczenia państwowe i resortowe. W grupie tej Srebrnymi Krzyżami Zasługi
uhonorowani zostali Albin Barski i Agata Maciejewska464.

464

Tamże.
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Gratulacje i kwiaty dla Dyrektora WFM W. Gauzy

Na tym spotkaniu

zebrani dowiedzieli się, że Komitet Ekonomiczny Rady

Ministrów powziął uchwałę o budowie na terenie Wolsztyna Fabryki Akcesoriów
Meblarskich.
Wznoszenie zakładu rozpoczęto w 1970 roku i po dwóch latach inwestycja była
gotowa. W nowo powstałym zakładzie zatrudnienie znalazło 450 osób. Uruchomienie
w sąsiedztwie WFM zakładów wytwarzających

akcesoria meblarskie wpłynęło na

zmianę dotychczasowego profilu produkcji. Zaniechano produkcji szkolnego sprzętu,
a rozszerzono wytwarzanie zestawów kuchennych.
W związku z modernizacją zakładu zaszła konieczność przeszkolenia załogi.
Mieli w tym swój udział członkowie Zakładowego Klubu Racjonalizatorskiego, którzy
czuwali także nad wprowadzaniem nowoczesnej technologii.
Dzięki
kierownictwu

Klubowi

Racjonalizatorskiemu

oraz ofiarnie pracującej

i

perspektywicznie

myślącemu

załodze WFM rozwijała się intensywnie,

a uzyskiwane efekty wykraczały daleko poza zaplanowane normy. Dzięki nowoczesnej
technologii

i wydajniejszej pracy w 1975 r. globalna wartość produkcji przekroczyła

104 miliony zł. Wytwarzane przez WFM zestawy kuchenne stały się poszukiwanym
towarem na rynkach krajowych i zagranicznych. W 1980 r. WFM wyeksportowała
do 5 krajów europejskich aż 2000 zestawów kuchennych.
Renomę wolsztyńskich kuchni rozsławiały w kraju liczne sklepy firmowe, które
istniały w większych miastach, między innymi w Poznaniu, Warszawie i na Dębnikach
w Krakowie.
W takich okolicznościach WFM stała się największym zakładem przemysłowym
w Wolsztynie. Z tej racji zakład ten wrósł na trwałe w miasto, dając znacznej części
jego mieszkańców stałe zatrudnienie.
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Współczesne hale produkcyjne

Przy Wolsztyńskim Ośrodku Meblarskim na szeroką skalę rozwinięta została
działalność

społeczno-socjalna. W trosce o zdrowie pracowników

otwarto

przyzakładową przychodnię lekarską, wprowadzono całodobową opiekę pielęgniarską i
zwiększono Fundusz Wczasów Pracowniczych.
W ramach FWP wielu członków załogi spędzało urlopy na wczasach
w

Zakopanem,

Karpaczu

zaawansowani wiekowo

i

ośrodkach

nadmorskich.

Natomiast

pracownicy

i niedomagający mieli zapewniony pobyt w sanatoriach.

Opieką socjalną objęto także dzieci, organizując dla nich kolonie letnie
i zimowiska.

Dzięki prowadzonej akcji zapewniano

im pobyt w atrakcyjnych

ośrodkach nad morzem i w górach. Zimowiska natomiast organizowano w Warszawie,
na Żoliborzu. Dzięki temu dzieci poznały stolicę Polski, uczestniczyły w spektaklach
teatralnych i seansach kinowych, zwiedzały galerie i muzea.
Kierownictwo WFM zadbało także o rozwój intelektualny załogi, zwłaszcza
pracowników młodych, początkujących. Z myślą o nich przy zakładzie funkcjonowała
biblioteka

i działał zespół wokalno-taneczny. Istniał także klub sportowy, który nad

pobliskim jeziorem posiadał własne boisko i żeglarską przystań.
Pomyślano także o rozwojowych małżeństwach jak i o tych, którzy zamierzali
niebawem założyć rodzinę. W powojennym Wolsztynie na skutek naturalnego przyrostu
ludności

i napływu imigrantów odczuwalny stawał się brak mieszkań.

Ten niezmiernie ważki problem dyrekcja WFM starała się rozwiązywać we
własnym zakresie, wznosząc dla najbardziej potrzebujących zakładowe bloki
mieszkalne Zaś pracowników pragnących posiadać własny domek dyrekcja wspierała
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pomocą materialną, udzielając im

długoterminowych, bezprocentowych pożyczek.

Natomiast każdy pracownik, który stał się członkiem spółdzielni mieszkaniowej,
otrzymywał z funduszu zakładowego 10 tys. bezzwrotnej pożyczki.
Przy tak pojętej opiece ze strony dyrekcji i zakładowych służb socjalnych oraz
dużemu wkładowi własnych środków wielu pracowników dorobiło się wnet własnego
mieszkania.
Sprawdziło się twierdzenie, że przemysł jest nie tylko wyznacznikiem postępu
gospodarczego, ale oddziałuje także na sferę życia społecznego i kulturalnego.

4. Spółdzielcze zakłady produkcyjne i usługowe
Jeden zakład przemysłowy taki jak WFM nie był w stanie w mieście dokonać
znaczniejszych przemian gospodarczych czy społecznych. Zatem Wolsztyn nadal
był uważany za stolicę

regionu, w którym dominującą była gospodarka

rolno-

hodowlana. Z tej racji rozwijająca się w mieście sieć usług była temu sektorowi
pośrednio lub bezpośrednio podporządkowana.
Na rzecz rolnictwa pracowały Kółka Rolnicze, Państwowy Ośrodek Maszynowy,
Wytwórnia Pasz Treściwych, Mleczarnia Spółdzielcza, Bank Rolny, Komunalna Kasa
Oszczędności i Wolsztyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego.465
Takie przedsiębiorstwa i zakłady wytwórcze lub usługowe, w których liczba
pracowników ograniczała się do kilkudziesięciu osób, nie były w stanie wchłonąć
narastającej rzeszy ludzi poszukujących pracy.
Przy tak zawężonej strukturze zatrudnienia znalezienie w Wolsztynie stałej
pracy było faktycznie niemożliwe. Stąd miasto

rozwijało się niezmiernie powoli.

465

W grupie instytucji i przedsiębiorstw pracujących na rzecz rolnictwa w znacznej mierze przyczynił
się Bank Rolny, Oddział w Wolsztynie i jego pracownicy. W tej tak ważnej dla rozwoju i przebudowy
rolnictwa instytucji 27 lat przepracował , Tadeusz Gajska, z tego 17 lat na stanowisku kierowniczym.
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Dowodzi tego bardzo niski przyrost mieszkańców w zestawieniu z podobnymi do
Wolsztyna miastami.
Taka sytuacja powodowała, że młode
produkcyjnym opuszczały Wolsztyn.

małżeństwa i młodzież w wieku

Osoby te szukały stabilniejszych warunków

życia w rejonie Zielonej Góry, Nowej Soli i Żagania. Najwięcej wolsztynian osiedliło
się

na trwałe

w zagłębiu miedziowym: w Lubiniu, Legnicy, Polkowicach

i

Głogowie.
Aby poprawić wizerunek Wolsztyna, w styczniu 1962 roku, do miasta
przyłączono okoliczne miejscowości: Komorowo, Berzynę, część Wielkiego Niałka i
Karpicka łącznie z Jeziorem Wolsztyńskim i ośrodkiem wczasowym ,,Ustronie”.
Na kierunku wschodnim obszar miasta został rozciągnięty aż do rowu
melioracyjnego odgraniczającego pola Komorowa od gruntów Adamowa. W wyniku
przesunięcia granic miasto zwiększyło obszar z 175 do 753 ha, a liczba ludności
wzrosła z 5 000 do 9 000 mieszkańców.
Tymi terytorialnymi zmianami nie rozwiązano wcale nabrzmiałej sytuacji
na rynku pracy ani nie zahamowano trendu emigracyjnego.
Aby rozwiązać niekorzystny problem społeczny, jakim był brak miejsc pracy,
władze

polityczno-administracyjne

w mieście lub

Wolsztyna podjęły starania o zlokalizowanie

na jego obrzeżu większych zakładów produkcyjnych.

Taka możliwość zaistniała w związku z przygotowywaniem przez Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów założeń inwestycyjnych do planu gospodarczego na lata
1970-1975. Należało zatem uczynić wszystko, aby Wolsztyn został w tych planach
uwzględniony.
W tych zabiegach władze Wolsztyna wykorzystali nawet rodaków, którzy we
władzach centralnych sprawowali znaczące funkcje. Dzięki ich pomocy w dniu 2
lutego 1963 roku w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie, w którym z ramienia władz
lokalnych uczestniczyli Władysław Słabicki,
Zatrudnienia

i Opieki Społecznej

przewodniczący Komisji Zdrowia,

oraz Henryk Kozłowski, sekretarz

PK FJN i

kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Ich zabiegi okazały się skuteczne.
Jednak na ich realizację Wolsztyn musiał poczekać prawie dziesięć lat.
Na razie w Wolsztynie rozbudowywano sektor spółdzielczy, kładąc nacisk na
usługi i wytwórczość produkcyjną. Z myślą o zaspokajaniu coraz szerszych potrzeb
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mieszkańców miasta

i środowisk wiejskich w latach pięćdziesiątych na terenie

Wolsztyna swoją działalność rozwinęły następujące zakłady spółdzielcze: Krawiecka
Spółdzielnia Pracy ,,Bojownik”, Spółdzielnia Pracy ,,Odrodzenie”, Spółdzielnia Pracy
Remontowo-Budowlanej, Spółdzielnia Inwalidów ,,Powstaniec”, Spółdzielnia Pracy
,,Metalowiec” oraz Spółdzielnia Pracy Fryzjerów.466
Kolejną grupę tworzyły spółdzielnie, przedsiębiorstwa i zakłady szczebla
wyższego. Należały doń: Browar, Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska”,
Powszechna Spółdzielnia Spożywców ,,Jedność”, Powiatowa Spółdzielnia Usług
Wielobranżowych,

Powiatowe

Przedsiębiorstwo

Remontowo-Budowlane,

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblarskiego, Wojewódzka Spółdzielnia Pracy
Transportu

i Spedycji ,,Transped”

oraz Rejonowe Kierownictwo Robót Wodno-

Melioracyjnych.
Spółdzielnie i przedsiębiorstwa zajmujące się zaopatrzeniem, zbytem i usługami
prowadziły na terenie miasta i wsi własne kioski, sklepy

i pawilony usługowo-

handlowe.
Do najstarszych bez wątpienia należała Powszechna Spółdzielnia Spożywców
,,Jedność”

w

Wolsztynie.

Początki

jej

sięgają

okresu

dwudziestolecia

międzywojennego. W tamtych latach zakres usług spółdzielczych był ograniczony.
Skupiał

się głównie na prowadzeniu sklepów z artykułami spożywczymi

i

kolonialnymi.
Po wojnie zakres usług został znacznie rozszerzony. W mieście wzrosła sieć
sklepów spożywczych. Zwiększyły się dochody spółdzielni. W ramach tych środków
władze spółdzielni organizowały dla swoich członków i klientów kursy kroju i szycia.
Również przy ulicy 5 Stycznia 23 uruchomiły wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa
domowego.467
Podobny zakres działalności na terenie Wolsztyna prowadziło Przedsiębiorstwo
Miejski Handel Detaliczny. Pod względem organizacyjno-prawnym przedsiębiorstwo
wchodziło w skład zgrupowania Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw
Handlowych w Poznaniu. Na terenie Wolsztyna Przedsiębiorstwo MHD rozwijało

466

Spółdzielnia Pracy Fryzjerów zakład prowadziła przy ulicy Poznańskiej 10.
Swe osiągnięcia PSS ,,Jedność” zawdzięcza ofiarnej pracy jej powojennemu organizatorowi,
kierownikowi a następnie prezesowi Zarządu Spółdzielni - Władysławowi Bajerleinowi.

467
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swoją działalność poprzez

unowocześnianie dotychczasowych sklepów i wznoszenie

nowych pawilonów oraz magazynów.
W latach osiemdziesiątych przedsiębiorstwem MHD na terenie Wolsztyna
kierował

Zbigniew Styczyński. W sieci sklepów było wówczas zatrudnionych 78

stałych pracowników. Obsługiwali oni sklepy oferujące sprzedaż artykułów z branży
elektrycznej, pasmanteryjnej i drogeryjnej.
Przeważała jednak sieć sklepów spożywczych, która stale wzrastała na skutek
zakładania punktów usług na nowo wznoszonych osiedlach.
Szczególnym zainteresowaniem

pań cieszył się ,,Magazyn Mody” przy ul.

Kościelnej. Oferował on ekskluzywną odzież damską, męską i młodzieżową. Nie
ustępował mu nowo otwarty w Rynku magazyn z branży skórzanej oferujący szeroki
asortyment nowoczesnego, wygodnego obuwia.
W 1968 roku, w związku z rozwojem motoryzacji, Przedsiębiorstwo MHD
uruchomiło przy Placu Kościuszki

pawilon

z częściami i akcesoriami

motoryzacyjnymi.
Na terenie Wolsztyna swoje placówki posiadały również

centrale,

przedsiębiorstwa i firmy: ,,Motozbyt”, ,,Eldom” , Centrala Przemysłu Naftowego
(CPN), Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza ,,Prasa” , Przedsiębiorstwo Kolportażu
Książki i Prasy ,,Ruch”, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców ,,Społem” oraz
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska.
Zakłady te poprzez swoją gospodarczo-handlową działalność wypełniały lukę
w sferze zaopatrzenia mieszkańców Wolsztyna w codzienną prasę, książki i periodyki,
sprzęt gospodarstwa domowego, maszyny rolnicze, ciągniki i paliwa oraz artykuły
spożywcze.

Ponad to WSS ,,Społem” Oddział w Wolsztynie prowadził ośrodek

,,Praktyczna Pani”, który świadczył usługi w zakresie obciągania guzików i plisowania.
Zaś Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska Oddział w Wolsztynie wspólnie
z Powiatowym Związkiem Kółek Rolniczych wybudowały przy ul. Kiełpińskiej
nowoczesną przechowalnię owocowo-warzywną i uruchomiły paczkarnię. Dzięki temu
w sklepach pojawiły się estetyczne opakowania z wyselekcjonowanymi owocami
i jarzynami.
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Z sadownictwem i ogrodnictwem związane były Wolsztyńskie Zakłady
Przemysłu Terenowego, które swą siedzibę posiadały przy ulicy Poznańskiej 9. WZPT
produkowały w szerokim asortymencie przetwory owocowe i jarzynowe.
Poza kompotami, marynatami i sokami

popularność zyskały konserwy

jarzynowo-mięsne. Wyrabiane zaś smaczne wina wolsztyńskie, np. markowe ,,Reks”,
ze znakiem jakości, deserowe ,,Reneta” i popularne owocowo-słodkie, stały się znane
na terenie całego kraju. Dzięki wysokiej jakości i niepowtarzalnemu smakowi znaczna
część przetworów ze znakiem WZPT była także eksportowana na rynki zagraniczne.
W latach sześćdziesiątych szeroką działalność produkcyjną i usługową rozwijała
Spółdzielnia Mleczarska w Wolsztynie. Placówce tej podlegały 2 oddziały mleczarskie
i 12 zlewni, które przyjmowały mleko od 2.225 dostawców. Do przewozu mleka
i transportu produktów nabiałowych zakład posiadał własną bazę transportową
dysponującą dwunastoma samochodami – cysternami.
Na czele Spółdzielni Mleczarskiej stała Rada Nadzorcza i zarząd, którego
długoletnim prezesem był Florian Zimny.
Mleczarnia Spółdzielcza w swoje produkty zaopatrywała 32 punkty sprzedaży
w Wolsztynie i Rakoniewicach oraz 48 sklepów w Poznaniu. Ponadto spółdzielnia
prowadziła własne punkty zbytu. Dużym powodzeniem w Wolsztynie cieszył się sklep
branżowy oraz kioski z lodami i produktami nabiałowymi. W okresie lata z usług
mleczarni korzystały także obozy i kolonie letnie.
W związku ze stałym podnoszeniem wymogów produkcji w latach 1965 –1967
zakład został zmodernizowany. Dotychczasowe przestarzałe wyposażenie wymieniono
na nowoczesne maszyny i urządzenia. Dzięki temu wartość produkcji osiągnęła 18
milionów złotych, a obroty handlowe wzrosły prawie dziesięciokrotnie.
W trosce o zabezpieczenie spraw socjalno-bytowych pracowników Zarząd
Spółdzielni wspólnie z Odziałem Okręgowym zbudował w Borui ośrodek szkoleniowowczasowy.

W okresie wakacyjnym w ośrodku tym prowadzono kolonie letnie. dla

dzieci swoich pracowników.
Szeroką

działalność

usługową

rozwijała

także

Gminna

Spółdzielnia

,,Samopomoc Chłopska”, która swoją bazę produkcyjną ulokowała na zapleczu
restauracji ,,Kaukaska”. W tym zakątku miasta GS wybudowała nowoczesną piekarnię
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i ciastkarnię. Zakład ten na dobę wypiekał 7 ton pieczywa i pod tym względem
zaspokajał większość mieszkańców Wolsztyna.
Ponadto spółdzielnia prowadziła własną ubojnię, masarnię i garbarnię oraz sieć
sklepów spożywczych. Natomiast funkcjonujące przy spółdzielni wielobranżowe
warsztaty rzemieślnicze świadczyły usługi w zakresie remontu mieszkań, instalacji
elektrycznej i grzewczej oraz budowy obiektów inwentarskich.

Zakłady ze znakiem jakości ,,Q”
W grupie wolsztyńskich spółdzielni pracy szczególną troską otaczano te
zakłady, które swoje produkty eksportowały na rynki zagraniczne. W tej kategorii
producentów, poza WFM, czołowe miejsce zajmowała założona w 1949 r. przez
Kazimierza Kustrę Krawiecka Spółdzielnia Pracy ,,Bojownik”.
Z początku spółdzielnia zatrudniała 14 pracowników i borykała się z dużymi
trudnościami. W końcu tę złą passę przełamano. Zwiększono stan załogi, poszerzono
produkcję, przez co zwielokrotniono dochody.

Za wygospodarowane środki Zarząd

Spółdzielni zakupił użytkowany czasowo obiekt ,,Rafii” na własność.

Krawiecka Spółdzielnia Pracy ,,Bojownik”

W 1956 roku zakład został zmodernizowany. Wybudowano magazyn
i zainstalowano windę. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom spółdzielnia zwiększyła
zatrudnienie, głównie kobiet, podnosząc stan załogi ze 150 do 300 osób. Od tej pory
,,Bojownik” stał się największym w województwie poznańskim producentem
i eksporterem konfekcji dziecięcej.
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Wytwarzane przez załogę ,,Bojownika” wyroby cechowała wysoka jakość
i precyzja wykończenia oraz szeroki zestaw bardzo pomysłowych wzorów. Dzięki tym
zaletom spółdzielnia eksportowała 60 % produkcji za granicę, głównie

na Bliski

Wschód, do Rosji i krajów afrykańskich.
Na terenie spółdzielni istniała komórka racjonalizacji i postępu technicznego.
Zastosowane

w produkcji pomysły i usprawnienia racjonalizatorskie przyniosły 127

tys. zł oszczędności.
Bardzo dobre wyniki osiągała także komórka wzornictwa przemysłowego, którą
kierowali Zofia Stachowiak i Edmund Dura.
Dla potrzeb miejscowego społeczeństwa kierownictwo spółdzielni uruchomiło
przy ulicy Kościelnej 8 punkt krawiecki. Można tam było zamawiać usługi w zakresie
krawiectwa miarowego, zarówno damskiego, męskiego jak i dziecięcego.
Kierownictwo ,,Bojownika” ceniło sobie pracowitość, rzetelność i pomysłowość
załogi. Dbało o należyte warunki socjalne, a wyróżniające pracownice premiowało
i typowało do odznaczeń państwowych.
W trosce o przyszłość spółdzielni zorganizowano Przyzakładową Szkołę
Krawiecką. Kształcono w niej i przysposabiano do zawodu krawieckiego dziewczęta,
które po ukończeniu szkoły uzupełniały stanowiska po odchodzących na emeryturę
pracownicach.
Pomyślano także o młodzieżowej załodze ,,Bojownika”. W trosce o jej
prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie przy spółdzielni utworzono Koło Zrzeszenia
Sportowego ,,Start”.

Członkowie

Koła organizowali rajdy piesze i rowerowe,

uczestniczyli w zlotach nad morzem i w górach, organizowali zawody sportowe.
Należy wspomnieć, że opiekunem Koła i aktywnym członkiem Zarządu Klubu
Sportowego ,,Start” był długoletni prezes ,,Bojownika” ds. administracyjno-handlowych
- Zdzisław Ankiewicz.
Do grona długoletnich pracowników SP ,,Bojownik”, poza kierownictwem
zakładu należeli: Stefania Tarnawska, Walenty Błoszyk, Waleria Milczyńska oraz
Wiktoria Samel.
Wspomnieć także należy Mikołaja Wielentejczyka, Zygmunta Kwilińskiego
i Leona Lemańskiego. Grupa ta zatrudniona w dziale krojczym przez zastosowanie
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racjonalizatorskich usprawnień przyczyniła się wydatnie do ograniczenia zużycia
kosztownych zagranicznych surowców.
*

*

*

W symbiozie z ,,Bojownikiem” działalność swą rozwijała Spółdzielnia Pracy
,,Odrodzenie”. Spółdzielnia ta specjalizowała się w produkcji ozdób choinkowych.
Wytwarzane przez SP ,,Odrodzenie” barwne świecidełka, poza Polską, podbiły
swym kolorytem i różnoraką formą kraje Europy i Stanów Zjednoczonych. Stąd z
każdym rokiem wzrastała produkcja choinkowych bombek i szklanej galanterii oraz
zwiększał się eksport. Jednak dalszy rozwój SP ,,Odrodzenie” stał się niemożliwy ze
względu na ograniczoną bazę produkcyjną.
Kiedy współużytkowany obiekt SP ,,Bojownik” nabyła na własność, wówczas
Spółdzielnia ,,Odrodzenie” przeniosła swą produkcję do Rakoniewic.
*

*

*

Do grupy zagranicznych eksporterów należała także Spółdzielnia Inwalidów
,,Powstaniec”. Jej biura

mieściły się w Wolsztynie

przy ulicy 5 Stycznia 29. Z

początku spółdzielnia świadczyła wyłącznie usługi w zakresie szewstwa i szklarstwa. W
latach pięćdziesiątych SP ,,Powstaniec” zakres swej działalności rozszerzyła,
uruchamiając produkcję wiklinowych koszy i mat trzcinowych.
W rozwoju zakładu przełomowym stał się 1963 rok. Wtedy SP ,,Powstaniec”
otrzymała nowy obiekt. Zlokalizowano go w pobliskim Karpicku. Obok obszernych,
jasnych hal produkcyjnych w obiekcie tym umieszczono biura, uruchomiono zakładową
stołówkę

i zainstalowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne.468

Nowa, poszerzona baza produkcyjna była niezbędna, gdyż w 1969 roku
SP ,,Powstaniec” w ramach kooperacji z

Zakładem HCP Cegielski w Poznaniu

rozpoczęła produkcję elementów izolacyjnych do kolejowych wagonów.
Spółdzielnia ,,Powstaniec” zatrudniała w tym czasie 72 pracowników.
Większość z nich w oparciu

o miejscowy surowiec wytwarzała maty trzcinowe. W

okresie koniunktury czwarta część

wyprodukowanych mat była eksportowana do

krajów skandynawskich i zachodniej Europy.
Dzięki eksportowi i kooperacji z zakładem Cegielskiego spółdzielnia
wypracowała pół miliona zł zysku. Część tej kwoty przeznaczono na zakup autobusu.
468

Rozbudowy Spółdzielni ,,Powstaniec” dokonał Stanisław Banach. Wtedy została uruchomiona
produkcja mat trzcinowych.
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Odtąd mniej sprawni fizycznie członkowie załogi byli do pracy dowożeni zakładowym
autokarem.
W latach siedemdziesiątych prezesem Spółdzielni Inwalidów był Zbigniew
Nowak.

Działem wytwórni mat trzcinowych kierował B. Sworowski, a całokształt

produkcji nadzorował F. Ratajczak.
*

*

*

Na obrzeżu Wolsztyna działał również drugi, pokrewny zakład noszący nazwę
,,Wiklina”. Zakład ten był

stosunkowo młody. Powstał w 1961 r.

jako oddział

Poznańskiego Przedsiębiorstwa Wikliniarsko-Koszykarskiego.
Z dniem 1 października 1965 r. oddział się wyodrębnił, i stał się samodzielnym
zakładem wytwórczym. W celu stworzenia własnej bazy surowcowej zakład przejął
plantacje wikliny w Woli Jabłońskiej. Dzięki własnej bazie surowcowej produkcja
odbywała się

w niezakłóconym rytmie. Wzrosła prze to wydajność pracy i poprawiła

się jakość wytwarzanych wyrobów.
W oparciu o wiklinę zakład wytwarzał

wszelkiego rodzaju meble

wypoczynkowe , półki na kwiaty i kosze. Estetyczne w formie i jakościowo dobrze
wykonane

wikliniarskie

wyroby

znajdywały

zbyt

na

rynkach

krajowych

i zagranicznych. Od 1965 roku, na skutek wzrostu popytu na wyroby z wikliny, aż 95
procent ogólnej produkcji było przeznaczane na eksport.
W latach 1960-1965 zakładem kierował inż. Włodzimierz Misiewicz. Wśród
załogi liczącej 43 pracowników halowych i 68 chałupniczych wyróżniali się:
Cz. Walkowiak, Cz. Rozynek, M. Przybylski, B. Maciejewski i F. Dankowski. Grupa
ta dla uczczenia jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego

utworzyła pierwszą w

Wolsztynie brygadę współzawodnictwa pracy, wzywając do rywalizacji załogi
pozostałych zakładów
*

*

*

W Wolsztynie istniał także browar. Chociaż tą nazwą posługiwano się bardzo
długo, to zakład ten wnet przestał spełniać swą produkcyjną działalność. Przez cztery
lata w browarnianych pomieszczeniach mieściła się rozlewnia piwa, które jako gotowy
produkt dostarczano samochodowymi cysternami z Bojanowa. Taka działalność
gospodarcza ze względu na wysokie koszty transportu wkrótce okazała się nieopłacalna.
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Zatem w Wolsztynie rozlewnię piwa zlikwidowano. W jej miejsce uruchomiono
wytwórnię ekstraktu.
W

1949 roku, w oparciu o zachowane urządzenia. rozpoczęto produkcję

słodowego syropu zwanego ekstraktem. W początkowym okresie zakład wytwarzał
jedynie ekstrakt spożywczy. Był on używany w przemyśle cukierniczym do produkcji
słodyczy, głównie cukierków mleczno-słodowych i pożywek z grupy ,,Biowitan”.
Wytwarzany przez wolsztyński zakład ekstrakt spożywczy uchodził na rynku
krajowym za jeden z najlepszych produktów słodowych. Był więc chętnie nabywany
przez znane krajowe firmy cukiernicze jak ,,Rywal”, ,,Goplana”, ,,Wawel”, ,,Kopernik”
i ,,22 Lipca”.
W 1956 r. zakład zmodernizowano. Przestarzały sprzęt wymieniono na
nowoczesne wyparki. Stworzono przez to warunki do uruchomienia produkcji ekstraktu
piekarniczego. Produkt ten był używany w piekarnictwie jako pożywka dla drożdży
przy produkcji

pszennego pieczywa. Odbiorcami

tego ekstraktu były

zakłady

piekarnicze w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i wielu innych
miastach Polski.
Równocześnie rozpoczęto produkcję ekstraktu technicznego. Syrop ten miał z
kolei zastosowanie w przemyśle tkackim jako środek służący do apreturowania tkanin
bawełnianych, głównie popeliny.
Produkowany przez wolsztyński zakład ekstrakt techniczny był jedynym w
swoim rodzaju środkiem dostępnym na

krajowym rynku.

Stąd

w całości był

nabywany przez zakłady bawełniane w Łodzi, Pabianicach, Żyrardowie, Zambrowie i
Bielsku-Białej.
Czyniono zabiegi, aby wolsztyński ekstrakt trafiał także na rynki zagraniczne.
Stąd systematycznie zwiększano jego produkcję, by po nasyceniu krajowego rynku móc
powstałe nadwyżki kierować na eksport.
Tego zamierzenia nie udało się załodze w pełni zrealizować, gdyż przy
przestarzałych urządzeniach technicznych zdolność produkcyjna zakładu była
ograniczona. Potwierdzają to wskaźniki produkcyjne. W 1956 r .wyprodukowano 130
ton ekstraktów, a w 1963 – 666 ton. Przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnej
zakład był wstanie wyprodukować rocznie najwyżej 850 ton tego poszukiwanego
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środka. Tymczasem lista zamówień krajowych na wolsztyńskie ekstrakty opiewała na
1100 ton!
Efekty produkcyjne, jakie Wolsztyńska Wytwórnia Ekstraktów osiągała, były
zasługą pracowitej załogi i operatywnego kierownictwa.
Do wyróżniających i legitymujących się wieloletnim stażem pracowników
należeli: Franciszek Mazur, Alfons Borka, Stefan Skrzypczak, Józef Piosik, Andrzej
Tomiak i Marian Michalski.
Spośród członków kierownictwa na

wyróżnienie zasłużyli:

Tadeusz

Kaczmarek, Franciszek Wawrzynowicz, Eugeniusz Folwarski, Walerian Kaźmierczak i
Marian Pikosz.

6. Sektor prywatny
W Wolsztynie istniały także zakłady prywatne. Należały do nich: Tartak
Parowy prowadzony przez firmę ,,Stanisław Musioł i Syn”, Wytwórnia Wyrobów
Betoniarskich firmy Karwatka, Zakład Budowlano-Remontowy prowadzony przez
Józefa Rogozińskiego, Warsztat Naprawy Silników Elektrycznych i Instalacji Urządzeń
Oświetleniowych prowadzony przez Kazimierza Zarembę, Warsztat Naprawy
Samochodów Kazimierza Wróblewicza, Olejarnia Kaźmierczaka przy ulicy Lipowej
i zakłady ogrodnicze, wśród których czołowe miejsce

zajmowało Ogrodnictwo

prowadzone przez Stanisława Dulata.
Sferę usług zakładów spółdzielczych i prywatnych uzupełniali rzemieślnicy
indywidualni zjednoczeni w Cechu Rzemiosł Różnych. Należeli doń: malarze ślusarze,
kowale, kołodzieje, wulkanizatorzy i zdunowie. U tych rzemieślników mieszkańcy
Wolsztyna zamawiali usługi z zakresu: ślusarstwa, spawalnictwa, tokarstwa,
tapicerstwa, rymarstwa, szewstwa, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazownictwa i
centralnego ogrzewania oraz napraw samochodowych.
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Oddzielną grupę w sferze rzemiosła prywatnego tworzyli fryzjerzy, krawcy,
szewcy, kaletnicy, piekarze, cukiernicy, rzeźnicy i kominiarze. W tym kontekście
należy również uwzględnić zakłady fotograficzne.469
Po wojnie w Wolsztynie istniały trzy tego typu usługowe zakłady. Przy ulicy
5 Stycznia fotograficzne atelier posiadał Henryk. Kozłowski i zakład ,,Foto Irena”
prowadzony przez Albina Falińskiego. Natomiast przy ulicy R. Kocha funkcjonowała
firma Henryka Śmiecha. To oni przy pomocy fotograficznego sprzętu uwieczniali
bieżące wydarzenia, które współczesnemu pokoleniu pozwalają odtworzyć życie w
powojennym Wolsztynie.
Do grupy tej należy także zaliczyć właścicieli małych sklepików, wśród których
bezsprzecznie przodował nestor wolsztyńskiego sklepikarstwa Alojzy Weiss.
Lata pięćdziesiąte to także okres intensywnego rozwoju środków i urządzeń
audiowizualnych. Popyt na radia, adaptery, magnetofony i inny sprzęt grający oraz na
telewizory stworzył podstawy do uruchomiania sklepów ze sprzętem elektronicznym,
urządzeniami i częściami zamiennymi oraz warsztatów montażowo-naprawczych.
W 1960 roku na terenie miasta i powiatu zarejestrowanych było 5 178 aparatów
radiowych. Rok później ilość ich wzrosła do 5 753 sztuk. W tym samym czasie
w Wolsztynie liczba zarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

wynosiła 134

i z każdym miesiącem wzrastała.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Wolsztyna, w 1962 roku
zakład naprawy radioodbiorników i telewizorów

otworzył Andrzej Musioł. Poza

naprawą podstawowego sprzętu radiowego i telewizyjnego zakład specjalizował się w
produkcji i montażu różnego typu anten. Dobranie właściwej anteny i prawidłowe jej
ustawienie było w tamtych czasach niezmiernie ważne, gdyż gwarantowało dobry
jakościowo odbiór zarówno z przekaźnika w Jemiołowie jak i ze Sobótki.
Radioodbiorniki, telewizory, magnetofony i sprzęt radiotechniczny sprzedawała
i naprawiała

także Stacja Obsługi

Radio-Telewizyjnej w Wolsztynie przy ulicy

5 Stycznia 53.Dowodzi to, że w dobie intensywnego rozwoju

przemysłu

elektronicznego i radiowo-telewizyjnego w obydwu sektorach pracy nie brakowało.
469

W latach 1915-1939 na terenie Wolsztyna zakład fotograficzny prowadził St. Laskowski . Zakład
mieścił się w pawiloniku przy ulicy 5 Stycznia. W 1939 roku zakład przejął Niemiec Fr. Enderich,
organista z ewangelickiego zboru. Był on jednocześnie kapelmistrzem orkiestry dętej SA w Wolsztynie.
.Pracownikami w prowadzonych prze z Fr. Endericha zakładzie wówczas byli St. Laskowski i
Saturnin Grześkowiak

398

Od 1960 roku odnotowano także

zwiększenie liczby pojazdów, zarówno

motocyklowych jak i samochodowych. W 1961 roku w Wolsztynie zarejestrowanych
było 68 samochodów osobowych oraz 546 motocykli i motorowerów.
Odkąd pojazd mechaniczny przestał być luksusem i stał się środkiem lokomocji
pomocnym

w dojazdach do pracy, liczba tychże pojazdów w mieście i okolicy

systematycznie wzrastała. W związku z tym przy Wydziale Komunikacyjnym otwarto
zakład diagnostyki i technicznej obsługi pojazdów drogowych.
Jeżeli lata 1960-1962 przyjmuje się za okres intensywnego rozwoju środków
audiowizualnych, to rok 1963 możemy nazwać rokiem telefonizacji.
W tym bowiem czasie Powiatowy Urząd

Pocztowy i Telekomunikacyjny

w Wolsztynie podjął prace w dziedzinie modernizacji centrali telefonicznej i
przebudowy

sieci

wieloprzewodowych

przesyłowej.
łączy.

Pod

Wzrosła

chodnikami
przez

to

ułożono
liczba

około

posiadaczy

5

km

aparatów

telefonicznych, co pociągnęło za sobą wprowadzenie nowej numeracji.
Odtąd każdy, kto uiścił opłatę zasadniczą w wysokości 350 zł i zobowiązał się
regularnie opłacać comiesięczny abonament wynoszący 60 zł, miał dostęp do własnego
telefonu, który, połączony z nowoczesną centralą automatyczną, zapewniał bezpośredni
i niezakłócony kontakt z dowolnie wybranym numerem.

Rozdział IV
Inwestycje
1. Uchwała V Plenum Partii
Zaczątkiem

gospodarczego rozwoju Wolsztyna stała się XIII Powiatowa

Konferencja Partyjna. Przez wiele godzin przedstawiciele władz miasta i powiatu
analizowali dyrektywy i uchwały podjęte na V Zjeździe PZPR. Zawarte w nich
ustalenia wyznaczały priorytet dla regionów o niskim stopniu uprzemysłowienia,
przewidując w ich obrębie budowę większych zakładów produkcyjnych.
Podjęte na konferencji wytyczne stały się przedmiotem ogólnej dyskusji
prowadzonej przez zakładowe komórki partyjne i instytucje gospodarczo-społeczne.
399

W oparciu o zebrane wnioski został podjęty bardzo ambitny program470. Wytyczał on
kierunki działania władz miejskich na lata 1969-1970. Zmierzały one do przekształcenia
dotychczasowej gospodarczej struktury Wolsztyna, opartej na rzemieślniczych usługach
i spółdzielczości wytwórczej, w nowoczesny ośrodek produkcyjno-przemysłowy.
Już w poprzedniej dekadzie (1960 –1970) dało się zauważyć

symptomy

ożywienia gospodarczego. Przejawiało się to w rozwoju drobnego przemysłu i usług
handlowych, budownictwie mieszkaniowym oraz w zakresie modernizacji ulic.
W latach 1961 – 1970 w dziale inwestycji wybudowano: Zakład Remontowy
Maszyn i Urządzeń Meblarskich, obiekt socjalny dla Zakładu Spółdzielni Inwalidów,
Lecznicę dla Zwierząt, Zakład Betoniarski przy Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych,
bazę dla Rejonu Energetycznego i Pawilon Usługowy MHD. Ponadto rozbudowano
i zmodernizowano Zakład Wikliniarsko-Koszykarski i położono trwałą nawierzchnię
na ulicy Przemysłowej.

2. Odbudowa pałacu
Niebywałym sukcesem w dniu 22 lipcu 1963 roku było przekazanie przez
władzę powiatową na użytek miasta odbudowanego pałacu. Obiekt ten został
wskrzeszony z ruin wysiłkiem całego społeczeństwa, głównie przy wydatnej pomocy
zakładów pracy, instytucji państwowych i funduszy lokalnych.
Znowu jego okazała sylweta swą architektoniczną formą i neoklasycystycznym
stylem wprowadza w zachwyt przyjezdnych, a dumą napawa władze i mieszkańców
Wolsztyna. A tak niewiele brakowało, aby tego obiektu nie było.
Kilkakrotnie władze miasta zastanawiały się, czy nie byłoby korzystniej
rozebrać

pałacowe mury, żeby nie odstraszały turystów, a odzyskany materiał

przeznaczyć na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Jak dobrze, że w tej kwestii
ostatecznie zwyciężył zdrowy rozsądek.
W odbudowanym pałacu pod

nazwą

,,Dom Turysty” znajdują się

pomieszczenia hotelowe, restauracja, kawiarnia, sala bankietowa i dancingowa oraz
hall, w którym urządza się okolicznościowe wystawy.

470

Program działania wolsztyńskiej organizacji partyjnej na lata 1969-1970.(GW. 1968 r. nr 206)
Pełny zakres działań na kolejną 5-ciolatkę został uwzględniony w Programie Wyborczym PK Frontu
Jedności Narodu (GW. 1963 r. nr 208 s. 4. )
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Wolsztyński pałac po odbudowie

W latach siedemdziesiątych w obiekcie tym swą siedzibę posiadało także
Centrum Informacji Turystycznej. Z jego usług korzystało wiele znanych osobistości:
naukowców, polityków i artystów odwiedzających Wolsztyn jak np. szablista
Pawłowski, felietonista Ofierski, gawędziarz Strugarek, wokalista Mieczysław Fogg
pianista Władysław Radny i reporter-fotograf ,,Przekroju” -Roman Burzyński. 471

Artyści polskiej estrady: Wł. Radny i M. Fogg

W wolsztyńskim pałacu przez kilka lat z rzędu wakacje spędzał także chór
chłopięcy ,,Poznańskie Słowiki” ze swym dyrygentem Stefanem Stuligroszem.

*

471

*

*

,,Głos Wolsztyński”, Nr 8, R. 1958, s. 1.
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Każdy kolejny rok wzbogacał miasto o nowe obiekty usługowe, mieszkalne,
socjalne

i użyteczności społecznej.
W 1969r. na zapleczu Starostwa oddano dla potrzeb

administracji

czterokondygnacyjny gmach, w którym poza pomieszczeniami biurowymi i salą
sesyjną

zlokalizowano kotłownię, stołówkę i pomieszczenia kuchenne wraz z

zapleczem sanitarnym. Natomiast mieszkańcy Nowego Osiedla otrzymali przedszkole.
Rewelacyjna w rozwoju Wolsztyna okazała się dekada 1965-1975. W tym
okresie zmodernizowano ulicę Słowackiego, położono trwałą nawierzchnię i chodniki
na ulicy Polnej, zbudowano trwały most na rzece Dojcy i urządzono zajezdnię dla
autobusów przy ul. Dworcowej, a na osiedlu przy ulicy Garbarskiej oddano 3 bloki
mieszkalne nazywane ,,punktowcami”.

3. Prefbet i Vipro
Jednak największym osiągnięciem 1969 roku było uruchomienie w Powodowie
Wytwórni Prefabrykatów Betonowych (Prefbetu). W owym czasie był to zakład na
wskroś nowoczesny i w pełni zmechanizowany. W oparciu o miejscowe zasoby złóż
piasku 400 osobowa załoga wytwarzała rocznie 125 tys. metrów sześciennych różnych
elementów budowlanych.
Zakładem kierował

mgr

Stefan Matuszkiewicz, a

proces produkcji

nadzorował mgr inż. Stanisław Domagalski.
W 1973 roku w sąsiedztwie ,,Prefbetu” powstał zakład produkcji rur
betonowych: przepustowych i kanalizacyjnych ,,Vipro” . Roczna produkcja rur sięgała
24 km .
Przy tych zakładach zbudowano osiedle pracownicze dysponujące 60
mieszkaniami. Reszta pracowników korzystała z lokali pozyskiwanych od Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Jeżeli pracownik podjął się budowy własnego domku, wtedy od zakładu
otrzymywał daleko idącą pomoc.
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Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych (Foto J.P.)

4. Kombinat Mleczarski
W latach 80-tych Wolsztyn uzyskał kolejny zakład przemysłowy. Nakładem
140 milionów złotych przy ulicy Żeromskiego 16 powstał Kombinat Mleczarski.472
Ta ogromna, nowoczesna inwestycja oparta na technologii szwedzkiej była
ukierunkowana na produkcję serów i sproszkowanego mleka. Ponadto kombinat przejął
cały zakres produkcji prowadzonej przez

istniejący dotąd zakład mleczarski przy

ulicy Dworcowej. Po pełnym rozruchu w kombinacie znalazło zatrudnienie około pół
tysiąca pracowników. (łącznie z załogą

po zlikwidowanej mleczarni przy

ul.

Dworcowej).
Część

załogi po odpowiednim

przeszkoleniu

została zaangażowana do

produkcji sproszkowanego mleka i twardych serów. Pozostali pracownicy nadzorowali
produkcję masła, mleka spożywczego, maślanki, twarogów i śmietanek lub byli
zatrudnieni w transporcie.
Dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej jakości znaczna część produktów
wytwarzanych przez wolsztyński kombinat mleczarski była eksportowana za granicę.

472

Budowę kontynuowano w latach 1986-1990.
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Kombinat Mleczarski

5. ,,Blach-Dek”
Do najmłodszej inwestycji powstałej na terenie Wolsztyna w okresie przed
transformacyjnym zalicza się ,,Blach-Dek”.
Zakład powstał w maju 1978 r. Zabudowania produkcyjne zlokalizowano przy
ul. Sturnego 38. Natomiast siedziba firmy ,,Blach-Dek” znajdowała się przy ul.
Przemysłowej.
Zakład

realizował

usługi

w

zakresie

projektowania

budynków,

hal

przemysłowych i sportowych oraz drewnianych konstrukcji dachowych. Działalność
usługową zakład prowadził na terenie województw poznańskiego i zielonogórskiego.
Obecnie jest to firma remontowo-budowlana, która wznosi budynki mieszkalne,
obiekty przemysłowe i socjalne. Firma ,,Blach-Dek” prowadzi również

tartak, który

produkuje tarcicę budowlaną zarówno na potrzeby własne jak i dla składu drzewnego.
Za jego

pośrednictwem

firma zaopatruje

także indywidualnych odbiorców

w odpowiedni asortyment drewna budowlanego.
Pod względem

zakresu oferowanych usług i jakości

wykonania firma

,,Blach-Dek” należy do przodujących zakładów budowlanych w Wolsztynie.

7.Inwestycje komunalne
Niezmiernie przydatną rolę dla prawidłowego funkcjonowania miasta
i rozwoju jego infrastruktury spełniało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej (MPGK) Było ono koordynatorem różnorakich służb podległym zakładom
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odpowiedzialnym za poszczególne działy. Zatem zakres działalności MPGK był bardzo
szeroki i niezmiernie dla miasta użyteczny.
Odpowiednie służby czuwały nad sprawnym zaopatrzeniem mieszkańców
miasta w wodę i gaz oraz dbały o należyte funkcjonowanie urządzeń przesyłowych.
Zarządzały komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i miejskim majątkiem. Troszczyły
się

o estetyczny wystrój miasta, sprawność ulic i ich oświetlenie.
Przedsiębiorstwu podlegał także Zakład Oczyszczania Miasta oraz służby

sprawujące nadzór nad parkiem, hotelem, łaźnią, komunalnym cmentarzem i
targowiskiem miejskim.
Taki zakres działalności służb komunalnych był wystarczający, dopóki miasto
nie wkroczyło na drogę gospodarczego rozwoju. Aby kontynuować w Wolsztynie
dalsze przedsięwzięcia gospodarcze, konieczne były inwestycje wyprzedzające.
Od pewnego czasu mieszkańcy miasta, głównie na nowo powstałych osiedlach,
uskarżali się na przerwy w dostawach gazu i wody.
Radykalna poprawa w dostawach gazu nastąpiła, odkąd w miejscowej gazowni
wymieniono przestarzałe piece retortowe na baterię pieców pionowo-komorowych. Zaś
dzięki modernizacji urządzeń do odsiarczania, także jakość gazu uległa poprawie.
Od 1968 r. przy niezmiennym stanie zatrudnienia zakład ten produkował rocznie
około 1 290 tys. m sześciennych gazu. Taka ilość

gwarantowała

mieszkańcom

Wolsztyna niezakłócony odbiór gazu przez następne parę lat. Znaczyło to do czasu,
dopóki nie został doprowadzony do Wolsztyna gazociąg ze złóż pod Grodziskiem.
Natomiast
problemem.

zaopatrzenie mieszkańców miasta w wodę pozostawało nadal

Nie pomogło wprowadzenie zakazu używania wody do podlewania

skwerów i ogródków działkowych czy natychmiastowe usuwanie awarii technicznych
i niekontrolowanych

wycieków wody. Problem ten z każdym kolejnym rokiem

narastał i stawał się coraz bardziej uciążliwy.473
Prowadzone na obrzeżu Wolsztyna prace wiertnicze w poszukiwaniu nowych
wydajnych

źródeł wody nie przyniosły rezultatu. Przeniesiono zatem prace

poszukiwawcze w rejony odleglejsze. W końcu natrafiono na właściwe źródła. Zostały
one zlokalizowane we Wroniawach, na skraju ,,Wielkiego Łęgu”. Zbudowano tam
473

Aby rozwiązać w Wolsztynie problem wody, do Katowic udała się delegacja władz miasta z
Dyrektorem MPGK, Eligiuszem Wróblewiczem na czele, aby w Głównym Urzędzie Geodezyjnym
uzyskać zgodę na prowadzenie wierceń poszukiwawczych.
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zestaw zbiorników, które połączono podziemną magistralą z

miejską siecią

wodociągową.
W

międzyczasie

wymieniono

wszystkie

wyeksploatowane

urządzenia

produkcyjne pochodzące z 1912 roku, zastępując je nowoczesnymi hydroforami i
urządzeniami filtracyjnymi. Ponadto wymieniono zużyte odcinki rur na niekorodujące
przewody i doprowadzono sieć wodociągową do nowo powstających osiedli.
Rozpoczęta w 1961 roku inwestycja po trzech latach została ukończona. Od tego
czasu mieszkańcy Wolsztyna nie muszą się obawiać, że po odkręceniu kranu spotka ich
rozczarowanie.
Koszt całej inwestycji wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej
wyniósł około 10 milionów złotych.
Znaczniej trudniejszą w realizacji, ze względu na wysokie koszty, okazała się
inwestycja związana z budową miejskiej kanalizacji. Stąd rozpoczęte w 1965 prace
rozłożono na trzy etapy.
W pierwszym etapie założono kolektor główny. W ramach drugiego etapu
zbudowano oczyszczalnię ścieków. W ramach trzeciego etapu kontynuowano prace
związane z podłączaniem ciągów ściekowych do kolektora głównego. Skanalizowanie
Wolsztyna kosztowało w sumie około 115 milionów złotych.

Oczyszczalnia ścieków w Wolsztynie

Przeprowadzenie tak kosztownych inwestycji było jednak niezbędne dla
dalszego rozwoju gospodarczego miasta. Znaczenie tych inwestycji wzrosło, gdy na
polach Komorowa wybudowano nowoczesny kombinat mleczarski.
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Poprzez wznoszenie nowych zakładów przemysłowych i rozbudowę już
istniejących

oraz dalszy rozwój spółdzielczości zaopatrzeniowo-usługowej władze

Wolsztyna zabezpieczały miejsca pracy dla stale zwiększającej się liczby mieszkańców,
szczególnie młodzieży wchodzącej w wiek dojrzałości produkcyjnej.
W trosce o przyszłość Wolsztyna i jego mieszkańców postanowiono
zmodernizować i rozbudować miejską infrastrukturę oraz usprawnić komunikację
autobusową i kolejową..
25 stycznia 1961 roku

Wolsztyn otrzymał nowy dworzec PKP . Wreszcie z

ulicy Dworcowej zniknął, pamiętający okupacyjne czasy, obskurny barak. Na jego
miejscu powstał, nowoczesny, okazały obiekt,

Dworzec PKP w Wolsztynie

Bez wątpienia stało się to za sprawą wolsztynianina mgr inż. Zbigniewa
Modlińskiego. Jako generalny dyrektor a później podsekretarz stanu MK zajmował się
sprawami budownictwa kolejowego. Brał zatem udział w programowaniu inwestycji
kolejowych i czuwał nad ich realizacją.
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Mgr inż. Zbigniew Modliński

Mając tak wpływowego protektora, nietrudno było także wprowadzić pociąg
przyspieszony relacji Poznań – Zielona Góra z przystankiem w Wolsztynie.
W związku z tym zaszła potrzeba modernizacji i przystosowania do zaistniałych
warunków dworcowego otoczenia.. Przebudowano ulicę Dworcową, zainstalowano
jarzeniowe oświetlenie i urządzono parking dla taksówek i samochodów oczekujących
na podróżnych. Zaś naprzeciwko dworca, przy ulicy Dąbrowskiego, urządzono
zajezdnię autobusową

i uruchomiono dział osobowy PKS.

Przeprowadzono także zmiany organizacyjne w ruchu drogowym. Dzięki
uruchomieniu nowych tras autobusowych zwiększyła się częstotliwość przejazdów.
Odtąd autobusy wolsztyńskiego Oddziału PKS docierały do najdalszych miejscowości
w powiecie.
Usprawnienia w komunikacji międzymiastowej stały się widoczne z chwilą
zakończenia budowy obwodnicy i wyprowadzenia ruchu autobusowego z ulic miasta na
arterię przelotową.
Oddano także do użytku kołowego i pieszego

ulice: Bohaterów Bielnika,

Parkową, Działkową i Marcina Rożka. Większość ulic i traktów drogowych otrzymała
chodniki i nowoczesne oświetlenie.
Pomyślano także o tych mieszkańcach Wolsztyna, którzy prędzej lub później na
zawsze to miasto opuszczą. Dla nich za miastem na ,,olęderskim wzgórzu”, założono
komunalny cmentarz.
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Rozdział V
Budownictwo mieszkaniowe

1. Spółdzielczość mieszkaniowa
W celu

poprawy sytuacji lokalowej rozwijano w Wolsztynie bardzo

intensywnie budownictwo mieszkaniowe. Zadanie to realizowały głównie spółdzielnie
mieszkaniowe. Wspierały je także miejscowe zakłady pracy oraz Wydział Miejskiej
Gospodarki Komunalnej.
Działalność

spółdzielni

mieszkaniowej,

ale

już

w

nowych

formach

organizacyjnych, na terenie miasta Wolsztyna została reaktywowana w 1947 roku.
Księgowym tej spółdzielni został Tadeusz Gajska.474

Tadeusz Gajska

W 1951 r. z polecenia Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa
Mieszkalnego
tego

czasu

w Warszawie T. Gajska został mianowany głównym księgowym. Od
datuje

się

w

Wolsztynie

rozwój

spółdzielczego

budownictwa

mieszkaniowego na skalę inwestycyjną. Po trzech latach działań członkom spółdzielni
został na Nowym Osiedlu przekazany pierwszy blok mieszkalny.
Odtąd w Wolsztynie posiadanie własnego mieszkania nie było dla przeciętnego
obywatela jedynie marzeniem. Wystarczało spełniać określone warunki: być na stałe

474

C. Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny s. 66.
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zatrudnionym na terenie miasta, posiadać odpowiedni zasób gotówki i czekać. Czas
oczekiwania zależał od rodzaju lub typu mieszkania, jakie zamierzało się posiąść.
Najpewniejsza droga do własnego mieszkania wiodła jednak poprzez
spółdzielnię mieszkaniową. Aby zostać jej członkiem, należało wpłacić 500 zł wkładu,
założyć książeczkę oszczędnościową w PKO i zadeklarować systematyczne
oszczędzanie.
Przydział mieszkania następował po wpłaceniu na konto spółdzielni określonej
kwoty. Można było otrzymać jedno z pięciu typów mieszkań, na jakie się reflektowało.
Kwota ta oscylowała w granicach od 6 do 23 tysięcy złotych, a uzyskiwano ją
najczęściej poprzez zaciągnięcie kredytu w miejscowym banku. Po otrzymaniu
mieszkania, jego posiadacz, jeżeli korzystał z bankowego kredytu, był zobowiązany w
przeciągu 40 lat go spłacić.
9 listopada 1959 roku, z inicjatywy
w Wolsztynie powołana międzyzakładowa
,,Jutrzenka”.
prezesa

Zarząd tworzyli:

Franciszka Wargackiego, została

spółdzielnia mieszkaniowa o nazwie

Henryk Grzegorczyk - prezes, Jan Sobczak - z-ca

i F. Wargacki jako sekretarz.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został

Marian Piskorz.
Z początku SM ,,Jutrzenka” borykała się z dużymi trudnościami. Członków
miała niewielu, a przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej pochłaniało sporo
czasu.
Działalność ,,Jutrzenki” stała się widoczna, gdy spółdzielnia otrzymała teren pod
budowę bloków mieszkalnych. Był on położony przy ulicy Słowackiego tuż za
obszarem, na którym

w latach późniejszych została wzniesiona szkoła

,,Pomnik

Tysiąclecia”.
W połowie czerwca 1960 roku Zarząd SM ,,Jutrzenka” przystąpił do budowy
pierwszego trzykondygnacyjnego bloku z 18 mieszkaniami. Tempo budowy było
imponujące. Pod koniec listopada

zakończono prace murarskie i rozpoczęto roboty

instalatorskie. W kwietniu 1961 roku blok był gotowy, zatem pierwsi

spółdzielcy

wprowadzili się do własnych mieszkań.
Bezzwłocznie przystąpiono do budowy drugiego bloku z 27 mieszkaniami.
Obiekt ten został oddany do użytku w połowie 1962 roku.
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W 1963 roku rozpoczęto wznoszenie kolejnych trzech bloków mieszkalnych. Do
końca 1964 r. spółdzielnia ,,Jutrzenka” wybudowała 5 bloków i przekazała swoim
członkom 99 nowoczesnych, w pełni wyposażonych mieszkań
W 1964 r. obydwie spółdzielnie się połączyły w jeden prężny organizm pod
nazwą

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

,,Zjednoczenie.”

w

Wolsztynie

Na

przewodniczącego

Nowe osiedle mieszkaniowe

spółdzielni wybrano T. Gajskę. Po

połączeniu

S M ,,Zjednoczenie” zrzeszała

123 członków.475
W nowych strukturach organizacyjnych spółdzielnia ,,Zjednoczenie” wykazała
ogromną dynamikę inwestycyjną. W okresie od 1964 do 1970r. Zarząd Spółdzielni
wybudował

i rozdysponował pomiędzy swoich członków 377 mieszkań, czyli

trzykrotnie więcej niż przed tym okresem obydwie spółdzielnie łącznie.
Ponadto w ramach inwestycji komunalnych wybudowano dom, w którym
zamieszkało 8 rodzin pracowników Urzędu Miejskiego.
Taka budowlana passa towarzyszyła spółdzielni także w następnym okresie.
W latach

1969-1972

oddano młodym małżeństwom kolejnych 240 mieszkań

uzyskanych w ramach budownictwa spółdzielczego i 20 mieszkań wybudowanych
przy wsparciu zakładów pracy.
Zasięgiem lokalizacji swoich inwestycji SM ,,Zjednoczenie” objęła głównie
wschodnie obszary miasta

skupione w obrębie

ulic Konopnickiej, Słowackiego,

Sienkiewicza, Żeromskiego, Kusocińskiego i Garbarskiej. 476

475

T. Gajska, tamże.
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W 1975 nastąpiły zmiany we władzach SM ,,Zjednoczenie”. Nowym prezesem
został Bogdan Koczorowski.

Za jego urzędowania

spółdzielnia uczestniczyła

w Ogólnokrajowym Plebiscycie pod hasłem: ,,Gospodarność, wygląd zasobów
mieszkaniowych i terenów zielonych”

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Garbarskiej (foto J.P.)

. W Plebiscycie tym Wolsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zjednoczenie” aż
dwukrotnie zajęła czwarte miejsce w kraju.

3. Budownictwo prywatne
Aby zostać posiadaczem

jednorodzinnego domku, potrzeba było natomiast

przynajmniej 150 tys. zł. Tu istniała także możliwość zaciągnięcia w oddziale NBP lub
PKO nisko oprocentowanego kredytu. W tym przypadku wystarczyło być posiadaczem
książeczki budowlanej i dysponować odpowiednim wkładem.
Posiadanie gotówki nie gwarantowało wcale szybszego stania się właścicielem
własnego domku. W owym czasie podstawowe materiały budowlane: cement, cegła,
stal zbrojeniowa i drewno podlegały reglamentacji. Przy takich

utrudnieniach

zgromadzenie potrzebnego materiału trwało nieraz kilka lat.
Pod budownictwo

prywatnych domków jednorodzinnych władze

miasta

wytyczyły tereny położone w Komorowie, przy drodze do Tłoków. Toteż niebawem na
tym peryferyjnym obrzeżu miasta zaczęły powstawać pierwsze budynki mieszkalne.

476

T. Gajska w przyczynkach do dziejów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zjednoczenie” w Wolsztynie
podaje, że na koniec 2002 roku w oddanych przez SM ,,Zjednoczenie” 49 budynkach mieszkało już 4.724
osoby co stanowi 33,68 % ogólnej liczby mieszkańców miasta.
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Domki były wznoszone ściśle według ustalonego odgórnie planu i narzuconego
modelu architektonicznego. Parterowe, prostokątne bryły jednolitych budowli o
dwustronnie spadzistych dachach do złudzenia przypominały zabudowę tradycyjnej
wsi, a nie miejskiego osiedla, które w niedalekiej przyszłości miało stać się jedną z
nowocześniejszych dzielnic Wolsztyna. Nie dziwmy się, że złośliwi wolsztynianie
osiedle to nazywali ,,Stodolskiem”.

Domki jednorodzinne przy ul. Powstańców Wielkopolskich (Foto J.P.)

Przeciwko takim nieakceptowanym urbanistycznym założeniom w 1970 roku
zaprotestowali mieszkańcy osiedla. Wnieśli oni do

Rady Miasta petycję, żądając

weryfikacji dotychczasowych planów budowlanych i dokonania w nich radykalnej
korekty.

Ulica Powstańców Wielkopolskich ( Foto J.P.)

Protest okazał się skuteczny. Na wniosek Rady Zarząd Miasta uwzględnił
żądania mieszkańców Komorowa i złagodził kontrowersyjne rygory architektoniczne.
W nowych urbanistycznych założeniach zezwalano przyszłym mieszkańcom osiedla na
wznoszenie także jednorodzinnych domków piętrowych o dowolnej

architekturze,
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zalecając jednak w miejsce dotychczasowej zabudowy wolno stojącej, stosowanie
zabudowy zwartej.
Możliwości te wykorzystali właściciele wybudowanych już domków i na swój
sposób je udoskonalali. Dobudowywali ganki i werandy, wznosili pięterka, podwieszali
balkony. Takimi dodatkowymi elementami i przeróbkami architektonicznymi zmieniali
nie tylko wygląd estetyczny własnego domu, ale całej ulicy a nawet osiedla.
W latach 1970-1980 w oparciu o nowe plany wzniesiono 224 domki
jednorodzinne o zabudowie zwartej

i 3 bloki mieszkalne o układzie szeregowym.

Całe osiedle zostało skanalizowane, wyposażone w sieć wodociągową i ciepłowniczą.

Ulica Spacerowa ( Foto J.P.)

Ponieważ w

sieci wodociągowej

nie było wystarczającego ciśnienia i do wielu

mieszkań nie zawsze docierała woda, zainstalowano urządzenie wspomagające, które
nad tym osiedlem góruje do dzisiaj.

Osiedle domów prywatnych przy ulicy Spokojnej (Foto J.P.)
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Rozdział VI
Oświata, wychowanie, opieka
1. Nadzór szkolny
Ożywienie gospodarcze wynikłe na skutek uruchomienia w mieście i na jego
obrzeżu większych zakładów produkcyjnych dało trwałe zatrudnienie kilkuset
mieszkańcom Wolsztyna.
Stała praca i perspektywa otrzymania w najbliższym czasie spółdzielczego
mieszkania lub wybudowania własnego domu zaowocowała eksplozją demograficzną.
Przybyło dzieci,

którym zgodnie z art.70 ust. 4 Konstytucji RP477 władze były

zobowiązane zapewnić

w żłobkach, przedszkolach i szkołach odpowiednią ilość

miejsc. Tymczasem miasto dysponowało jednym żłobkiem, trzema przedszkolami i
dwoma szkołami podstawowymi.
Taka ograniczona baza

dydaktyczno-wychowawcza przy wzmożonym

wzroście urodzeń okazała się niebawem niewystarczająca.
Tę niezbyt optymistyczną

sytuację w wolsztyńskim szkolnictwie jeszcze

bardziej skomplikowało rozporządzenie Ministra Oświaty zapowiadające zmiany w
dotychczasowym systemie edukacyjnym związane z wprowadzeniem przedłużonego
cyklu nauczania. Zaszła zatem pilna potrzeba budowy w mieście dodatkowej,
nowoczesnej szkoły oraz rozbudowy i modernizacji tych istniejących.
Systemem oświatowo-wychowawczym i opiekuńczym zajmował się Inspektorat
Szkolny. W okresie międzywojennym i kilka lat po wojnie instytucja ta była jednostką
autonomiczną, podległą bezpośrednio Kuratorium. Siedzibą Inspektoratu Szkolnego w
Wolsztynie był budynek położony przy ul. Poniatowskiego478.
477

Konstytucja RP, Rozdz. II , Art. 70.
Mózgiem Inspektoratu Szkolnego w Wolsztynie była Władysława Fiebig, córka znanego powstańcapatrioty i kierownika szkoły w Adamowie i Wolsztynie. Po wojnie, w 1945 r. p. Władysława wraz z
478
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Mgr L. Bombicki - Inspektor Szkolny

Do 1949 r. inspektorem Oświaty i Wychowania był mgr Leonard Bombicki. Po
jego odejściu nadzór nad szkolnictwem i oświatą w mieście Wolsztynie i powiecie
sprawowali kolejno: Stefan Wojnar,

Józef Borkowski, Wiktor Hajduk, Edward

Laskowski, Stefan Herman i Jerzy Bujakiewicz.
W międzyczasie inspektoraty oświaty zostały pozbawione swojej niezależności i
stały się

jednym z wydziałów PRN. Nie

miało to

istotnego

znaczenia, gdyż

organizacyjne i nadzorujące funkcje w odniesieniu do szkół i nauczycieli pozostały
niezmienne.
Okres wdrażania nowych struktur organizacyjnych związanych z reformą
oświaty przypadł na czas, gdy nadzór nad wolsztyńskimi szkołami sprawował inspektor
Józef Borkowski.

2. Szkolnictwo podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 1. Wyprzedzając pewne zadania, poddano remontowi
kapitalnemu miejskie szkoły podstawowe. Jako pierwszą

pracami

remontowo-

renowacyjnymi objęto szkołę nr 1.
W owym czasie kierownikiem tej placówki była Janina Stepaniec. Za jej
kierownictwa w szkole zainstalowano centralne ogrzewanie, położono parkiet,
wymieniono sprzęt klasowy.

emerytowanym inspektorem Wojciechowskim organizowała
placówki oświatowe w mieście.

Inspektorat Szkolny i uruchamiała

416

Szkoła nr 1 zyskała rozgłos, gdy została przejęta przez TPD i stała się szkołą
wiodącą. Wtedy szkole tej zwiększono budżet, wyposażono ją w nowoczesny sprzęt
i pomoce naukowe. Do pracy dydaktyczno-wychowawczej w tej placówce kierowano
najlepiej przygotowaną metodycznie i sprawdzoną politycznie kadrę nauczycielską.
Znaczna część zatrudnionych w tej szkole nauczycieli była powoływana do
pracy w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych (PODKO)
w charakterze instruktorów. Z tej racji w murach tej placówki odbywały się
konferencje dydaktyczno-zawodowe, były organizowane lekcje wzorcowe i odprawy
kierowników szkół.
Nad pobliskim jeziorem zbudowano boisko sportowe i urządzono ,,zieloną
klasę”. Była to więc placówka pod każdym względem wzorcowa. Stąd szkoła ta była
przez władze oświatowe i polityczne stawiana za przykład nowoczesnej nauczania
W budynku szkoły nr 1 ulokował się także Zarząd ZNP i prowadzony przez
Z. Skowrońskiego Klub Nauczycielski, przy którym działał chór, teatr amatorski
i zespół tańca ludowego.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2. Kolejną placówką dydaktyczno - wychowawczą w
mieście była szkoła nr 2 przy placu Kościuszki. W okresie międzywojennym i po
drugiej wojnie światowej kierownikiem szkoły był zasłużony nauczyciel Jan Lipiński,
który tą placówką zarządzał do 1961 r.
W latach 1961-1968 funkcję kierownika szkoły pełnił Tadeusz Fruauff, a po
nim tę placówkę przejął Julian Wirt.
Szkoła nr 2 była najstarszym obiektem w mieście, który do tej pory nie był
poddawany remontowi kapitalnemu, a spełniał

nieprzerwanie swoją funkcję
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edukacyjną. Uwzględniając warunki i wymagania stawiane nowoczesnej szkole, należy
stwierdzić, iż obiekt ten aktualnie nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Aby mógł
spełniać w przyszłości swą

edukacyjną

funkcję,

musiał być bezzwłocznie

rozbudowany i zmodernizowany.
Władze oświatowe, powierzając kierownictwo szkoły nr 2 Julianowi Wirtowi,
zakładały z góry, że jest on w stanie sprostać temu zadaniu.
Julian Wirt, zanim objął niniejszą placówkę, w latach 1962-1964 kierował
Biurem Powiatowego Komitetu

Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy

Szkół i Internatów. Wiedział zatem, skąd i w jaki sposób zdobyć środki na rozbudowę
szkoły. Nie zawiedziono się! Szkoła została objęta planem inwestycyjnym, zatem
niebawem przystąpiono do jej rozbudowy.
Obok dawnego budynku dobudowano skrzydło, w którym

zainstalowano

pracownie przedmiotowe i sanitariaty. Natomiast na miejscu budynku gospodarczego,
podwórzowych ubikacji i baraku, który przez długie lata służył do zajęć wychowania
fizycznego, wybudowano okazałą salę gimnastyczną.
Mimo rozbudowy szkoła nadal ,,pękała w szwach”. Stało się to odczuwalne,
odkąd ta placówka stała się szkołą zbiorczą i przejęła młodzież z Tłoków, Nowych
Tłoków, Adamowa i Karpicka.
Aby

rozładować nadmierne zatłoczenie

przeniesiono

część zajęć

dydaktycznych do baraku przy ulicy Lipowej, gdzie do niedawna znajdowało się
przedszkole. Dla celów dydaktycznych adaptowano także budynek MPGK przy ulicy
Młyńskiej (obecnie Powstańców Wielkopolskich).
Podobny problem dotknął
zaistniała

szkołę nr 1. Aby nie dopuścić do sytuacji, jaka

w szkole nr 2, władze powiatu oddały przejściowo dla potrzeb nauczania

swój nowo zbudowany obiekt na zapleczu PPRN.
Zaistniała

zatem

szkolnego, który by

konieczność wzniesienia w mieście nowego obiektu

w wolsztyńskich szkołach. rozładował nabrzmiałą sytuację

lokalową.
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Szkoła Podstawowa Nr 2 (obecnie gimnazjum)

Szkoła Podstawowa nr 3. W latach siedemdziesiątych skierowano rozbudowę
miasta w rejon

wschodni W sąsiedztwie

Nowego Osiedla przybyło bloków

mieszkalnych, baz przemysłowych i zakładów usługowych. W tej części miasta
zlokalizowano także kombinat mleczarski.
Na tym osiedlu, przy ul. M. Konopnickiej w latach 1961-1962, kosztem ok. 6
milionów złotych, wzniesiono szkołę ,,Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego”.
Placówce tej oprócz numeru ,,3” nadano imię znanego chłopskiego patrioty - Michała
Drzymały.
Szkoła powstała w stosunkowo krótkim czasie, w półtora roku od przygotowania
frontu robót.

Wznosiło ją Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Lesznie.

Kierownikiem grupy roboczej na terenie Wolsztyna był Edward Gierwielaniec.
Natomiast kierownikami brygad montażowo-budowlanych byli: Jan Krawczyk z Obry
i Florian Rodzynek z Widzimia.479
W tamtym okresie była to na wskroś nowoczesna. placówka. Takie obiekty
wzniesiono tylko cztery w kraju. A szkoła nr 3 w Wolsztynie była pierwszą tego typu
inwestycją w woj. poznańskim. Oprócz jedenastu izb lekcyjnych posiadała pracownie i
gabinety przedmiotowe, salę gimnastyczną z szatniami i natryskami oraz magazyny
na sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne.
Przy szkole istniała stołówka, świetlica z czytelnią, pokój nauczycielski,
kancelaria i gabinet kierownika. Cały obiekt

479

był centralnie ogrzewany i

,, Głos Wolsztyński”, Nr 133 , R. 1963.
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zradiofonizowany. Była to najmłodsza i najlepiej wyposażona w sprzęt i pomoce
naukowe placówka oświatowa w mieście. Przejęła zatem funkcję szkoły wiodącej.
Szkoła Nr 3 stała się także placówką nowatorską. Głosiła hasła szkoły otwartej i
przyjaznej dziecku. Stąd funkcję dydaktyczno-wychowawczą rozszerzono także na
zajęcia pozalekcyjne.
Przy szkole działały organizacje uczniowskie, kółka zainteresowań i zespoły
artystyczne. Istniał także chór kierowany przez Marię Jankiewicz i orkiestra dęta,
którą prowadził muzyk Filharmonii Poznańskiej Ignacy Bień.
Za działalność pozalekcyjną szkoła była wielokrotnie wyróżniana medalami,
pucharami i dyplomami. Zajęła także

I miejsce w ogólnokrajowym konkursie

,,Szkoła Bezpiecznym Miejscem dla Dzieci”.
Kierownikiem szkoły od jej powstania do 1971 r. był Franciszek Dudziński480.
Został na to stanowisko mianowany w drodze konkursu. Po Fr. Dudzińskim w 1971 r.
kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 3 przejął jego zastępca -Stanisław Lange.
W murach tej szkoły działał także Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr
Oświatowych kierowany przez Kazimierza Piosika, a następnie

Kazimierza

Wawrzynowicza. Stąd wielu nauczycieli zatrudnionych w tej szkole było instruktoramimetodykami. Z tej racji w placówce były prowadzone konsultacje i lekcje pokazowe
dla początkujących nauczycieli,

odbywały się konferencje metodyczne i narady

kierowników szkół.

Szkoła Podstawowa Nr 3

480

C. Olejnik, Słownik biograficzny, s.50.
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3. Szkolnictwo specjalne
Zespół Szkół Specjalnych.

1 września 1999 roku decyzją Rady Powiatu

powołany został w Wolsztynie Zespół Szkół Specjalnych. Do tego czasu
funkcjonowała na tym miejscu utworzona w 1970 roku Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 4. Placówka ta zajmowała się edukacją oraz terapią dzieci i młodzieży o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
W nowych strukturach organizacyjnych Zespół Szkół Specjalnych rozszerzył
zakres swych dotychczasowych zadań statutowych, obejmując młodzież klas: I – VI
szkoły podstawowej, I - III gimnazjum oraz I – III szkoły przysposabiającej do pracy
w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych i w zespole wczesnego wspomagania
rozwoju.
W celu realizacji zadań statutowych szkoła dysponuje odpowiednią bazą
dydaktyczno-rewalidacyjno- rehabilitacyjną. W jej zakres wchodzą: pracownie techniki
gospodarstwa domowego, obróbki drewna i metalu,

sala rehabilitacji ruchowej,

pracownia EEG-Biofeedback, gabinety: informatyki, kinezyterapii, hydroterapii,
integracji sensorycznej, audio – psycho –lingwistyczny, logopedyczny, psychologa i
pedagoga, sala symulacji polisensorycznej i basen rehabilitacyjny. 481

Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie

481

neostrada.pl/glowna.htm
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4. Szkoły średnie
Państwowe Gimnazjum i Liceum w Wolsztynie.

Wraz ze szkołami

powszechnymi 8 marca 1945 r. wznowiło także działalność Państwowe Gimnazjum i
Liceum. Po spustoszeniu, jakiego w oświacie dokonał niemiecki okupant, trudno było
organizatorom skompletować nawet skromną obsadę dydaktyczną.
Na szczęście nie wszyscy nauczyciele zginęli. Ci, którzy przetrwali, powracali
bezzwłocznie do Wolsztyna, aby zaoferować szkole swą służbę. Powrócili m. innymi
polonista Karol Jabłoński i dyrektor Józef Dutkowski.
W marcu 1945 roku przybyła do Wolsztyna grupa repatriantów z Kresów
Wschodnich.

Wśród nich

Trzeciakiewicz482

i

znajdowali się nauczyciele szkół średnich:

Leon

Tadeusz Marcinkiewicz. Kierowani moralnym nakazem

bezzwłocznie zgłosili się w dyrekcji Wolsztyńskiego Gimnazjum i Liceum gotowi do
podjęcia pracy. Dzięki nim uzupełniono lukę kadrową po nauczycielach, którzy nie
doczekali wolności lub osiągnęli wiek, jaki nie pozwalał im powrócić do przerwanej
pracy. Zatem od pierwszych dni Państwowe Gimnazjum i Liceum w Wolsztynie
mogło spełniać swoją dydaktyczno-wychowawczą funkcję.
Do 31 grudnia 1949 roku placówką tą kierował jej przedwojenny dyrektor Józef
Dutkowski nazywany przez młodzież

,,Reksem” (królem). 483 Był to człowiek

wszechstronnie wykształcony, erudyta. Uczył, że rozwój i rozkwit Polski zależy od
moralnego i fizycznego zdrowia jej obywateli, a nie od populistycznych sloganów czy
systemów politycznych. Zatem żarliwie propagował idee uczciwości, rzetelności
i pracowitości, nadając tym wartością charakter narodowy i społeczny.
Stąd poza rzetelną wiedzą przekazywaną w toku pracy dydaktycznej w szkole
rozwijano także zajęcia pozalekcyjne. Przy ,,ogólniaku” istniał chór, zespół wokalnomuzyczny i taneczny. Zespoły te swymi występami uświetniały wszelkie uroczystości
organizowane przez władze miasta z okazji pamiętnych rocznic, okolicznościowych
jubileuszy i narodowo-patriotycznych obchodów.
Na terenie szkoły działały także organizacje ideowo- wychowawcze: ZHP,
Związek Młodych Demokratów a od 1949 roku ZMP.
Szczególną aktywność przejawiała
Machoya
482
483

reaktywowana, w1945 roku, przez

Z.

i J. Bojarskiego drużyna harcerska im. R. Traugutta. Przy wsparciu władz

C. Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny, cz. 1. Poznań 1994 s. 286.
Tamże, s. 37.
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szkolnych i Komendy Wolsztyńskiego Hufca, a przede wszystkim dyrektora
J. Dutkowskiego, większość członków ZHP
harcerskich

organizowanych

w

uczestniczyła w obozach i biwakach

atrakcyjnych

miejscowościach

na

Ziemiach

Odzyskanych.
Wykorzystując naturalną specyfikę Wolsztyna, drużyna ZHP stosunkowo
szybko

skompletowała własny sprzęt żeglarski i nad jeziorem założyła wodniacką

stanicę.
W 1948 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania przeprowadziło reformę
systemu oświatowego. W miejsce dotychczasowego Państwowego Gimnazjum i
Liceum wprowadzona została Jedenastoletnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia
Podstawowego i Licealnego.
Na pozór wydawało się, że niewiele uległo zmianie, jednak w rzeczywistości
tą operacją skrócono o rok okres nauczania. Z konieczności został okrojony materiał
programowy.

Wprawdzie

wszystkiej

młodzieży

udostępniono

powszechne

wykształcenie na poziomie średnim, jednak poprzez umasowienie edukacji
możliwości dokonywania selekcji obniżono efekty

nauczania

bez

i wypaczono rangę

średniej szkoły.
Z końcem grudnia 1951 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Po
J. Dutkowskim stanowisko dyrektora szkoły objął prof. Wiktor Hajduk484. Podobnie
jak jego poprzednik był w Wolsztynie postacią powszechnie znaną i szanowaną. Na
taki wizerunek prof. Hajduk zasłużył sobie swą nieprzeciętną indywidualnością Był
znakomitym polonistą i filologiem klasycznym o szerokich zainteresowaniach.
Poza sprawowaną funkcją kierowniczą uczył języka polskiego. A czynił to po
mistrzowsku, w żywy, porywający sposób. Szczególnie zwracał uwagę na piękno
treści, formy i czynu. Takimi wzniosłymi ideami wypełniał
całe życie szkolne, treść lekcji, zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych.
Niezatarte w pamięci pozostają zajęcia w kółku
polonistycznym, któremu prof. J. Hajduk patronował.
Czas spędzany w tym zespole był dla uczestników
prawdziwą biesiadą ducha. Z jakim przejęciem wsłuchiwali
484

C. Olejnik, tamże, s. 58.
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się w porywające słowa ,,Ody do Młodości”, czy wzniosłe strofy ,,Wielkiej
Improwizacji”

Prof. Wiktor Hajduk

Był zatem postacią niezwykłą, skoro swoim bezgranicznym zaangażowaniem w
pracę i mistrzowskim kunsztem nauczania potrafił uwrażliwić młodzież na piękno
polskiego słowa.
Z dniem 1 września 1953 stanowisko dyrektora wolsztyńskiej jedenastolatki
objął Leon Wachowiak485. Był to społecznik i doskonały menedżer, taki, jakiego
ówczesna szkoła potrzebowała.
Politechnizacja nauczania wymagała odpowiednich klasopracowni. Aby je
stworzyć, należało przeprowadzić stosowne inwestycje adaptacyjne i modernizacyjne.
Zmodernizowano więc jadalnię

i zaplecze kuchenne, rozszerzono bazę

noclegową w internacie, a pewną ilość izb klasowych przekształcono w gabinety
i pracownie przedmiotowe. Dzięki temu poprawiły się warunki dydaktyczne
i podniosły się wyniki nauczania.
Młodzież brała udział w olimpiadach przedmiotowych.
uczestniczyła w konkursach i zajęciach klubu ,,Karat” oraz w pracowniach
artystycznych przy Miejskim Domu Kultury. Angażowała się także w czyny społeczne
na rzecz szkoły

i środowiska.

Sukcesem szkoły była kontynuacja pomysłu

poprzedniego dyrektora

J. Dutkowskiego, aby nad Jeziorem Berzyńskim powstał ośrodek sportów wodnych.
W 1961r. cel został osiągnięty. Z tą chwilą młodzież miała możność
doskonalenia swych umiejętności w dziedzinie żeglarstwa i kajakarstwa wyczynowego.
W dużej mierze zasługą dyr. .L. Wachowiaka było stworzenie więzi
współczesnej szkoły z dawnymi absolwentami. Nawiązywał on
z nimi kontakty i organizował koleżeńskie zjazdy. Dzięki temu
dyrektor
cenioną.

L. Wachowiak stał się postacią
Jako

Zjednoczonym
Nauczycielstwa

żarliwy społecznik
Stronnictwie
Polskiego.

ogólnie znaną i

działał

Ludowym

Kilkakrotnie

aktywnie
i

piastował

w

Związku
funkcję

Mgr L. Wachowiak
485
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radnego PRN. Na stanowisku dyrektorskim przetrwał 17 lat.

*

*

*

Patrząc na Wolsztyńskie Gimnazjum i Liceum z perspektywy minionych lat,
należy stwierdzić, że przykładna to była szkoła. Uczyła szacunku dla wiedzy, intelektu
i tolerancji. Kształciła i wychowywała nie przy pomocy zakazów i nakazów, lecz
przykładem wynikającym z

walorów duchowych i intelektualnych nauczycieli

i wychowawców.
To nauczyciele powagą swej wiedzy, głębokim patriotycznym zaangażowaniem
i serdecznym oddaniem młodzieży kształtowali atmosferę szkoły, w której rozwijały
się umysły i wykuwały charaktery nowego pokolenia.
Dzięki takim nauczycielom wielu wychowanków wolsztyńskiego ,,ogólniaka”
zawdzięczało nie tylko uzyskanie matury, ale także potrzebę dalszego doskonalenia
intelektualnego na wyższych uczelniach.
Dzięki temu wielu byłych absolwentów wolsztyńskiego gimnazjum jeszcze do
niedawna zajmowało wybitne stanowiska w różnych gałęziach gospodarki komunalnej i
państwowej, na uczelniach,

w szkołach, urzędach i

wojsku. Zapewne

nieraz

wspominają ten monumentalny gmach usytuowany za biało pomalowanym parkanem i
masywną bramę, kolegów z ławy szkolnej oraz nauczycieli-wychowawców, którzy
im codziennie towarzyszyli przez sześć lat nauki.
W 1958 roku, z inicjatywy Dyrekcji Szkoły i grupy absolwentów, w X rocznicę
pierwszej po wojnie matury, zorganizowano murach Wolsztyńskiego Gimnazjum i
Liceum I Zjazd Koleżeński. Powstało wtedy Koło Wychowanków i Wychowawców.
Na ich wniosek Wolsztyńskiemu Gimnazjum i Liceum władze szkolne nadały imię
Marii Skłodowskiej- Curie.
Podczas kolejnego zjazdu absolwentów, w 1965 roku,.

szkoła otrzymała

sztandar. Natomiast na frontowej części budynku odsłonięto tablicę upamiętniająca
uczniów i nauczycieli , którzy oddali swe życie, walcząc o wolną , niepodległą
Ojczyznę.
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Przedsięwzięcia szkoły w dziedzinie dydaktyki i wychowania oraz organizacji
zajęć pozalekcyjnych czy kontaktów z absolwentami wspierał prof. Tadeusz
Marcinkiewicz.486
Mieszkańcy Wolsztyna, a w szczególności uczniowie miejscowego gimnazjum,
pamiętają

zapewne tego życzliwego,

darzącego wszystkich swym dobrotliwym

uśmiechem i radą profesora.
T. Marcinkiewicz był postacią, którą wojna naznaczyła szczególnym piętnem.
Doświadczając na sobie jej skutki, wiedział co to ból

i cierpienie. Dlatego darzył

współczuciem ludzi przez los upośledzonych i wspierał ich

w rozwiązywaniu

życiowych problemów.

Prof. Tadeusz Marcinkiewicz

Uczył fizyki i chemii. Na jego lekcjach panowała zawsze przykładna cisza
i skupienie. Przebywało się przecież w kręgu tajemnej wiedzy, ale chyba bardziej
w kręgu czaru tego dobrotliwego człowieka, który jako nauczyciel-wychowawca
urzekał wszystkich nie tylko walorami swego umysłu, ale przede wszystkim zaletami
serca.
Był wszędzie tam, gdzie ważyły się losy młodzieży i o jej dobro chodziło. Nie
istniał pomiędzy nim a

uczniami żaden dystans, był ich zaufanym powiernikiem

rozjemcą. Rozumiał młodzież jak nikt inny, znał jej wzloty i upadki. Jemu zatem
uczniowie

powierzali swe życiowe kłopoty i młodzieńcze niepokoje, a on z

pobłażliwym uśmiechem pomagał je rozwiązywać.

486
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Tak oto przedstawiają się wybrane sylwetki nauczycieli-wychowawców, którzy
swoją wiedzą i osobowością tworzyli atmosferę

wolsztyńskiego

gimnazjum. A

przecież nie byli oni odosobnieni.
Oprócz mężczyzn były także panie, np. prof. Alojza Tokarzówna,, żona znanego
animatora masowego sportu -Juliana Zwolińskiego, która swą pracą dydaktyczną i
zaangażowaniem w działalność pozalekcyjną w dużym stopniu przyczyniła się do
rozwoju tej placówki.
Wielu nauczycieli, służąc swą wiedzą, oddało Wolsztyńskiemu Gimnazjum
i Liceum całe swe zawodowe życie. Obecnie już ich nie ma, ale przetrwała o nich
pamięć jako

nauczycielach, którzy pozostawali do końca wierni zawsze aktualnej

zasadzie: wychowania uczciwego, prawego obywatela, żarliwego patrioty przepojonego
duchem głębokiego humanizmu.
Te wzniosłe zasady są przez współczesnych nauczycieli wolsztyńskiego
gimnazjum nadal kultywowane .

Wolsztyńska ,,Alma Mater”

Zespół Szkół Zawodowych.
Wkrótce po szkołach ogólnokształcących swoją działalność uruchomiły szkoły
zawodowe i kursy przysposobienia zawodowego.
W tej grupie największą pod względem liczebności uczniów była

szkoła

ogólnozawodowa. Placówka ta pierwotnie mieściła się w obiekcie Szkoły Powszechnej
nr 2. Ze względu na organizacyjny rozwój, w 1946 roku została translokowana do
budynku przy ul. 5 Stycznia, który w okresie dwudziestolecia zajmowała szkoła
zawodowa.
427

Budynek dawnej szkoły zawodowej

Po wojnie w obiekcie tym istniała Wieczorowa Średnia Szkoła Techniczna dla
Pracujących. Jej słuchacze rekrutowali się w większości spośród miejscowych
rzemieślników, którzy w oparciu o tego rodzaju studium zamierzali rozszerzyć zakres
swoich

zawodowych umiejętności i zdobyć status technika. Po dwóch latach

działalności WŚST została rozwiązana.
W przejętym

obiekcie

Szkoła

Zawodowa,

podobnie

jak

w

okresie

międzywojennym, kształciła uczniów, którzy u miejscowych rzemieślników przyuczali
się do zawodu lub przygotowywali do egzaminu czeladniczego. Na takich zasadach
szkoła ta funkcjonowała do 1947 r.487
W związku z reformą systemu oświatowego uległy także
reorganizacji dotychczasowe struktury kształcenia zawodowego.
Ich miejsce zajęły Zasadnicze Szkoły Zawodowe

i Technika.

Stąd z dniem 3 lutego 1947 r. dotychczasowa Szkoła Zawodowa
zostaje przekształcona

w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową i

staje się placówką koedukacyjną. Na dyrektora PŚSZ powołano
Zygfryda Kutznera,488
Dyr. Z. Kutzner

Nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i praktycznej nauki zawodu w
owym czasie byli: Stanisław Skowroński, Bolesław Malkiewicz, Kazimierz Stasiński,
Zuzanna Legomska i Julian Zwoliński.489
Zreformowany

system

kształcenia

zawodowego

zakładał

prowadzenie

praktycznej nauki zawody w oparciu o własna bazę warsztatową. Takiej bazy przy
487

Pod względem organizacyjnym i programowym szkoła zawodowa opierała się na przedwojennej
Szkole Przemysłowo-Dokształcającej, gdyż kształciła również uczniów różnych zawodów.
488
C. Olejnik, tamże, s. 91.
489
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szkole nie było. Aby prowadzić zajęcia praktyczne, przeznaczono na ten cel część sal
dydaktycznych. W pomieszczeniach tych rozmieszczono stanowiska przygotowujące
uczniów do zawodu ślusarza, blacharza i tokarza. Kierownikiem szkolnych warsztatów
został Sylwester Kubicki. Pozostałą kadrę techniczną stanowili: Jan Lisiecki, Roman
Pietrzyński, Witold Polkowski i Stanisław Szczepaniak.490
W powojennym Wolsztynie z każdym rokiem wzrastała liczba uczniów,
zarówno dziewcząt jak i chłopców, pragnących zdobyć stosowny zawód. Tymczasem z
braku odpowiedniej bazy nabór do szkoły był ograniczany. Zaistniała zatem pilna
potrzeba budowy zaplecza warsztatowego.
Aby rozwiązać ten zasadniczy problem, z pomocą pospieszyły władze miasta i
do dyspozycji PŚSZ przekazały sześć poniemieckich baraków. Zostały one usytuowane
nieopodal szkoły, nad jeziorem, na tak zwanym ,,Kaczym Zaułku”. W tych obiektach
stopniowo uruchamiano stosowne stanowiska robocze. W taki sposób dyrekcja
placówki na pewien okres rozwiązała problem szkolenia w zakresie praktycznej nauki
zawodu.
W sąsiedztwie warsztatów wygospodarowano teren, na którym rozmieszczono
boiska do koszykówki, piłki ręcznej

i siatkowej. Natomiast nad brzegiem jeziora

urządzono przystań dla łodzi i innego sprzętu wodniackiego.
Zreformowana szkoła zawodowa oparta na odmiennych niż dotychczas zasadach
programowych szkoliła młodzież na dwóch poziomach: zasadniczym, dwuletnim,
dającym zawód wykwalifikowanego rzemieślnika oraz na poziomie technicznym,
czteroletnim, dającym tytuł technika w zakresie obranej specjalności.
Dzięki dobrej organizacji i doskonałej obsadzie

dydaktyczno - technicznej

każdego roku ZSZ kończyło około setki wysoce wykwalifikowanych ślusarzy,
blacharzy i tokarzy.
W okresie lat 1945-1964 w wolsztyńskiej placówce zawód metalowca zdobyło
1145 uczniów.491 Mając dobre przygotowanie zawodowe, absolwenci tej szkoły nie
mieli trudności w zdobyciu

pracy i realizowaniu się w zakresie wyuczonej

specjalności.
Poza kształceniem szkoła

prowadziła także działalność wytwórczą. Pod

bacznym okiem instruktorów uczniowie wytwarzali poszukiwane na rynku narzędzia i
490
491

Tamże.
Tamże.
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urządzenia techniczne jak: chwytaki do rur, giętki do rurek berckmanowskich, imadła,
gwintownice
można

i wiele innych przydatnych w tamtych czasach narzędzi. Wytwory te

było podziwiać na

międzyszkolnej wystawie reprezentującej dorobek i

osiągnięcia wolsztyńskich szkół.
W 1956 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wolsztynie, podobnie jak wiele
innych tego typu placówek, została przeznaczona do likwidacji. Jednak zdecydowana
postawa

lokalnych władz

wsparta ogólnym protestem społecznym zmusiła

projektodawców do odstąpienia od realizacji tego nierozważnego zamiaru.
Rok szkolny 1956-1957 okazał się niezmiernie trudnym pod względem
organizacyjnym. Wzrosła ilość uczniów, więc wzmogły się trudności lokalowe. Nauka
odbywała się na dwie zmiany i trwała nieprzerwanie od godziny 8.00 do godziny 19-tej.
Obiekt szkolny tętnił także życiem w niedziele, gdyż wtedy odbywały się zajęcia w
ramach kursów dla dorosłych.
Z tej racji zaistniała pilna potrzeba rozbudowy bazy dydaktycznej. Zamiar
poddany przez dyrektora Z. Kutnera spotkał się ze zrozumiałym poparciem władz
miasta Wolsztyna, które na ten cel ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół
przeznaczyły 2 miliony złotych. W ramach tych środków wzdłuż ulicy Rzecznej
wzniesiono pawilon dydaktyczny i budynki socjalne. Zaplanowano również budowę sali
sportowej. Ta miała powstać przy wydatnej partycypacji Wolsztyńskiej Fabryki Mebli.
492

Industrializacja kraju i związane z tym procesem wzrastające zapotrzebowanie
na wysoce wykwalifikowane kadry stworzyły szanse na rozwój szkolnictwa
zawodowego i związaną z tym budowę nowych obiektów. Taki nowoczesny obiekt
szkolny władze Kuratorium

w Poznaniu uwzględniły także w swoich planach

inwestycyjnych. Zagadką było, w którym rejonie województwa zostanie zlokalizowany.
Wybór padł na Wolsztyn. Nowy obiekt szkolny wraz

z zapleczem

warsztatowym, salą gimnastyczną i zespołem boisk sportowych stanął we wschodniej
dzielnicy miasta przy ulicy Kusocińskiego.

492
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Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Kusocińskiego

Wraz z przejściem do nowego obiektu, co nastąpiło w 1969 roku, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa otrzymała imię sławnego wolsztyńskiego rzeźbiarza Marcina Rożka
oraz sztandar ufundowany przez Komitet Opiekuńczy WFM.
Do 1969 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wolsztynie wykształciła 2099
rzemieślników. Z tego 1200 uczniów pobierało praktyczną naukę zawodu w oparciu
o szkolną bazę warsztatową.
W nowym obiekcie szkolnym został podtrzymany

dotychczasowy profil

kształcenia. Wzrosła liczba kandydatów do rzemieślniczych zawodów. W roku
szkolnym 1970-1971 naukę pobierało 803 uczniów, a dwa lata później liczba ta wzrosła
do 1085. W owym czasie w szkole zatrudnionych było 20 nauczycieli przedmiotów
ogólnokształcących i 14 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Z rokiem szkolnym 1975-1976 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wolsztynie
została przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych.
W skład ZSZ wchodziły:
- 7 oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pobierających praktyczną naukę
zawodu w warsztatach szkolnych.
- 22 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej obejmującej
uczniów przyuczających się zawodu u rzemieślników prywatnych lub
w zakładach uspołecznionych.
- 4 oddziały Liceum Zawodowego kształcące tokarzy o specjalności obróbka
skrawaniem.
- 1 oddział Technikum Mechanicznego dla Pracujących.
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Przy tak intensywnym tempie rozwoju obiekt szkolny wnet okazał się za ciasny.
Stąd w jego wnętrzu jak i w obiektach warsztatowych trwały nieustanne przeróbki
adaptacyjne. W taki sposób

przystosowano poszczególne pomieszczenia do

systematycznie wzrastającej liczby uczniów. Wzrastała liczba uczniów, ponieważ
dyrekcja otwierała kolejne oddziały z coraz atrakcyjniejszymi kierunkami szkolenia.
Przez kilka lat przy ZSZ funkcjonowała Szkoła Przysposobienia Zawodowego. Kiedy
nabór do niej ustał, w to miejsce otwarto Technikum Mechaniczne o specjalności
budowa maszyn.
W 1992 roku w ramach ZSZ zostało utworzone Liceum Ekonomiczne
o kierunkach: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość.
Pomyślano również o młodzieży niepełnosprawnej. Aby umożliwić zdobycie
zawodu absolwentom Podstawowej Szkoły Specjalnej Nr 4 w Wolsztynie, utworzono
przy Zasadniczej Szkole Zawodowej oddział specjalny. Wykonując zajęcia warsztatowe
pod bacznym nadzorem instruktorów, uczniowie ci zdobywają niezbędne kwalifikacje
do uprawiania obranego zawodu.
W latach 1996-1997 szkoła została rozbudowana. W dodatkowej części obiektu
zainstalowana została biblioteka z czytelnią i zapleczem, sala komputerowa, osiem
dodatkowych sal lekcyjnych i dwie przestronne szatnie. Stworzone zostały warunki
do

uruchomienia

kolejnych szkół. Stąd z dniem 1 września naukę rozpoczęli

uczniowie Liceum Handlowego.
W

następnych latach stopniowo otwierane były kolejne szkoły: Liceum

Zawodowe o specjalności pracownik administracyjno-biurowy, Liceum Techniczne
o profilu mechanicznym i Liceum Ekonomiczne

o profilu ekonomiczno-

administracyjnym.
U progu trzeciego tysiąclecia do Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie
uczęszczało 2138 uczniów. Pobierali oni naukę w 73 oddziałach wchodzących w skład
15 szkół o różnych specjalnościach. W owym czasie w ZSZ zatrudnionych było łącznie
64 nauczycieli. 493

493

Tamże.
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Kadra kierownicza ZSZ w latach 1947- 2000
Dyrektorzy

Zastępcy

1, Kutzner Zygfryd (1947-1973)

1. Zwoliński Julian (1962-1972)

2. Bagielczyk Ludwik (1973-1976)

2. Legomska Zuzanna (1972-1974)

3, Łuczka Henryk (1978-1985)

3. Glinka Adam (1974-1975)

4..Kowalewicz Zbigniew (1985-1991)

4. Bujakiewicz Urszula (1975-1981)

5.Śnita Tadeusz (1991-2007)

5.Kamieniarz Wiesława (1977-2006)

6.Wawrzynowicz Andrzej (od 2007r.)

6. Wieczorek Bolesław (1981-1997)

7. Filipowska Ludmiła od 1994r.
8. Firlej Tadeusz od 1997r.
9. Buda Grażyna od 2006r.
.
Kierownictwo warsztatów szkolnych w latach 1949-2001
Kierownicy

Zastępcy

1. Kubicki Sylwester (19491966)

1. Andrys Klaus (1976-1998)

2. Polkowski Witold (1966-1984)

2. Bajon Krzysztof (1988-1991)

3. Friedrich Hieronim (1984-1990)

3.RusińskiMieczysław(1999-2000)

4. Maćkowiak Jerzy od 1990 r.

Zespół Szkół Zawodowych (Foto J. P.)
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Zespół Szkół Rolniczych.
W Wolsztynie

szkoła rolnicza wznowiła swoją działalność bezpośrednio po

zakończeniu wojny. Mieściła się

w budynku dawnej szkoły rolniczej przy ulicy

Marcinkowskiego 8, a dyrektorką była Kazimiera Spanily.

Budynek Szkolny

Internat

Pierwotnie było to Liceum Rolnicze, które w 1952 zostało przekształcone na
Państwowe Technikum Rolnicze. Wraz ze zmianą nazwy został wprowadzony
rozszerzony program nauczania. Poza przedmiotami ogólnokształcącym i zawodowymi
program ukierunkowywał szkołę na praktyczną naukę zawodu.
Aby szkoła mogła sprostać temu zadaniu, musiała dysponować własnym
zapleczem gospodarczym. Z tej racji władze ministerialne do dyspozycji Technikum
Rolniczego przekazały Państwowe Gospodarstwo Rolne w Powodowie. Dysponując
tak szeroką bazą do szkolenia zawodowego, należało także w jej sąsiedztwo przenieść
szkołę, a to wiązało się ze z inwestycjami.
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Stało się to realne w 1954 roku, gdy dyrektorem Technikum Rolniczego został
Aleksander Sobotko.

494

Na terenie powodowskiego parku, wzniesiono nowoczesny

obiekt szkolny z dziesięcioma izbami lekcyjnymi, gabinetami przedmiotowymi i salą
gimnastyczną. Wybudowano także internat na 160 miejsc, warsztaty szkolne i budynki
mieszkalne z przeznaczeniem dla kadry pedagogicznej i nauczycieli zawodu.
Wraz z powstaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej wzrósł czterokrotnie
nabór uczniów, z 29 w 1945 r. do 123 w 1955 r. W kolejnych latach poziom naboru
do Technikum Rolniczego systematycznie wzrastał, osiągając na koniec 1965 r. liczbę
358 uczniów.
W 1955 r. Technikum Rolnicze zostało przekształcone w Zespół

Szkół

Rolniczych (ZSR) obejmujący zakresem szkolenia pięć specjalności, w tym technik
mechanizacji rolnictwa. Przy ZSR powstał Ośrodek Kształcenia Kadr Rolniczych, przy
którym były prowadzone kursy na traktorzystów, kombajnistów i wykwalifikowanych
rolników oraz operatorów rolniczych urządzeń technicznych.
Ośrodek prowadził także zespoły i kursy w zakresie szkolenia rolniczego. Po
ich zaliczeniu użytkownicy gospodarstw indywidualnych składali egzamin państwowy,
uzyskując patent wykwalifikowanego rolnika. W latach 1956-1965 tego typu szkolenie
zaliczyło 313 kursantów.
W 1973 r. dyrektorem ZSR w Powodowie mianowany zostaje F. Dudziński.
Funkcję tę sprawował do marca 1977 r. Z jego inicjatywy dotychczasowy Ośrodek
Kształcenia Kadr Rolniczych został przekształcony w Powiatowe Centrum Kształcenia
Rolniczego. W takiej strukturze organizacyjnej placówka ta przetrwała do czasów
transformacji ustrojowej.

494
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Zespół Szkół Rolniczych ( Foto J.P.)

Szkoleniem kadr dla rolnictwa zajmowali się także kierownicy niektórych szkół
podstawowych, organizując przy swych placówkach Zasadnicze Szkoły Rolnicze.
Młodzież pobierająca naukę w tego typu szkołach

w przeważającej części

wywodziła się ze środowisk pegeerowskich. Z naborem młodzieży nie było problemu,
gdyż uzyskanie świadectwa ukończenia ZSR gwarantowało stałą pracę w najbliższym
Państwowym Gospodarstwie Rolnym.
W latach siedemdziesiątych ZSR funkcjonowała także
Podstawowej nr 3

przy Szkole

w Wolsztynie. Organizatorem ZSR i jej dyrektorem w latach 1971-

1972 był mgr Franciszek Dudziński. 495

Niższe Seminarium Duchowne
W latach 1949 - 1960 istniało w Wolsztynie Niższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Poznańskiej. Siedzibą tej unikalnej pod względem organizacyjnym
i programowym szkoły średniej był budynek położony przy ulicy Poznańskiej 32.
Przed wojną znajdowało się w nim przytulisko dla bezdomnych sierot,496 którymi
opiekowały się siostry zakonne ze zgromadzenia św. Wincentego a Paulo.
Zimą 1945 r. podczas wyzwalania miasta obiekt został częściowo zniszczony.
Spłonął dach i uległa naruszeniu konstrukcja górnej kondygnacji. Aby

nie ulegał

dalszej dewastacji, zabezpieczono go prowizorycznym dachem i przez dłuższy czas
pozostawiono w stanie niezagospodarowanym.

495
496
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Obiekt ten obecnie użytkuje Społeczna Służba Zdrowia.
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Według prawa niniejszy obiekt stanowił własność wolsztyńskiej parafii. Stąd
jakiekolwiek próby przejęcia go na cele społeczne spotykały się ze strony władz
kościelnych ze stanowczą odmową. Przejściowo pewną część parterowej zabudowy
,,sierocińca” oddano wolsztyńskiej spółdzielni spożywców pod magazyny.
Obiekt ten okazał się przydatny w 1947 r. podczas wizytacji wolsztyńskiej
parafii

przez

ordynariusza

neoklasycystycznym

archidiecezji

poznańskiej.

Wówczas

pod

jego

tympanonem została odprawiona msza pontyfikalna. Zapewne

wtedy zrodziła się idea, aby ten straszący dotąd pustką obiekt przekazać kurii na cele
kształcenia

młodzieży pragnącej poświęcić się

stanowi duchownemu. Widocznie

zamiar okazał się trafny, skoro go bezzwłocznie rozpatrzono i zaakceptowano.
Znaczącą rolę w tych zabiegach odegrał miejscowy wikary i prefekt ks. Teodor
Lerch. Jako

organizator tej szkoły został mianowany jej dyrektorem. Dzięki

nieprzeciętnym zdolnościom menedżerskim potrafił zmobilizować mieszkańców
Wolsztyna i zachęcić ich do współudziału w tej społecznej akcji. Wnet odrestaurowano
zdewastowane wnętrza, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz odświeżono
elewację budynku. Dnia 1 września 1949 r. Niższe Seminarium Duchowne rozpoczęło
swą edukacyjną działalność we względnie przyzwoitym obiekcie.
Nowo powstała placówka dydaktyczno - wychowawcza była

bezpośrednio

podporządkowana Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Z tej racji Niższe Seminarium
Duchowne było przez władze oświatowe traktowane jako szkoła społeczna,
wyznaniowa. Nie posiadając statusu szkoły państwowej, nie mogło przeprowadzać
egzaminu maturalnego. Nie mogło także liczyć na jakiekolwiek wsparcie materialne ze
strony Ministerstwa Oświaty czy władz lokalnych. Zatem szkoła ta utrzymywała się
wyłącznie z opłat zadeklarowanych przez rodziny uczniów i dotacji wiernych.
Mimo komplikacji i utrudnień Niższe Seminarium Duchowne w Wolsztynie
rozwijało się bardzo sprawnie. Miało zawsze wymaganą liczbę uczniów i niezbędną
pulę środków na swe utrzymanie.
Abiturienci po ukończeniu czteroletniego cyklu nauki na poziomie średniej
szkoły

ogólnokształcącej

egzamin maturalny składali w trybie eksternistycznym.

Większość absolwentów NSD, wśród których znajdował się wolsztynianin Anzelm
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Weiss,497 podejmowała dalszą naukę w Wyższym Seminarium Duchownym, zostając
księżmi, wykładowcami na wyższych uczelniach a nawet biskupami.
Pozostali absolwenci, którzy nie przejawiali powołania do stanu duchownego,
uzupełniali

swe wykształcenie na

kursach pedagogicznych i podejmowali pracę

w szkolnictwie powszechnym.
W 1960 r. Niższe Seminarium Duchowne zostało przeniesione do Gostynia.

Gmach byłego Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie
( foto F.. Enderich)

5. Opieka nad dzieckiem
Przy Inspektoracie Szkolnym w Wolsztynie, a od lat pięćdziesiątych przy
Wydziale Oświaty i Wychowania PPRN, działał referat opieki nad dziećmi. Roztaczał
on opiekę

i sprawował nadzór nad przedszkolami, żłobkami, domami dziecka,

świetlicami przyszkolnymi, dworcowymi i osiedlowymi, ogródkami jordanowskimi
oraz placami gier i zabaw.
Wśród wymienionych placówek opiekuńczo - wychowawczych najwcześniej
swoją działalność podjął ośrodek prowadzony przez siostry zakonne. Roztaczały one
opiekę nad sierotami, które postradały rodziców na skutek działań wojennych
i niemowlętami porzuconymi podczas exodusu ludności niemieckiej.
Ośrodek działał przejściowo, dopóki nie powstał Dom Dziecka PKP przy ulicy
Marcinkowskiego przekształcony z czasem w Państwowy Dom Dziecka. Wówczas on
przejął opiekę nad sierotami i prowadził

497

nieprzerwanie do czasu przeniesienia tej

C. Olejnik, tamże, s.299.
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placówki do Gościeszyna. W okresie od 1951 do 1965 r. zostało usamodzielnionych
84 wychowanków.
W czasach powojennych na terenie miasta funkcjonowały trzy przedszkola i
jeden żłobek. Pierwsze przedszkole znajdowało się przy ulicy Ogrodowej w budynku
adaptowanym po dawnej szkole ćwiczeń, drugie przy ul. Poniatowskiego 25.
Trzecie przedszkole mieściło się w baraku przy ulicy Lipowej. Ze względu na
nieodpowiednie warunki higieniczno - sanitarne i ciasnotę lokalową w lipcu 1969 roku
placówkę tę przeniesiono na ulicę Kusocińskiego do nowo zbudowanego obiektu.
W latach pięćdziesiątych stały się odczuwalne skutki powojennego wyżu
demograficznego. Wzrosła liczba młodzieży w wieku szkolnym,

miejscowej jak

i dojeżdżającej. W trosce o nią przy szkołach uruchamiano stołówki i prowadzono
świetlice.
Świetlica

funkcjonowała

także

na

wolsztyńskim

dworcu

kolejowym.

Zapewniała ona godziwe warunki młodzieży oczekującej na przyjazd pociągu lub
autobusu.
Na podobnych zasadach funkcjonowały świetlice prowadzone przez Komitety
Osiedlowe.
Świetlice osiedlowe

zapewniały opiekę

dzieciom,

które po zajęciach

szkolnych oczekiwały na powrót rodziców z pracy. Służyły także za lokum osiedlowej
młodzieży, która w kulturalnych warunkach

mogła posłuchać muzyki, przejrzeć

kolorową prasę, obejrzeć telewizję lub rozegrać partyjkę szachów.
Najbardziej

lubianym przez dzieci miejscem

były place gier i zabaw

nazywane niegdyś ,,ogródkami jordanowskimi”. Istniały one przy przedszkolach,
szkołach i na osiedlach mieszkaniowych.
Jednak żaden z nich nie dorównał ogródkowi jordanowskiemu, jaki władze
miasta urządziły w miejskim parku. Były tam piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki,
karuzele, równoważnie itp. A wszystkie urządzenia zostały

w sposób estetyczny

wkomponowane w tło parku, tak, że z otaczającą zielenią tworzyły znakomitą
harmonię.
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6.Związek Nauczycielstwa Polskiego
Najbardziej skoordynowaną i zdyscyplinowaną grupą

zawodową

są

nauczyciele. Wynika to z ich wrodzonych cech i powołania, walorów, które
predestynują ich do wykonywania

tak zaszczytnej, ale niezmiernie trudnej

i

odpowiedzialnej pracy.
Od czasu powstania w Wolsztynie pierwszej placówki oświatowo wychowawczej nauczyciele byli

zawsze związani

z określonym środowiskiem

społecznym i kulturalnym. Jako pedagodzy kształtowali nie tylko umysły i charaktery
młodego pokolenia, ale przygotowywali je do życia w nowej rzeczywistości. Z tej
racji stawali się ideowymi przywódcami, gdyż torowali drogę postępowi społecznemu,
ożywiali kulturę,

przeobrażali

środowisko, przystosowując

je do

wymogów

współczesnego świata.
Stąd władze administracyjno – polityczne nauczycieli darzyły szczególnym
zaufaniem, powoływały do sprawowania odpowiedzialnych funkcji, powierzały im
określone zadania ideowo – wychowawcze. Nauczycieli powoływano do pracy w
aparacie partyjnym, wybierano

na radnych, a nawet powierzano im urząd

przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej lub Komitetu Frontu Jedności Narodu.
Nauczyciele pracowali również w różnych komitetach społecznych i
organizacjach

młodzieżowych.

Prowadzili

zespoły

artystyczne

i

sportowe.

Przygotowywali programy artystyczne na okolicznościowe akademie, imprezy
kulturalne, obchody rocznicowe i jubileusze. Uczestniczyli w wiecach, masówkach i
manifestacjach patriotyczno – politycznych. Swym zaangażowaniem społecznym oraz
oddaniem pracy nad wykształceniem i wychowaniem przyszłego społeczeństwa
nauczyciele stanowili zasadniczy człon

w ogólnonarodowym froncie

ideowo –

politycznym państwa.
Doceniając rolę nauczycieli-wychowawców w kształtowaniu nowego oblicza
polityczno – ideowego i społecznego narodu, władze ustanowiły doroczne święto:
Dzień Komisji Edukacji Narodowej, pospolicie nazywane Dniem Nauczyciela. Od tej
pory w dniu 14 października odbywały się okolicznościowe akademie, wygłaszane
były referaty, z których pod adresem nauczycieli i ich pracy wypływało wiele ciepłych
słów. W dowód wdzięczności nauczycielom wręczano

kwiaty, listy dziękczynno-

pochwalne i odznaczenia państwowe.
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Nauczyciele jako jedna z nielicznych grup zawodowych posiadają własny
kodeks zwany Kartą Nauczyciela. Pod tym względem nauczyciele znaleźli się na
pozycji uprzywilejowanej, w jednym gronie z górnikami, hutnikami i stoczniowcami.
Nauczyciele posiadają własną organizację zawodową, która zrzesza większość
czynnych nauczycieli i pracowników oświatowo – szkolnych. Nosi ona nazwę: Związek
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP).
Organizacja ta

posiada już ponad stuletnią tradycję. Tyle

bowiem czasu

upłynęło, odkąd w 1905 roku grupa polskich nauczycieli spotkała się w Pilaszkowie
koło Łowicza, gdzie podjęła rezolucję żądającą wprowadzenia we wszystkich szkołach
ludowych nauczania w języku polskim. 498
Odzewem tego spotkania było tworzenie organizacji skupiających polskich
nauczycieli szkół średnich i początkujących. Tak narodził się

ogólnopolski

nauczycielski ruch zawodowy, który po pewnym czasie powołał jedną wspólną
organizację o nazwie: Polski Związek Nauczycielstwa.
W Wolsztynie organizacja jednocząca nauczycieli powstała w 1918 roku,
bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości. Zapewne stało się to niebawem po tym, jak
nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie. Organizacja przyjęła nazwę: Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Nauczycieli.
Przeciwko

takiemu

jednoznacznie

określającemu

się

stowarzyszeniu

opowiedziała się grupa postępowych pedagogów, których ideowym przywódcą był
profesor Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie Wiktor Wandycz. Z jego
inicjatywy wiosną 1928 roku zwołano ogólne zebranie nauczycieli, na którym
utworzono pierwsze związkowe ,,Ognisko” ZNP.
W skład Zarządu ,,Ogniska” weszło 17 nauczycieli. Prezesem został Wiktor
Wandycz, a sekretarzem - Stefan Zygmański. Pozostali to członkowie zarządu: Leon
Rogoziński, Stefan Zieliński, Kazimierz Nowacki, Alfons Pierzchalski, Maria i
Stanisława Paluszkiewiczówny, Antoni Sturny, Józef Mączyński, Jan Dobrowolski,
Nikodem Mierzwicki, Cyryl Napieralski, Jan Prządka, Jan Krysta oraz Marian Bogusz i
Adolf Szalankiewicz.499

498

,,Głos Wolsztyński” Nr 166, 1965 rok. J. Zwoliński, Referat na Jubileusz 60 - lecia Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
499
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W kolejnych latach do ,,Ogniska ZNP” przystąpili nowi członkowie: Franciszek
Borowczak, Józef Piętka, Ewa Kumoch, Ewa Gortatowa, Stefania Klemkowa, Teresa
Staniszewska, Wojciech Berliński i Franciszek Gryca.500
Rozrosła się liczba związkowych członków, dlatego zaistniała potrzeba
powołania drugiego ,,Ogniska”. Utworzono je w 1932 roku w Rakoniewicach, a na
prezesa wybrano Jana Lipińskiego.
Stworzyło to podstawy do utworzenia w Wolsztynie Zarządu Oddziału
Powiatowego. Pierwszym prezesem ZOP ZNP został zasłużony kierownik Szkoły
Powszechnej nr 1 w Wolsztynie – Antoni Sturny.
Od chwili powstania Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP

rozwijał bardzo

aktywną działalność organizacyjną. Z jednej strony konsolidował związkowe szeregi, z
drugiej walczył o umocnienie ideowe związku i doskonalenie zawodowe młodych
nauczycieli.
W 1937 roku w walce z sanacyjnym reżimem

wolsztyńscy nauczyciele

wykazali szeroko pojętą solidarność i wielką odwagę. Dali temu wyraz, kiedy po
burzliwych ogniskowych spotkaniach opowiedzieli się po stronie Zarządu Głównego i
poparli ogólnopolski strajk nauczycielski.
Drugim sprawdzianem nauczycielskiego solidaryzmu był okres niemieckiej
okupacji. Swe obywatelskie zaangażowanie w pracę dla odrodzonej Ojczyzny i żarliwą
patriotyczną postawę wielu wolsztyńskich nauczycieli opłaciło życiem. Na polu walki
lub

w kazamatach

hitlerowskich więzień i w obozach koncentracyjnych zginęli:

Antoni Sturny, Wiktor Wandycz, Stanisław Roj, Stanisław Grzybowski, Antoni Jujka,
Ignacy Kaleta, Walenty Kuska, Franciszek Gryca, Ludomir Olejniczak, Stefan
Sobieszczyk, Wiktor Primke, Władysław Majda, Piotr Mazur, Marian Pusch, Julian
Prauziński, Edward Tomiński, Stefan Rysman i Czesław Maszner.
Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP uczcił ich pamięć, umieszczając w gmachu
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie okolicznościową tablicę.
Ci, których okupant nie dopadł, podjęli z zaborcą Polski walkę podziemną. Inni
należeli

to tajnych organizacji, które niosły pomoc materialną jeńcom wojennym

przetrzymywanym za drutami stalagu. Jeszcze inni organizowali komplety tajnego

500

Tamże.
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nauczania. Należeli do nich między innymi: Ewa Kumoch, Zygfryd Kutzner i Maria
Rabiega.
Po wyzwoleniu ZNP natychmiast wznowił swą statutową działalność. Nastąpiło
to 14 kwietnia 1945 roku. Najpierw jednak dopomógł doprowadzić do porządku szkoły,
skompletować sprzęt i pomoce dydaktyczne i wznowić nauczanie. Do tych oddanych
sprawie nauczycieli - związkowców

należeli: Piotr Prokurat, Zygfryd Kutzner,

Ewa Kumoch, Wojciech Berliński, Jan Lipiński, Andrzej Rzanny, Bolesław Zieliński,
Alfons Pierzchalski, Jan Lorenc, Wiktor Hajduk, Józef Roczyński i Czesław
Paździor.501
W pierwszych powojennych latach odczuwało się dotkliwy brak fachowców
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Dotyczyło to także szeregów
nauczycielskiej kadry. Lukę tę starano się uzupełnić poprzez zatrudnianie osób
z wykształceniem średnim bez wymaganego przygotowania pedagogicznego. Zaistniała
zatem

potrzeba objęcia

tych młodych nauczycieli opieką koleżeńską ze strony

doświadczonych pedagogów.
To zadanie przejął na siebie ZNP. Obok takich zagadnień jak praca społecznooświatowa czy troska o poprawę bytu materialnego na pierwszej pozycji umieścił
dokształcanie merytoryczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zadania te były
realizowane poprzez specjalne kursy oświatowo-dydaktyczne i nauczycielskie grupy
samokształceniowe. Główny jednak nurt szkolenia i doskonalenia zawodowego
nauczycieli był prowadzony w ramach konferencji rejonowych.
Konferencje rejonowe były w owym czasie nie tylko formą powszechnego
doskonalenia

zawodowego,

ale

także

przykładem

towarzysko-związkowego

współdziałania.
Nieco odmienny charakter posiadały konferencje nauczycielskie zwane
,,sierpniówkami”. Konferencje te miały charakter masowy, grupowały wszystkich
nauczycieli, zarówno szkół podstawowych jak i średnich.
Każdorazowo w tego rodzaju

nauczycielskich sejmikach uczestniczyli

przedstawiciele władz polityczno - administracyjnych
zasadniczym punktem

501

konferencji były referaty

miasta i powiatu. Dlatego
sekretarza partii i inspektora

Tamże.
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szkolnego. Ukazywano w nich

kierunki ideowo-politycznych założeń państwa i

podawano wytyczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej

na kolejny rok szkolny.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni popierał społeczno-oświatową
politykę państwa i mobilizował nauczycielskie szeregi do jej realizacji. Było to
możliwe, gdyż na 589 nauczycieli szkół i wychowawców różnego typu placówek
oświatowo-opiekuńczych prawie wszyscy należeli do ZNP.502
Do ZNP należeli także pracownicy administracji i obsługi szkół, w sumie 167
osób. Ponadto w ramach ZNP działała Sekcja Emerytów i Rencistów, która zrzeszała
58 nauczycieli.503 W takich strukturach organizacyjnych wolsztyńskie szkoły i ZNP
pozostawały do 1975 roku.
Na skutek nowego podziału administracyjnego kraju zostały wprowadzone
zbiorcze szkoły gminne. Do ich struktur przystosowano dawne ogniwa ZNP, powołując
w ich miejsce gminne lub miejsko-gminne związkowe rady zakładowe.
Na podstawie uchwały Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej 14 marca
1976 roku w Wolsztynie utworzono 7 ognisk związkowych, sześć szkolnych i jedno
przedszkolne. Obejmowały one swym zasięgiem także nauczycieli z okolicznych szkół
gminnych.
Dla koordynowania pracy ognisk powołano w Wolsztynie Miejsko - Gminną
Radę Zakładową ZNP. Działała ona sprawnie do czasu powołania przez nauczyciela
Zbigniewa Skowrońskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
,,Solidarność”. Od tej chwili zaczęły się w Radzie

Zakładowej ZNP ideologiczne

rozdźwięki. Ponieważ część członków ZNP przeszła do ,,Solidarności”, zmniejszyła się
liczba członków i należało wyłonić nowe władze.
Na konferencji w dniu 24 lutego 1980 roku w wyniku tajnego głosowania
do Prezydium Rady Zakładowej ZNP weszli: Wiktor Hajduk – prezes, Kazimierz
Wawrzynowicz – wiceprezes, Danuta Sworowska – sekretarz, Jadwiga Pietrzyk –
skarbnik oraz członkowie Edward Laskowski i Witold Polkowski. 504
W wyniku wyborów przeprowadzonych ponownie 4 grudnia 1980 roku
w Prezydium Rady Zakładowej ZNP znaleźli się: Edmund Krawczyk jako prezes,
Stanisław Warguła – I

wiceprezes, Kazimierz Wawrzynowicz - II wiceprezes,

502

K. Wawrzynowicz, Działalność Wolsztyńskiego Oddziału ZNP. (znp.edu.pl/historiawolsztyn-4.htm)
Tamże.
504
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Wiesława Kamieniarz – sekretarz, Jadwiga Pieprzyk - skarbnik. Członkami Rady
Zakładowej zostali: Wiktor Hajduk, Anna Pierzchalska, Bogumił Pogonowski i
Zbigniew Derwich.505
W tym trudnym dla zachowania związkowej jedności okresie ZNP skupiał się
głównie na realizacji zadań statutowych.
- Interesował się sprawami bytowymi, rozciągając je na wczasy pracownicze,
uczestnictwo nauczycielskich dzieci w koloniach i obozach letnich.
- Nadzorował kasy zapomogowe - pożyczkowe pod kątem prawidłowego
rozdziału funduszu zakładowego.
- Powoływał społecznych inspektorów pracy i przeprowadzał kontrole szkół pod
względem przestrzegania zasad BHP.
- Organizował konferencje pedagogicznej i imprezy okolicznościowe np. z okazji
50-tej rocznicy powołania Ogniska ZNP w Wolsztynie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego był także propagatorem nowatorstwa
pedagogicznego. Z jego inicjatywy został

powołany Rejonowy Ośrodek Postępu

Pedagogicznego. Instytucją tą kierował

długoletni członek ZNP - Edward

Laskowski. 506
W ramach ROPP nauczyciele doskonalili swą zawodową wiedzę, prowadzili
odczyty pedagogiczne i wykonywali własnego pomysłu pomoce dydaktyczno-naukowe
Swoje racjonalizatorskie osiągnięcia prezentowali na okolicznościowych wystawach
organizowanych z okazji konferencji sierpniowych.
Przy związku ZNP działała Komisja Historyczna. Poza kompletowaniem
dokumentów dotyczących nauczycieli i szkolnictwa na Ziemi Wolsztyńskiej oraz
powstania i rozwoju ZNP członkowie Komisji zabiegali także, aby władze Wolsztyna
nadały

ulicom nazwy zasłużonych

pedagogów.

Dzięki temu znajdują się w

Wolsztynie ulice noszące nazwę zasłużonych dla miasta nauczycieli: Karola
Adwentowskiego, Franciszka Jujki i Antoniego Sturnego.
Na przestrzeni dziejów ZNP obchodził wielokrotnie swoje jubileusze. Po raz
pierwszy miało to miejsce w 1958 roku z okazji 30-tej rocznicy.
Obchody jubileuszowe połączono z dorocznym świętem Dnia Nauczyciela. Były
okolicznościowe przemówienia i życzenia od sekretarzy partii i przewodniczących rad
505
506
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narodowych. Okazale prezentował się chór kierowany przez nauczyciela Józefa Samola
i zespół wokalno - taneczny prowadzony przez długoletniego profesora wolsztyńskiego
gimnazjum Karola Jabłońskiego.
Wielu wolsztyńskich nauczycieli wyróżniono odznaczeniami państwowymi,
odznakami honorowymi, listami pochwalnymi, dyplomami i nagrodami.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski został nadany rzez Radę Państwa
zasłużonemu dyrektorowi LO w Wolsztynie Leonowi Wachowiakowi.
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Wiktor Hajduk i Gabriela Kamieniarz.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Janusz Bochniak, Tadeusz Marcinkiewicz, Henryk
Olejnik i Czesław Paździor.
Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczono: Henryk Bok, Franciszek Dudziński,
Bogumił Pogonowski i Arleta Ratajska.
Odznakę Honorową ,,Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego otrzymał
Kazimierz Wawrzynowicz.
Najwięcej medali, dyplomów i nagród przyznała Rada Postępu Pedagogicznego.
Otrzymali je: Stanisław Mądroszyk, Józefa Andrzejak, Maria Jankiewicz, Barbara
Janowicz i Joachim Mrozkowiak.
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Kolejne jubileusze ZNP obchodził z okazji 35-lecia, 50-lecia i 60-lecia. Relacje
z niniejszych obchodów publikował ,,Głos Wolsztyński”. Na jego łamach znajduje się
między innymi artykuł Czesława Olejnika ,,Myśli jubileuszowe”.507
W 1958 roku należało do ZNP 371 nauczycieli, którzy zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami pracowali w czterech sekcjach tematycznych: historycznej, socjalnobytowej, sportowej i szkoleniowej. Niezależnie przy związku działały grupy: chóralna,
taneczna, teatralna i plastyczna.
Zespół chóralny w związku z ,,Milenium” wyuczył się kilku zapomnianych,
dawnych pieśni patriotycznych i zaprezentował je podczas okolicznościowej akademii.
Zespół taneczny przygotował wiązankę tańców ludowych związanych z obrzędowością
weselną. Grupa plastyczna przygotowała zestaw prac malarskich i zaprezentowała je
podczas ogólnej wystawy w Miejskim Domu Kultury. Grupa teatralna prowadzona
przez Zbigniewa Skowrońskiego wystawiła szereg współczesnych sztuk. Aktywność
nauczycielskiej organizacji związkowej zależała od zaangażowania i pomysłowości
prezesa i członków zarządu.
W latach 1945-1981 funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP
kolejno pełnili: Piotr Prokurat (1945), Zygfryd Kutzner (1946), Alfons Pierzchalski
(1947), Tomasz Setny (1948), Andrzej Rzanny (1949), Józef Roczyński (1950-1956),
Julian Zwoliński (1957-1968), Wiktor Hajduk (1969 - 4 XII 1980), Edmund Krawczyk
(4 XII 1980 – 13 XII 1981).508
Po wprowadzeniu stanu wojennego dalsza działalność Rad Zakładowych ZNP została
zawieszona.
Spośród

grona prezesów wyróżnić należy tych nauczycieli, którzy funkcje

związkowe sprawowali przez szereg kadencji. Należeli do nich Julian Zwoliński i
Wiktor Hajduk.
J. Zwoliński

poza pracą związkową

interesował się szczególnie sportem.

Wynikało to z jego zawodowego przygotowania jako nauczyciela wychowania
fizycznego. To zaangażowanie ujawniło się, kiedy został powiatowym instruktorem
wychowania fizycznego. W całej pełni natomiast wystąpiło w latach 1950-1958, kiedy
został

powołany

na

kierownika

Powiatowego

Ośrodka

Doskonalenia

Kadr

Oświatowych przy Wydziale Oświaty PPRN w Wolsztynie.
507
508

Tamże, Nr 126, 1962 rok.
Tamże, Nr 147, 1963 rok. (Art. W. Hajduka, Myśli jubileuszowe.)
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Z tej racji J. Zwoliński zachował się w pamięci wolsztynian jako doskonały
organizator imprez sportowych, a wśród nauczycieli jako kierownik kursów
wychowania fizycznego. Będąc metodykiem, znał doskonale bazę szkół i warunki w
nich panujące. Propagował zatem program zastępczy, który uwzględniał prowadzenie
zajęć wf na boisku lub placu szkolnym ze szczególnym ukierunkowaniem na ćwiczenia
lekkoatletyczne.

Był współorganizatorem Ośrodka Sportów Wodnych przy LO w

Wolsztynie.509
Profesor W. Hajduk w latach sześćdziesiątych pełnił funkcję

kierownika

Wydziału Oświaty i Wychowania w Wolsztynie. W pamięci dyrektorów szkół zachował
się jako dobry gospodarz dbający o należyty rozwój oświaty. W ocenie
nauczycielskiej

pracy

był obiektywny i sprawiedliwy.

Szczególną opieką otaczał młodzież Państwowego Domu Dziecka i pozostającą
w rodzinach zastępczych. Z tej racji włączył się aktywnie w pracę Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, zabiegając

w wolsztyńskich zakładach

przemysłowych i

spółdzielniach pracy o materialne wsparcie zadań statutowych tej organizacji.
Jako zapalony filatelista pełnił w miejskim kole funkcję prezesa. Był także
jednym

z

założycieli

Oddziału

Powiatowego

Wielkopolskiego

Towarzystwa

Kulturalnego. Jako działacz WTK przyczynił się do upamiętnienia miejsc związanych
z Michałem Drzymałą, Marcinem Rożkiem, Krzysztofem Żegockim i Józefem Marią
Hoene – Wrońskim. 510
Prof. W. Hajduk jest także autorem publikacji ,,Martyrologia nauczycieli
wolsztyńskich”. On także z okazji 50-tej rocznicy powstania ZNP opracował
monografię wolsztyńskiej organizacji związkowej.

7. Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) zarówno w okresie międzywojennym jak
i w latach 1945-1948 nie był w Wolsztynie organizacją masową. Reaktywowana
w marcu 1945 roku w Wolsztynie organizacja harcerska rozwinęła swoją działalność
jedynie na terenie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Stało się to za sprawą
druha J. Bojarskiego, który po uzyskaniu zgody Komendy Chorągwi Harcerskiej w

509
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C. Olejnik, tamże, cz. I, s. 224.
Tamże, s. 58.
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Poznaniu

odtworzył przy wolsztyńskim ogólniaku opartą na przedwojennych

skautowskich strukturach harcerską drużynę im. Romualda Traugutta.511
Przy szkołach powszechnych działalność ZHP była znikoma i ograniczała się
w zasadzie do dwóch drużyn: zuchowej i harcerskiej.
Wraz z rozwojem sieci harcerskich drużyn powołano w Wolsztynie Powiatową
Komendę Hufca. Miała ona siedzibę przy ulicy Kościelnej. W 1949 roku jej
komendantem został Kazimierz Żurek. Pełnił on tę funkcję społecznie. Pracą
organizacyjną i biurową zajmowała się Irena Brychcy. Natomiast rolę gospodarza
spełniał Henryk Konieczek. Była to funkcja bardzo odpowiedzialna, gdyż w owym
czasie Komenda Hufca posiadała spory majątek. Składały się nań otrzymane z
amerykańskiego demobilu namioty, a od stowarzyszenia UNRRA żywnościowe
paczki.
Z braku odpowiedniego zaplecza

magazynowego zarówno namioty jak

i ,,unrrowskie” dary były składowane w pomieszczeniu biurowym. Pomieszczenie to
się opróżniało dopiero z nastaniem harcerskiego lata.
Akcje obozowe, rajdy turystyczne lub rowerowe i piesze wycieczki to formy
harcerskiej działalności. Stąd każda z drużyn starała się spędzić wakacyjny czas w
jakiś urozmaicony sposób, organizując tego typu atrakcyjne formy wypoczynku.
Harcerze ze szkół podstawowych wybierali na swe obozowiska miejscowości w
powiecie wolsztyńskim
Drużyna

jak Osłonin, Drzymałowo, Grójec czy Kuźnica Zbąska.

harcerska

przy

wolsztyńskim

,,ogólniaku”

swe

obozowe

zainteresowania skierowała na Ziemie Odzyskane. Stąd pierwszy po wojnie obóz
harcerski

urządziła w Lubawce nad granicą czeską. Była to prawdziwa szkoła

przetrwania. Zamiast namiotów mieli własnym pomysłem sklecone szałasy, a podstawę
wyżywienia stanowiły owoce natury. Chociaż okolica uchodziła za niebezpieczną,
organizowali harcerskie wypady na karkonoskie szczyty, zwiedzali ruiny okolicznych
zamków i zażywali kąpieli w rzece Bóbr. Posiadali własną orkiestrę złożoną z werbli i
fanfar. Zatem w obozie było głośno i huczno. Szczególnie odczuwali to mieszkańcy
Lubawki, kiedy w niedzielę drużyna

im. R. Traugutta w takt tej hałaśliwej orkiestry

podążała do miejscowego kościoła.

511

Tamże, s.174.
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Na tym typowo harcerskim obozie funkcję oboźnego sprawował Zygmunt
Machoy.512
W następnych latach harcerskie obozy były organizowane

w bardziej

przyjaznych warunkach w Bobrownikach i Olejnicy. Drużyna posiadała już namioty,
kompletne obozowe wyposażenie i własny sztandar. Trzeba przyznać, że w tych
trudnych powojennych latach harcerze z ,,ogólniaka” radzili sobie nie najgorzej
513

.Drużyna ta również jako jedyna

w wolsztyńskim hufcu posiadała nad jeziorem

harcerską stanicę wyposażoną w wodniacki sprzęt.
Dalszą działalność tej zasłużonej dla Ojczyzny organizacji młodzieżowej w
1950 roku przerwała decyzja Ministra Oświaty o rozwiązaniu ZHP. Stało się tak
dlatego, iż Związek Harcerstwa Polskiego ze względu na swe patriotyczno - katolickie
tradycje nie wyraził zgody na akces do ZMP.
Na jego miejsce powołano Organizację Harcerską Polski Ludowej (OH PL),
która odtąd działała jako półautonomiczny człon ZMP. Od tego czasu we wszystkich
wolsztyńskich szkołach podstawowych istniała OH, a w średnich ZMP.
Pozbawiona umundurowania i skautowskiego ducha, bez symboliki, oznak
sprawnościowych, stopni

i funkcji członkowskich nowa organizacja dziecięca w

niczym nie przypominała tradycyjnego harcerstwa. Stała się w swej treści uboga i
narodowo obca. Członkowie OH w granatowych spodniach, białych koszulach i
czerwonych chustach niczym nie różnili się od radzieckich pionierów. Stąd przyjęło się
określenie ,,polscy pionierzy”.
Internacjonalistyczna w formie a socjalistyczna w treści organizacja harcerska
była kilkakrotnie tematem obrad
komunistom zależało,

Komitetu Powiatowego Partii. Wolsztyńskim

aby oparta na pionierskich wzorcach organizacja dziecięca

istniała w każdej placówce dydaktyczno-wychowawczej i żeby była w swej istocie
organizacją masową. Stąd w planach

wychowawczych szkół OH zajmowała

priorytetową pozycję i była przez dyrekcję jak i rady pedagogiczne otaczana szczególną
opieką.

*

*

*

512

Tamże.
Z. Machoy w art. ,, Harcerskie wspomnienie w sercu zachowane”, opisuje obóz harcerski w
miejscowości Silna. ,,Głos Wolsztyński”, Nr 8, R. 2006, s.16-17.
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W 1956 roku na fali październikowej odnowy wznowił przerwaną działalność
Związek Harcerstwa Polskiego. Jak grzyby po deszczu odradzały się przyszkolne
drużyny. Wielki w tym odradzającym procesie udział mieli nauczyciele-harcerze,
którzy natychmiast odpowiedzieli na zew Naczelnika Chorągwi i w swych miejscach
pracy reaktywowali harcerskie zastępy. W taki sposób przy udziale nauczyciela fizyki
hm. Henryka Kamińskiego przy Wolsztyńskim Liceum wznowiła przerwaną
działalność harcerska drużyna im. R. Traugutta.
Podobnie przy aktywnym zaangażowaniu nauczyciela Floriana Antkowiaka
w Szkole Podstawowej Nr 1 działalność rozpoczęły harcerskie drużyny, które wnet
utworzyły harcerski szczep. Również bardzo aktywnie działającą harcerską drużynę
przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie utworzył Zbigniew Kowalewicz.
Pod wpływem odradzającego się ZHP działalność wznowiła także Komenda
Wolsztyńskiego Hufca.
Poza wymienionymi już nauczycielami swoją przynależność do odrodzonego
ZHP i gotowość pracy w jego szeregach zadeklarowało także wielu nie związanych
dotychczas z harcerstwem osób. Między innymi swój akces zgłosił Kazimierz Żurek i
Bogdan Koczorowski.514 Przy Komendzie Hufca powołali oni Radę Instruktorską
odpowiedzialną za działalność i rozwój harcerskich szeregów. Ustalone przez radę
kierunki programowe stawały się wytycznymi w pracy harcerskich drużyn i szczepów.
Przyjęcie tak ukierunkowanej działalności w harcerskiej pracy wynikało z
założeń programowych lansowanych przez Komendę Chorągwi ZHP. Polegały one na
podejmowaniu przez poszczególne drużyny zadań, które wynikały z haseł: ,,Pracą
służyć Ojczyźnie”, ,,Gromadzić pamiątki związane z przeszłością”, ,,Opiekować się
miejscami pamięci narodowej”, ,,Dbać o sprawność fizyczną i zdrowie”. Hasła te
stawały się treścią harcerskich alertów.
Pierwszy alert Naczelnika ZHP miał miejsce w maju 1965 roku, w przeddzień
obchodu dwudziestej rocznicy zakończenia wojny. Wzywał on harcerzy jak i młodzież
niezrzeszoną na szlaki historii.
Był to wielki wiosenny zwiad, podczas którego poszczególne zastępy harcerzy
realizowały określone zadania. Między innymi musiały odwiedzić miejsca związane
514

Tamże.
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z walką

lub męczeństwem Polaków podczas II wojny światowej. Miały obowiązek

uporządkować

te miejsca, złożyć na nich kwiaty i opisać ich aktualny stan. Ponadto

musiały odnaleźć świadków tamtych wydarzeń i przeprowadzić z nimi wywiady.
Po zakończeniu alertowej akcji w szkołach odbyły się uroczyste apele, na
których przedstawiciele poszczególnych grup zwiadowczych składali meldunki o
wykonaniu zadania i zdawali relacje ze spotkań ze świadkami wojennych wydarzeń.
Zgodnie z alertowym przesłaniem przebywający na obozie letnim w Kuźnicy
Zbąskiej harcerze Wolsztyńskiego Hufca ZHP w miejscu zamordowania
zbudowali trwały pomnik

515

Polaków

. Niezależnie od tego czynu zgromadzili mnóstwo

materiału, który opracowany w formie referatów i sprawozdań trafił do Głównej
Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie.
Doniosłą rolę w kształtowaniu patriotycznych postaw członków ZHP i
wyrabiania u nich należytego stosunku do przeszłości odegrał VI Alert. Odbył się on w
maju 1970 roku

i przebiegał pod hasłem: „Trwały ślad w pamięci narodowej”. Jego

konsekwencją było masowe organizowanie w szkołach ,,Izb Pamięci Narodowej”, w
których młodzież gromadziła: dokumenty, zdjęcia mapy i przedmioty trwałe związane
z naszą przeszłością.
Izby Pamięci istniały we wszystkich wolsztyńskich szkołach i były niezmiernie
przydatne w pracy dydaktyczno-wychowawczej, głównie na lekcjach języka polskiego,
historii i wychowania obywatelskiego.
Alert VII w 1971 roku miał za zadanie zapoznać harcerzy i zuchów z tradycją
organizacji młodzieżowych działających w latach hitlerowskiej okupacji jak i w okresie
powojennym. Celem alertu było hasło: ,,Naszej Biało-Czerwonej – pamięć, sprawność
i czyn”. Z tej racji harcerska młodzież spotykała się z ludźmi, którzy zaraz po przejściu
frontu podjęli trud odbudowy Wolsztyna, organizowali instytucje administracyjne,
uruchamiali zakłady pracy lub jako pionierzy uczestniczyli w zagospodarowywaniu
Ziem Odzyskanych. W przeddzień alertowej akcji harcerze wykonywali czyn
społeczny. W jego ramach uporządkowali skwery, place, ulice i park, w którym
posadzili drzewa i krzewy.
W 1972 roku zrodziła się bardzo wzniosła idea. W Międzylesiu koło Warszawy
rozpoczęto budowę Pomnika - Szpitala ,,Centrum Zdrowia Dziecka”. Wznoszony
515

Z. Kowalewicz, uczestnik obozu w Kuźnicy Zbąskiej wspomina jak pod kierunkiem K. Żurka
i H. Konieczka był świadkiem budowy tego monumentu. ( G.W., Nr 3, R. 2005, s. 27).
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społecznym sumptem szpital borykał się z ogromnymi trudnościami finansowymi. Z tej
racji ukazał się skierowany do społeczeństwa apel znanej pisarki książek dla dzieci Ewy
Szelburg-Zarębiny o wsparcie tej niezmiernie pożytecznej inwestycji.
Apel pisarki podjął Związek Harcerstwa Polskiego. Dlatego VIII Alert
przebiegał pod hasłem: ,,Sprawni i zdrowi - dziś i jutro”. W ramach alertowej akcji
harcerze przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na Centrum Zdrowia Dziecka, odwiedzili
Wolsztyńską Przychodnię Zdrowia i Pogotowie Ratunkowe, przeprowadzili rozmowy z
lekarzami i pielęgniarkami, spotykali się z chorymi. Na zakończenie alertu odwiedzili
dom, w którym mieszkał sławny bakteriolog doktor Robert Koch i zapoznali się z jego
życiorysem.
Alerty harcerskie były akcjami krótkotrwałymi, jednak bardzo pożytecznymi
w skutkach. Poprzez bezpośrednie uczestnictwo w realizowaniu określonych zadań
harcerze odkrywali nowe szczegóły dotyczące nieraz smutnych wydarzeń, poznawali
ciekawych ludzi, doznawali emocji i wrażeń.
Pozostawieni sam na sam z historią byli zmuszeni odkryte fakty poddać
wnikliwej analizie, a wnioski formułować zgodnie z zasadami logicznego myślenia.
Oprócz celów kształcących alerty posiadały również walory wychowawcze.
Kształtowały patriotyzm i wyrabiały humanitarne nawyki – cechy zgodne z interesem
społeczeństwa obywatelskiego.
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Rozdział VII
Kultura

1. Zespoły artystyczno - estradowe
Chociaż Wolsztyn długo nie miał Domu Kultury, to życie kulturalne w mieście
się rozwijało. Przy szkołach i zakładach pracy a nawet niektórych związkach
zawodowych istniały świetlice, w ramach których prowadzone były zespoły wokalne,
taneczne, chóralne, rytmiczne i instrumentalne.
Na terenie szkół tego rodzaju działalność była prowadzona przez nauczycieli
śpiewu

i języka polskiego, a w przyzakładowych świetlicach przez kierowników lub

instruktorów kulturalno - oświatowych.
Na terenie Wolsztyna mankamentem był brak merytorycznej instytucji, która by
była za działalność kulturalno-oświatową odpowiedzialna. Brakowało ludzi, którzy
dbaliby o należyty poziom artystyczny, prowadzili szkolenia animatorów kultury,
służyli fachową radą i doświadczeniem.
Z tym problemem w końcu się uporano. W 1963 r. z inicjatywy kilku młodych
zapaleńców: Z. Skowrońskiego, J. Błoszyka, Z. Jankowskiego i K. Mentzlera przy
międzyzakładowym klubie ,,Kuźnica” powstała Poradnia

Kulturalno-Oświatowa.

Kierownikiem i instruktorem poradni został prof. Tadeusz Marcinkiewicz.
Od tej chwili przy poradni skupiała się cała działalność kulturalno-oświatowa
miasta. Powstają zespoły estradowe a wśród nich prowadzony przez Z. Skowrońskiego
kabaret

,,Karat”. Przemyślnie dobrany repertuar i doskonała obsada zapewniły

,,Karatowi” niebywały sukces. Zaczęło się od zajęcia pierwszego miejsca podczas
wojewódzkiego przeglądu zespołów kabaretowych w Nowym Tomyślu. Odniesiony
sukces zdopingował członków zespołu

do jeszcze intensywniejszej pracy.
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Kabaret ,,Karat”

Zbigniew Skowroński
Szef kabaretu

Maria Jankiewicz

Jerzy Błoszyk

Leszek Maruszewski

Wiesław Dzięciołowski

Halina Lisiewicz i Janina Dokowicz
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Uznanie zyskał także kolejny program pt. ,,Historia polskiej piosenki XX-lecia”. Ze
względu na powszechne zainteresowanie był dwukrotnie wystawiany Sali
Marmurowej Pałacu Kultury w Poznaniu
Rewelacyjny okazał się także program pt. ,,Remanent piosenek”. Został on
zaprezentowany podczas galowego występu estradowych zespołów kabaretowych w
Chodzieży. Po tym sukcesie zrodziła

się

wizja powołania kolejnego zespołu.

W takich okolicznościach z absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy niegdyś
uczestniczyli w szkolnej grupie małych form teatralnych, powstał zespół ,,Karacik”.
Łącznie z grupą instrumentalną Mirosława Vorbrodta i zespołem estradowym
Z. Skowrońskiego ,,Karacik” zaprezentował swój pierwszy program w 1964r. w WFM
podczas pobytu w Wolsztynie ministra R. Gesinga.516
,Karacik” występował również w Poznaniu w klubo-kawiarni ,,Mozaika” z
programem ,,A u nas w Grajdołku”, uzyskując w nagrodę gromkie brawa. Szczególnie
wysoko oceniane były wokalne walory kwartetu

z udziałem Marii Jankiewicz, Wiesi

Horbowej, Leszka Maruszewskiego i Jana Wieczorka.
Uznanie zyskiwały również zespoły muzyczne prowadzone przez Zbigniewa
Jankowskiego i Mirosława Vorbrodta. Z dużym aplauzem publiczności przyjmowane
były zawsze znakomite piosenki w wykonaniu Jerzego Błoszyka.517
Do zaangażowanych członków klubu ,,Karat” należy także zaliczyć Halinę
Lisiewicz, Janinę Dokowicz, Wiesława Dzięciołowskiego i Zdzisława Barskiego.518
Ten ostatni czuwał nad doborem odpowiedniego repertuaru

i jego artystycznym

przygotowaniem.

2. Wolsztyński Dom Kultury
Za początek działalności Domu Kultury w Wolsztynie przyjmuje się 1961 rok.
Wtedy przy Wydziale Oświaty i Wychowania na stanowisku kierownika referatu
kultury zatrudniony został Feliks Janowicz. Jako urzędnik odpowiedzialny za
organizację i rozwój życia kulturalnego swą działalność rozpoczął od utworzenia w
Wolsztynie Centralnego Ośrodka Kultury.

516

,,Głos Wolsztyński”, Nr 155, R. 1964, s. 2.
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Dotychczas życie kulturalne skupiało się przy międzyzakładowym klubie
,,Kuźnica” lub jedynej w mieście, usytuowanej na zapleczu dawnego ,,Grand Hotelu”
sali widowiskowej. Aby można było prowadzić w niej kulturalną działalność, sala
musiała być poddana kapitalnemu remontowi. Na takie przedsięwzięcia w tamtych
powojennych czasach środków nie planowano. Zatem zwrócono się do miejscowych
zakładów pracy o społeczne wsparcie.
Przy czynnym zaangażowaniu rzemieślników należących do Cechu Rzemiosł
Różnych odmalowano salę widowiskową i przyległe doń pomieszczenia.
Na tej skromnej bazie lokalowej rozwijało się Miejskie Centrum Kultury, które
w 1963 roku przekształcone zostało w Wolsztyński Dom Kultury. Odtąd wszelka
działalność kulturalno-oświatowa skupiała się przy tej placówce. Przy WDK istniały:
dyskusyjny klub filmowy, społeczne ognisko muzyczne, kabaret ,,Kropelka”, zespół
teatralny i muzyczny, zespół żywego słowa oraz powiatowa orkiestra dęta.
Orkiestra dęta kierowana przez Alfonsa Hamrola powstała w 1946 roku. W
okresie minionych lat nie obeszła się

bez niej żadna uroczystość państwowa czy

kościelna. Kroczyła na czele pochodów i capstrzyków. Grała na wiecach i akademiach.
Uczestniczyła w procesjach Bożego Ciała i odprowadzała zasłużonych dla miasta
obywateli na miejsce wiecznego spoczynku.
Przy WDK szeroką działalność rozwinęła także pracownia malarstwa
sztalugowego. Stąd często w tym ośrodku były organizowane wystawy malarskie
członków Sekcji Plastyki Amatorskiej i grupy plastycznej działającej przy klubach
związkowych np. ZNP.
Organizowano również ekspozycje okolicznościowe związane z obchodami
rocznicowymi np. odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
W WDK swą siedzibę posiadał także Klub Seniora oraz Wolsztyńskie
Towarzystwo Kultury, a od 1968 r. Oddział Powiatowy Wielkopolskiego Towarzystwa
Kulturalnego.
W WDK działało także zorganizowane przez Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz Oddział Powiatowy
WTK Studium Regionalne pt. „Czy znasz swój powiat?”. Wykłady odbywały się w
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pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca, a prowadzili je znani naukowcy Waldemar
Żukowski, Tadeusz Wiślański i Zbigniew Wielgosz.519
Program wykładów obejmował problematykę związaną z wolsztyńskim
regionem taką jak: obraz geograficzny, fauna i flora, ekologia, etnografia, ekonomia
oraz socjologia. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z historyczną
przeszłością ziem i zmaganiom ich mieszkańców z pruskim zaborcą o zachowanie
polskości.
WDK prowadził także działalność rozrywkową, organizując dla mieszkańców
Wolsztyna na własnej scenie lub w restauracji ,,Parkowa” koncerty z udziałem znanych
artystów estradowych.

Kilkakrotnie w Wolsztynie gościli Mieczysław Fogg

i Władysław Radny. Ich artystyczne występy cieszyły się niebywałym powodzeniem
i były każdorazowo przez publiczność nagradzane gromkimi oklaskami.
Mimo osiąganych efektów kierownictwo WDK nie było w stanie sprostać
zadaniom, jakie przed tego rodzaju placówkami stawiały ówczesne władze kulturalnooświatowe.

Przy istniejących warunkach lokalowych nie można na szerszą skalę

rozwijać działalności kulturalnej. Aby rozwiązać ten problem, konieczny jest obiekt,
który byłby w stanie sprostać współczesnym wymogom.
Sprawa budowy Domu Kultury była wielokrotnie stawiana na zebraniach FJN,
konferencjach partyjnych, zebraniach środowiskowych i w młodzieżowych klubach
dyskusyjnych. Obrano nawet miejsce, na którym obiekt ten ma stanąć. Jest to teren po
dawnym targowisku miejskim u zbiegu ulic Lipowej i Gajewskich.
Model przyszłego domu kultury znalazł się także na makiecie wykonanej na
podstawie planów ,,Miastoprojektu - Poznań”. Ukazuje ona rozbudowę przestrzenną
Wolsztyna w latach 1965-1970.520 Jednak dotąd nie podjęto odnośnie budowy domu
kultury żadnych działań, chociaż w międzyczasie w mieście wzniesiono salę sportową
,,Świtezianka” i krytą pływalnię wraz z zespołem kąpielowych basenów.

519
520

,,Głos Wolsztyński”, Nr 152, R. 1964, s. 3.
Tamże, Nr 164, R. 1965, s. 1.
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Kino ,,Tatry”
W Wolsztynie stałe kino powstało w okresie hitlerowskiej okupacji. Na ten cel
okupant adoptował żydowską synagogę. Za wyjątkiem seansów zamkniętych,
przeznaczonych wyłącznie dla Niemców, z kina korzystali także Polacy.
Po wojnie obiekt kina przejęła gmina miejska i nadała jemu nazwę ,,Tatry”. Stąd
w jego wnętrzu, poza seansami kinowymi, odbywały się zgromadzenia mieszkańców
miasta, wiece przedwyborcze, koncerty, imprezy estradowe i okolicznościowe
akademie. Taką wielofunkcyjną rolę obiekt ten spełniał do 1960 roku.
W latach 1961-1962

kino ,,Tatry” poddano gruntownej przebudowie,

przystosowując jego wnętrze do projekcji filmów panoramicznych521. Ściany pokryto
materiałem dźwiękochłonnym, zastosowano podwieszany sufit, wydłużono balkon, a na
frontonie

umieszczono szeroki ekran. Przez te zabiegi adaptacyjne przestrzeń

widowiskowa sali skróciła się. Za to wnętrze stało się bardziej kameralne i podniósł się
komfort oglądalności.

Kino ,,Tatry”

W nowej szacie kino zostało zaprezentowane mieszkańcom Wolsztyna 11
listopada 1962 r. projekcją filmu ,,Krzyżacy” 522. Uroczystego otwarcia dokonał Stefan
Stachowiak, przewodniczący Prezydium MRN w Wolsztynie. Nowy wystrój sali jak i
film spotkał się z życzliwym przyjęciem.

521
522

,,Głos Wolsztyński”, R. 1962, nr 126, s. 5.
Tamże, nr 130, s. 1.
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Zapewne na taką ocenę wpływ miały także wygodne fotele, kameralne wnętrze
oraz niezmiernie miły personel z długoletnim kierownikiem tej placówki Janem
Wojtkowiakiem na czele.
Przez podniesienie standardu kino ,,Tatry” uzyskało klauzulę najwyższego
uprzywilejowania.

Dzięki temu wolsztyńscy kinomani oglądali najnowsze filmy

prawie w tym samym czasie,

gdy wyświetlały je najbardziej renomowane kina

Warszawy, Poznania czy Krakowa.
W większości były to filmy panoramiczne produkcji amerykańskiej, francuskiej,
angielskiej czy czechosłowackiej. Np. w marcu 1965 roku w kinie ,,Tatry” były
wyświetlane następujące filmy: ,,Mieszkanie nr 8”, ,,Sami zakochani”, ,,Droga do
przystani”, ,,Prawo i pięść”, ,,Latający profesor”, ,,Dzwony na pasterkę” i ,,Cichy
wspólnik”.
Należy podkreślić, iż kino ,,Tatry” pod względem wystroju uchodziło za jedno
z najpiękniejszych kin w kraju! Te sprzyjające warunki kierownictwo kina ,,Tatry”
wykorzystywało do organizowania festiwali filmowych, quizów tematycznych i spotkań
z aktorami filmowymi.
Do stałego repertuaru należał festiwal filmów wojskowych. Odbywał się on
w dniach

od 1 do 15 października i obejmował filmy sławiące dzieje oręża polskiego.

Na ten czas pomieszczenie kina przybierało odświętny charakter. W holu organizowano
okolicznościową wystawę, a projekcję filmową rozpoczynano częścią artystyczną.
W 1968 r. festiwal zainaugurowano filmem ,,Westerplatte”, a po zakończeniu
projekcji

odbyło się spotkanie z uczestnikiem walk o ten gdański przyczółek,

porucznikiem Kręglewskim. Natomiast 10 października odbył się quiz filmowy. Przy
pełnym audytorium wytypowane grupy uczniów popisywały się znajomością polskich
filmów o tematyce

wojennej. Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych

w Powodowie.
W imprezie tej uczestniczyli żołnierze i oficerowie – kombatanci II wojny
światowej

oraz weterani powstania wielkopolskiego. Podczas festiwalu 43 seanse

filmowe obejrzało 5680 widzów!
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Obecnie nie ma już kina ani jakiejkolwiek pozostałości po przedwojennej
synagodze. W nocy z 29 na 30 grudnia 2009 roku obiekt spłonął.523 Zamknął się
pewien historyczny rozdział w dziejach Wolsztyna.

Oto co pozostało po wiekowym obiekcie

4. Wolsztyńska Kronika Filmowa.
Przy WDK znalazł również stałą siedzibę klub filmowy ,,Karat”. Zaczynem
tego klubu stało się działające przy wolsztyńskim gimnazjum kółko fotograficzne,
którego opiekunem był prof. Tadeusz Marcinkiewicz.
Z inicjatywy T. Marcinkiewicza powstała także sekcja fotografów amatorów
przy klubie ,,Kuźnica”. Sekcja liczyła 13 członków, wśród

których do

najaktywniejszych należeli: J. Kozłowski, H. Rau, W. Przymuszała, W. Klemke, A.
Musioł, L. Piechocki i J. Bujakiewicz.
Niektórzy członkowie sekcji posiadali kamery filmowe (8 mm), za pomocą
których uwieczniali wydarzenia z prywatnego życia. Jednak braki w merytorycznym
przygotowaniu do wykonywania sztuki operatorskiej sprawiły, iż próby te nie dawały
zadowalających efektów. Dla tych, którzy pragnęli posiąść
dziedzinie,

zorganizowano

szerszą wiedzę w tej

kurs. W następstwie powstał klub filmowy ,,Karat”,

którego członkowie postanowili wydawać własną kronikę filmową.
Do realizacji

tak ambitnych zamierzeń konieczny był profesjonalny sprzęt,

a takiego klub nie posiadał. Z pomocą pospieszyły władze miasta, fundując klubowi
523

Tamże, Nr 1, r. 2010, s. 1 .
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nowoczesną kamerę filmową. Odtąd

ekipa Wolsztyńskiej Kroniki Filmowej

rejestrowała wszelkie wydarzenia z życia miasta i powiatu.
Efekt ich pracy był prezentowany w trzydziestodniowych odstępach czasowych
w miejscowym kinie ,,Tatry”.
Klub ,,Karat” prezentował swoje filmy także poza wolsztyńskim ośrodkiem,
biorąc udział w wojewódzkim przeglądzie filmów amatorskich w Chodzieży. Sukces
odniósł tam animowany film nakręcony przez WKF pt. ,,Klient nasz pan”, uzyskując
II nagrodę.
Wśród wyróżnionych filmów znalazła się również krótkometrażówka pt
,,Marcin Rożek”. Wykonawcami tego filmu byli młodzi entuzjaści kamery zrzeszeni w
klubie ,,Alfa” działającym przy Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w
Wolsztynie
Szerokie zainteresowanie

wolsztyńskiej młodzieży twórczością filmową

stworzyło potrzebę organizowania klubów dyskusyjnych. W owym okresie tego
rodzaju placówki działały przy WDK i Liceum Ogólnokształcącym.

5. Miesięcznik ,,Głos Wolsztyński”
Wolsztyn stosunkowo
czasopisma.

wcześnie dopracował się

własnego lokalnego

Stało się to za sprawą grupy działaczy społeczno – oświatowych

związanych z lokalnym radiowęzłem. Grupa ta w składzie: Henryk Kozłowski,
Kazimierz Żurek, Narcyz Książkiewicz, Walerian Kumoch, Józef Józefowski i Wiktor
Hajduk postanowiła także wydawać lokalną gazetkę.
Pierwszy numer miesięcznika ,,Głos Wolsztyński” ukazał się 1 IX 1954 roku.
Poprzedziły go dwa numery o odmiennych tytułach: ,,Dla Pokoju” i ,,Dla Ojczyzny
i Pokoju”.524

Winieta miesięcznika ,,Głos Wolsztyński”
524

C. Olejnik, tamże, s. 71.
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Pierwotnie była to kilkukartkowa składanka odbijana na powielaczu. Również
winieta

jak i sam tytuł w niczym nie przypominały późniejszego ,,Głosu

Wolsztyńskiego”.
Poszczególne numery miesięcznika ukazywały się nieregularnie, a technika
jego wykonania pozostawiała wiele do życzenia. Mimo niedoskonałego warsztatu
wydawniczego ,,Głos Wolsztyński”

zyskał od razu grono czytelników, a z racji

niskiego nakładu znikał błyskawicznie z kioskowych półek.
Trudności w wydawaniu poszczególnych numerów ,,Głosu” stwarzała nie tyle
archaiczna technika, co trudności materiałowe i partyjna cenzura. Materiały takie jak
farba drukarska, matryce, kalki powielaczowe (woskówki) i papier nie były na rynku w
ogóle dostępne. Ich nabycie było możliwe wyłącznie za okazaniem specjalnego zlecenia
wydanego przez komitet partii.
Również dostęp do powielacza był utrudniony, a samo drukowanie odbywało się
w pomieszczeniu pozostającym pod kontrolą. Ponadto każda publikacja była
poddawana cenzurze i dopiero po uzyskaniu akceptacji mogła być rozpowszechniana.
Tego rodzaju utrudnienia obowiązywały do 1956 roku.
Z

chwilą

nastania

,,odwilży”

zespół redakcyjny

miesięcznika

,,Głos

Wolsztyński” odetchnął z ulgą.. Wreszcie skończyła się przesadna ingerencja
niektórych urzędników w sprawy wydawnicze lokalnego czasopisma.525
Uzyskawszy niezależność wydawniczą, ,,Głos Wolsztyński” mógł
zamieszczać

odtąd

artykuły odzwierciedlające problemy polityczne i społeczne w sposób

obiektywny, rzetelny, bez niedomówień. W taki sposób czytelnicy ,,Głosu” byli odtąd
informowani o należących do tabu sprawach.
Od listopada 1956 roku wydawnictwo ,,Głosu Wolsztyńskiego” przejął
Powiatowy Komitet Frontu Narodowego. Odtąd ,,Głos Wolsztyński” był drukowany
w Zielonogórskich Zakładach Graficznych. Zmieniła się przez to jakość wydawnictwa,
zwiększyła się jego objętość i podniósł nakład. Z każdym pojawieniem się kolejnego
numeru ,,Głosu” wzrastała jego poczytność.
W owym czasie kolegium redakcyjne tworzyli: Zygmunt Białkowski, Alojzy
Brylczak, Leon Budzyński, Henryk Kozłowski, Jan Podkanowicz, i OlgaWalkowiak.
525
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Korektorem miesięcznika był Edward Ekiert, a winiety do niego sporządzał Jarosław
Weiss.526

Edward Ekiert w karykaturze M. Rydlewicza

Walorem miesięcznika ,,Głos Wolsztyński” było to, że niezależnie, czy był
odbijany na powielaczu czy składany ręcznie, zawartość jego zawsze obfitowała
w ciekawe artykuły

i informacje. Poszczególne strony miesięcznika ożywiały

wymyślne winiety, zdjęcia, ilustracje i zróżnicowane pod względem kroju czcionki tytuły.
Mimo wzrostu kosztów związanych z drukiem i narastających trudności
finansowych ,,Głos Wolsztyński’’ jakoś sobie z tym problemem radził. Dowodzi to,
że miejscowe władze doceniały wagę tego czasopisma i traktowały je jak środek, za
pomocą którego utrzymywały bezpośredni kontakt ze swymi obywatelami.
Stąd władze miasta wspierały ,,Głos Wolsztyński” pod względem moralnym i
materialnym. Dzięki temu czasopismo nie tylko pokonywało wszelkie trudności, ale
na dodatek umocniło się i okrzepło organizacyjnie. Działo się to w tym czasie, gdy,
większość regionalnych gazetek pozbawionych pomocy, kończyła bezpowrotnie swój
wydawniczy żywot.

526

Tamże, s. 11.
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Na przestrzeni minionych lat ,,Głos Wolsztyński” wyrobił sobie własny profil
wydawniczy, który był nieustannie udoskonalany. A wszystko to osiągano ofiarną
pracą oddanych sprawie ludzi.
Był to chyba jedyny przypadek w kraju, gdzie wydawnictwo nie posiadało
etatowych pracowników, własnego lokalu, stałego budżetu ani naczelnego redaktora.
Wszystkie prace wydawnicze były wykonywane społecznie przez zgodny kolektyw
w pomieszczeniu biura PKFN. Tylko nieliczni wiedzieli, jak wiele czasu pochłaniały
wyjazdy w teren aby zdobyć niezbędny materiał redakcyjny i ile nieprzespanych nocy
zajęło opracowanie poszczególnych numerów.
Celem ,,Głosu Wolsztyńskiego” było informowanie czytelników na bieżąco
o

aktualnych wydarzeniach politycznych,

rozwoju

gospodarczym,

tradycjach

regionalnych i codziennym życiu mieszkańców miasta. Dużo miejsca poświęcano
wszelkim inicjatywom i czynom społecznym oraz pracy lokalnych władz.
Ukazywano
prezentowano

na

także ludzi zajmujących się historią
łamach

czasopisma.

Przeprowadzano

miasta, a ich sylwetki
również

wywiady

z

powstańcami wielkopolskimi i uczestnikami walk o oswobodzenie Wolsztyna zarówno
po pierwszej jak i drugiej wojnie światowej. Podawano relacje z wszelkich rocznic i
obchodów narodowych oraz uroczystości patriotycznych. Pod tym względem ,,Głos
Wolsztyński” zajmował jedną z czołowych pozycji w grupie gazet powiatowych
województwa poznańskiego.
Chociaż ,,Głos Wolsztyński” był czasopismem na wskroś regionalnym, nie
ograniczał się do ukazywania jedynie zagadnień lokalnych. Na swych łamach
zamieszczał także ciekawsze informacje z kraju i ze świata.
,,Głos Wolsztyński” cieszył się wśród wolsztynian dużym powodzeniem.
Z biegiem lat wyrobił sobie ustaloną renomę. Wywierał wpływ na życie miasta i
regionu, podkreślał sukcesy, wytykał nieprawidłowości i niedociągnięcia. Było to
czasopismo ze wszech miar pożyteczne i społecznie potrzebne.
W 1969 roku, z okazji

15 rocznicy ukazania się pierwszego numeru

czasopisma, ,,Głos Wolsztyński” został przez władze regionu wyróżniony Odznaką
Tysiąclecia i odznaką ,,Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego”.
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,,Głos Wolsztyński” ukazywał się nieprzerwanie do września 1971 roku.527
Po nim

miejsce na wydawniczym rynku zajął Miesięcznik Regionalny ,,Życie

Nadobrza”. Pierwszy numer tego czasopisma ukazał się w październiku 1971 r. i
swoim zasięgiem obejmował powiaty: wolsztyński, kościański i nowotomyski..

Winieta miesięcznika regionalnego ,, Życie Nadobrza”

Ostatni numer: 11 (334) miesięcznika ,,Życie Nadobrza” ukazał się w
listopadzie 1979 roku.
Obecnie te ambitne cele i zadania realizuje wydawany przez Wydawnictwo
,,Woldruk”’ dwutygodnik ,,Głos Wolsztyński”. Numer 1/1 niniejszego czasopisma
ukazał się w marcu 1990 roku. Od tej pory czasopismo to, w coraz doskonalszej szacie
graficznej, jest wydawane nieprzerwanie do czasów współczesnych.

Winieta numeru pierwszego

Winiety dwutygodnika ,,Głos Wolsztyński”( obecnie)

527

Ostatni Nr 9 (236) miesięcznik ,,Głos Wolsztyński” ukazał się we wrześniu 1971 r.
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6. Chór ,,Lutnia”
Tak jak pod pruskim zaborem krzepiła ducha narodowego, tak po odzyskaniu
niepodległości rozsławiała piękno polskiej pieśni. Czyni to także obecnie, chociaż liczy
sobie ponad 100 lat. Wolsztynianie wiedzą, że dotyczy to chóru ,,Lutnia”.
Tyle lat upłynęło, odkąd

w maju 1908 roku z inicjatywy ówczesnego

proboszcza ks. Leopolda Zygarłowskiego wolsztyńscy kupcy i rzemieślnicy powołali
Towarzystwo Śpiewacze. W początkowym okresie był to chór męski składający się
głównie z czeladników i terminatorów. Wypełniał on swym pieniem nie tylko wnętrze
wolsztyńskiej fary, ale uświetniał również święta i obchody organizacji religijnospołecznych działających w ramach katolickiej wspólnoty.
W kronice parafialnego kościoła zachowały się nazwiska pierwszych
dyrygentów. Byli nimi: kupiec p. Wojciechowski i właściciel lokalu gastronomicznego
Edward Schuetz.
Członkowie chóru wystawiali także przedstawienia i urządzali publiczne
koncerty Z przygotowanym repertuarem występowali także

poza Wolsztynem. A

czynili to dla rozradowania polskich serc i pokrzepienia narodowego ducha.
W 1913 roku członkowie Towarzystwa Śpiewaczego byli na tyle pewni swoich
umiejętności, że postanowili uczestniczyć w Zjazdach Śpiewaczych. Podczas występu
w Lesznie za wykonaną z dynamizmem pieśń

,,Do Węgrzyna” wolsztyński chór

otrzymał I nagrodę.
Podbudowani sukcesem członkowie Towarzystwa Śpiewaczego rozszerzyli
swoje szeregi, wprowadzając do swego grona kobiety. Dotychczasowy chór męski
staje się chórem mieszanym i w 1914 roku wstępuje do Wielkopolskiego Związku
Śpiewaczego
W latach I wojny światowej chór ograniczał swoje śpiewacze występy
wyłącznie do nabożeństw kościelnych. Taka utajona działalność chóru trwała do
odzyskania niepodległości.
W grudniu 1919 roku działalność Towarzystwa Śpiewaczego wznowiono,
a chórowi nadano nazwę ,,Lutnia”. Przed Wolsztyńskim Towarzystwem Śpiewaczym
otworzył się nowy rozdział. Przybyło wielu członków o doskonałych głosach. Byli
wśród nich: Andrzej Mądroch, Antoni Kmiecyk i Eligiusz Ławecki. Dzięki ich
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udziałowi oraz dyrygentom Ludwikowi Lewandowskiemu i Leonardowi Fliegierowi
,,Lutnia” wzbogaciła repertuar i podniosła artystyczny poziom.
W okresie XX-lecia międzywojennego ,,Lutnia” uczestniczyła we wszelkich
imprezach patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez władze miasta
Wolsztyna.
Brała także udział w eliminacjach okręgowych organizowanych przez
Wielkopolski

Związek

Towarzystw

Śpiewaczych.

Uczestniczyła

we

Wszechsłowiańskim Zjeździe Śpiewaczym, na którym wielkopolskie chóry pod batutą
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego wykonały utwór ,,Wolności słońce pieści lazur”.
Na użytek Towarzystwa Śpiewaczego władze miasta Wolsztyna wynajęły lokal.
Mieścił się w hotelu ,,Polonia”. Lokal miał ściany przyozdobione reprodukcjami dzieł
Jana Matejki i trofeami przywożonymi ze śpiewaczych spotkań. W lokalu tym
członkowie ,,Lutni” organizowali swoje statutowe zebrania i prowadzili próby nad
przyswajaniem nowego repertuaru.

Stowarzyszenie Śpiewacze ,,Lutnia” w okresie międzywojennym.

Dalszą działalność Stowarzyszenia Śpiewaczego przerwała II Wojna Światowa
i hitlerowska okupacja.
W marcu 1945 roku z inicjatywy Bernarda Domagalskiego, Jana Przymuszały
i przedwojennego prezesa Romana Olszewskiego zebrała się grupa śpiewaków,
aby przećwiczyć kilka kościelnych pieśni, by w godny sposób uczcić pierwsze po
wojnie święto Zmartwychwstania Pańskiego.
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To, że przygotowywany naprędce występ zespołu chóralnego wypadł
imponująco, było zasługą orkiestry symfonicznej, która pod batutą nauczyciela Rudolfa
Malca wsparła ten niewielki chórek.
Mało kto wiedział, że w Wolsztynie oficjalnie istniały dwa zespoły śpiewacze.
Chór kościelny pod patronatem Św. Cecylii i Stowarzyszenie Śpiewacze ,,Lutnia”. W
rzeczywistości nie miało

to istotnego znaczenia, gdyż tak wszyscy członkowie

Stowarzyszenia Śpiewaczego,

gdy zaistniała potrzeba, występowali w chórze

kościelnym.
Chór ,,Lutnia” jako Stowarzyszenie Śpiewacze został reaktywowany dopiero
w 1946 roku. Wznowienie działalności poprzedził nabór nowych członków. Zgłosiło się
wielu młodych śpiewaków o znakomitych głosach. W grupie tej byli: Irena Prządka,
Maria i Irena Lisiewicz, Maria Żok i Zygmunt Piosik. Wobec tego postanowiono
wzbogacić dotychczasowy repertuar o nowe utwory. Rozpoczęto zatem próby nad
przygotowaniem utworów klasycznych, wielogłosowych, o wyższej skali trudności.
W pierwszej kolejności rozpoczęto prace nad imponującym barokowym dziełem
G.F. Haendla ,,Alleluja”. 528 Próby nad przyswojeniem poszczególnych partii głosowych
i połączeniem ich w chóralną całość trwały wiele tygodni. Nie mniej czasu zajęło
zsynchronizowanie chóru z orkiestrą. W rezultacie uzyskano mocny punkt programu.
Odtąd ten majestatyczny chorał był przez ,,Lutnię” wykonywany z okazji
wzniosłych świąt kościelnych i ważnych obchodów narodowych.
Kiedy ogłoszony został termin eliminacji okręgowych, chór ,,Lutnia” znajdował
się

w doskonałej formie.
W

1946 roku eliminacje okręgowe odbyły się w Wolsztynie. Zwyciężyła

,,Lutnia”.

To ona tym razem uczestniczyła w międzyokręgowych występach

Wielkopolskich Zespołów Śpiewaczych w Poznaniu.
Był to dla śpiewaków ,,Lutni” bardzo szczęśliwy sezon. Za wykonanie
czterogłosowej pieśni ,,Kołysanka” kompozytora Matlakiewicza chór ,,Lutnia”
otrzymał najwyższą ocenę i po raz pierwszy awansował do grupy chórów kategorii I.
Odtąd pieśń ta stała się hymnem ,,Lutniaków”. Przy jej wtórze wprowadzano
stowarzyszeniowy sztandar i rozpoczynano statutowe zebrania .

528

Jest to końcowa część skomponowanego w XVII w. przez G. F. Haendla oratorium ,,Mesjasz”.
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Wiadomym było, że ten niebywały sukces ,,Lutnia” zawdzięcza

swemu

dyrygentowi ks. Teodorowi Lerchowi. Niespotykaną charyzmą i bezgranicznym
umiłowaniem pieśni potrafił swój żywiołowy entuzjazm przelać na ogół śpiewaków
i zmobilizować ich do twórczego wysiłku.
Taka mobilizacja była niezbędna, gdyż w 1947 roku ,,Lutnia” jako chór I
kategorii zamierzała sięgnąć po palmę pierwszeństwa. I to się jej udało. Podczas
Festiwalu

Śpiewaczego

w

Poznaniu

,,Lutnia”

wyprzedziła

wszystkie

chóry

wielkopolskie. Stała się najlepszym zespołem śpiewaczym w kategorii pierwszej.
W tym czasie nastąpiła reorganizacja dotychczasowych stowarzyszeniowych
struktur.

Utworzono nowe śpiewacze okręgi. Jednym z nich stał się Wolsztyn.

Wybrano zatem zarząd okręgu, potworzono komisje i ustalono harmonogram
śpiewaczych spotkań. Okręgowym dyrygentem został ks. Teodor Lerch.

Zarząd T.Ś. ,,Lutnia” w karykaturze M. Rydlewicza
(od lewej: R. Olszewski, J. Przymuszała, B. Domagalski i I. Piosik)

W 1958 roku Stowarzyszenie Śpiewacze ,,Lutnia” obchodziło 50-lecie swojej
działalności. Obchody jubileuszowe odbyły się w dwóch terminach. W niedzielę 8
czerwca odbył się koncert po nazwą ,,Wieczór moniuszkowski”. Z Poznania przybyła
orkiestra

symfoniczna,

która

łącznie

z

chórem

,,Lutnia”

wykonała

szereg

skomponowanych przez Stanisława Moniuszkę utworów. Przez oddanie hołdu twórcy
opery narodowej ,,Lutnia” zainaugurowała swoje jubileuszowe obchody.
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Centralne uroczystości odbyły się 22 czerwca i zostały połączone z Okręgowym
Zjazdem Chórów. Były śpiewy, wiwaty, gratulacje i kwiaty. W pełni glorii i chwały
Stowarzyszenie Śpiewacze ,,Lutnia” wkroczyło w drugie pięćdziesięciolecie.
Odtąd sukcesy ,,Lutni” były mierzone dekadami. Wzorem lat minionych
,,Lutnia” uczestniczyła we wszelkich imprezach i festiwalach organizowanych na
obszarze Wielkopolski i zawsze osiągała zaszczytne miejsca.
Było to możliwe dzięki takim zaangażowanych członkom jak: Joanna i Irena
Piosik, Helena Gryffig, Mirosława i Wanda Weiss, Zofia Napierała i jej siostra Irena,
Roman Olszewski, Jan Przymuszała, Albin Dokowicz, Leon Krawczyk, Halina i
Ryszard Brychcy, Czesława Ankiewicz, Witold Ankiewicz, Anna Kawczyńska, Hilary
Ciesielski, Janina Laskowska, Stanisław Żok.

W sumie do obu chórów należało około

stu osób.529
To oni poświęcali swój wolny czas, aby uczestniczyć w wielogodzinnych
próbach lub wyjazdach. Występując w okręgowych lub międzyokręgowych
spotkaniach, rozsławiali Wolsztyn i każdym swym sukcesem przynosili temu miastu
zaszczyt i chlubę.
W kręgu ludzi zafascynowanych twórczą działalnością lata szybciej mijają.
Prędko zatem upłynęła kolejna dekada i znowu zaistniała okazja do obchodu, tym
razem

60-tej rocznicy. Znowu była akademia, wygłaszano oracje, składano gratulacje

i wręczano kwiaty.
W gronie Polskich Stowarzyszeń Śpiewaczych niewiele jest chórów, które
mogą wykazać się tak długą i bogatą działalnością oraz twórczym temperamentem.
Śpiewaków ,,Lutni” cechował niebywały dynamizm, z jakim prezentowali swe pieśni i
precyzja wykonania. Taką perfekcję ,,Lutnia” osiągnęła dzięki wytężonej pracy całego
zespołu i wrodzonemu zamiłowaniu do pięknego śpiewania.
W latach sześćdziesiątych ,,Lutnia” działała przy międzyzakładowym klubie
MPGK ,,Kuźnica”. W tym czasie dyrygentem chóru był nauczyciel Hilary Ciesielski,
a prezesem Stowarzyszenia Śpiewaczego – Henryk Stroisz. Dzięki rozbudzonym
ambicjom i ofiarnej pracy ,,Lutnia” nadal utrzymywała prymat w grupie chórów
I kategorii.530
529

Na podstawie wspomnień Ireny Ratajczak spisanych przez Annę Domagalską . ,,Głos Wolsztyński”
Nr 12, R.2005, s. 24.
530
Z. Gdaniec, ,,Lutnia” liczy już 60 lat, ,,Głos Wolsztyński” Nr 201, R. 1968, s. 3
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Członkowie Stowarzyszenia Śpiewaczego ,,Lutnia”

W 1965 roku ,,Lutnia” uczestniczyła w wojewódzkim święcie pieśni
zorganizowanym przez władze miasta Poznania z okazji obchodów XX rocznicy PRL.
Wśród chórów

reprezentujących trzy okręgi ( wolsztyński, leszczyński i rawicki)

,,Lutnia” zajęła II miejsce.
W uznaniu długoletnich zasług na niwie rozsławiania polskiej pieśni na wniosek
Związku Śpiewaczego w Poznaniu Zarząd Główny przyznał czterem zasłużonym
działaczom ,,Lutni”: Antoniemu Heinowi,

Antoniemu

Andersowi,

Witoldowi

Ankiewiczowi i Józefowi Jankowiakowi Odznaki Honorowe. 531
Lata 1968 – 1970 to okres dalszych artystycznych sukcesów ,,Lutni”. Eliminacje
do festiwalu piosenki żołnierskiej w Krotoszynie ,,Lutnia” wygrała, zdobywając
bezapelacyjnie I miejsce. Zaprezentowane tam piosenki z repertuaru ,,Wojsko śpiewa”:
,,Nie lękaj się dziewczyno”, ,,Wiernie strzeżemy cię, ziemio” i ,,Piechota idzie”
wywołały furorę.
Wygrywając eliminacje, ,,Lutnia” zakwalifikowała się do finału w Ostrowie
Wlkp. Po wyprzedzeniu 17 zespołów chóralnych ,,Lutnia” została zakwalifikowana do
udziału w wojewódzkim koncercie laureatów w Poznaniu. Po zaprezentowaniu
przygotowanego repertuaru ,,Lutnia” została przez publiczność nagrodzona gromkimi
brawami.
Jednak nic nie trwa wiecznie. Jak to najczęściej bywa po latach świetności
i wzlotów następuje załamanie. Taki okres w dziejach chóru ,,Lutnia” nastał około
1975 roku. .,,Lutnia” jako Stowarzyszenie Śpiewacze
531

zostaje rozwiązane.

Część

Tamże.
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śpiewaków wraz ze sztandarem zostaje

przejętych

przez chór kościelny pod

wezwaniem Świętej Cecylii. Odtąd działają w jego szeregach, a poprzez uczestnictwo
w różnych imprezach śpiewaczych nadal rozsławiają piękno polskiej pieśni. Chwała im
za to!

7. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn
Powiatowa Biblioteka Publiczna rozpoczęła działalność 1 września 1947 roku.
Organizatorem a następnie długoletnim dyrektorem tej tak ważnej w powojennych
czasach kulturalnej placówki był Kazimierz Gabryelczyk. 532
W okresie swego istnienia placówka ta kilkakrotnie zmieniała siedzibę, zanim
ostatecznie znalazła się w obecnym obiekcie przy ulicy Gajewskich 48.
Pierwotnie biblioteka mieściła się w ,,Grandce”, gdzie na parterze zajmowała
jednoizbowe pomieszczenie. Chociaż dysponowała takim skromnym pomieszczeniem,
to i tak połowa regałów pozostawała pusta. Niełatwo było po spustoszeniu, jakiego w
bibliotekarstwie dokonał niemiecki okupant, skompletować nawet skromny polski
księgozbiór.
W 1949 r. bibliotekę przeniesiono do obszerniejszego lokalu usytuowanego przy
Rynku 2.

Po przeznaczeniu tego lokalu na cele handlowe bibliotekę ulokowano

w pomieszczeniach Ratusza, gdzie funkcjonowała do 1963 r.
Mimo ogólnych trudności przy bibliotece była prowadzona bardzo ożywiona
działalność oświatowa i bibliofilska. Systematycznie odbywały się spotkania autorskie
ze znanymi pisarzami i zasłużonymi działaczami kultury.
Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy oraz w ramach planowanych spotkań
w Wolsztynie gościli:

Eugeniusz Paukszta, Arkady Fiedler, Jan Gerhard, Gustaw

Morcinek, Czesław Centkiewicz i Gerard Górnicki. 533Organizowano także spotkania
z aktorami scen polskich, publicystami, kombatantami, poetami i ciekawymi ludźmi.
Przy bibliotece działało Koło Przyjaciół Książki, którego założycielem i
pierwszym przewodniczącym był nauczyciel historii Czesław Olejnik. Koło to
rozwijało bardzo aktywną działalność popularyzującą czytelnictwo wśród młodzieży

532
533

C. Olejnik, tamże, s. 63.
,,Głos Wolsztyński”, Nr 188, R. 1967, s.1.
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zrzeszonej w PCK, ZMP i ZHP.

Z myślą o popularyzacji książki organizowano

konkursy recytatorskie, turnieje czytelnicze czy lekcje biblioteczne.
W okresie inaugurującym ,,Rok Kultury Polskiej” organizowano w szkołach
spotkania z zasłużonymi piewcami kultury, wygłaszano pogadanki przez wolsztyński
radiowęzeł, publikowano okolicznościowe artykuły w ,,Głosie Wolsztyńskim ” lub
innych pokrewnych czasopismach jak: ,,Gazecie Poznańskiej” i ,,Gazecie Lubuskiej”.
Sukcesy w zakresie popularyzacji książki i rozwoju czytelnictwa były możliwe
dzięki zaangażowaniu w tę akcję kierownika placówki Kazimierza Gabryelczyka oraz
pozostałego personelu w osobach: Heleny Matysik, Krystyny Kramarek i Czesława
Męcwela.

Pracownicy Biblioteki Powiatowej w Wolsztynie

W 1963 r. biblioteka obchodziła jubileusz XX-lecia istnienia. Podsumowując ten
czas, należy go uznać

za okres wielkich osiągnięć. Dzięki Komitetowi

Upowszechnienia Książki (KUK) ożywiono niebywale czytelnictwo. W każdej
gromadzie działały biblioteki, a we wsiach biblioteczne punkty.
W sumie 16 bibliotek miejskich i gromadzkich oraz 65 punktów bibliotecznych
dysponowało liczbą 72063 woluminów.534 Dzięki temu dziesięciokrotnie zwiększyła
się ilość książek na bibliotekarskich półkach. Trzydziestokrotnie natomiast wzrosła
liczba czytelników, a ilość przeczytanych książek osiągnęła zawrotną liczbę dwóch
milionów.535
Po utworzeniu WDK biblioteka powróciła na pierwotne miejsce przy ulicy
5 Stycznia 20. Mimo niekorzystnych warunków lokalowych obok księgozbioru
534
535

Tamże.
Tamże, Nr 130, R. 1962, s. 1.
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głównego

prowadzono

także

dział

regionalny,

gdzie

gromadzono

wszelkie

wydawnictwa dotyczące miasta Wolsztyna i powiatu. W tym zbiorze znalazły się
wszystkie numery ,,Głosu Wolsztyńskiego” i wydawnictw, które swą tematyką
nawiązywały do tutejszego regionu.
Przy intensywnie wzrastających zasobach bibliotecznych dotychczasowy lokal
okazał się wnet niewystarczający. Stąd władze miasta na potrzeby rozwijającej się
dynamicznie placówki adaptowały budynek po elektrowni miejskiej. W ten sposób
powiatowa biblioteka po przemianowaniu na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Wolsztyn dorobiła się samodzielnego obiektu, w którym stworzone zostały doskonale
warunki do dalszego, intensywnego rozwoju tej zasłużonej w mieście placówki.

Biblioteka Miasta i Gminy Wolsztyn (Foto J.P.)

Obecnie w swych zbiorach biblioteka posiada 115 tys. woluminów. Poza
działalnością podstawową , czytelniczą i bibliofilską, prowadzi się także zajęcia
oświatowo-kulturalne. Przy bibliotece działa Uniwersytet ,,Poezji nad Dojcą”, gdzie
pod okiem

profesjonalistów młodzież

doskonali swą artystyczną wyobraźnię.

Organizowane są także okresowe wystawy, na których prezentowana jest twórczość
wolsztyńskich plastyków – amatorów. A wszystko to dzieje się z inicjatywy i za
sprawą dyrektorki tej placówki, p. Arlety Prządki.
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Dyrektor BPM i GW p A. Prządka i p. A. Modliński

9 maja 2006 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyna przyjęła imię
Stanisława Platera. Patron wolsztyńskiej biblioteki jest postacią historycznie znaną.
Oficer wojsk Księstwa Warszawskiego i uczestnik kampanii napoleońskiej. Po upadku
Napoleona poddał się do dymisji. Żonaty z Antoniną Gajewską osiadł na stałe w jej
dobrach we Wroniawach.
S. Plater przejawiał szerokie zainteresowania nauką, literaturą

i teatrem.

Fascynował go szczególnie historia i geografia. Wydał geografię wschodniej części
Europy, atlas statystyczny Polski i krajów okolicznych oraz szereg wojskowych map,
planów twierdz i miast.

536

Dorobek ten zadecydował, że S. Plater stał się patronem

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn.

Pomnik patrona biblioteki (Foto J.P.)

8. Biblioteka Pedagogiczna
W Wolsztynie istnieje także Biblioteka Pedagogiczna. Powstała ona w latach
powojennych z myślą o nauczycielach doskonalących swą pedagogiczną wiedzę. Jej
536

,,Głos Wolsztyński” , Nr 10, 2005 rok. S. Plater zmarł 8 maja 1851 r. Skoligacony z rodziną
Gajewskich, fundatorami wolsztyńskiej fary, został pochowany w jej podziemiach.
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zasoby

powiększyły się odkąd powstał Powiatowy Ośrodek Kształcenia Kadr

Oświatowych (PODKO).
Obecnie Biblioteka Pedagogiczna mieści się przy ulicy Rzecznej, w obiekcie
przejętym po Zespole Szkół Zawodowych. Przy wydatnej pomocy Urzędu
Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego obiekt ten został odremontowany i
wyposażony w meble oraz sprzęt audiowizualny.
W dalszym rozwoju placówka ta ma szanse stać się Powiatowym Ośrodkiem
Doradztwa Metodycznego.

Budynek Biblioteki Pedagogicznej

9. Dni Oświaty, Książki i Prasy
Co roku w maju w Wolsztynie, podobnie jak w pozostałych częściach kraju,
obchodzone są

Dni Oświaty, Książki i Prasy. Podczas obchodów odbywają się

spotkania władz miasta z działaczami i twórcami kultury. Składa się im gratulacje,
przypinana odznaczenia, wręcza dyplomy lub przydziela pieniężne nagrody.
W 1966 r. obchody miały szczególny charakter. Tradycyjne Dni Oświaty,
Książki i Prasy zbiegły się z jubileuszem 1000 - lecia Państwa Polskiego. Z tej racji
obchodom nadano bardziej uroczysty wydźwięk.
Podczas inauguracyjnej akademii referat o pracy i rozwoju placówek
kulturalno-oświatowych wygłosił inspektor szkolny prof. Wiktor Hajduk. Nie
omieszkał on w swym wystąpieniu wymienić społecznych kierowników, inspiratorów i
koordynatorów życia kulturalnego: Jarosława Pawlickiego, Stanisława Gowina, Leona
Prussa i Bolesława Zielińskiego.
Wspomniał także towarzystwa i komisje mające bezpośredni wpływ na rozwój
kultury jak: Powiatowy Oddział Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Komisje
478

Oświaty i Kultury przy radach narodowych i związkach zawodowych oraz Komisje
Ideologiczno-Propagandowe funkcjonujące przy komitetach partyjnych, stronnictwach
demokratycznych i ludowych.
Do uczestnictwa w inauguracyjnym obchodzie zaproszono także absolwenta
Wolsztyńskiego Gimnazjum i Liceum, reżysera filmu ,,Kochajmy syrenki: Jana
Rutkiewicza”537. Obecność reżysera jak i zapowiedź projekcji stworzonego przez niego
filmu stała się dla wolsztynian wielką atrakcją. Każdy pragnął obejrzeć film, który
zanim wszedł na ekrany wywołał falę oburzenia i powszechnej krytyki.
Film ,,Kochajmy syrenki” mógł się nie wszystkim podobać, Poza sytuacjami
komicznymi zawierał szereg scen wziętych prosto z życia, które ukazywały ówczesne
władze w niezbyt korzystnym świetle.
Dni Oświaty Książki i Prasy szczególnie uroczyście były obchodzone
w szkołach, zwłaszcza tych, przy których działały kółka przyjaciół książki.
Do bardzo aktywnych należało kółko działające przy szkole nr 1 w Wolsztynie,
którego opiekunem była nauczycielka pani Janina Sobótko. Kierowany przez nią, 45
osobowy zespół dziecięcy corocznie, w maju wystawiał inscenizacje, które miały
zachęcać młodzież do czytania książek.

Oto jedna z wystawianych inscenizacji

537

Tamże, Nr 10, 2008 rok, s.10.
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10.Muzeum Marcina Rożka

M. Rożek- artysta rzeźbiarz i malarz

Dnia 13 maja 1967 roku otwarto w Wolsztynie Muzeum Regionalne. Nosi ono
imię wielce zasłużonego dla świata kultury rzeźbiarza i malarza, Marcina Rożka.
Otwarcia muzeum dokonano w okresie poprzedzającym 24 rocznicę męczeńskiej
śmierci artysty w hitlerowskim obozie zagłady w Auschwitz-Birkenau.
Muzeum znajduje się przy ulicy 5 Stycznia, w domu, w którym w latach 1933 –
1939 artysta mieszkał i tworzył. 538 Otwarciu

muzeum towarzyszyło walne

zgromadzenie członków Wolsztyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Wśród grona
zaproszonych gości znajdowali się: siostra artysty - Jadwiga Rożek i jego bliski
przyjaciel Stanisław Dulat.
Postać Marcina Rożka, jego twórczość i męczeńską śmierć nakreślił Narcyz
Książkiewicz. Natomiast Sylwester Mańczak swój stosunek do artysty i otwartego
muzeum zawarł w wypowiedzi: ,,Rożek to wzór patrioty. Niech zatem muzeum jego
imienia służy turystom i naszemu społeczeństwu. Niech będzie właściwie wykorzystane
dla patriotycznego wychowania młodzieży.”539

538

Nie ma zgodności odnośnie daty śmierci M. Rożka. A. Szymański, w swych autobiograficznych
wspomnieniach ,,Na wzburzonej fali” zamieszcza datę 10 kwietnia 1944 r. , Tamże s. 3. Prawdopodobnie
artysta zginął w obozowym krematorium 14 maja 1944 r. za odmowę wykonania popiersia A. Hitlera.
G.W. R. 1968, nr 172.
539
Tamże, R 1967, nr 197, s. 3.
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Moment otwarcia Muzeum (Przemawia p. Narcyz Książkiewicz)

Dla zwiedzających podwoje swe muzeum otwarło 2 października 1968 roku.
Władze miasta Wolsztyna, widząc zapotrzebowanie na tego rodzaju ekspozycje,
obiecały że w pomieszczeniach muzealnych pomogą także uruchomić dział historyczny
poświęcony

Michałowi Drzymale, powstaniu wielkopolskiemu i hitlerowskiej

okupacji.
Muzeum Regionalne mieści się w zabytkowej kamienicy usytuowanej przy ul.
5 Stycznia 34.

Zanim M. Rożek przybył do Wolsztyna, poddał nabytą posesję

gruntownej przebudowie.

Muzeum Marcina Rożka

W adaptacyjnych przeróbkach M. Rożek opierał się głównie na własnych
koncepcjach i projekcie.

Stąd fasada domu, rozplanowanie jego wnętrza oraz wystrój

ogrodu różnią się zasadniczo od sąsiednich posesji. Na parterze budynku umieścił
pracownię malarską, a na piętrze – rzeźbiarską. W ich wnętrzach rodziły się projekty,
które następnie mistrz przekuwał w dzieła.
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Tworzone przez M .Rożka w granicie, brązie, marmurze czy alabastrze rzeźby
zdobią obecnie wnętrza wielu kościołów, muzeów, oper, placów i parków.

Artysta wśród swoich ulubionych rzeźb

Część rzeźb artysta zachował dla siebie. Rozmieścił je na zapleczu domu, w
przeuroczej pergoli, przypominającej rzymskie atrium i wzdłuż ogrodowej alejki.
Zmierzała ona w stronę jeziora, gdzie nad wodą wznosiła się romantyczna altanka z
przycumowaną doń łódką.
We

wnętrzu altanki artysta spędzał wolny od twórczej pracy czas. Tam

przyjmował również najbliższych przyjaciół, do których należeli przedstawiciele Rady
Miasta Wolsztyna, której Marcin Rożek przez kilka kadencji był przewodniczącym.
Stąd najczęstszymi jego gośćmi byli panowie Stanisław Dulat, Roman Olszewski,
Stefan Zboralski, Władysław Królikiewicz

i Stanisław Pazgrat.

W tym

gronie

rozważano najważniejsze sprawy dotyczące Rady Miasta. Tutaj także rodziły się
pomysły i powstawały wizje odnośnie rozwoju Wolsztyna. Te wzniosłe zamierzenia,
w 1939 roku, przerwała II wojna światowa.
W czasach okupacji w obiekcie tym hitlerowcy urządzili dla oficerów
Wehrmachtu i wyższych dygnitarzy partyjnych, kasyno. Podobną funkcję obiekt ten
spełniał po wojnie, lecz tym razem służył żołnierzom radzieckim.
Większość dzieł M. Rożka przetrwała czasy hitlerowskiej okupacji. Kilka
z zaginionych egzemplarzy na podstawie zachowanych zdjęć odtworzył jego uczeń Edward Przymuszała. Dzięki temu zdobią na powrót wnętrze domu, w którym artysta
mieszkał i tworzył oraz alejkę, wzdłuż której się przechadzał. Ogrodową alejkę zdobią
popiersia sześciu sławnych ludzi: Sokratesa, Michała Anioła, Trajana, Beethovena,
Kurpińskiego i Mickiewicza.
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Dorobek
i płaskorzeźbami

M.

Rożka

jest

ogromny.

Poza

pięćdziesięcioma

rzeźbami

do znaczniejszych należał, zburzony przez hitlerowców, pomnik

Chrystusa Króla na placu Wolności w Poznaniu i posąg Bolesława Chrobrego przed
katedrą w Gnieźnie. Do tych monumentalnych dzieł należy także zaliczyć figurę św.
Franciszka w kościele w Kórniku i posąg ,,Siewcy” w lubońskim parku..
Dziełem M. Rożka są także popiersia znanych działaczy śląskich: Karola
Miarki, ks. Londzina Stelmacha i poety Józefa Lompy. Zdobiły one przed wojną salę
Sejmu Śląskiego.
Artysta zajmował się również malarstwem sztalugowym i ściennym . Do
znaczniejszych jego dzieł zalicza się obrazy: ,,Śmierć Leszka Białego pod Gąsawą”
i ,,Zazdrość” oraz malowidło ścienne ,, Odwiedziny u Piasta”.
M. Rożek był także znakomitym portrecistą. Potwierdza to galeria portretów
wybitnych osobistości, ludzi dla kultury zasłużonych i historycznie znanych. Są wśród
nich

portrety:

księdza

Kostrzewskiego,

Lucjana

Michałowskiego,

Stefana

Duchoskiego,. Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego i siostry artysty Jadwigi
Rożek.
Część rzeźb i obrazów zdobi obecnie wnętrza sal Muzeum Regionalne im. M.
Rożka w Wolsztynie. Ze względu na światową sławę artysty, obiekt ten tętni przez cały
rok twórczym życiem. Muzeum odwiedzają wycieczki krajowe i zagraniczne oraz
osoby indywidualne. Zdarzają się nawet zorganizowane grupy wywodzące się z krajów
pozaeuropejskich, nierzadko ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii.
W muzealnych pomieszczeniach odbywają się także wystawy współczesnych
twórców sztuki, malarzy i rzeźbiarzy. Przy takich okazjach organizuje się dla
mieszkańców Wolsztyna spotkania z twórcami kultury i ciekawymi ludźmi.
Częstym gościem

Muzeum

jest młodzież wolsztyńskich szkół. Obcując

bezpośrednio z twórczością Marcina Rożka ma możność prześledzić drogę życiową
artysty, poznać jego twórczą pasję oraz żarliwy patriotyzm, który przejawiał się we
wszystkich jego działaniach i któremu pozostał wiernym do końca.
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11. Muzeum Roberta Kocha

Dr Robert Koch, lekarz i bakteriolog.
Laureat Nagrody Nobla

W

zabytkowej części Wolsztyna o nazwie Biała Góra, wśród tradycyjnej

miejskiej zabudowy wznosi się odmienna pod względem architektonicznym posesja.
Została

ona wzniesiona w latach 30-tych XIX w stylu angielskiego neogotyku na

zamówienie Angielki Mery Pearc. - damy do towarzystwa na dworze hr. Gajewskich,
W latach 1842 – 1846 w obiekcie tym mieścił się przytułek, rodzaj hospicjum
dla osób chorych, zniedołężniałych i bezdomnych. Stąd do ośrodka tego przylgnęła
nazwa ,,Szpital pod Samarytaninem”

Dom ,, pod Samarytaninem”, Obecnie siedziba muzeum im R. Kocha
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Po przeniesieniu tego przytułku do nowo zbudowanego obiektu w sąsiedztwie
klasztoru, w 1872 r. w dawnym obiekcie przytuliska zamieszkał światowej sławy
niemiecki naukowiec – lekarz

i bakteriolog, laureat nagrody Nobla - dr Robert Koch.

Jako lekarz powiatowy o specjalności higienista-epidemiolog R. Koch bardzo
często stykał się z występującymi nagminnie w tym rejonie chorobami zakaźnymi
i schorzeniami odzwierzęcymi jak wąglik, płonica, błonica i ospa wietrzna. Aby ustalić
źródło tych groźnych chorób, które cyklicznie uśmiercały setki ludzi i bydło rozpoczął
badania laboratoryjne. W rezultacie odkrył, że przyczyną występujących nagminnie
schorzeń są

mikroorganizmy, które przez dłuższy czas mogą zachować swoją

żywotność w postaci przetrwalników.
Te sprawdzone i naukowo udowodnione odkrycia R. Koch ogłosił światu w
1876 roku we Wrocławiu. Tak nieznany dotąd powiatowy lekarz z Wolsztyna został
twórcą nowej naukowej dziedziny nazwanej bakteriologią.

Dr Robert Koch przy pracy

To epokowe odkrycie dokonane przez R. Kocha w jego podręcznym
laboratorium z uznaniem przyjęły najwyższe autorytety medyczne. Świadczy o tym
reakcja światowej sławy fizjologa F. Cohna. Gdy zobaczył on rezultaty odkryć R.
Kocha, przywołał do siebie asystentów, przekazując im następujące polecenie:
,, Niech panowie zostawią wszystko tak jak jest i pójdą do Kocha. Ten człowiek dokonał
wspaniałego odkrycia, które w swej prostocie i dokładności metody, tym bardziej
zasługuje

na

podziw...

Uważam

to

za

największe

odkrycie

w

dziedzinie
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mikroorganizmów i wierzę, że Koch jeszcze nieraz nas zadziwi i zawstydzi nowymi
odkryciami...”540
Szczególny podziw dla R. Kocha budzi fakt, że odcięty od wszelkich
stowarzyszeń naukowych i ośrodków akademickich tych zbawiennych dla ludzkości
odkryć dokonał

w samotności, posługując się jedynie głęboką wiedzą i niezwykłą

wyobraźnią podbudowaną serią mozolnych dociekań i doświadczeń.
W Wolsztynie R. Koch przebywał do 1880 r. Przed odejściem został obdarzony
tytułem ,,Honorowy Obywatel Miasta Wolsztyna”.
Robert Koch przeniósł się do Berlina gdzie otrzymał nominację na tajnego
radcę rządowego w Urzędzie Zdrowia Rzeszy Niemieckiej. Tam rozpoczął intensywne
badania nad gruźlicą uwieńczone w 1882 roku odkryciem jej zarazka nazwanego na
cześć odkrywcy ,,prątkiem Kocha”.
W 1905 r. prof. dr Robert Koch za całokształt osiągnięć w dziedzinie medycyny,
szczególnie za odkrycie prątka gruźlicy otrzymał najbardziej prestiżowe wyróżnienie:
Nagrodę Nobla.

Tablica na budynku Muzeum im. R. Kocha upamiętniająca jego epokowe odkrycie

(Foto J.P.)

Mieszkańcy Wolsztyna są dumni, że w ich mieście mieszkał i pracował jeden
z największych naukowców w świecie. W dowód uznania jego wiekopomnych odkryć
28 listopada 1958 roku w domu, w którym R. Koch mieszkał, na wniosek władz miasta
została otwarta Izba Pamięci. Natomiast arterię na Białej Górze, gdzie znajduje się dom
doktora, nazwano ulicą Roberta Kocha.

540

A. Szymański, Na wzburzonej fali, s. 380.
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2 maja 1996 roku, w okresie poprzedzającym 86 rocznicę śmierci Noblisty
z inicjatywy Fundacji Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta
Kocha przemianowano dotychczasową Izbę Pamięci na Muzeum. Zgromadzono w nim
wiele pamiątek związanych z R. Kochem jak: fotografie, portrety, listy, dokumenty,
przedmioty osobiste i urządzenia do badań naukowych.
W 2005 r. świat nauki obchodził setną rocznicę nadania Robertowi Kochowi
Nagrody Nobla. Do tego niecodziennego jubileuszu włączyła się także Rada Miasta
Wolsztyna, ustanawiając rok 2005 ,,Rokiem Doktora Roberta Kocha”, w związku z
czym został ustalony program obchodów oficjalnych i imprez towarzyszących.
Otworzył je w dniu 27 kwietnia plener rzeźbiarsko-malarski pt. ,,Robert Koch
lekarz i odkrywca”. Przedłużeniem tej tematyki była wystawa fotograficzna i cykl
konkursów plastycznych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Niezależnie

przez cały okres letni w dni wolne od pracy były organizowane

w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego koncerty muzyki organowej. Natomiast w
muszli koncertowej miejskiego parku, a w razie niepogody w Wolsztyńskim Domu
Kultury, występowały orkiestry kameralne i rozrywkowe.
18 sierpnia 2005 roku do Wolsztyna przyjechało siedmioro potomków Roberta
Kocha

z prawnuczką Gertrudą Bertilsson na czele.541Poza przekazaniem do muzeum

listu napisanego przez R. Kocha do siostry Heleny goście wysłuchali koncertu
organowego

w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, zjedli lunch w domu Marcina

Rożka i zwiedzili kilka okolicznościowych wystaw.
Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszowych była uroczysta sesja Rady
Miejskiej. Odbyła się ona 9 grudnia 2005 roku w setną rocznicę przyznania Robertowi
Kochowi Nagrody Nobla. W sesji wzięło udział wielu znakomitych gości z kraju
i zagranicy. Reprezentowali oni zarówno świat nauki i kultury jak i polityki.
Ukoronowaniem jubileuszowych obchodów było odsłonięcie na skwerze obok
plebani pomnika z popiersiem Roberta Kocha.542

541
542

Głos Wolsztyński, Nr 16, 2005 rok, s. 16.
Autorem popiersia jest Johannes Pfuhl.
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Pomnik z popiersiem Dr R. Kocha (Foto J.P.)

12. Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski
Na zachód od miasta, na Bielniku, nieopodal miejsca, gdzie w listopadzie 1939
roku hitlerowcy dokonali na mieszkańcach Ziemi Wolsztyńskiej potwornej zbrodni,
znajduje się Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski.
W rzeczywistości jest to park etnograficzny, na którego obszarze zgromadzone
zostały obiekty dawnego budownictwa drewnianego, sprzęty gospodarstwa domowego,
urządzenia inwentarskie i narzędzia służące do produkcji rolnej.
Organizowanie

muzeów

na

otwartej

przestrzeni

nie

jest

wymysłem

współczesnym. Idea ta swymi początkami sięga XIX wieku. Posiada zatem
dwuwiekową tradycję.
Pierwsze na świecie tego typu muzeum powstało w Szwecji, w 1891 roku,.
Założył je

w

sztokholmskim parku Artur Hezelius. Stąd nazwa ,,skansen”

ze

Skandynawii się wywodzi.
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Skansen w Wolsztynie – Bielniku (Foto J.P.)

W Polsce pierwsze

muzeum typu ,,skansen” powstało w 1906 roku na

Kaszubach, w miejscowości Wdzydze Kiszewskie. Zorganizowali je rozmiłowani w
sztuce ludowej państwo Gulgowscy. Była to w rzeczywistości ekspozycja ukazująca
jedynie wyposażenie kaszubskiej chaty.
Skansenowskie muzealnictwo rozwinęło się w Polsce dopiero po drugiej wojnie
światowej. Inicjatorem stały się władze Podhala, które w orawskiej wiosce Zubrzycy
Górnej, na posesji zakupionej od góralskiego wajdy (wojewody), zgromadziły skazane
na zagładę narzędzia i urządzenia gospodarcze oraz elementy charakterystyczne dla
budownictwa podhalańskiego.
W kolejnych latach podobne muzea – skanseny powstały na Mazurach,
Kurpiach, Rzeszowszczyźnie, w Dziekanowicach w Małopolsce, w Bierkowicach koło
Opola oraz w Wygiełzowie u podnóża zamku Lipowiec.
W Wolsztynie pomysł zorganizowania parku etnograficznego zrodził się w
latach siedemdziesiątych. Inspiratorami byli: ówczesny inspektor szkolny do spraw
kultury Jerzy Kędra i etnograf Andrzej Górski.
A. Górski od 1969 r. prowadził na obszarze dawnego powiatu wolsztyńskiego
i terenach przyległych badania etnograficzne w celu rozpoznania zabytkowych
obiektów. W rezultacie powstał inwentarz budynków mieszkalnych i gospodarskich
oraz urządzeń i narzędzi rolniczych, które wymagały natychmiastowej interwencji
konserwatora zabytków. Pozostawione

bez opieki zapewne znikłyby bezpowrotnie z

nadobrzańskiego pejzażu.
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W 1972 roku miejscowe władze wyraziły zgodę na powstanie w wolsztyńskim
powiecie parku etnograficznego. Przystąpiono zatem bezzwłocznie do poszukiwań
rozpoznawczych w celu wyłonienia odpowiedniego miejsca. Wśród wielu miejsc
najbardziej odpowiednim okazał się teren położony na Bielniku. Obejmował obszar
o powierzchni 3,5 ha ze wszech stron dostępny. Ustalono, że na takiej powierzchni
można rozmieścić docelowo 30 zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem.
Założenia naukowo-programowe

i organizacyjne skansenu sporządził A.

Górski. On również dopilnował, aby plany przedłożone Ministerstwu Kultury i Sztuki
zostały bezzwłocznie zatwierdzone. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego
skansenu i rozmieszczenia poszczególnych obiektów wykonał architekt Józef
Baranowski
. Do marca 1976 roku niezbędna do rozpoczęcia zaplanowanej inwestycji
dokumentacja była gotowa. Przystąpiono zatem do realizacji podjętych zamierzeń.
Demontażem
elementów

i

ich

zabytkowych

obiektów,

konserwacją

zajmowały

zabezpieczeniem
się

odpowiednie

poszczególnych
Ekipy

Służb

Konserwacyjnych. Powołał je z dniem 1 września 1977 roku specjalnym zarządzeniem
Naczelnik Miasta i Gminy Julian Drapała i podporządkował Działowi Etnograficznemu
przy Regionalnym Muzeum w Wolsztynie.
Pracami budowlano – montażowymi kierowali etnografowie A. Górski
i S. Majchrzak. Natomiast nad renowacją i konserwacją

zabytkowych budowli

z ramienia Biura Specjalistycznej Współpracy Naukowo-Technicznej Zespołów
Gospodarczych ,,Inco” w Warszawie czuwał Piotr Kozarski.
Pierwszym obiektem zdemontowanym i translokowanym do wolsztyńskiego
skansenu była, pochodząca z 1706 roku karczma z Solca. Odtąd skansen wzbogacał się
o coraz ciekawsze obiekty. W 1978 roku postawiono dwie zabytkowe stodoły i studnię
z żurawiem. W kolejnym roku zmontowano dziewiętnastowieczną stajnię z wozownią
oraz chałupę komornika.
Godną uwagi jest, pochodząca z drugiej połowy XIX wieku, trzyczęściowa
zagroda zarębnika z Reklina. Tworzy ją zwarty zespół budynków gospodarczych
różnego przeznaczenia. W jednym z nich wyeksponowano ówczesne maszyny
napędzane kieratem: młockarnię, sieczkarnię i młynek do czyszczenia omłóconego
zboża.
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Nieopodal wznosi się zagroda półrolnika. W jej skład wchodzi zrębowa chałupa
z oborą, chlew z wozownią i stodoła wsparta na konstrukcji słupowo-ramowej.
Wszystkie obiekty są z sobą zespolone i przykryte wspólnym dwuspadowym dachem.
W ich sąsiedztwie można zobaczyć wóz przystosowany do przewozu siana, kosiarkę
konną i ścierniskowe grabie, radła i pługi a nawet wóz strażacki.
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie
udostępniono

dla zwiedzających już w 1986 roku, mimo że trwały jeszcze prace

montażowe przy wznoszeniu kolejnych obiektów.
Kiedy nastąpiło oficjalne otwarcie skansenu, trudno jednoznacznie określić.
Wszystko wskazuje, że miało to miejsce w 2003 roku. Wówczas została na terenie
skansenu poświęcona przydrożna figura Świętej Jadwigi. Figura została przeniesiona z
miejscowości Hetmanice. Natomiast obelisk, na którym się wznosi, pochodzi z Łupic.
Mimo profesjonalnego nadzoru

nie ustrzeżono się przy rekonstruowaniu

zabytkowych obiektów uchybień. Aby nie powielać nadal błędów konstrukcyjnych,
zaangażowano wyspecjalizowaną w budownictwie drewnianym grupę Józefa Paczki z
Nowego Targu.

Grupa ta, pracując pod etnograficznym nadzorem Jerzego

Adamczewskiego i dyrektora Małopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
- Antoniego Pelczyka, zrekonstruowała z całą precyzją chałupę z 1770 roku, którą na
teren wolsztyńskiego skansenu przeniesiono z Sępolna.
Usytuowanie

poszczególnych

obiektów

w przestrzeni

czyni

wrażenie

osiemnastowiecznej wsi. Zatem poza zagrodami gospodarskimi stosowne miejsca
zajmują: karczma, kuźnia, przydrożna figura oraz największa atrakcja skansenu wiatrak.
Karczma pod względem architektonicznym nie odbiega w niczym od typowej
wiejskiej chałupy. Jednak

ze względu na

odmienną funkcję największą izbę

przeznaczano pod wyszynk. W tym pomieszczeniu obok szynkwasu znajdowały się
stoły i masywne, szerokie ławy. Służyły one zatrzymującym się w karczmie na noc
podróżnym za miejsce do spania.
Niezmiernie ważną funkcję w dawnej wsi spełniał kowal i prowadzony przez
niego zakład - kuźnia. Kowal nie tylko wytwarzał podkowy i podkuwał konie, ale
wykonywał wiele innych jeszcze ważnych dla mieszkańców wsi usług. Wzmacniał
żelaznymi elementami wozy i sanie, nakładał obręcze na koła, wyrabiał zawiasy i
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zabezpieczenia do bram, wytwarzał śruby i wykuwał hufnale (gwoździe do podków), a
nawet, gdy zaistniała taka potrzeba, usuwał chore zęby.
Dlatego w kuźni można zobaczyć narzędzia i przyrządy rzemiosła kowalskiego:
palenisko

z urządzeniem nadmuchowym, kowadło z całym zestawem szczypiec i

młotów oraz imadło i wiertarkę wraz z oprzyrządowaniem.
Na wsi przydatni byli także inni rzemieślnicy. W wolsztyńskim skansenie
wyeksponowano jedynie wyposażenie warsztatu kołodziejskiego543 i bednarskiego544.
Znalazły one swe miejsce w obiekcie wozowni z Sękowa.
Wyposażenie warsztatu kołodziejskiego obejmuje ławę kołodziejską, stelaż do
przytrzymywania koła

podczas drążenia otworu buksowego

oraz komplet

podręcznych narzędzi jak: piły, strugi, raszple, dłuta i świdry.
Warsztat bednarski pochodzi z Wolsztyna, a na jego wyposażeniu znajduje się:
ława bednarska, strugi, piły, ściągacze i dłuta do żłobienia rowków dennych oraz
urządzenia

do nakładania obręczy spinających.

Nieopodal muzealnych obiektów imitujących dawną zabudowę wiejską stoi
samotnie wiatrak-koźlak. W XIX wieku na obrzeżu Wolsztyna było jeszcze 11 takich
wiatrowych młynów. Trzy z nich wznosiły się na terenie Wielkiego Niałka. Pozostałe
były rozmieszczone po wschodniej stronie miasta wzdłuż dawnej drogi łączącej
Komorowo z Berzyną. Szkoda, że żaden z tych atrakcyjnych obiektów nie doczekał
współczesnych czasów, by mógł w skansenie reprezentować rodzimy zabytek.
Wiatrak, który znajduje się na terenie wolsztyńskiego skansenu, nie jest
obiektem miejscowym. Wprawdzie pochodzi z Wroniaw, ale do tej miejscowości trafił
w 1902 roku przeniesiony z okolic Sławy Śląskiej.

Na nowym miejscu wiatrak ten

jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku świadczył swe młynarskie usługi. Kiedy
zaprzestał swej młynarskiej działalności, zakupiły go władze miasta Wolsztyna.
W latach 1997-1998 wiatrak został zdemontowany i ponownie złożony na
terenie wolsztyńskiego skansenu. Nie jest to atrapa, lecz oryginalny wiatrowy zakład
młynarski nadal technicznie sprawny. Jednak stanowi już eksponat należący do
przeszłości i to odległej. Podczas demontażu wiatraka wśród części technicznych
odkryto ,,mącznicę” - urządzenie pochodzące z 1609 roku.

543
544

Wyposażenie to pochodzi z warsztatu Jana Tomińskiego z Siedlca.
Warsztat bednarski pochodzi z Wolsztyna i należał do Stanisława Żurka.
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Trwające z górą dwadzieścia lat prace organizacyjne i budowlano-montażowe w
skansenie na Bielniku zostały uwieńczone sukcesem. Wolsztyn otrzymał atrakcyjne
muzeum, które corocznie zwiedza kilka tysięcy zorganizowanych grup wycieczkowych
i indywidualnych turystów.
Wśród zwiedzających nie brak także gości z zagranicy, którzy w mieście tym
zatrzymują się

z okazji tradycyjnych Dni Wolsztyna. Wtedy w skansenie odbywają

się imprezy folklorystyczne. Występują zespoły taneczne, grają kapele ludowe, wśród
których największą atrakcję wzbudza grupa dudziarzy

Występ Zespołu Ludowego z Nowego Solca przed karczmą w skansenie
( Foto C. Olejnik}

Skansen na Bielniku tętni również życiem w dni powszednie. W jego
zabytkowym otoczeniu organizuje się plenery malarskie, wykonuje pamiątkowe zdjęcia,
nakręca okolicznościowe filmy.
We wnętrzu zaś zabytkowych chałup odbywają się spotkania z ludźmi nauki,
kultury i sztuki, wysłuchuje się interesujących prelekcji na temat historii Wolsztyna,
organizuje posiedzenia stowarzyszeń kulturalno-naukowych.
A wszystko to za sprawą zakochanego w tym etnograficznym ośrodku
kierownika Andrzeja Pawelskiego. Towarzyszył on temu regionalnemu przedsięwzięciu
od samego początku. Zatem jak nikt inny zna jego dzieje i potrafi je w ciekawy, barwny
sposób przekazać zwiedzającym.
Stąd rozliczne wycieczki szkolne, z zapartym tchem wysłuchują relacji na temat
pochodzenia poszczególnych obiektów, poznają ich architekturę i funkcjonalność.
Zaznajamiają się także z urządzeniami i narzędziami, jakimi posługiwał się ówczesny
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człowiek. Ich różnorodność, od tych najprostszych, prymitywnych do bardziej
skomplikowanych, współczesnych pozwala prześledzić drogę, jaką ludzkość przebyła
na przestrzeni dziejów.
Wśród rozlicznych atrakcji do najprzyjemniejszych należą spotkania przy
ognisku. Organizują je zarówno grupy wycieczkowe jak i pracownicy miejscowych
zakładów produkcyjnych. Z kiełbaskami na patykach otaczają zwartym kręgiem
płomień ogniska i wśród reliktów naszej przeszłości spędzają beztrosko wolny czas.
W ostatnich latach wytworzył się zwyczaj, że imprezę związaną z ukończeniem
szkoły lub zdaniem matury organizuje się w miejscowym skansenie. Dzięki temu

ta

urokliwa etnograficzna enklawa nadal tętni życiem.

Młodzież szkolna poznaje zabytki dawnego budownictwa
(Fot. R. Staszewski)

13. Parowozownia w Wolsztynie
Ewenementem na skalę światową jest wolsztyńska parowozownia. Chociaż liczy
już ponad sto lat ( powstała w 1907 r.), jest nadal funkcjonalna, a zgromadzone w niej
parowozy są technicznie sprawne. Można je zatem często zobaczyć jak na lokalnych
liniach PKP wykonują swą transportową funkcję. Na progu trzeciego tysiąclecia jest to
nie lada atrakcja.
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Parowozownia w Wolsztynie

Od kiedy kolejnictwo zostało objęte elektryfikacją, a poczciwe parowozy
zastąpiono

elektrowozami

lub

lokomotywami

spalinowymi,

dotychczasowy

przestarzały kolejowy tabor został odprawiony na bocznicę wolsztyńskiego dworca.
Stał tam i czekał, kiedy zostanie przeznaczony na złom.
Taki los spotkałby w końcu wszystkie parowozy i urządzenia związane z ich
obsługą, gdyby nie oddani sprawie kolejarze. Dzięki nim w kilku miejscowościach
Polski, w celu ochrony tych zabytkowych pojazdów od totalnej zagłady, powołano
muzea kolejnictwa.
Muzea gromadzące wycofane z obiegu parowozy, wyeksploatowane kolejowe
wagony czy dworcowe urządzenia utworzono w Chrzanowie, Częstochowie, Trzebini,
Nowym Sączu i Rabce.
Nieco odmienny charakter posiada muzeum kolejnictwa w Częstochowie –
Stradomiu. Kolekcjonuje ono wyłącznie przedmioty związane z kolejową obsługą
pasażerską i detale wchodzące w skład wyposażenia dworców, nastawni torowych,
wagonów czy parowozów.
Pod tym względem parowozownia w Wolsztynie i funkcjonujące w niej
Muzeum Parowozów i Kolejnictwa Polskiego znacząco odbiega od przedstawionych
placówek, gdyż stanowi coś odrębnego, unikalnego. Oprócz różnego typu czynnych
parowozów wolsztyńskie muzeum obejmuje także kompleks obiektów, urządzeń i
stanowisk obsługowych. Należą doń: obrotnica, którą ustawia się parowozy w pozycji
właściwej

do kierunku jazdy pociągu, wieża ciśnień wraz ze stacją pomp, hydranty -
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żurawie

do zaopatrywania parowozów w wodę, dźwigi do ładownia węgla i semafory

oraz nastawnie. A tak niewiele brakowało, aby tego wszystkiego nie było!
W związku z przeprowadzoną przez PKP modernizacją głównych magistrali
kolejowych i wprowadzeniem na nich trakcji elektrycznej obsługa parowozowa
zachowała się jedynie na liniach drugorzędnych. Niebawem i na tych liniach trakcja
parowa okazała się nieopłacalna. Parowozy wycofano, a na ich miejsce wprowadzono
lokomotywy spalinowe. Wprowadzono je także w Wolsztynie. W związku z tym w
1982 roku wolsztyńską parowozownię przemianowano na lokomotywownię i
podporządkowano Dyrekcji Rejonowej w Lesznie.
Zmiany organizacyjne zmierzały nieuchronnie do likwidacji wolsztyńskiego
węzła kolejowego, a co za tym idzie do degradacji kolejarskiego stanu. W tym
przypadku wolsztyńscy kolejarze byli solidarni. Nie pozwolili, aby ich pozbawiono
pracy, a wycofane parowozy przeznaczono na złom. Zatem nadal dbano o ich stan
techniczny, pokrywano oliwą, by nie korodowały, a okresowo sprawdzano zawory
parowe i przewody dymnicowe. Taki okres niepewności utrzymywał się w
wolsztyńskiej parowozowni przez dziesięć lat

Parowóz podczas wjazdu na obrotnicę

W 1991 roku w oparciu o postulaty kolejarskiej ,,Solidarności” władze
Wolsztyna wystąpiły do DOKP w Poznaniu o przywrócenie wolsztyńskiej
parowozowni jej dawnej niezależności. Było to możliwe, gdyż wolsztyński węzeł PKP
nie został objęty powszechną modernizacją. Dzięki temu zachował dawną infrastrukturę
przystosowaną

do obsługi parowozowej. Zatem w Wolsztynie bezzwłocznie

przywrócony został ruch parowozowy.
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Obsługiwał on jak dawniej pociągi pasażerskie i towarowe kursujące na liniach:
Poznań – Wolsztyn - Sulechów, Leszno – Wolsztyn - Zbąszynek i Wolsztyn – KonotopNowa Sól. W takich organizacyjnych strukturach podległych DOKP Wolsztyńska
Parowozownia przetrwała zaledwie dwa lata.
W tym bowiem czasie w Polsce rozpoczęła się restrukturyzacja. Proces ten nie
ominął również Polskich Kolei Państwowych. Objął także Wolsztyńską Parowozownię.
W wyniku tych przemian, w maju 1993 roku, utworzono pierwszą w Polsce prywatną
kolej. Nadano jej nazwę: Lubuska Kolej Regionalna.
W pierwszych latach działalności spółka ta zachowała normalny ruch pociągów
na liniach: Wolsztyn - Nowa Sól i Wolsztyn - Sulechów. Trwało to tak długo, aż
okazało się, że na skutek zmniejszającej się liczby pasażerów dalsze utrzymywanie na
tych liniach komunikacji kolejowej straciło sens. Z tą chwilą

Wolsztyńska

Parowozownia utraciła swą dotychczasową funkcjonalność. Z instytucji usługowej
stopniowo przeobrażała się w obiekt zabytkowy wzbudzający coraz szersze
zainteresowanie turystów.545
Problemem
dwutygodnika

Wolsztyńskiej

Parowozowni

zainteresowała

się

redakcja

,,Głos Wolsztyński”.546 Oprócz artykułów opisujących dzieje

wolsztyńskiej parowozowni zamieszczała także zdjęcia parowozów. Publikacje te
wywołały sensację,

która w mig obiegła świat

i uczyniła Wolsztyn

miastem

sławnym. 547
W proces popularyzacji wolsztyńskiej parowozowni włączył się także dyrektor
Wolsztyńskiego Centrum Informacji Turystycznej Wojciech Lis, otwierając w 1995
roku stronę internetową

548

. Stronę tę obejrzało ponad milion ludzi z 90 krajów.

Wzrosło zainteresowanie parowozami, skutkiem czego Wolsztyn odwiedziło wielu
zagranicznych gości z obydwóch półkul świata.
Nic w tym nadzwyczajnego, że parowóz rozbudził na świecie powszechną
ciekawość i szerokie zainteresowanie. Dla pokolenia żyjącego w dobie szybko

545

Duży wkład w uratowanie parowozowni włożył p. Howard. W obronie parowozów apelował również
na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego”( Nr 12, 1993 rok) p. Gulowaty.
546
,,Głos Wolsztyński”, Nr 18, 1995 rok oraz Nr 8, 2005 rok, s. 32-33.
547
Rozgłos Wolsztynowi nadali również dziennikarze ,,Newsweeka”, ,,National Geograpfic” i ,,Coriere
de la Serra.
548
Znalazła ona także odzew na portalu internetowym www.polska.pl.
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mknących pociągów typu TGV parowóz jest uważany za relikt minionej epoki,
eksponat uatrakcyjniający amerykańskie westerny.
To wzrastające zainteresowanie Wolsztyńską Parowozownią i znajdującymi w
niej eksponatami wykorzystały miejscowe władze, włączając parowozy jako dodatkową
atrakcję do obchodów ,,Dni Wolsztyna”. Okazało się, że było to przedsięwzięcie
trafione. Nowy punkt programu pt. ,,Parada Parowozów” okazał się rewelacyjny i w
rzeczywistości stał się imprezą samodzielną o wydźwięku międzynarodowym.

Doroczna parada parowozów w Wolsztynie

Szczególnie trwale w pamięci tysięcy miłośników starych parowozów
zachowała się impreza, jaka odbyła się w Wolsztynie w 1998 roku. Stało się tak za
sprawą specjalnych pociągów na ten czas odprawionych do Wolsztyna z Poznania i
Frankfurtu n/Odrą. Obydwa pociągi prowadzone przez parowozy spotkały się o
określonej godzinie na wolsztyńskim dworcu. Gości z Poznania oraz pasażerów pociągu
międzynarodowego powitała miejscowa

orkiestra, władze miasta oraz tłumnie

zgromadzeni wolsztynianie.
Wśród pasażerów większość stanowili

obcokrajowcy: Niemcy,

Belgowie,

Francuzi, Marokańczycy, Kanadyjczycy i obywatele USA. Sporą grupę stanowili także
Australijczycy i Japończycy.
Wśród mieszkańców Wolsztyna szczególną sensację wzbudzali turyści z
Japonii. Poobwieszani aparatami fotograficznymi, kamerami i innym sprzętem, nie
czekając

aż uformuje się pochód, udawali się spiesznie w kierunku parowozowni, by

tam obrać dogodne stanowiska. Kiedy już porozstawiali

kamery, z niecierpliwością

oczekiwali chwili, kiedy otworzą się wrota zajezdni i ukaże się pierwszy parowóz.
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Na umówiony sygnał otwarły się wierzeje a gotowe do drogi parowozy okrył
obłok mlecznej pary. Następnie, przy akompaniamencie przejmującego gwizdu, jeden
za drugim, opuszczały swe stanowiska. Zmierzały na trasę, by w ruchu zademonstrować
swoją urodę i techniczną sprawność.
Paradę

otwierała

,,Piękna Helena”.

duma

wolsztyńskich

kolejarzy

parowóz

Pm

36-2

Jest to polski parowóz, który rozwija prędkość 130 km/h. Został

zbudowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Chrzanowskiej Fabryce
Lokomotyw. W 1937 roku

na Międzynarodowych Targach w Paryżu parowóz ten

został odznaczony Złotym Medalem.
Dzięki zabiegom konserwatorskim i należytej opiece technicznej wszystkie
skompletowane w Wolsztyńskiej Parowozowni pojazdy są w pełni sprawne i można je
zobaczyć na trasie lokalnych linii kolejowych.
Najbardziej okazale reprezentuje się ,,Piękna Helena”. Można ją bez trudu
rozpoznać, gdyż tylna jej część jest pokryta zielonym kolorem. Kiedy znajduje się na
trasie, wzbudza zawsze wśród obserwatorów sensację i zachwyt.
Turyści, którzy odczuwają niedosyt wrażeń w parowozowni, nierzadko
wyjeżdżają w teren, obstawiają kamerami trasę przejazdu i filmują nie tylko będący w
ruchu pociąg, ale też buchającą parę, wydobywające się z parowozowego komina kłęby
czarnego dymu a nawet wylewającą się z tendra wodę.
Po powrocie do ojczyzny będą mogli pochwalić się przed znajomymi, w jakim
to „egzotycznym” kraju przebywali.
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Rozdział VIII
Służba Zdrowia

1.Szpital
Społeczna opieka nad ludźmi chorymi, zniedołężniałymi i steranymi życiem ma
w Wolsztynie bardzo odległe dzieje. Sięgają one pierwszej połowy XVII wieku. W
1641 r. istniał już przy kościółku Św. Ducha niewielki szpitalik. Był to budynek
składający się z jednej izby i dwóch komórek. Znajdował się w sąsiedztwie
plebańskiego ogrodu w miejscu, na którym obecnie wznosi się obiekt szpitala
powiatowego.
W ówczesnym pojęciu szpital oznaczał przytulisko, dom opieki społecznej dla
osób bezdomnych i zniedołężniałych. I taką funkcję instytucja ta spełniała do połowy
XIX wieku.
W 1846 r. dama do towarzystwa na dworze hrabiów Gajewskich, Angielka
Maria Pearc przekazała na potrzeby szpitalnictwa dom przy ulicy Biała Góra 12
(obecnie ulica R. Kocha). Szpital nosił nazwę ,,Domu pod Samarytaninem”. W latach
1872-1880 w obiekcie tym mieszkał dr Robert Koch, odkrywca prątka gruźlicy i
bakterii wąglika.
W 1902 r. ,,Dom pod Samarytaninem” nabył lekarz dr Otton Markwitz. W tym
czasie szpital znajdował się już w nowym obiekcie przy ulicy Poznańskiej, tuż obok
domu zakonnego SS Miłosierdzia.
Obecny szpital, jako czwarty z kolei obiekt, zbudowany został u zbiegu ulic
Strzeleckiej i Poznańskiej w latach 1906-1907. Koszt budowy szpitala wyniósł
144 tys. marek. Na ten wzniosły cel 80 tys. marek przekazał właściciel Wroniaw
Goldschmidt-Rotschild. Pozostałą sumę, w wysokości 64 tys. marek, wyłożył Związek
Powiatowy. Z tej racji szpital podlegał pruskiej administracji.
Po wyparciu Prusaków z Wolsztyna i utrwaleniu się polskiej administracji
szpital przeszedł na własność Powiatowego Związku Samorządowego.
W styczniu 1919 r. dyrektorem wolsztyńskiego szpitala został zasłużony dla
ojczyzny

i bardzo ceniony lekarz Walenty Markwitz.. Po nim stanowisko dyrektora

przejął dr Franciszek Nowak. Sprawował on tę funkcję do 1930 r. W tym czasie obok
szpitalnego budynku wybudowano kostnicę i prosektorium.
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Obiekt nazywany ,,kostnicą” był w rzeczywistości przedpogrzebową kaplicą.
Osoby zmarłe w szpitalu były stąd odprowadzane na miejsce wiecznego spoczynku.
W latach 1931-1937 dyrektorem szpitala był, pochodzący z Kołomyi, krakowski
chirurg dr Kazimierz Piskozub.549 Po jego rezygnacji na stanowisko dyrektora
wolsztyńskiego

szpitala

rozpisany

został

konkurs.

Wygrał

go

dr

Ludwik

Mierzejewski. 550

Dr L. Mierzejewski (Foto H. Kozłowski)

Nadszedł rok 1939. Wolsztyn został zajęty przez niemieckie wojsko. Nastał
okres okupacji. W szpitalu ustanowiono niemiecką administrację. Polski personel
medyczny i pielęgniarski musiał szpital opuścić. W budynku szpitalnym dokonano
przeróbek. Zmieniono także otoczenie szpitala. Zburzono kostnicę i prosektorium, a na
ich miejscu wzniesiono obszerny barak, w którym

urządzono oddział zakaźny.

Przebudowano również budynek gospodarczy, lokując w nim prosektorium i garaże.
Podczas wyzwalania miasta, w 1945 r., szpital nie doznał uszkodzeń, zatem
nieprzerwanie kontynuował swoją działalność. Do 10 marca 1945 r. pozostawał pod
nadzorem radzieckiego wojska. Po tym okresie został przekazany władzom Wolsztyna.
Kiedy dr Mierzejewski obejmował na powrót szpitalną placówkę znajdowała się
ona w nie najgorszej kondycji. Dzięki opiece ze strony władz miasta szpital był na
bieżąco zaopatrywany w medykamenty i żywność oraz niezbędne urządzenia. Mimo to
pierwsze powojenne lata były trudne. Brakowało lekarzy i personelu pielęgniarskiego.
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Sytuacja uległa częściowej poprawie, kiedy do pracy w szpitalu udało się
zwerbować dra Czesława Śmiałka. Jako specjalista prowadził oddział zakaźny
i pomagał podczas zabiegów operacyjnych. Całą obsada 120 łóżkowego szpitala,
łącznie z administracją i pracownikami obsługi oraz dwójką lekarzy liczyła wówczas
34 ludzi.
Wśród tego grona znajdowały się siostry zakonne: S. Natalia, która prowadziła
szpitalne laboratorium i S. Cecylia jako instrumentariuszka. Z tej racji asystowała ona
dyrektorowi Mierzejewskiemu prawie przy wszystkich chirurgicznych zabiegach.
W 1950 dokonano w szpitalnym obiekcie

zasadniczych przeróbek.

Zmodernizowano blok chirurgiczny, okładając ściany sali operacyjnej glazurą.
Wygospodarowano także dodatkowe pomieszczenia, w których ulokowano porodówkę
i salę dla niemowląt. Na oddziale zakaźnym zainstalowano centralne ogrzewanie
i doprowadzono bieżącą wodę, a w piwnicach urządzono mechaniczną pralnię.
Jak na tamte czasy z pokonywaniem trudności organizacyjnych i gospodarczych
dyrekcja wolsztyńskiego szpitala radziła sobie nie najgorzej. Uporano się nawet z
brakiem oddziału dla osób z chorobami płuc. Obok budynku głównego postawiono
barak, w którym zainstalowano nowy rentgen i urządzono sale na 15 łóżek.
Było to jednak rozwiązanie czasowe, niewystarczające, gdyż po wojnie
zagruźliczenie wśród mieszkańców Wolsztyna było zatrważające. Zaszła zatem pilna
potrzeba budowy nowego pawilonu. Wzniesiono go w latach siedemdziesiątych.
Powiększyła się tym samym ilość stanowisk o dalsze 30 łóżek.
W międzyczasie zwiększyła się także obsada lekarska. W wolsztyńskim szpitalu
pracę podjęli dr Zdzisława Konieczna i dr Henryk Łęcki.
Szczególnie cennym nabytkiem, nie tylko jako lekarka, okazała się dr
Konieczna. Będąc posłem na Sejm, pomogła pozyskać środki na budowę oddziału dla
osób z chorobami płuc oraz na wyposażenie tej placówki w nowy sprzęt i urządzenia
sanitarne.
Jednak sercem i mózgiem tej placówki był jej dyrektor dr L. Mierzejewski.
Funkcję tę pełnił do 1968 r.
Dr Mierzejewski Był nie tylko dobrym menedżerem, ale doskonałym
chirurgiem. Wierny hipokratesowej zasadzie ,,Primum non nocere” starał się ratować
ludzkie życie, nie licząc się z czasem ani porą dnia. Powiadamiany o nagłym przypadku
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spieszył do szpitala swym zabytkowym mercedesem i bezzwłocznie przystępował do
bardzo ryzykownych nieraz operacji. Dzięki temu wielu zagrożonym pacjentom
uratował życie. Dlatego cieszył się ogólnym szacunkiem i sławą znakomitego lekarza.
Toteż w bardzo skomplikowanych przypadkach przywożono do wolsztyńskiego szpitala
pacjentów nawet z ościennych ośrodków.
Gdy

obecnie

wśród

dra L. Mierzejewskiego, to

starszego

pokolenia

przywołuje

się

pamięć

zamyka się ją najczęściej stwierdzeniem, że ,,był to

znakomity lekarz”. Taką ocenę zawierały również podziękowania zamieszczane na
łamach

czasopisma ,,Głos Wolsztyński”, w których odratowani pacjenci wyrażali

wdzięczność dla dra Mierzejewskiego i szpitalnego personelu za troskliwą opiekę i
odzyskane zdrowie.
W uznaniu zasług w walce o życie człowieka i za wieloletnią pracę w Służbie
Zdrowia

dr L. Mierzejewski został (19 kwietnia 1969 r.) przez Radę Państwa

odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski551.

Pracownicy Służby Zdrowia przed Odziałem Chorób Płucnych
(Foto H. Kozłowski)

2. Pogotowie ratunkowe
W wielu przypadkach o uratowaniu życia decyduje czas. Zatem ważnym jest,
aby pacjent jak najprędzej znalazł się pod fachową opieką lekarską. A to zależy od
Pogotowia Ratunkowego.
W Wolsztynie placówka Pogotowia Ratunkowego została powołana z chwilą
przejęcia
551

szpitala przez cywilną administrację miasta. Pierwotnie mieściła się

,,Głos Wolsztyński”, Nr 208, Rok 1969, s. 4.
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w przyszpitalnym baraku nazywanym żartobliwie ,,Merkurym”, z którym o każdej
porze można było się połączyć wykręcając numer 99.
Nieliczny wówczas personel Pogotowia Ratunkowego miał do swojej
dyspozycji jedyny, pochodzący z demobilu samochód, który ze względu na wysoką
konstrukcję nazywano ,,betlejemką”. Obsługiwał ją pan Kupś, który był nie tylko
najstarszym kierową w Wolsztyńskim Pogotowiu Ratunkowym, ale i doskonałym
majstrem. Dzięki jego zabiegom ten wysłużony wehikuł spieszył bezzwłocznie do
najodleglejszych miejscowości, by ratować zagrożone ludzkie życie.
Z upływem czasu rozrosła się baza Wolsztyńskiego Pogotowia Ratunkowego.
Wysłużone wojskowe pojazdy zostały zastąpione karetkami z prawdziwego zdarzenia,
które produkowała FSO na podwoziu ,,warszawy”. Na wyposażeniu karetki poza
noszami i podręczną apteczką znajdował się również aparat tlenowy i urządzenie do
pomiaru ciśnienia tętniczego.
W latach sześćdziesiątych Wolsztyńskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało nową
bazę. Zlokalizowano ją na zapleczu Rejonowej Przychodni Zdrowia przy
ul. Poznańskiej 32.

3. Społeczna Służba Zdrowia
W pierwszej powojennej dekadzie odczuwało się brak nie tylko lekarzy.
Brakowało

również stomatologów i wykwalifikowanych pielęgniarek. Stało się to

zauważalne, odkąd

działaniem profilaktycznym Służba Zdrowia objęła młodzież

szkolną. Wtedy w szkołach uruchomiono gabinety dentystyczne i wprowadzono stałą
opiekę pielęgniarsko-medyczną.
Zgodnie z obowiązującą normą szkołom przysługiwał jeden etat stomatologa
i jeden etat lekarza na 1000 dzieci. W rzeczywistości obejmowali oni opieką medyczną
2000 i więcej uczniów. Taka niekorzystna sytuacja w szkołach uległa poprawie dopiero
pod koniec lat sześćdziesiątych.
Początek lat siedemdziesiątych stał się w ogóle przełomem w miejskiej służbie
zdrowia. Wtedy do Wolsztyna przybyło wielu młodych lekarzy. Poza pracą w szpitalu
czy Pogotowiu Ratunkowym byli oni także zatrudniani w Zakładowych lub
Międzyzakładowych Przychodniach Zdrowia.
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Tego rodzaju przychodnie lekarskie istniały przy wolsztyńskim węźle PKP,
WFM, zakładach mleczarskich, Prefbecie, Vipro i większych spółdzielniach pracy
jak np. ,,Bojownik”.
Osoby niepracujące lub zatrudnione w sektorze prywatnym korzystały z usług
gabinetów specjalistycznych prowadzonych w ramach

Przychodni Lekarskiej.

Placówka ta pierwotnie mieściła się w obiekcie przy ulicy Wschowskiej 3. W latach
siedemdziesiątych została przeniesiona do obiektu przy ulicy Poznańskiej 32 i stała się
Przychodnią Rejonową.
W nowych warunkach lokalowych znalazły pomieszczenie liczne gabinety
specjalistyczno-medyczne, stomatologiczne i zabiegowe oraz poradnie: neurologiczna,
chirurgiczna, ortopedyczna, położniczo-ginekologiczna, urologiczna i medycyny pracy.

4. Szkolenie kadr pielęgniarskich
Podobnie przedstawiała się sytuacja w zakresie profilaktyki medycznopielęgniarskiej.

Aby te braki zniwelować, z inicjatywy dyrekcji wolsztyńskiego

szpitala otwarto dwuletnie Liceum Medyczne. Mieściło się ono w budynku przy ulicy
Wschowskiej 2. Kształcono w nim wyłącznie dziewczęta, przygotowujące się do pracy
pielęgniarskiej w placówkach społecznej służby zdrowia. Liczny nabór kandydatek do
LM wskazywał, że w najbliższych latach problem ten zostanie

definitywnie

rozwiązany.

---------- oo O oo ----------
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Rozdział IX
Sport, turystyka i rekreacja

1. Piłka nożna - KS ,,Grom”
W drugiej dekadzie marca 1945 roku odbyło się

w sali kina ,,Tatry”

zgromadzenie młodzieży. Celem spotkania było reaktywowanie przerwanej na skutek
niemieckiej okupacji działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych.
Wraz z przedwojennymi stowarzyszeniami została powołana nowa organizacja
o nazwie: Związek Walki Młodych (ZWM). Organizacja ta od razu rozwinęła bardzo
szeroką

działalność, obejmując swoim zasięgiem wszelkie dziedziny życia

społecznego, kulturalnego i sportowego. Z inicjatywy członków ZWM został także
utworzony pierwszy po wojnie klub sportowy552.
Przed wojną w Wolsztynie najbardziej popularną dziedziną sportu była piłka
nożna Dlatego w pierwszej kolejności postanowiono odtworzyć

tę drużynę.

Inicjatorami byli znani futboliści: Maksymilian Piotrowski, Hieronim Noski, Henryk
Kozłowski, Stanisław Gruszczyński, Henryk Kobierzycki, Bartłomiej Gryning, Henryk
Krysztofiak i Edmund Nowak. Przed wojną część z nich należała do Towarzystwa
Gimnastycznego ,,Sokół” lub Klubu Sportowego ,,Czarni”. Obecnie powołali własną
drużynę piłkarską o nazwie: Klub Sportowy ZWM ,,Grom”.

M. PiotrowskiNestor wolsztyńskiego piłkarstwa

552

Podczas treningu
drugi od lewej M. Piotrowski

Historia KS ,,Grom” Wolsztyn. Na podstawie opracowania Mateusza Weissa.
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W celu uzupełnienia osobowego składu powołano do drużyny kilku młodych
piłkarzy. Wśród nich znaleźli się: W. Janik, H. Brzoza, Z. Janz, L. Bronowiecki,
Z. Ankiewicz, Z. Ceglarek, E. Bejga, E. Przymuszała i T. Nowicki. Kapitanem
drużyny ,,Grom” został

M. Piotrowski553, a bramkarzami E. Przymuszała

i Z.

Ceglarek.
W 1945 roku wiosna była wyjątkowo ciepła, więc piłkarze natychmiast
rozpoczęli

treningi. Początki nie były łatwe, gdyż klub nie posiadał sprzętu

sportowego. Sprzęt zbierano wśród znajomych, a koszulki i spodenki gimnastyczne
szyto we własnym zakresie z hitlerowskich flag. Stąd barwami klubowymi ,,Gromu”
pierwotnie były kolory: biały i czerwony.
Pierwszy mecz piłki nożnej odbył się w połowie kwietnia. Przeciwko sobie
stanęły drużyny: KS ,,Kolejarz”- Leszno i KS ZWM ,,Grom”- Wolsztyn.
Wśród wolsztyńskich kibiców spotkanie to pozostawiło bardzo niemiłe
wspomnienie. Drużyna ,,Gromu”,

w której zwycięstwo wolsztynianie tak bardzo

wierzyli, doznała tak sromotnej porażki, że na samo wspomnienie odczuwa się ciarki.
Nie pomogła pełna determinacji gra naszego ataku z Wincentym Jankowiakiem na
czele, ani gromki aplauz wolsztyńskiej publiczności. Do naszej bramki piłkarze z
Leszna strzelali gole jak do przysłowiowego worka. Wbili ich w sumie aż 10.
W atmosferze ogólnego przygnębienia jedynym pocieszeniem była gra naszej
obrony.

Spod bramki ,,Gromu” piłki

dosłownie wymiatał kapitan drużyny M.

Piotrowski. Dysponował przy tym tak silnym uderzeniem, że odbita przez niego piłka
przelatywała ponad zawodnikami i lądowała na polu bramkowym przeciwnika. Nie
złagodziło to wcale doznanego rozczarowania, ani nie zatarło w pamięci doznanej
porażki.
Poza KS ,,Grom” istniała w Wolsztynie również drużyna ,,Młodzików”. Wiosną
1945 roku utworzył ją Zdzisław Ankiewicz. W

tej grupie większość stanowili

członkowie drużyn podwórkowych, jakie w Wolsztynie istniały w czasie okupacji oraz
futboliści, którzy

nie zakwalifikowali się do zespołu ,,Gromu” przy pierwszym

naborze.
Aby zyskać sponsora, członkowie drużyny ,,Młodzików” wstąpili do ZHP.
Odtąd wszelkie spotkania piłkarskie rozgrywali w barwach harcerskich.
553

Art. A. Domagalskiej ,,Pan Maks wspomina”, G.W. Nr 7, R. 2009. s. 30-31.
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W sierpniu 1945 roku przy węźle kolejowym w Wolsztynie powstał nowy klub
sportowy. Przyjął on nazwę Klub Sportowy ,,Kolejarz”. Prezesem klubu został Alojzy
Nadolny. Pragnąc utworzyć

własną drużynę piłki nożnej Zarząd KS

zainteresował się harcerskimi futbolistami. Najpierw roztoczył nad nimi

,,Kolejarz”
patronat,

a następnie włączył ich w poczet własnego klubu. W takich okolicznościach przy KKS
,,Kolejarz” powstała drużyna piłki nożnej ,,Młodzików”.
Działanie w obrębie Wolsztyna dwóch rywalizujących z sobą sportowych
klubów nie miało sensu. Stąd w styczniu 1947 roku nastąpiło połączenie KKS
,,Kolejarz” i KS ,,Grom” w jedną organizację sportową. Nowo powstała organizacja
przyjęła nazwę: Kolejowy Klub Sportowy ,,Grom”.
Działając

pod patronatem Polskich Kolei Państwowych, KKS ,,Grom”

przejawiał bardzo aktywną działalność. Szczególnie stało się to odczuwalne w latach
pięćdziesiątych, kiedy funkcję klubowego prezesa sprawował Jan Woś, a sekretarzem
był Zenon Śliwiński.Za przykład niech posłuży rok 1957, kiedy KKS ,,Grom” podjął
walkę o mistrzostwo w klasie ,,A”. W tym sezonie KKS ,,Grom” rozegrał 36 spotkań
piłkarskich, 22 spotkania mistrzowskie i 14 spotkań towarzyskich. We wszystkich
meczach ,,Grom” zdobył 66 bramek, a stracił 72.
12 razy wolsztyńscy piłkarze schodzili z boiska jako zwycięzcy, 10 razy po
remisie i 14 -

jako pokonani. Tytuł ,,króla strzelców” za 1957 rok otrzymali: A.

Piątkowski i Z. Janz, wbijając do bramki przeciwnika po 11 goli. Pozostałe bramki
uzyskali: Słabęcki -10, Jurga i Bronowiecki po 5, Ankiewicz – 4, Brzoza, Gesner i J.
Ratajczak po 3, Ceglarek, K. Ratajczak i Skibiński po 2 oraz Nowicki, Brychcy, Grzyl i
Mauer po jednej bramce.

* * *

W latach czterdziestych oprócz piłki nożnej rozwinęły się także inne dziedziny
sportu jak: siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna, tenis stołowy,
żeglarstwo, kajakarstwo i kolarstwo. Utrzymywanie tak dużej ilości drużyn przez jedną
instytucję, jaką były

PKP, wnet nadwyrężyło jej socjalny budżet. Dlatego

postanowiono, że koszty związane z utrzymaniem sportowych drużyn będą ponosić
wszystkie zakłady w mieście.
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W tamtych latach największym i najrentowniejszym przedsiębiorstwem w
mieście była Wolsztyńska Fabryka Mebli. Stąd zakład ten podjął się czasowo ponosić
większość kosztów związanych z utrzymaniem KKS ,,Grom”. Należy dodać, że w tym
sponsoringu WFM została osamotniona.
Do rozwiązania tego najistotniejszego problemu włączyły się władze miasta.
W marcu 1965 roku KKS ,,Grom” został przekształcony w Klub Międzyzakładowy.
Pod względem prawnym ,,Grom” nadal należał do stowarzyszenia ,,Kolejarz”. Nie
używał jednak przymiotnika ,,kolejarski”, bo był utrzymywany przez wszystkie zakłady
przemysłowe i spółdzielnie pracy w mieście.
Zatem od 1965 r. KS ,,Grom” stał się na powrót klubem społecznym. Związany
ściśle z wolsztyńskim środowiskiem, współpracował z władzami miasta, organizacjami
kulturalno-społecznymi

i szkolnymi klubami sportowymi. Drużyny klubowe

uczestniczyły także w obchodach 1 Maja, 22 Lipca i innych lokalnych imprezach np.
z okazji ,,Dni Wolsztyna”. Organizując piłkarskie

turnieje i biorąc udział

w międzyklubowych zawodach sportowych, drużyny te przyczyniały się do
uświetniania tych obchodów.
W latach siedemdziesiątych w Wolsztynie popularnymi imprezami były
pucharowe turnieje. Rozgrywano je w dyscyplinach piłkarskich pomiędzy załogami
miejscowych zakładów pracy. Rozgrywano Puchar Naczelnika Miasta, Sekretarza
Partii, Prezesa MZKS i ,,Głosu Wolsztyńskiego”.
Jednak największą popularnością wśród pucharowych rozgrywek cieszył się
turniej piłki nożnej rozgrywany przez drużyny ,,starszych panów”. Gromadziły one na
stadionie zawsze najwięcej kibiców o bardzo rozpiętej skali wiekowej. Aby podziwiać
swoich dziadków, na stadion przybywały całe rodziny, włącznie z niemowlętami.
W 1976 roku został w Polsce dokonany nowy podział administracyjny. W
związku z tym zrzeszenia i kluby sportowe działające na ternie Wolsztyna zostały
podporządkowane okręgowi w Zielonej Górze.
Również w obrębie Międzyzakładowego Klubu Sportowego zaszły istotne
zmiany. Patronat nad MZKS ,,Grom” przejęła Fabryka Akcesoriów Meblarskich. Zatem
zmieniona została dotychczasowa nazwa klubu na MZKS ,,Fam”. Tym samym
istniejący od 1945 roku KS ,,Grom” utracił swoją tożsamość. W takiej zależności
MZKS ,,Fam” pozostawał do 1989 roku.
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W okresie tym w Polsce zapoczątkowane zostały istotne przemiany ustrojowe.
Miejsce gospodarki nakazowo-rozdzielczej zajęło prawo rynkowe. Odtąd zakłady
ceniły każdą zarobioną złotówkę. Skończyło się dotowanie wszelkiej pozaprodukcyjnej
działalności. Dotyczyło to także MZKS ,,Fam”.
Bez finansowego wsparcia jakakolwiek działalność sportowa w Wolsztynie stała
się niemożliwa. Aby ratować upadający klub, zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków MZKS ,,Fam”.
W nowych systemie gospodarczym utrzymywanie sportowego klubu przez jeden
zakład było przedsięwzięciem zbyt uciążliwym. Natomiast współudziału w ponoszeniu
kosztów związanych z utrzymaniem klubu pod dotychczasowym szyldem pozostałe
zakłady odmówiły. W związku z tym podjęto uchwałę, mocą której została klubowi
przywrócona poprzednia nazwa: Międzyzakładowy Klub Sportowy ,,Grom” Wolsztyn.
Uchwałą tą stworzono podstawę prawną, która zezwalała zakładom pracy na
współuczestniczenie w kosztach związanych z utrzymywaniem wspólnego sportowego
klubu. Dzięki tym sponsorom KS ,,Grom” istniał, działał i rozwijał się.

2. Piłka siatkowa - L Z S ,,Skra”

Pod koniec lat sześćdziesiątych w Wolsztynie coraz szersze zainteresowanie
zaczęła wzbudzać siatkówka. Stało się to za sprawą Kierownika Wydziału
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium PRN inż. Tadeusza Klechy. Z
jego inicjatywy w 1958 roku została założona drużyna siatkówki, która występowała
pod nazwą LZS ,,Skra”. T. Klecha był także przez długie lata jej kapitanem i jednym z
najlepszych graczy w drużynie.
Miejscem treningów i rozgrywek międzyklubowych była sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej Nr 1 lub Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.
Kiedy pomieszczenia te nie otrzymały klauzuli przydatności do rozgrywek siatkowych,
wówczas

spotkania ligowe odbywały się, w oddalonym o 34 km od Wolsztyna,

mieście Sulechowie.
LZS ,,Skra” rozpoczęła swą karierę 10 grudnia 1961 roku meczem w III lidze
ze

Stellą – Gniezno. W tym spotkaniu ,,Skra” wystąpiła w składzie: Klecha,

Kucharczyk, Witczak, Cygańczuk, Chojnacki, Ekiert i Kumoch. Mecz odbywał się w
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niezbyt sprzyjających warunkach. W pierwszym secie ,,Skra” niezbyt sobie radziła.
Dla wolsztyńskich kibiców była to próba nerwów. Dopiero w kolejnych setach
nadrobiła straty. W rezultacie ,,Skra” zajęła III miejsce.
Bardziej łaskawy dla ,,Skry” okazał

się sezon 1962 roku. Starsi kibice

pamiętają zapewne tę chwilę, kiedy Wolsztyn obiegła wieść, że siatkarze LZS ,,Skra”
awansowali do II Ligi”. Wraz z radością pojawiły się obawy, czy długo ,,Skra” zdoła
utrzymać się w tej lidze.
Obawy nie były bezpodstawne. W wyniku awansu LZS ,,Skra” - Wolsztyn
znalazła się gronie drużyn o klasę lepszych od siebie. W II lidze znajdowali się tacy
potentaci jak ,,Astoria” - Bydgoszcz,

LZS – Miłosław, ,,Gryf” – Toruń

czy

,,Portowiec”. Jako ligowy ich partner ,,Skra” prędzej czy później musiała się z nim
zmierzyć.
Nastąpiło to wiosną 1963 roku na wyjeździe w Poznaniu. Pierwszy w II lidze
mecz ,,Skry” - Wolsztyn został rozegrany z ,,Astorią” - Bydgoszcz. Spotkanie trwało
61 minut i zakończyło się dla ,,Skry” wynikiem niekorzystnym (1:3). Nie pomogły
bardzo dobre zagrania Macieja Chojnackiego, którego ścięcia budziły respekt w
drużynie przeciwnika.
Po tym niepowodzeniu siatkarze ,,Skry” nie załamali się, lecz jeszcze bardziej
zwarli swe szeregi. Nasilili treningi w celu usprawnienia techniki zagrań. Wierzyli, że
w najbliższych

meczach rewanżowych uda się im pokonać zarówno

,,Portowca” jak i ,,Gryfa”

drużynę

a może nawet AZS- Poznań.

Mieli możliwość się sprawdzić, kiedy na skutek spóźnienia

siatkarzy z

Gdańska, drużynę ,,Skry” zakwalifikowano do sportowej rywalizacji z AZS – Poznań.
Drużyna AZS-u była wtedy kandydatem do I ligi. Ponadto w reprezentacji gospodarzy
zagrał Andrzej Flisiuk, wysoki, leworęczny reprezentant najlepszej szóstki w kraju.
Wygranie I seta wykazało, że wolsztynianie grają o niebo lepiej od kandydata
do I ligi.

To dodało siatkarzom ,,Skry” skrzydeł. Zmierzyć się z drużyną o klasę

lepszą i wygrać mecz to niebywały sukces.
Odtąd wszystkim rozgrywanym przez LZS ,,Skrę” meczom towarzyszyło
niemilknące skandowanie kibiców: ,,Ach, jak gra, ta nasza Skra”. A ,,Skra” grała ze
zmiennym szczęściem. Miała wzloty i upadki.
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2 marca 1963 roku w Bydgoszczy, w ramach rozgrywek w drugiej rundzie II ligi
siatkówki, LZS ,,Skra” rozegrała bardzo dobry mecz z ,,Astorią”, ale go przegrała.
Kolejne porażki w ramach wewnątrzligowych rozgrywek zadecydowały o opuszczeniu
przez ,,Skrę”

II ligi. Czyniła to z

ogromną traumą, ale i z nadzieją, że uda się jej

utraconą pozycję niebawem odzyskać.
I stało się. Nie minął rok, a LZS ,,Skra” znów znalazła się w drugiej lidze. Sezon
1964 roku był dla wolsztyńskich siatkarzy niezmiernie pracowity i ogromnie
wyczerpujący.

Po raz pierwszy w historii znaleźli się w finale mistrzostw polski LZS,

wśród drużyn z których tylko jedna miała prawo zdobyć laur zwycięstwa.
Mistrzostwa Polski odbyły się w Wolsztynie. Drużynie ,,Skry” udało się przejść
przez rozgrywki bez straty punktów. Została Mistrzem Polski LZS w piłce siatkowej
za 1964 rok.
Być mistrzem to nie znaczy,

że

jest się najlepszym. Doświadczyli tego

zawodnicy ,,Skry”- Wolsztyn, kiedy przyszło im
międzyokręgowej. Już w
Wolsztynie

rozgrywać mecze w lidze

pierwszym meczu rozegranym pod koniec 1964

LZS ,,Skra” uległa

znakomicie grającej

w

drużynie AZS – Poznań

stosunkiem 1 : 3.554
W 1965 roku odbyła się w Wolsztynie Centralna Spartakiada Wsi.
Uczestnicząca w niej drużyna piłki siatkowej ,,Skra” wygrała mecze stosunkiem 3:0 z
Zieloną Górą i Krakowem, a przegrała 2:3 z ,,Mazowszem” Warszawa. Drużyna piłki
siatkowej ,,Skra” została wicemistrzem Polski LZS.
Mimo odniesionego sukcesu niekorzystna passa nie odstępowała siatkarzy
,,Skry”. Stało się to widoczne w następnych latach. W spotkaniach siatkówki klasy
wydzielonej, rozgrywanych w 1968 roku w Poznaniu, LZS ,,Skra” – Wolsztyn uległa
dwukrotnie tamtejszemu AZS-owi. Pierwszy mecz AZS wygrał stosunkiem 3 : 0,
a spotkanie rewanżowe stosunkiem 3 : 1.
W połowie lat dziewięćdziesiątych ,,Skra” wystąpiła z LZS-u

i stała się

niezależnym klubem sportowym. Nie poprawiło to kondycji zawodników, ani nie
wpłynęło

na poprawę

wyników. Zapewne od tego czasu rozpoczęła się agonia

,,Skry”, gdyż wśród Stowarzyszeń Kultury Fizycznej zarejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym klubu o takiej nazwie już nie ma. Trudno jednoznacznie orzec, co
554
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spowodowało, że ,,Skra” po latach świetności i sukcesów nagle straciła formę. Może
było to następstwem tego, że

,,Skra” nie posiadała odpowiedniej sali, w której

mogłaby rozgrywać międzyklubowe spotkania?
Taką tezę potwierdza poniekąd inicjatywa Tadeusza Klechy, który wystąpił do
władz Wolsztyna z prośbą, aby w mieście wybudować halę sportową z prawdziwego
zdarzenia. Propozycja zyskała społeczną akceptację, zatem bezzwłocznie przystąpiono
do jej realizacji.
Dzięki inicjatorowi

w stosunkowo krótkim czasie

ustalono

lokalizację

i skompletowano niezbędną dokumentację techniczną. W taki sposób w 2004 roku
nad Jeziorem Berzyńskim została wzniesiona hala sportowo-widowiskowa o wdzięcznej
nazwie ,,Świtezianka”.
Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ,,Dana Bud”
z Wolsztyna.

Hala sportowo-widowiskowa ,,Świtezianka”

* *

*

W Wolsztynie drużyna siatkówki istniała także przy Związku Zawodowym
Pracowników Państwowych i Społecznych. W czasie wolnym od pracy uprawiali oni
ten fascynujący sport. Uprawiali także inne
udziale

lekkoatletyczne dyscypliny z myślą o

w Wojewódzkiej Spartakiadzie, która odbywała się corocznie w Poznaniu.
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W 1965 roku

w niniejszych igrzyskach Wolsztyn reprezentowała drużyna

złożona z 9 pracowników Prezydium PRN i 3 NBP. Z tej imprezy wolsztyńska drużyna
powróciła z dwoma pucharami.
Pierwszy puchar pracownicy Prezydium PRN otrzymali za uzyskanie I miejsca
w trójboju lekkoatletycznym, drugi

za najszybsze pokonanie toru przeszkód. W

obydwu konkurencjach wyróżnili się : Tadeusz Klecha i Ryszard Szymczak.
W siatkówce natomiast drużyna ZZ PP i S zajęła dopiero VI miejsce, co zadecydowało
o utracie lauru pierwszeństwa.
W ogólnej punktacji Wolsztyn zajął III miejsce za Poznaniem i Lesznem.

3. Piłka ręczna - KPR ,,Wolsztyniak”
Klub Piłki Ręcznej ,,Wolsztyniak”

należy do

grupy stowarzyszeń

najmłodszych. W Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
został zarejestrowany 5 listopada 1994 roku.555
W pierwszym okresie istnienia klub ,,Wolsztyniak” uczestniczył w rozgrywkach
trzecioligowych w rejonach południowo-zachodniej Wielkopolski. Mecze rozgrywał
z sukcesem. Sezon 1995-1996 zakończył zdobyciem I miejsca, co umożliwiło mu
przejście do drugiej ligi.
Przez kolejne dwa sezony ( 96-97 i 97-98) KPR ,,Wolsztyniak” brał udział
w rozgrywkach II ligi. Każdy z sezonów kończył na szóstym miejscu.
W 1998 została przeprowadzona reorganizacja ligowych rozgrywek. Odtąd
w ramach każdej ligi istniały zespoły drużynowe przynależne do serii A lub B. W
wyniku tych przetasowań KPR ,,Wolsztyniak” znalazł się automatycznie w pierwszej
lidze serii B.
W tym samym roku ,,Wolsztyniak”

przejął od

Międzyszkolnego Klubu

Sportowego ,,Iskra” grupę młodzieży, którą objął własnym szkoleniem. Z tego nabytku
przy KPR ,,Wolsztyniak” została utworzona bardzo aktywna drużyna piłki ręcznej
juniorów.
Największe sukcesy grupa młodzieżowa osiągała w latach 1998 – 2010. W tym
okresie aż 6 razy uczestniczyła w Ogólnopolskich Mistrzostwach Juniorów, 5 razy
555
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w rozgrywkach półfinałowych i 1 raz w ćwierćfinałowych. Zajmowała miejsca od
drugiego do piątego.
W powyższym okresie drużynę tę prowadzili następujący trenerzy: Jacek
Kaczmarek, Marcin Pietruszka, Janusz Lorenc, W. Winokurow, Zbigniew Jóźwiak
i W. Hanyż.556

4. Lekkoatletyka
Poza piłką nożną
lekkoatletyka.

największą popularnością wśród wolsztynian cieszyła się

Stało się to za sprawą wolsztyńskich szkół, głównie nauczycieli

wychowania fizycznego i instruktora sportu: Juliana Zwolińskiego. Odkąd z ramienia
Inspektoratu Szkolnego objął on nadzór nad wychowaniem fizycznym,

podniósł się

znacząco poziom sprawności fizycznej młodzieży.
W powojennym okresie szkoły nie posiadały sal gimnastycznych. Z tej racji
większość zajęć wychowania fizycznego odbywała się na przyszkolnym boisku. Stąd
dominowały ćwiczenia gimnastyczno – korekcyjne, gry terenowe, biegi, marszobiegi i
skoki.
Szczególny nacisk położono na ćwiczenia zespołowe. Były one prowadzone z
myślą o imprezie, jaką władze oświatowe przygotowywały w związku ze Świętem
Sportu. Impreza została zaplanowana na pierwszą niedzielę czerwca 1950 roku. Na
długo przed tym wydarzeniem młodzież przygotowywała specjalny program. Był on
koordynowany podczas wspólnych spotkań w ramach pokazów rejonowych.
Wspólnym wysiłkiem władz oświatowych,

instruktorów rejonowych

i

kierownictw szkół przygotowano dla wolsztynian niespotykaną dotychczas imprezę.
Była

imponująca. Na murawie stadionu w takt

kolejarskiej orkiestry ponad tysiąc

młodych sportowców demonstrowało efektowne ćwiczenia.

* * *
Takie ukierunkowane działanie na wszechstronny rozwój fizyczny młodzieży
przyniosło

niebawem spodziewane efekty. Po ukończeniu szkoły podstawowej

większość młodych sportowców doskonaliła w dalszym ciągu swoją lekkoatletyczną
sprawność
556

w

Szkolnych Klubach Sportowych lub w Ludowych Zespołach

Tamże.
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Sportowych. Dzięki temu w 1957 roku Wolsztyn dysponował znaczącą,

chociaż

stosunkowo jeszcze młodą, kadrą lekkoatletyczną.
W jej składzie między innymi znaleźli się: Mieczysław Bąk, Maria Gębaczka,
Edward Kusik, Marian Trautsol, B. Grzelak, Ludwik Borowczak, Stefania Prządkówna,
Mirosława Weissówna, K. Lebiotkowski, L. Kudliński,

Jadwiga Radna, Łucja

Hamrolówna, M. Ekiert, R. Kaczmarkówna, Alojzy Skwierzyński, Eugeniusz Gaweł,
W. Ratajczak, Adam Kowalski, M. Nowak i Zygmunt Motyl.557
Dzięki tym sportowcom Wolsztyn stał się sławny. W 1957 roku na
mistrzostwach województwa poznańskiego wolsztyńska reprezentacja w konkurencjach
lekkoatletycznych zajęła drużynowo czwarte miejsce.
wolsztyńscy lekkoatleci pobili

Podczas tych zawodów

8 rekordów, w tym 5 kobiecych.

Najbardziej zaskakujący był rekord Stefanii Prządkówny, która dystans 100 m
pokonała w czasie 13,1 s. i skoczyła w dal – 4,88 m. Należy także podkreślić sukces
młodocianej sprinterki Jadwigi Radnej, która dystans 200 m pokonała w 29,3 s.558
Jednak największy rozgłos miasto Wolsztyn zyskało,

kiedy nazwiska

rodzimych lekkoatletów zaczęły pojawiać się wśród czołowych reprezentantów Polski.
Zwłaszcza gdy

podczas igrzysk krajowych

lub

zagranicznych wolsztyńscy

lekkoatleci zaczęli osiągać rekordowe wyniki. Należeli do nich biegacze: Jan Prządka,
Ignacy Janik, Wojciech Kazubski, Andrzej Ośko, Marek Suterski i jeszcze wielu
innych.
Jan Prządka - biegacz długodystansowy - mając 18 lat występował w barwach
LZS – Niałek, TR – Powodowo i KS ,,Orkan” – Poznań. Mając 20 lat brał udział w
zawodach krajowych i zagranicznych. Biegał na średnich i długich dystansach od 400
do 10 000 m.
W czerwcu 1966 roku J. Prządka uczestniczył w Memoriale im. Janusza
Kusocińskiego. W biegu na dystansie 5000 m uzyskał swój życiowy rekord – 14.32,2
min. Ten wyczyn otworzył mu drogę do sportowej kariery. Reprezentował barwy Polski
na lekkoatletycznych zawodach w Niemczech i Estonii, gdzie zajmował I miejsca.
Najlepszym sezonem w karierze sportowej Jana Prządki był 1966 rok. Wtedy
bowiem ustanowił aż

pięć rekordów życiowych. Na poszczególnych dystansach

przedstawiało się to następująco: 400 m – 56,4 s, 800 m - 1:59,3 min , 1 000 m - 2:34
557
558
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min, 1 500 m -3:56,1 min, 2 000 m – 5:38,0 min, 3 000 m – 8:23,8 min, 5 000 m –
14:16,4 min, 10 000 – 32:16,8 min. Dystans 1 500 m z przeszkodami przebiegł czasie
4:22,0 minut.
Największym jego życiowym sukcesem były dwa zwycięstwa odniesione na
Centralnej Spartakiadzie Tysiąclecia w Poznaniu.
Nie było chyba dotąd wśród sportowców wiejskich biegacza, który przez trzy
lata z rzędu utrzymywałby tytuł najlepszego długodystansowca LZS w kraju. A Janowi
Prządce się to udało! Wolsztynianie byli mu za to wdzięczni i dumni, że rozsławił ich
miasto.

Jan Prządka

Fenomenalne sukcesy Jana Prządki osiągane na bieżniach kraju nie wszystkich
napawały dumą. Znaleźli się w kręgach klubu ludzie, dla których sukcesy J. Prządki
były przysłowiową solą w oku. Starali się go zdyskredytować.
Z okazji XX - lecia LZS odbyło się w Poznaniu jubileuszowe spotkanie, na
którym Jan Prządka za swe wspaniałe zwycięstwa miał otrzymać nagrodę. Nagrody
wręczano i pochwał nie szczędzono, tylko wśród grona wyróżnionych zabrakło
najlepszego

biegacza

J. Prządki, gdyż na

tę

uroczystość nie został w ogóle

zaproszony. Jemu natomiast Zarząd Klubu Sportowego ,,Orkan” przekazał pismo
zawiadamiające o trzymiesięcznej dyskwalifikacji za to, że nie

uczestniczył w

okręgowych zawodach LZS w Zielonej Górze.
Decyzja o dyskwalifikacji i nieprawdziwe jej uzasadnienie bardzo dotknęły Jana
Prządkę. Krzywda zawsze boli!
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Ignacy Janik – sprinter - reprezentował barwy KS ,,Grom”. Uczestniczył w
zawodach lekkoatletycznych rozgrywanych na terenie ościennych powiatów i w
większych miastach kraju. Startował na dystansie 100 m i w sztafecie 4 x 100. Dystans
100 m pokonywał w 11,2 s.
Wspomnieć także należy

lekkoatletę Ryszarda Raweckiego,

aktywnego

członka Ludowych Zespołów Sportowych. Reprezentując te barwy na igrzyskach
rejonowych i ogólnopolskich uzyskiwał: w skoku w dal - 6.80 m, a w trójskoku – 13,50
m.
W latach 1957 – 1964 w Wolsztynie dynamiczny rozwój lekkoatletyki należy
przypisać nauczycielom ,,wolsztyńskiego ogólniaka” L. Świtalskiemu i M. Fraszowi.
Obaj byli zapalonymi sportowcami . L. Świtalski pasjonował się lekkoatletyką i
sportami wodnymi. M. Frasza natomiast interesowały gry zespołowe i żeglarstwo.559
Dzięki usilnej pracy i ofiarności udało się tym nauczycielom stworzyć grupę
lekkoatletów, która

w sportowych

zmaganiach na stadionach

krajowych i

zagranicznych osiągała wyniki zbliżone do ówczesnych europejskich rekordów.
Do grona ich wychowanków należeli:
- Mieczysław Bąk, utalentowany biegach i doskonały skoczek. W skoku w dal
osiągał 6.89 m a w trójskoku 13.80 m..Reprezentował barwy Polski na zawodach L A
juniorów w Rumunii.
- Marek Suterski, doskonały sprinter. dystans 100 m pokonywał w 10,7 -10,9 s.
Jeszcze jako

uczeń LO odległość 400 m osiągał w czasie 50,9 s.: Natomiast jako

reprezentant II ligowego Klubu ,,Orkan” Poznań odległość 400 m osiągał w 49,8 s.
-

Maciej

Chojnacki,

wszechstronnie

utalentowany

sportowiec.(

kosz,

lekkoatletyka, pływanie i łyżwy). Na pierwszym jednak miejscu stawiał grę w kosza.
Grał w drużynie ,,Lech” Poznań oraz w wielu zagranicznych klubach.
- Konstanty Kulikowski, kulomiot i dyskobol. Był mistrzem

juniorów woj.

poznańskiego w siedmioboju
Do tej klasy

należeli także J. Radkiewicz, S. Żok, ,J. Brodniewicz

J. Krzyśko, P. Kaczmarek, G. Mierzikowicz i H Zwolińska.
W latach 1962 – 1972 tryumfy na niwie sportowej zaczęli odnosić kolejni
lekkoatleci . W dekadzie tej, w grupie wyróżniających sportowców znaleźli się:
559

Marek Suterski,, Nauczyciele – działacze sportowi i ich wychowankowie, (Materiały, zawierające
propozycje i uwagi odnośnie lekkoatletyki znajdują się w posiadaniu autora książki).
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- Andrzej Hempowicz, , sprinter , uczeń Liceum Ogólnokształcącego. W 1962 roku
reprezentował Wolsztyn na mistrzostwach w Olsztynie. Biegnąc pod lekki wiatr,
dystans 100 m pokonał w 10,8 s. Natomiast podczas meczu w Cottbus (Niemcy), w
biegu na 100 m uzyskał wynik 11,0 s. Po zdaniu matury jako reprezentant

kraju

uczestniczył w trójmeczu w Paryżu: Polska -Włochy - Francja.
-Jerzy Maluśki, średniodystansowiec, wielki talent lekkoatletyczny. Był wychowankiem
znanego długodystansowca ,,niezniszczalnego seniora” Edwarda Kusika.
W 1965 roku, J. Maluśki na dystansie 800 m ustanowił rekord Polski juniorów.
Jako rekordzista Polski reprezentował nasz kraj podczas trójmeczu w Dolle (Francja),
gdzie odniósł bezapelacyjne zwycięstwo nad najlepszymi juniorami Włoch i Francji,
osiągając na 800 m fenomenalny wynik: - 1:51,1 min.
W 1968 roku J. Maluśki był poważnym kandydatem do udziału w igrzyskach
olimpijskich w Meksyku.
-Wojciech Kazubski, sprinter.

Biegał w barwach KS ,,Orkan”- Poznań.

Uczestniczył w zawodach lokalnych i wojewódzkich. Osiągnął następujące rekordy
życiowe: 100 m – 11,2 s, 200 m – 23,3 s, 400 m -51,3 s.
- Stefan Krystkowiak, sprinter, uczeń Technikum Rolniczego w Powodowie,
mistrz sportu w biegu na 100 metrów. W latach 1960 i 1961 roku w plebiscycie
zorganizowanym przez ,,Głos Wolsztyński” na najlepszego sportowca roku.
S. Krystkowiak zajął I miejsce.
-Andrzej Ośko – sprinter. Już jako uczeń LO osiągał na średnich dystansach
następujące rezultaty: 100 m – 11,0 s, 200 m - 23,0 s.

Wyróżnieni sportowcy

Józef Cyganczuk

Tadeusz Klecha

Wojciech Kazubski

Andrzej Ośko
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Jednak żaden z wyżej wyszczególnionych biegaczy nie dorównał Marianowi
Dudziakowi. Już jako uczeń Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach a później Liceum
Ogólnokształcącego w Wolsztynie brał udział w imprezach lekkoatletycznych. Jednak
sukcesy w tych konkurencjach zaczął osiągać dopiero, gdy został przejęty przez KS
,,Orkan” – Poznań.
W 1962 jako zawodnik ,,Orkana” podczas otwarcia sezonu lekkoatletycznego w
biegu na 100 m uzyskał wynik 10,5 s, a rok później poprawił go na 10,4 s. Dzięki temu
wynikowi stał się najszybszym biegaczem w Wielkopolsce.
Od 1964 roku zaczął osiągać
lekkoatletycznych

sukcesy na arenach świata. Na igrzyskach

w Kijowie podczas startu na dystansie 100 m wyrównał rekord

Polski. (10,2 s).
Po tym sukcesie został powołany do kadry narodowej i jako czołowy sprinter
znalazł się

w polskiej ekipie na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Tam 21 października

w sztafecie 4x100 m wraz z Wiesławem Maniakiem, Marianem Foikiem i Andrzejem
Zielińskim zdobył srebrny medal olimpijski.
Przed sztafetą startował indywidualnie na dystansie 100 m. Podczas startu w IV
przedbiegu był pierwszy, osiągając czas 10,6 s. Nie powiodło się

w biegu

ćwierćfinałowym. Startując w gronie najlepszych sprinterów świata, osiągnął jak na
swoje możliwości bardzo dobry rezultat: 10,5 s. Jednak zabrakło mu 1/10 sekundy, by
mógł uczestniczyć w biegu półfinałowym.

Olimpijczyk Marian Dudziak
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W kolejnych latach

sukcesy M. Dudziaka nie omijały. Wygrywał biegi

sprinterskie w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w rozgrywkach
pucharowych w Europie i Azji. Zakwalifikował się ponownie na igrzyska olimpijskie
w Meksyku. Tym razem los nie był dla polskiej ekipy łaskawy. Polska sztafeta
4x100 zajęła dopiero 8 miejsce.
W latach 1964 -1972 opiekę nad Miejskim, Klubem Sportowym w Wolsztynie
objął dr Daniel Rewers. Z jego inicjatywy została powołana klasa sportowa Dzięki
uporowi opiekuna i systematycznym treningom udało się wykształcić grupę
znakomitych sportowców. Wśród nich do najlepszych zaliczali się:
- Jerzy Kurzawa, wice mistrz Polski juniorów. Jego specjalnością był skok w
dal i trójskok. W skoku w dal osiągał 7.20 m.
- Marcin Kurzawa jego specjalnością był skok wzwyż. W dyscyplinie tej osiągał
195 cm.
- Piotr Korecki, finalista Mistrzostw Polski juniorów w rzucie oszczepem
- Leszek Kubiak, sprinter. Odległość 100 m pokonywał w ciągu 10,9 s
a dystans 200 m w czasie 22,6 s
- Florian Berliński, w skoku w dal osiągał 7 m.
- Janusz Winiański w pchnięciu kulą osiągał odległość 12,93 m),
Do grupy lekkoatletów należy także zaszeregować: Mirosława Polaka, Dorotę
Kutzman, Teresę Tomaszewską, i Izabelę Nowak.
Wśród plejady wolsztyńskich lekkoatletów nie można
pominąć

nazwiska ,,niezniszczalnego seniora”

Edwarda

Kusika. Należał on do pionierów przedwojennej lekkoatletyki i
czołowych polskich długodystansowców.560
E. Kusik karierę sportową rozpoczął w 1936 roku na
wolsztyńskim stadionie. Mając 16 lat osiągnął pierwszy
sukces.
Edward Kusik

Dystans 800 m przebiegł w czasie 2.20,8 min. Od tej pory uczestniczył we
wszystkich zawodach lekkoatletycznych w kraju. Biegając na długich dystansach
osiągał wyniki zbliżone do rekordu Polski.

560

Na podstawie wspomnień Edwarda Kusika ,,Ostatnie okrążenie” ,,Głos Wolsztyński”, R.1962.
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Jego dalszą sportową karierę przerwała II wojna światowa. Wywieziony na
przymusowe roboty w głąb Niemiec przebywał tam do chwili wkroczenia wojsk
alianckich.
Po wyzwoleniu E. Kusik trafił do Galipoli we Włoszech do ośrodka
szkoleniowego

polskich

wojsk

pancernych.

W

ramach

lekkoatletycznego klubu mógł wznowić treningi. Uczestniczył

istniejącego

tam

w organizowanych

przez alianckie armie mitingach sportowych, podczas których osiągał duże sukcesy.
Po powrocie do kraju znajdował się w doskonałej
formie. Uczestnicząc w wielu lekkoatletycznych zawodach zarówno w Polsce jak i
zagranicą, osiągał życiowe rekordy: 100 m – 12,0 s; 400 m- 56,0 s; 800 m - 2:04,8
min; 1 500 m – 9:24,0 min; 3 000 m – 10:41,0 min; 5 000 m – 16:37,0 min; 10 000 m
– 33:10,0 min.
Bieg maratońskich zaliczał w 3 godz.7 min a w ciągu 1 godziny potrafił przebiec
16.400 m.

W rankingu przeprowadzanym przez miesięcznik ,,Głos Wolsztyński” na

najlepszego sportowca roku. E. Kusik zajmował kilkakrotnie pierwsze miejsce.561

5.Najlepsi sportowcy roku
W 1965 roku, w XX – lecie PRL została ustalona lista 10 – ciu najlepszych
sportowców. Oto oni:
1. Edward Kusik, długodystansowiec, maratończyk, członek KS LZS- Błotnica
2. Tadeusz Klecha, założyciel i długoletni kapitan drużyny siatkowej ,,Skra” –
Wolsztyn
3. Marian Trausolt, lekkoatleta - LZS
4. Leon Ratajczak, sprinter i skoczek - LZS
5. Jan Prządka, średnio i długodystansowiec - LZS
6. Maciej Chojnacki, koszykarz, siatkarz, lekkoatleta i pływak.
7. Jadwiga Radkiewicz, wszechstronna lekkoatletka - LZS.
8. Leon Bronowiecki, piłkarz KS ,,Grom” Wolsztyn
9. Marian Dudziak, sprinter
10. Stefan Krystkowiak, sprinter – LZS

561

,,Głos Wolsztyński”, R. 1966, Nr 170.
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Mniejszą popularnością w Wolsztynie cieszyły się pozostałe dyscypliny sportu
jak jeździectwo uprawiane przez F. Tomczaka i S. Mierzikowicza, kolarstwo
reprezentowane przez L. Borowczaka i E. Gawła, sport motocyklowy reprezentowany
przez A. Musioła

czy sekcja tenisa stołowego prowadzona przez zagorzałego

pingpongistę - Z. Ostrowskiego.
W latach sześćdziesiątych dużą aktywność przejawiała drużyna gimnastyki
akrobatycznej działająca w ramach LZS przy Zespole Szkół Rolniczych w Powodowie.
W 1963 roku na VIII wiejskich indywidualnych i drużynowych mistrzostwach Polski
w gimnastyce akrobacyjnej w Kielcach drużyna LZS przy ZSR - Powodowo w
konkurencjach męskich i żeńskich zajęła IV miejsce.
Oprócz gimnastyki akrobatycznej w Kielcach były także rozgrywane inne
konkurencje lekkoatletyczne. W grupie II drużyna ZSR - Powodowo zajęła I miejsce
w kraju. Natomiast

wicemistrzem Polski na 1963 rok w skokach został Gerard

Jastrzębski.
W tej konkurencji wyróżnili się również: Jan Matysiak, Ryszard Rosiński i
Barbara Mikołajczyk.

6. Żeglarstwo i kajakarstwo
W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Wolsztynie działał także klub
kajakarski. Tę tradycję po drugiej wojnie światowej podtrzymała Harcerska Drużyna
Wodniacka należąca do szczepu Drużyn Starszych przy Liceum Ogólnokształcącym.
Chociaż działała od niedawna, to odnotowała na swym koncie wiele
Drużyna nie ograniczała się

sukcesów.

jedynie do organizowania zawodów kajakarskich na

miejscowych akwenach, ale uczestniczyła także

w regatach organizowanych na

jeziorach Malta i Rusałka w Poznaniu oraz w spływach kajakarskich.
Obok sekcji kajakarskiej w ramach MKS Wolsztyn istniał także klub żeglarski.
Posiadał

on nad miejscowymi jeziorami własne stanice wodniackie z żaglówkami,

łodziami i innym sprzętem pływającym.
Stanicę

nad Jeziorem Wolsztyńskim usytuowaną w sąsiedztwie plaży i

niedużego mola w latach siedemdziesiątych prowadzili bracia Waldemar i Leszek
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Perzowie. Dysponowali oni także różnorakim sprzętem pływającym, który za niewielką
opłatą wypożyczali turystom.
Na tym jeziorze kilkakrotnie miały miejsce zawody kajakarskie. Wśród nich do
szczególnie atrakcyjnych imprez należał trójmecz młodzików i juniorów. Odbył się on 6
maja 1962 roku w związku z inauguracją sezonu kajakarskiego.
W tym trójmeczu uczestniczyły drużyny kajakarskie niemalże z całej Polski. W
najsilniejszych swych składach przybyły drużyny wielkopolskich klubów. Juniorzy
startowali na dystansie 500 m, a młodzicy na 300 m. Po zaciętej walce wygrał ,,Stomil”
Poznań przed ,,Wartą” Poznań i MKS Wolsztyn.
Nieważne, że wolsztyńscy kajakarze znaleźli się na trzeciej pozycji. Sukcesem
było już samo występowanie obok takich potentatów jak Poznań, Wrocław czy Opole.
Przedstawiając działalność klubu kajakarskiego, nie można pominąć wielkiego
przyjaciela

i propagatora sportów wodnych – Bolesława Malkiewicza, nauczyciela

wf w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wolsztynie.
B. Malkiewicz był długoletnim, zasłużonym członkiem Powiatowego Komitetu
Kultury Fizycznej i Turystyki (PKKFiT). Za zasługi dla rozwoju sportu został
odznaczony Srebrnym Dyskiem. Przez swe zaangażowanie przyczynił się do wielu
sukcesów KS ,,Świtezianka”.
Stanice ze sprzętem

żeglarskim znajdowały

się

także nad Jeziorem

Berzyńskim. Największa ze stanic żeglarskich znajduje się nadal w Niałku Wielkim. Ze
względu na otwartą przestrzeń i korzystne wiatry wolsztyńskie akweny doskonale
nadają się do uprawiania sportów żaglowych, dlatego na tych wodach kilkakrotnie
odbyły się krajowe zawody żeglarskie o mistrzostwo Polski.
Tę tradycję podtrzymuje się

nadal. Również

po 1990 roku na lokalnych

jeziorach organizuje się zawody żeglarskie. Najczęściej wiążą się one z tradycyjnymi
Dniami Wolsztyna.
W maju 2004 roku Krajowe Regaty Żeglarskie
odbyły się

pod nazwą ,,Błękitne Żagle”

na Jeziorze Wolsztyńskim. Sponsorowała je znana firma kosmetyczna

,,Nivea”.
Wyścig o ,,Błękitną Wstęgę Wolsztyńskiego Jeziora” wygrał Konrad Lipski z
UKS-u YKP Gdynia. W tych zmaganiach w grupie dziewcząt IV miejsce zajęła Jagoda
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Och, a V- Martyna Strauchmann. Obie zawodniczki reprezentowały Wolsztyński Klub
Żeglarski.562

Krajowe Regaty Żeglarskie o ,,Błękitną Wstęgę Wolsztyńskiego Jeziora”

7. Kluby sportowe działające na terenie Wolsztyna
Aktualnie na terenie miasta i gminy Wolsztyn działają następujące
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji:
Klub Sportowy ,,Grom” Wolsztyn - piłka nożna,
Towarzystwo Sportowe ,,Old - Boy” Wolsztyn,
Klub Piłki Ręcznej ,,Wolsztyniak” Wolsztyn,
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie,
Parafialny klub Rekreacyjno-Sportowy ,,Józef” Wolsztyn,
,, Jazda” Wolsztyn,
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Słoneczko”,
Klub Wspinaczkowy ,,Dywanik”,
Uczniowski Klub Sportowy ,,Gepard” Wolsztyn,
Uczniowski Klub Sportowy przy ZSR i T Powodowo,
Uczniowski Klub Sportowy ,,Szach” Wolsztyn,
Uczniowski Klub Sportowy ,,Trójka” Wolsztyn,
Wolsztyński Klub Skata ,,Ramsz” Wolsztyn,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Iskra” Wolsztyn (lekkoatletyka),

562

Głos Wolsztyński, Nr 9, R. 2004, s. 35.
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Uczniowski Miejski Klub Sportowy ,,Zryw” w Wolsztynie (kajakarstwo),
Uczniowski Klub Sportowy ,,Traktor” Wolsztyn,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,
Wolsztyński Klub Żeglarski Wolsztyn,
Zespół Szkół Rolniczych ,,Nadodrze” Powodowo.

8. Międzynarodowy Wyścig Pokoju
W powojennych

latach niebywałym powodzeniem w Polsce cieszyła się

międzynarodowa impreza kolarska

o nazwie

Wyścig Pokoju. Corocznie w maju

wyścig odbywał się na trasie łączącej trzy stolice Warszawę - Pragę i Berlin.
Trasa wyścigu

przebiegała etapowo i na

wyznaczonych odcinkach była

urozmaicana lotną premią. Na mecie etapu zwycięzca otrzymywał żółtą koszulkę,
której używał dopóty, dopóki zachował tytuł lidera. O to trofeum rywalizowali z sobą
najprzedniejsi kolarze świata.
Wielokrotnie

w żółtej koszulce

lidera wyścigu poszczególne

etapy

pokonywali polscy czempioni szos: Królak, Szozda i Szurkowski.
Ze względu na dużą popularność impreza ta gromadziła na trasie przejazdu
zawsze ogromną ilość kibiców. Z zapartym tchem oczekiwali

na pojawienie się

kolarzy, mając nadzieję, że na czele peletonu zobaczą Polaka.
W 1963roku, podczas XVI Wyścigu Pokoju X etap z Poznania do Zielonej
Góry przebiegał przez Wolsztyn. Na lotnym finiszu w Wolsztynie pierwszym, który
przejechał linię, był nasz polski kolarz Beker. Zwycięzcą tego etapu na mecie w
Zielonej Górze został jednak Włoch S. Andreoli.
9. Plaże, kąpieliska i ścieżki spacerowe
Za Karpickiem, w sosnowym lesie, w czasach okupacji Niemcy zbudowali
ośrodek, w którym zakwaterowany został oddział Arbeitdienstu. Po wojnie ośrodek ten
pozostawał niezagospodarowany a pozbawiony opieki ulegał dewastacji. W 1946 roku
obiektami tymi zainteresowali się harcerze Hufca nr 7 z Poznania. Uporządkowali
otoczenie,

ponaprawiali

zniszczenia i urządzili harcerski obóz. Tak powstało

,,Ustronie”
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Przez dwa miesiące ta śródleśna polana rozbrzmiewała harcerskimi piosenkami
i dźwiękami wojskowych marszów. Poznańska siódemka posiadała własną orkiestrę
dętą i to nie byle jaką. Wolsztynianie mogli się o tym przekonać kiedy ulicami miasta
w święto 22 Lipca przy jej dźwiękach maszerowali poznańscy harcerze.
Założenie w sąsiedztwie Wolsztyna harcerskiego obozowiska i organizowane
tam imprezy były

w owym czasie nie lada

atrakcją. Walory turystyczne miasta

Wolsztyna i okolicy doceniały także odwiedzające poznańskich harcerzy rodziny.
Chociaż poznańska siódemka po kilku latach przeniosła się w inny region kraju, to
dawne harcerskie obozowisko

,,Na Ustroniu” w dni wolne od pracy było przez

poznaniaków nadal odwiedzane.
Dzisiaj Ustronie to znaczący ośrodek wczasowy, który dysponuje własną bazą
noclegową w pomieszczeniach mieszkalnych i na polach campingowych. Jest tam
także placówka gastronomiczna zdolna obsłużyć około 1000 turystów i rozległa plaża z
przystanią.
Nieopodal ,,Ustronia” znajduje

się atrakcja regionu, osobliwy pomnik

przyrody: ,,Chorzemińskie Bagno”. Jest to ścisły rezerwat, siedlisko zwierzyny łownej i
wodnego ptactwa. Przez to uroczysko obecnie wiedzie ,,Szlak Cysterski”, którym
można dotrzeć do ,,Ruchockiego Młyna” lub nadbrzeżną ścieżyną

obejść

wokół

Wolsztyńskie Jezioro.

10. Jezioro Wolsztyńskie
Jezioro Wolsztyńskie rozciąga się wzdłuż południowo-zachodniego obrzeża
miasta ku północy i poza Karpickiem sięga chorzemińskiego lasu. Akwen to niewielki,
zajmuje obszar 1.47 km kw. a w najgłębszym miejscu jego głębokość nie przekracza 4
m.
Jezioro Wolsztyńskie, podobnie jak większość akwenów na
ziemi, powstało

w XIII wieku na skutek

spiętrzenia wód

wolsztyńskiej
rzeki Dojcy.

Budowniczemu tej zapory ( grobli w Niałku) przyświecał głównie cel ekonomiczny.
Dzięki zaistniałemu rozlewisku powstał w tym miejscu młyn, który swą młynarską a
później także tartaczną usługę pełnił do września 1939 roku.
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Jezioro Wolsztyńskie zalicza się do nielicznych tak urokliwych akwenów,
którego wody

przylegały

bezpośrednio do ogrodów miejskich. W

czasach

przedwojennych jezioro obfitowało jeszcze w wiele gatunków ryb. Nierzadko można
było złowić lina, węgorza, szczupaka a nawet okazałego suma. Nagminnie łowiono
jednak leszcze, okonie i płotki.
Walory jeziora wykorzystali mieszkańcy miasta. Wznosili

nad jego wodami

malownicze altanki, w których spędzali wolny czas. Obecnie te przemyślne pod
względem architektonicznym nadwodne budowle możemy

jedynie podziwiać na

zachowanych fotografiach.
Po wojnie, od kiedy w rolnictwie zaczęto masowo stosować nawozy sztuczne
i środki ochrony roślin, zaczęły wymierać ryby. Za to bardzo bujnie rozrastała się
wodna roślinność.

Opanowywała ona stopniowo swoim zasięgiem coraz większe

połacie wód. Niebawem trzciną, tatarakiem, grążelem, sitowiem i pomniejszymi
wodorostami pokryła się cała północna część jeziora.
Wraz z zarastaniem jeziora woda w nim stawała się coraz mniej przyjemna.
Pełna

planktonu i rozkładających się szczątków roślin, zamulona, wydzielała

nieprzyjemną woń. W takich okolicznościach plaże, którymi wolsztynianie tak się
szczycili, zaczęły tracić popularność.
Pozostawienie jeziora bez radykalnej ingerencji człowieka doprowadziłoby je
niechybnie

do biologicznej zagłady. Odpowiedzialne za środowisko instytucje

miejskie wnet zrozumiały, jakie zgubne następstwa grożą miastu w razie nierozwiązania
tego problemu. Podjęto więc bezzwłocznie szereg działań zapobiegających dalszej
degradacji akwenu.
Poprzez zbudowanie śluzy kanałowej podniesiono lustro wody i zastosowano
system natleniający wodę. Przede wszystkim skanalizowano miasto i zbudowano
nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Śmieci natomiast wywozi się na wysypisko, które
zlokalizowano poza miastem, z dala od cieków wodnych.
Wiosną 2005 roku rozpoczęto oczyszczanie Jeziora Wolsztyńskiego. Prace
prowadzano pod nadzorem pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.563

563

,,Głos Wolsztyński”, Nr 7, R. 2005, s.25.
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Poprzez rozprowadzanie w wodzie koagulantów wytrącono

z niej wszelkie

szkodliwe substancje. Dzięki tym zabiegom woda w Jeziorze Wolsztyńskim z każdym
rokiem nabiera

przejrzystości a parkowa plaża staje się na powrót

popularnym

kąpieliskiem.
Brzegi jeziora w znacznej części otaczają sosnowe lasy. Są one siedliskiem
zwierzyny łownej i bogatą skarbnicą owoców leśnego runa . Cenić należy również
właściwości

zdrowotne tego środowiska. Staje się to odczuwalne, zwłaszcza w

godzinach wieczornych, kiedy sosny wydzielają żywicę. Wówczas jej balsamiczna woń
roznosi sie po całej okolicy. 564
Może to

okoliczne lasy sprawiają, że mieszkańcy Wolsztyna dożywają często

sędziwego wieku. Potwierdzają to zamieszczane na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego”
wywiady z seniorami, którzy nierzadko przekroczyli 90-ty rok życia i fakt ten uważają
za jak najbardziej normalne zjawisko.565
Do grona osób długowiecznych
obywateli:

zaliczono następujących

wolsztyńskich

Elżbietę Laskowską (100 lat), Alojzego Weissa (101 lat), Stanisława

Poniedziałka (94 lat), Józefę Poniedziałek (97 lat) 566.
Magiczną granicę 90-ciu lat życia w 2004 roku przekroczył także Jan Woś.
Mimo sędziwego wieku jest nadal fizycznie sprawny i sam odbiera coraz wyższe
awanse wojskowe, dyplomy uznania i odznaczenia.567

Jezioro Wolsztyńskie

564

Na temat walorów Wolsztyna i okolicy pisze Wiesław Dzięciołowski z Wrocławia (,,Głos
Wolsztyński”, Nr 19, R. 2008, s. 29.)
565
Tamże,
566
,,Glos Wolsztyński”, Nr 5, R. 2002, s.11. Art...A. Domagalskiej pt, Gdy się ma 95 lat.
567
,,Głos Wolsztyński” Nr 1, R. 2005, s. 3.
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Atrakcją Jeziora Wolsztyńskiego jest wyspa. W przeszłości była to najbardziej
wysunięta w przestrzeń jeziora część parkowego cypla. Przepływając kajakiem nad
tym miejscem, można nieraz było wiosłem zahaczyć o pozostające pod wodą kikuty
drzew. Dzisiaj zapewne już nie grozi uszkodzenie kajaka lub złamanie wiosła. Zatem
bez obawy można żeglować

w stronę wyspy: ,,Tumidaj.”

Niezbyt zaszczytną dla Wolsztyna wyspa ta nosi nazwę. Zapewne nie zdawał
sobie z tego sprawy Bernard Domagalski, kiedy w dowcipny sposób wyrażał się o tej
wyspie, że ten epitet przylgnie do niej na trwałe.

Wyspa na Jeziorze Wolsztyńskim

W okresie, gdy władzę w Wolsztynie sprawowali naczelnicy, na przedłużeniu
ulicy Poznańskiej wzniesiono molo. W rzeczywistości jest to usypany z gruzu i ziemi
wrzynający się w jezioro półwysep.
Podobnie jak nadbrzeżna promenada imienia Klemensa Modlińskiego, półwysep
ma uatrakcyjniać miasto. To się władzom Wolsztyna udało, gdyż wraz z tą inwestycją
zlikwidowane zostało miejsce, przez które do jeziora spływały komunalne ścieki.
Optymalne warunki przyrodnicze sprawiają, że Wolsztyn przekształca się w
ośrodek

wczasowo - wypoczynkowy i turystyczny. Pobyt

w Wolsztynie, poza

walorami naturalnymi, zapewnia szeroko rozbudowana baza hotelowa, gastronomiczna
i kampingowa. Liczne zaś restauracje, bary, pizzerie, kawiarenki i lokale rozrywkowe
gwarantują miejscowej ludności jak i przyjezdnym gościom godziwe spędzenie
wolnego czasu
Niektóre z lokali noszą bardzo zachęcające, egzotyczne nazwy, na przykład:
Hotel ,,Pałac”,

Hotel - Restauracja ,,Kaukaska”, DTK ,,Europa”, ,,Powozownia”,
530

,,PPHU Pokal”, Bistro ,,Anna”, ,,Estakada”, ,,Shogun”, ,,Sphinks”, ,,Orion”, ,,Zielona
Prowansja”, Pizzeria ,,Pico Bello”, ,,Oranż Bar”, ,,Hildebrand”, ,,Caffe Secession”,
,,Mocca Cafe”.

----------- o o O o o -----------

Rozdział X
Instytucje i organizacje użyteczności publicznej

1. Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Wolsztynie posiada ponad stuletnią historię.
Jej początki sięgają 1867 roku, kiedy to ówczesne ,,Towarzystwo Ogniowo-Gaśnicze
i Ratownicze” zostało przekształcone w Ochotniczą Straż Pożarną. Od tego czasu
członkowie OSP zgodnie z zawołaniem: ,,Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”
spieszyli na ratunek, gdy zaistniała taka potrzeba. Nieśli pomoc nie tylko podczas
pożaru lecz ratowali także tonących

i poszukiwali zaginionych. W przypadku

nawałnicy usuwali z dróg i ulic powalone drzewa, a z jezior ściągali powywracane
łodzie.
Tej społecznie użytecznej działalności nie przerwały wojny ani zmieniające się
polityczne systemy. Strażacy trwali zawsze wiernie na wyznaczonym posterunku,
gotowi w każdej chwili

potrzebującym nieść pomoc a zagrożonym spieszyć na

ratunek.
Przełomem w pracy OSP stał się

1945 rok. Ministerstwo Administracji

Publicznej powołało wówczas Komendę Główną i utworzyło Związek Straży
Pożarnych RP. W oparciu o to rozporządzenie 28 grudnia 1946 roku odbył się Krajowy
Zjazd Delegatów OSP, na którym powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W takich organizacyjnych strukturach strażacy - ochotnicy działali do lat
osiemdziesiątych.
W

powojennych

latach

Związek

Ochotniczych

Straży

Pożarnych

był podporządkowany Wydziałowi Spraw Wewnętrznych podległemu Powiatowej
531

Radzie Narodowej w Wolsztynie. Przy tym

wydziale funkcjonowała również

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. Jej zwierzchnikami w poszczególnych latach
byli: ppor. poż. Stanisław Łukomski (1951 – 1952), ppor. poż. Kazimierz Urbaniak
(1952 – 1959) por. poż. Jan Wielowiejski (1959 – 1969), kpt. poż.

Waldemar

Rybkowski (1969 – 1975).568
O ciągłości pracy organizacyjnej niech świadczy IV Zjazd Oddziału
Powiatowego Związku OSP, który odbył się w styczniu 1970 roku. W zjeździe poza
delegatami i zaproszonymi gośćmi liczny udział wzięła także młodzież zrzeszona w
ZMW i ZHP.
Po ożywionej dyskusji i wręczeniu odznaczeń oraz dyplomów wybrano 21
osobowy zarząd oddziału OSP. Prezesem został Henryk Kozłowski, a wiceprezesami
Jan Gryguś i Roman Gawrylczuk. Funkcję sekretarza powierzono Stefanowi
Stachowiakowi a skarbnika Sylwestrowi Manuszakowi. W skład zarządu Oddziału
OSP, między innymi, wybrani zostali dwaj długoletni członkowie Waldemar
Rybkowski i Mieczysław Tobolski.
Należy dodać ,że Związek Ochotniczych Straży Pożarnych wydawał własne
czasopismo, dwutygodnik ,,Strażak”.
W 1975 roku Rząd PRL przeprowadził reorganizację administracyjną kraju. W
wyniku tego zwiększono liczbę województw i zlikwidowano powiaty. W miejsce
powiatów potworzono rejony. Rejon wolsztyński został przyłączony do nowo
powstałego województwa zielonogórskiego.
W związku z reorganizacją zlikwidowane zostały powiatowe struktury
organizacyjne OSP. W ich miejsce powołano nową jednostkę gaśniczą: Zawodową
Straż Pożarną, przystosowaną technicznie do prowadzenia działań operacyjnych w
całym rejonie. Mimo tak istotnych zmian działalność OSP w Wolsztynie nie wygasła ,
lecz nadal istniała i rozwijała się chociaż jako statutowy związek.
Zgodnie z nowymi procedurami od 1 lipca 1975 roku w Wolsztynie rozpoczęła
swoja działalność

Rejonowa Komenda Zawodowej Straży Pożarnej. Pierwszym

Komendantem Rejonowym ZSP w Wolsztynie mianowany został kpt. poż. Waldemar
Rybkowski. Od 1976 roku
Pozostali
568

członkowie

funkcję tę przejął mł. chor. poż. Janusz Gałkowski.
Komendy

Rejonowej

odpowiedzialni

za

realizację

www.powiatwolsztyn.pl/strażochotnicza.
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poszczególnych zadań to: mł. chor. poż. Janusz Gałkowski - oficer d/s zapobiegania
pożarom, st. ogniomistrz. Alfons Śnita – oficer d/s operacyjnych, plut. poż. Tadeusz
Ciesielski – st. podoficer d/s operacyjno-szkoleniowych, sek. poż. Stefan Palicki - st.
oficer d/s kwatermistrzowskich
administracyjnych.

i szer. poż. Maria Wach – st. podoficer d/s

W sumie stan osobowy załogi

w Rejonowej Komendzie

Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie liczył 29 osób. 569
W latach osiemdziesiątych rozbudowano i zmodernizowano dotychczasową
remizę Straży Pożarnej, przystosowując ją do współczesnych wymogów. W związku z
tym wymienione zostały zużyte samochody i przestarzały p. poż.sprzęt . Od tej pory
wolsztyńscy strażacy doskonalili swą sprawność operacyjną w oparciu

o nowoczesny

sprzęt. Zdobyte umiejętności potwierdzali uczestnicząc w Wojewódzkich Zawodach
Pożarniczych. Wśród jednostek rejonowych zajmowali zawsze czołową pozycję: 1979 –
I m., 1980 – III m., 1981 – I m., 1982 – I m., 1983 – III m., 1984 – II m., 1985 – I m.

Jednostka Zawodowej Straży Pożarnej przed rozbudowaną remizą

1 stycznia 1992 roku została wprowadzona

ustawa o Państwowej Straży

Pożarnej. Poza zmianą nazwy rozszerzony został zakres zadań służb strażackich.
Odtąd do obowiązków Straży Pożarnej poza gaszeniem pożarów należało także
niesienie pomocy w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i medycznego
oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. W związku z rozszerzonymi obowiązkami
wprowadzone zostały także zmiany w dotychczasowych strukturach organizacyjnych.
Ze względów oszczędnościowych został w Wolsztynie zlikwidowany rejon operacyjny
569

www.straż.powiatwolsztyn.pl
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Straży Pożarnej. Jednostkę tę podporządkowano Komendzie Rejonowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świebodzinie.
W miejsce zlikwidowanej Komendy Rejonowej Zawodowej Straży Pożarnej
z dniem 1 lipca 1992 roku została w Wolsztynie powołana Jednostka Ratownictwa
Gaśniczego. Na dowódcę tej jednostki mianowano aspiranta Kazimierza Wójcickiego.
Powołanie JRG pociągnęło za sobą gruntowną reorganizację dotychczasowych
struktur. Likwidacji uległa nie tylko Komenda, ale także znaczna część technicznej
załogi. Na miejsce odesłanych na emeryturę strażaków przyjęci zostali młodzi adepci
z przygotowaniem specjalistycznym. Z tą chwilą Wolsztyńska Jednostka RatowniczoGaśnicza stała się w pełni sprawna do realizowania zadań operacyjnych wynikających
z ustawy z 1992 roku.
W związku z obchodem 25 rocznicy powołania w Wolsztynie Zawodowej
Straży Pożarnej władze miasta ufundowały miejscowej Jednostce R G sztandar. Akcję
sztandarową przeprowadził

Komitet Organizacyjny w składzie: Ryszard Kurp –

Przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Koziołek – Burmistrz Wolsztyna, Andrzej
Rogoziński – z-ca burmistrza.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został

Kierownik Urzędu

Rejonowego w Wolsztynie - Zbigniew Artwiński.570
Uroczystości jubileuszowe i wręczenie sztandaru odbyły się na wolsztyńskim
Rynku, 3 maja 1996 roku

Przekazania sztandaru miejscowej Jednostce Ratowniczo-

Gaśniczej dokonał Minister Spraw Wewnętrznych: Zbigniew Siemiątkowski.
Dla podniesienia rangi

imprezy powiązano uroczystości w Wolsztynie z

wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka,
W 1999 roku została przeprowadzona kolejna reforma administracyjna kraju. W
wyniku jej przywrócone zostały dawne struktury powiatowe. Z tej racji w Wolsztynie
powołano

na

powrót

Powiatową

Komendę

Państwowej Straży Pożarnej

i

zorganizowano jednostkę gaśniczą obejmującą zasięgiem operacyjnym gminy
Wolsztyn, Siedlec i Przemęt. 571
Stan osobowy załogi Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie liczył 41
etatów. Z tego 7 etatów zajmowali członkowie Powiatowej Komendy w obsadzie: kpt.
inż. Kazimierz Wójcicki – komendant, mł. kpt. inż. Sławomir Śnita – z-ca Komendanta,
570
571

Tamże.
Bez gminy Rakoniewice, gdyż ta została przyłączona do powiatu grodziskiego.
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Beata Musielak – główna księgowa, st. kpt. inż. Janusz Gałkowski – kier. Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego,

Renata

Organizacyjno-Kadrowego, mł. aspirant.

Olszewska

–

Kierownik

Wydziały

Tomasz Maciejewski – kier. Wydziału

Operacyjno-Szkoleniowego. Dowódcą JRG został mł. kpt. inż. Dariusz Ziomko.572
W takich strukturach organizacyjnych
Straż Pożarna

i kadrowych Powiatowa Państwowa

w Wolsztynie wkroczyła w trzecie tysiąclecie.573

2.Straż Miejska
Dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa w Wolsztynie władze
miasta powołały Straż Miejską. Pod tym względem funkcjonariusze Straży Miejskiej
współdziałają ściśle ze Strażą Pożarną , Policją i Służba Leśną Z tej racji Straż Miejska
wspiera te jednostki w przypadkach losowych, w razie kolizji drogowych , lub w innych
okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu obywateli.
Należy wspomnieć ,że troska o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców
Wolsztyna była także w przeszłości stawiana na priorytetowej pozycji.. Wynika to z
zaleceń i nakazów jakie zostały zamieszczone we wilkierzu z 1548 roku. Poprzez ich
rygorystyczne przestrzeganie zmierzano do wyeliminowania w mieście źródeł
powstawania pożarów.
Dla przestrzegania niniejszego rozporządzenia powołano w Wolsztynie
specjalną straż. Do jej zadań należała kontrola mieszczańskich posesji by sprawdzić
w jakim stopniu zalecenia ppoż. były przez mieszkańców miasta przestrzegane. Na
osoby łamiące nakazy była nakładana grzywna.
Obowiązek zabezpieczenia ładu, porządku i bezpieczeństwa w mieście należy
także do zadań funkcjonariuszy obecnej Straży Miejskiej.
Działalność funkcjonariuszy Straży Miejskiej staje się szczególnie widoczna w
czasie trwania imprez masowych, których w Wolsztynie z każdym rokiem przybywa.

572

Tamże oraz ,,Głos Wolsztyński” Nr 10, R. 2005 s. 13. 13 maja odbyły się uroczystości z okazji 30
rocznicy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Impreza została połączona z
obchodami
Dnia Strażaka.
573
Na temat działalności OSP ukazało się wiele artykułów, między innymi w Głosie Wolsztyńskim, wyd.
świąteczne, R. 2006, s.14.
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Wówczas Straż Miejska zabezpiecza miejsce imprezy i w raz z organizatorami czuwa
nad jej spokojnym i bezpiecznym przebiegiem.
W dobie wzmożonego

ruchu

drogowego Straż Miejska czuwa nad

zapewnieniem sprawnej i bezpiecznej komunikacji w mieście. Przestrzega również
zasad prawidłowego parkowania pojazdów. Wytycza także bezpieczne przejścia dla
pieszych.
Ponad to Straż Miejska zabezpiecza mienie społeczne, przed kradzieżą lub
dewastacją, konwojuje ważne dokumenty i przedmioty wartościowe oraz nadzoruje
przestrzegania obowiązującego w mieście prawa. Osoby naruszające te przepisy są
pociągane do odpowiedzialności karno- administracyjnej.
Pełny zakres

uprawnień i zadań Straży Miejskiej

zawierają wytyczne

uchwalone przez Radę Miejską i Burmistrza w ramach przysługujących ustawowych
kompetencji prawotwórczych.
W 2010 roku funkcję

Komendanta Straży Miejskiej sprawował Tomasz

Hibner a funkcjonariuszami byli: D. Nowicki, R. Angiel, R. Świniarek i G. Hegenbart
574

.

3.Policja
Po powstaniu odrodzonej Rzeczypospolitej, 24 VII 1919 roku, Sejm RP powołał
Policję Państwową. Uznał bowiem, że zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa jest
w owych czasach sprawą najważniejszą.575
Po wojnie

władza ludowa uznała policję za organ burżuazyjnego ucisku i

zamiast niej w 1944 roku powołała uzbrojoną służbę ochrony ładu, spokoju, porządku
i bezpieczeństwa – Milicję Obywatelską. Organami MO były podległe Komendzie
Głównej, komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie i dzielnicowe oraz komisariaty i
posterunki.
W Wolsztynie w pierwszych miesiącach siedziba Komendy MO mieściła się w
Grand Hotelu. Pod koniec 1945 roku MO przeniesiono do obiektu obok Poczty, który
do 1939 roku zajmowała Straż Graniczna .
W 1946 roku MO zostało przeniesione do obiektu położonego po przeciwnej
stronie ulicy, w którym przed wojną mieścił się ,,Hotel Polonia” a po wojnie zajął go
574
575

Straż Miejska. mht. Opera Web Dokument 908 kB.
,,Głos Wolsztyński” Nr 14, R. 2005, s. 15.
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Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W czasach PRL-u obiekt

był kilkakrotnie

przebudowywany i rozbudowywany.
Po upadku sowieckiego systemu i przeprowadzeniu ustrojowej transformacji
organom bezpieczeństwa publicznego została przywrócona jej pierwotna
Policja Państwowa. Również obiekt,

który

bezprawnie

nazwa:

użytkowała Komenda

Powiatowa MO, został oddany spadkobiercom Ludwika Ankiewicza. Dla potrzeb KP
Policji Państwowej zatrzymano natomiast obiekt jaki został

wzniesiony w latach

sześćdziesiątych na hotelowym zapleczu. Z pomieszczeń tego obiektu K P Policji
Państwowej korzysta do czasów współczesnych.
Dzięki wsparciu Wolsztyńskiego Samorządu Policja dysponuje
samochodami,

sprawnymi

jest dobrze wyposażona w sprzęt specjalistyczny do walki z

przestępcami, dysponuje wykrywaczami narkotyków, (narkotesty) i alkomatami.576 Są
one niezbędne, gdyż wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta liczba przestępstw
popełnianych przez nietrzeźwych lub odurzonych narkotykami kierowców. W grupie
tego rodzaju przestępstw spory procent stanowią wykroczenia z udziałem nietrzeźwych
rowerzystów

Potwierdzają to publikowane na łamach miejscowej prasy wyroki

sądowe.
W ogólnej ocenie władz

miasta i powiatu

wolsztyńska

Policja działa

sprawnie. W przeciągu roku Policja nakłada na łamiące prawo osoby przeciętnie 6 248
mandatów, sporządza około 865 postępowań przygotowawczych, wykrywa

40

poważniejszych przestępstw kryminalnych, wśród których spory odsetek stanowią
włamania do obiektów mieszkalnych i kradzieże samochodów. W 2 008 roku
funkcjonariusze Policji ujawnili łącznie 12 595 tego typu wykroczeń. 577
Ujawniono także wiele przestępstw popełnionych przez nieletnich. Z tej racji
Policja

w ramach prewencji prowadzi w szkołach spotkania z młodzieżą i

współpracuje z nauczycielami. W tej dziedzinie wyróżniają się aspiranci: Mirosław
Gracz i Wojciech Adamczyk.
W tym czasie Komendantem KP Policji Państwowej w Wolsztynie jest Lech
Biernat, a zastępcą Marek Naglik578.

576

Tamże.
Tamże, Nr 5, R. 2009, s. 14.
578
Tamże, Nr 2, R. 2005, s. 6 -7.
577
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Rozdział XI
Współczesne miasto Wolsztyn
1. Samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn
Wraz

z

uzyskaniem

przez

miasto

Wolsztyn

praw

autonomicznych

wprowadzona została instytucja burmistrza. Odtąd burmistrz jako wysoki urzędnik
sprawował funkcję głowy miasta.

Taką

rangę

urząd ten zachował w czasach

przedrozbiorowych i okresie pruskiego zaboru.
Z tamtych
sprawujących

lat (1470 – 1920) zachowało się jedynie kilka nazwisk

osób

ten odpowiedzialny w mieście urząd. Byli to: Jan Czech, Piotr

Krawiec, Kasper Wątróbka, Wawrzyniec Chrościński, Andreas Fiedler, Maciej
Wolnikowicz, Walenty Staniszewski, Jan Służewski, Józef Wodkiewicz i Johann
Lackner.
Instytucję burmistrza zachowano także

w czasach

dwudziestolecia

międzywojennego i utrzymuje się współcześnie..
W Wolsztynie za początek polskiej administracji przyjmuje się 7 stycznia 1919
roku. W tym dniu por. Stanisław Siuda jako przedstawiciel Naczelnej Rady Ludowej
i komendant miasta Wolsztyna powołał

tymczasowe polskie władze. Taki stan

utrzymał się do marca 1919 roku.
24 marca

1919 roku w wyniku wyborów została wyłoniona nowa Rada

Miejska. Okazało się, że Polacy jak i Niemcy dysponują taką samą ilością mandatów. Z
tej racji pozostawiono na stanowisku dotychczasowego burmistrza, Niemca Johanna
Lacknera, dodając mu jako wiceburmistrza Polaka - Zygmunta Perkowskiego.
21 kwietnia 1920 roku na urząd burmistrza miasta Wolsztyna został wybrany
Klemens Modliński. Nowy burmistrz od pierwszych dni objęcia tej odpowiedzialnej
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funkcję dał się poznać jako doskonały organizator i gospodarz miasta. Obdarzony
zaufaniem mieszkańców miasta urząd burmistrza

sprawował nieprzerwanie przez

kolejne kadencje aż do 6 września 1939 roku.
Po wojnie urząd

burmistrza, jako przewodniczącego zarządu miejskiego w

miastach niewydzielonych z powiatu, istniał do 1950 roku. W tym okresie urząd
burmistrza miasta Wolsztyna sprawowali: Stefan Ober (9 II 1945 - 15 IV 1945), Józef
Chojnacki (28 IV 1945 – 2 VIII 1948) i Aleksander Dratwiński (20 IV 1949 – 10 XII
1949).
W 1950 roku urząd burmistrza został zlikwidowany a jego kompetencje przejął
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Na stanowisko to w latach
1950 -1973 byli kolejno powoływani: Franciszek Męcwel (15 V 1950 – 21 VIII 1950),
Szczepan Michalak (1 IX 1950 – 20 V 1953), Franciszek Weiss (28 V 1953 – 26 VI
1954), Stanisław Płócienniczak (1 VII 1954 – 31 XII 1954), Stanisław Stachowiak, (1 I
1955 – 1964) i Tadeusz Lewandowski (1964 – 1975) .
Od 1973 roku samorządną jednostką administracyjną stopnia podstawowego
stała

się

gmina.

Dlatego

następuje

zmiana

w

nazwie

funkcji.

Miejsce

Przewodniczącego Prezydium MRN przejmuje Naczelnik Gminy. W latach 1973–
1975 Naczelnikiem Gminy Wolsztyn był Henryk Wilczyński. W tym samym czasie
funkcję

Naczelnika

Miasta

Wolsztyna

sprawował poprzedni Przewodniczący

Prezydium MRN - Tadeusz Lewandowski.
Od 1975 roku oddzielne dotychczas urzędy naczelnika gminy i miasta zostały
scalone. Pierwszym Naczelnikiem Miasta i Gminy Wolsztyn został Julian Drapała
(1975–1978),

a ostatnim Bogdan Koczorowski ( 1978–1990).

W 1990 roku pod naciskiem ,,Solidarności” przywrócony został w kraju urząd
burmistrza.
Pierwszym po transformacji ustrojowej Burmistrzem Miasta i Gminy
Wolsztyna, wybranym został Jan Woś.
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Jan Woś
pierwszy po transformacji ustrojowej burmistrz Wolsztyna

i pierwszy wyłoniony w demokratycznych wyborach Samorząd Miasta

Od tego czasu najważniejszą osobistością w Mieście i Gminie Wolsztyn jest
Burmistrz. W pracy administracyjnej wspiera go Burmistrzowskie Biuro , które
tworzą: z-ca burmistrza, sekretarz i skarbnik 579
Do

zadań członków Biura Burmistrza należy: nadzór nad pracą instytucji,

wydziałów, urzędów, referatów, pionów, stanowisk, ośrodków, zespołów i zakładów.
Powyższe organa uzupełniają: pełnomocnicy, radca prawny i

kierownik centrum

informacyjnego.
Siedzibą władz miasta jest Ratusz umiejscowiony w północnej części Rynku.
Został on wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku. Jego budowę rozpoczęto

579

Funkcję burmistrza, jego kompetencje i zakres zadań członków Sekretariatu Gminy Wolsztyn określa
Ustawa o Samorządzie z dnia 8 marca 1990 roku, rozdział 3.
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29 sierpnia 1835 roku. Do czasów współczesnych obiekt ten był dwukrotnie
rozbudowywany.
Obecnie przystąpiono po raz trzeci do rozbudowy Ratusza. Do dotychczasowej
bryły gmachu kosztem 1,64 mln zł dobudowano kolejny segment.580 Zrealizowany
został I etap modernizacji wolsztyńskiego rynku.
Swoje osiągnięcia i zamierzenia władze Wolsztyna starają się także pokazać na
zewnątrz.

Od 1990 władze Wolsztyna rozwijają współpracę z zagranicą. W ramach

międzynarodowych kontaktów współpracują z niemieckimi miastami : Lubben,
Neunkichen i Bad Bewensen. Ostatnio kontakty te rozszerzono o holenderskie miasto
Maasbree i francuskie Domont.

2. Rada Miasta i Gminy Wolsztyn
Organem uchwałodawczym w mieście i Gminie Wolsztyn jest składająca się z
21 członków, Rada. Pracami Rady kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i
dwóch wiceprzewodniczących. Strukturę Prezydium Rady poszerza Biuro Rady i
Biuro Obsługi Klienta.
Powierzone funkcje Członkowie Rady sprawują za pośrednictwem Komisji. Ich
zadania są zawarte w

Planie Pracy Rady. Natomiast realizację zadań uwzględnia

odrębny harmonogram. Wyznacza on także dyżury członków Prezydium Rady i
Przewodniczących poszczególnych Komisji.
Zawarte w planie zadania rada realizuje poprzez komisje: Rewizyjną; Oświaty,
Sportu i Rekreacji; Mieszkaniową; Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia
i Spraw Społecznych; Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego.
Priorytetowym zadaniem Samorządu

Miasta jest uczynienie Wolsztyna

ośrodkiem przyjaznym człowiekowi. Dba się zatem o czystość wód i atmosfery.
Problem ochrony środowiska jest rozwiązywany

poprzez nowoczesną

oczyszczalnię ścieków, składowisko śmieci, utylizację odpadów i ogrzewanie gazowe.
Ponadto duży nacisk kładzie się na edukację ekologiczną.
Za przedsięwzięcia podejmowane w dziedzinie ochrony

środowiska

naturalnego Samorząd Miejski otrzymuje nagrody, wyróżnienia, dyplomy i certyfikaty.
580

Wieści z Ratusza, ,,Głos Wolsztyński”, Nr 9, R 2009, s. 5.
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Poza urzędami i zakładami podległymi Samorządowi Miasta i Gminy w
Wolsztynie znajdują się również inne instytucje jak: Starostwo Powiatowe; Urząd
Skarbowy; Poczta Polska; Prokuratura Rejonowa; Sąd Rejonowy; Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Wolsztynie; Parafia RzymskoKatolicka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP; Parafia pod wezwaniem Św.
Józefa – Ojca Kościoła Świętego;

Bank Gospodarki Żywnościowej. Oddział

Wojewódzki Zielona Góra – Filia Wolsztyn;
Rakoniewicach,

Oddział w Wolsztynie;

Nadobrzański Bank Spółdzielczy w
PKO - Bank Państwowy, Oddział w

Wolsztynie, Bank Zachodni WBK SA, Oddział w Wolsztynie; Bank Spółdzielczy w
Siedlcu, Filia w Wolsztynie; Biblioteka Pedagogiczna; Samodzielny Publiczny ZOZ;
Komenda Powiatowej Policji;

Komenda Powiatowa PSP;

Pomoc Drogowa; Polskie Koleje Państwowe;

Zakład Energetyczny;

Przedsiębiorstwo Państwowe

Komunikacji samochodowej – Dworzec Autobusowy., Powiatowa Lecznica Zwierząt i
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

*

*

*

3.Miejsca Pamięci
Wolsztyn to miasto licznych cmentarzy i miejsc upamiętniających narodowe
wydarzenia. Dokumentują je nagrobne pomniki, obeliski, głazy i tablice informacyjne.
Są one rozmieszczone na lokalnych cmentarzach i ulicznych, skwerach, na domach
i obiektach państwowych oraz w miejscach straceń.
Listę Miejsc Pamięci otwierają żołnierskie cmentarze.
Żołnierskie cmentarze to spuścizna, jaką pozostawiła

miniona wojna. Na

terenie Wolsztyna znajdują się dwa miejsca żołnierskiego pochówku.
Najbardziej okazałym jest cmentarz wojenny

usytuowany przy ulicy 5

Stycznia. Spoczywa na nim 362 radzieckich oficerów 33 Armii poległych w okresie
od lutego do 8 maja 1945 w walkach z niemieckim agresorem.
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Cmentarz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich to miejsce pochówku ponad
4 000 radzieckich jeńców wojennych, którzy zmarli na skutek chorób i wycieńczenia
w komorowskim stalagu 581
Do serii monumentów upamiętniających ofiary ostatniej wojny należy także
krzyż i fragment muru na Bielniku. Znajduje się on w miejscu gdzie w listopadzie 1939
roku hitlerowcy rozstrzelali 11 mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. Uzupełnieniem
tego monumentu jest na parafialnym cmentarzu zbiorowa mogiła tamtych ofiar, nad
którą wznosi się także pełen wymowy pomnik.
Ofiary ostatniej wojny upamiętnia także pomnik wzniesiony obok domu
notariusza Stanisława Jarysza. Jest on poświęcony polskim oficerom, policjantom i
urzędnikom zamordowanym w 1940 roku z rozkazu Stalina przez NKWD w Katyniu,
Charkowie, Miednoje i Twerze.

Pomnik Ofiar Katynia

Wśród ofiar stalinowskiego reżimu znajdują się także mieszkańcy Wolsztyna i
Ziemi Wolsztyńskiej: Józef Pitula, Józef Myssak, Tadeusz Wichtowski, Stanisław
Majda, Czesław Maszner, Zygmunt Kurnatowski, Stanisław Jarysz, Marian Skibiński,
Stefan Rysmann, Wiktor Sauter, Szczepan Wróblewicz, Stefan Skiba, Jakub Bojak,

581

Miejsca pochówku radzieckich oficerów i jeńców wojennych zostały omówione w oddzielnym
rozdziale książki.
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Wiktor Ledziński, Ludwik Walkowiak, Mieczysław Domagalski, Franciszek Stranz i
Leon Wilczyński. 582
Nauczycieli, którzy

polegli w boju, bądź zmarli w oflagach lub zostali w

bestialski sposób zamordowani przez hitlerowskich i stalinowskich oprawców,
upamiętnia tablica w holu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie.

W hołdzie bohaterskim nauczycielom

Niezależnie na frontonie

budynku znajduje się tablica informująca, że w

okresie międzywojennym kierownikiem tej placówki był Antoni Sturny, długoletni
prezes ZNP, żołnierz i patriota zamordowany przez hitlerowskich oprawców w
poznańskim forcie VII.
Podobna w

treści jest tablica

zamieszczona

na frontonie

Państwowego

Gimnazjum i Liceum. Upamiętnia ona nauczycieli i uczniów, którzy oddali swe życie
za wolną, niepodległą Ojczyznę
Natomiast tablica na budynku ,,Rafii” informuje, że w tym obiekcie w 1939
roku mieściło się niemieckie więzienie i katownia gestapo.
W 70-tą rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę z inicjatywy Zarządu i
Rady Wolsztyńskiego Powiatu został wzniesiony kolejny pomnik. Jak głosi
zamieszczona na nim inskrypcja powstał on dla upamiętnienia tysięcy mieszkańców
Ziemi Wolsztyńskiej, ofiar wojny, poległych w walkach z okupantem niemieckim,

582

,,Głos Wolsztyński”, wyd. spec. z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1 IX 2009 r.
s.101.
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zamordowanych i zamęczonych w obozach zagłady i innych miejscach kaźni,
wysiedlonych z własnych domostw, skazanych na tułaczkę i zesłanych na roboty
przymusowe do Rzeszy Niemieckiej.

Pomnik wzniesiony w hołdzie wszystkim ofiarom wojny
(Foto: J.P.)

Pozostałe pomniki są związane z walką narodowowyzwoleńczą, dlatego ich
treść sięga głębiej w przeszłość Wolsztyna. Dotyczy to pomników w treści religijnych,
ale w wymowie patriotycznych.
Pomnik Serca Jezusowego wznieśli w 1895 roku wolsztyńscy kupcy jako wotum
wdzięczności za opiekę w okresie wzmożonej germanizacji i za to, że nie zatracili
wiary i polskości. Pomnik został zniszczony po zajęciu Wolsztyna przez niemieckich
okupantów. Obecnie odbudowany zdobi skwer na styku ulicy 5 Stycznia z Dworcową i
Poniatowskiego.
Wzmagania powstańcze o wyzwolenie
ulica 5 Stycznia

Wolsztyna w 1919 roku upamiętnia

i tablica umieszczona na budynku Zespołu Szkół Specjalnych.

Wskazuje ona miejsce, gdzie poległ żołnierz - powstaniec Franciszek Przybylski z
Jurkowa.
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Wydarzenia tamtych lat dokumentuje także tablica zamieszczona na gmachu
Poczty Polskiej. Informuje ona, że w 1919 roku

w czasie powstańczych walk w

budynku tym mieściła się siedziba dowództwa zachodniego odcinka frontu.
Pozostałe nazwiska można znaleźć na miejscowym cmentarzu, na nagrobnych
pomnikach. Najbardziej okazale prezentuje się pomnik żołnierza-legionisty Franciszka
Kaczmarka poległego 23 września 1920 roku pod fortami Grodna.

Pomnik nagrobny braci Wł. i Fr. Kaczmarków

Mniej okazały jest natomiast nagrobek, jaki wznosi się nad mogiłą, w której
spoczywają powstańcy: Jan Lakota, Stanisław Wieczorek, Jan Urbański i Walenty
Dokowicz.
Wzdłuż wschodniej strony parafialnego cmentarza rozciągał się rząd białych
krzyży,

którymi

oznaczono

żołnierskie

mogiły.

Chowano

tam powstańców

wielkopolskich oraz żołnierzy z bitwy warszawskiej, którzy w wyniku odniesionych ran
zmarli w wolsztyńskim lazarecie. Obecnie nie ma już tych mogił. W ich miejsce
urządzono zbiorczą kwaterę, która ma przechować pamięć o tych żołnierzach.
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Kwatera żołnierzy i powstańców zmarłych w miejscowym lazarecie ( Foto: J.P.)

Chwile wzniosłe, patriotyczne i pełne chwały polskiego oręża dokumentują:
pomniki: Niepodległości na skwerze przed Przychodnią Zdrowia i na placu Konstytucji
3 Maja. Przed tymi symbolami Narodowej Pamięci corocznie w dniu 11 listopada i 3
maja młodzież szkolna i organizacje społeczne składają wieńce i kwiaty.

Pomnik Niepodległości ( Foto: J.P.)

Dzieje oręża polskiego przypomina także tablica umieszczona przy wejściu
do wolsztyńskiego Ratusza. Została ona umieszczona w 1933 roku, w 250 rocznicę
zwycięstwa pod Wiedniem i ocalenia krajów zachodniej Europy przed nawałą turecką.
Po prawej stronie wejścia znajduje się tablica poświęcona długoletniemu,
zasłużonemu Burmistrzowi Miasta Wolsztyna: Klemensowi Modlińskiemu.
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Tablica na miejskim Ratuszu poświęcona
zasłużonemu burmistrzowi Klemensowi Modlińskiemu

Pamiątkowymi tablicami zostały także oznaczone domy, w których mieszkali
zasłużeni

i sławni wolsztynianie. Możemy je napotkać przy ulicy Kościelnej na

frontonie domu

gdzie urodził się wielki filozof i matematyk Józef Maria Hoene -

Wroński. Tego uczonego uhonorowano także pomnikiem. Wznosi się on na skwerze
przy ulicy 5 Stycznia, który obecnie nosi imię uczonego.583
Podobną tablicą oznaczony został na Białej Górze dom, w którym mieszkał i
pracował sławny lekarz i odkrywca prątka gruźlicy: Robert Koch.
Sławne lub zasłużone dla polskiej nauki, kultury

postacie

stały się także

patronami wolsztyńskich szkół, muzeów, placów i ulic.
Imię Marii Skłodowskiej-Curie nosi Gimnazjum i Liceum w Wolsztynie. Szkoła
nr 2 nosi imię bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki, a Szkoła Podstawowa Nr 3
Marii Konopnickiej. Zespół Szkół Zawodowych za patrona przyjął wolsztynianina,
artystę-rzeźbiarza Marcina Rożka, a Powiatowy Szpital - noblistę doktora Roberta
Kocha.
Imię Roberta Kocha nosi także muzeum urządzone w domu, którym uczony
mieszkał oraz ulica, przy której to muzeum się znajduje. Przy ulicy tej , na skwerze
obok plebanii umieszczono także cokolik z jego popiersiem.

583

O sławnym wolsztynianinie Józefie Marii Hoene -Wrońskim na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego”
pisze T. Bomski. (G.W. Nr 5, R. 2005, s. 25.)
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Swego patrona posiada także Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn.
Jest nim oficer Wojsk Księstwa Warszawskiego i kartograf Stanisław Plater. Fakt ten
potwierdza pomnik umieszczony przed wejściem do biblioteki.

4. Ulice i place Wolsztyna
Bardzo wiele wolsztyńskich ulic, placów i obiektów sportowych nosi imiona
bohaterów

narodowych.

Mamy

ulicę

księcia

Józefa

Poniatowskiego,

Jana

Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, Karola Marcinkowskiego, Krzysztofa Żegockiego,
Michała Drzymały oraz place Tadeusza Kościuszki i Hejne ,Marii Wrońskiego
Swoje ulice posiadają także pisarze i poeci: Adam Asnyk, Maria Konopnicka,
Adam Mickiewicz, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski.
Wolsztyńskim ulicom nadaje się także nazwy upamiętniające zasłużonych
nauczycieli –wychowawców i działaczy społecznych. Spotykamy zatem ulicę Karola
Adwentowskiego, Franciszka Jujki, Janusza Korczaka, Antoniego Sturnego i Józefa
Dutkowskiego,.
Swoją ulicę posiadają także: zasłużony sportowiec Janusz Kusociński i sławni
wolsztynianie: Robert Koch, Marcin Rożek, Edward Przymuszała, Józef HoeneWroński i Michał Drzymała.
Upamiętniono także zasłużonego dla miasta Wolsztyna burmistrza Klemensa
Modlińskiego nadając jego imię nadjeziornej promenadzie.
Natomiast miejski stadion nosi imię Józefa Piłsudskiego.
Istnieją także ulice noszące nazwę zbiorową. Są to ulice: Gajewskich,
Powstańców Wielkopolskich i Bohaterów Bielnika.
Pozostałe ulice noszą nazwy związane z usytuowaniem np. Kościelna, Rzeczna,
Słodowa, Strzelecka, Sadowa, Polna, Łąkowa lub z racji ich właściwości: Krzywa,
Kręta, Nowa, Tylna, Wodna, Żwirowa, Okrężna, Zielona, Jasna.
Oprócz ulic Wolsztyn posiada także place. Największym wśród nich jest Plac
Tadeusza Kościuszki. Usytuowany we wschodniej części miasta wiąże z sobą sześć
ulic. W jego centralnym punkcie wznosi się majestatyczna koryncka kolumna, której
głowicę wieńczy figura Matki Boskiej, Patronki Wolsztyna.
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Patronka Wolsztyna wśród kwiatów magnolii

Plac noszący nazwę Konstytucji 3 Maja jest położony przy najważniejszej
arterii miasta , ulicy 5 Stycznia. W jego centrum wznosi się okolicznościowy pomnik,
przed którym podczas obchodów narodowych rocznic składane są wieńce i wiązanki
kwiatów.

Plac Konstytucji 3 Maja ( Foto J.P.

Istnieje również plac Zwycięstwa i Plac Wyzwolenia. W sumie Wolsztyn posiada 73
ulice i 4 place.584

*
584

*

*

według planu miasta Wolsztyna wyd. przez Zachodni Biuletyn Wydawniczy.
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Wolsztyn to nieduże miasteczko, ale niezmiernie urokliwe. Niezatarte wrażenie
pozostawiają zabytkowe kamieniczki i monumentalne kościoły oraz zieleń, w której
Wolsztyn wprost tonie. Można się o tym przekonać, udając się poza miasto, na
zachodnią stronę jeziora.
Podążając okalającą jezioro dróżką, dotrzemy na Bielnik. Nie zawsze nazwa ta
kojarzyła się z miejscem okrutnym, pełnym grozy, gdzie Niemcy dokonali potwornej
zbrodni.

Wolsztyn - Bielnik

W przeszłości było to miejsce wypoczynku i rekreacji, cel niedzielnych
spacerów, oaza spokoju i ciszy. Stąd w skupieniu można było upajać się błękitną taflą
wody i malowniczą panoramą Wolsztyna. Toteż wiele zachowało się zdjęć, które
ukazują miasto widziane od tej strony jeziora.

Panorama Wolsztyna widziana od strony,, Bielnika”
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Patrząc na te przyblakłe z perspektywy czasu zdjęcia nie można się nie
wzruszyć. Zawierają w sobie tyle ciepła i światła, a przy tym skłaniają do refleksji i
zadumy.
Natrętnie powracają obrazy minionych lat. Może nie takie barwne, ale jakże
swojskie, drogie i bliskie sercu. Na samo wspomnienie chwil, które bezpowrotnie
minęły, człowiek się rozrzewnia, serce ściska żal, a duszę trawi nostalgia.
Zestawiając te zdjęcia ze współczesnym życiem mieszkańców Wolsztyna,
odnosi się wrażenie, że

niewiele się zmieniło. Tak samo jak dawniej, co ranka,

mieszkańcy miasta spieszą

do pracy, a dzieci do szkoły. Podobnie hurtownicy

zaopatrują sklepy w świeże artykuły, a właściciele posesji sprzątają

swoje obejścia.

Ma się przy tym wrażenie, że słychać turkot toczących się po ulicznym bruku kół i że
wnet zapłoną gazowe latarnie, których migocące światło doda miastu specyficznego
nastroju i tajemniczości...
Nie dajmy się zwieść marzeniom, gdyż te błądzą po zakamarkach przeszłości.
Miasto to nie

skansen czy relikt minionej epoki, lecz struktura dynamiczna, żywa i

rozwijająca się. Nie trwa zatem w miejscu, lecz tętni życiem i zmierza nieprzerwanie do
przodu. Potwierdza to rzeczywistość.
Zanikła bezpowrotnie małomiasteczkowa atmosfera Wolsztyna. Miasto się
rozrosło i wypiękniało. Tam, gdzie niegdyś szumiały łany zboża , uprawiano cukrowe
buraki i ziemniaki lub zalegały bagna, obecnie wznoszą się bloki mieszkalne, szkoły,
przedszkola, kościół i lokale usługowe.
Zmienili się także ludzie. Trwa odwieczne prawo przemijania. Odeszli nasi
znajomi i bliscy. Miejsce ich zajęło pokolenie młode, światlejsze i urodziwsze,
któremu codzienność narzuca bardziej przyziemne cele i ideały. Oni obecnie tworzą
rzeczywistość, zatem kształtują środowisko na miarę własnych wymagań i potrzeb.
Dzięki temu świat się rozwija a życie toczy się dalej.

---------- o o 0 o o ----------
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