
   

Propozycje definicji: wakacje to czas 
wypoczynku, na który warto cierpliwie 
czekać; ferie – wakacje w pigułce; czy też 
dwutygodniowa walka o zdrowie, zaczyna 
się od lekkiego kataru, a kończy na tygo-
dniowej chorobie.
 

                                 
                                 Od Redakcji

    Nasz kolejny numer poświęcamy miej-
scom, w którym mieszkamy, które są dla 
nas szczególnie ważne. Nasze wsie są 
wyjątkowe, kochamy je, bo przecież tu 
mamy rodziny, swoje domy, w których 
czujemy się bezpiecznie. To miejsca, któ-
re zawsze będą nam się kojarzyły z bez-
troskim dzieciństwem i dobrymi chwila-
mi. Mamy nadzieję, że dzięki zebranym 
materiałom większą uwagę poświęcicie 
naszej małej Ojczyźnie.
     Czekamy na Wasze uwagi i zachęca-
my do wzięcia udziału w konkursie (dziś 
w innym miejscu!)
     

Monika Żalik, Karol Żalik
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Zdaniem gimnazjalisty…

O tym, że nasze wsie są fantastyczne, znajdują się w nich wyjątkowe obiekty i interesujące 

miejsca, że nie można się tutaj nudzić przekonają naszych czytelników poniższe wypowiedzi 

autorstwa uczniów kl. I gimnazjum.

Klaudia Chwat

Pałac w Pawłowicach jest zabytkiem. Można go zwiedzać i zobaczyć pozostałości po dawnych wła-

ścicielach, m.in. po założycielach – Mielżyńskich. W pięknych wnętrzach usytuowany jest hotel, a 

także odbywają się tam koncerty i spotkania. Do najwspanialszych pomieszczeń pałacu można zali-

czyć salę kolumnową, która służy jako sala konferencyjna. Kiedyś było tu przedszkole. Dziś to 

przede wszystkim siedziba Zakładu Doświadczalnego Pawłowice. Z tyłu budynku znajdują się duży

park oraz stawy. Co roku od przeszło 25 lat odbywa się tu Cross Wagarowicza, a od 12 lat – festyn 

rodzinny. 

Marcelina Gajewska

Zabytkowy kościół w Pawłowicach (podobnie jak pałac, powstał dzięki rodzinie Mielżyńskich) po-

łożony jest w środku wsi; niedaleko którego znajdują się cmentarz i plebania, a także sala wiejska, a

niedługo także siłownia. Koło świątyni postawiono figurę św. Mateusza, a w murze okalającym – 

Grotę z figurą Matki Bożej. To miejsca najczęściej odwiedzane w niedziele przez wiernych należą-

cych do parafii pw. NMP Śnieżnej. Na drodze wiodącej na cmentarz od 1743 r. stoi figura św. Józe-

fa z Dzieciątkiem.

Krzysztof Bartlewicz

Boisko „Orlik” to miejsce spotkań i treningów. Można tu pograć w piłkę nożną, koszykówkę, tenisa

i siatkówkę, co ważne zupełnie za darmo. Do dyspozycji zainteresowanych jest cały sprzęt sporto-

wy. Rozgrywają się tu turnieje i mecze.

Patryk Zygner

W Luboni do obejrzenia jest wiele miejsc, ale ja wybrałem najciekawsze. Pierwsze – to pałac, dwo-

rek, w którym był sam Adam Mickiewicz. Gdy pójdziemy wzdłuż rzeki Samicy, po prawej stronie 

zobaczymy kamienną kanapę Mickiewicza. Po wyjściu ze ścieżki i skręceniu w prawo znajdziemy 

koniki polskie i daniele, które mają duży wybieg. Jest tu także „Uroczysko nad Stawem”. Jak nazwa

wskazuje, znajduje się ono nad stawem, który został zarybiony i można w nim łowić ryby; jednak 

należy je wrzucić z powrotem. Przy uroczysku jest również jeden z placów zabaw.
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...i nie tylko

Piątoklasiści zainteresowali się legendami, a zwłaszcza tymi związanymi z naszymi miejscowo-
ściami. Napisali o tym piękne opowiadania; poniżej prezentujemy tylko trzy spośród najlep-
szych.

Karolina Peplińska „Legenda herbowa Nowina – Miel-
żyńskich”

W  czasie,  kiedy  na  tronie  zasiadł  Bolesław
Krzywousty, żył rotmistrz Nowina, syn kotlarza. 
Po przegranej bitwie z Rusinami rotmistrz zobaczył, że
koń władcy jest zmęczony i dlatego odstąpił mu swoje-
go wierzchowca. Wdzięczny Krzywousty nadał swoje-
mu wybawcy herb. Przedstawiał on ucho kotła na pa-
miątkę zawodu ojca i miecz otłuczony na błękitnej tar-
czy, upamiętniający przegraną walkę. 

Podczas  następnej  wyprawy  Nowina  i  jego
hetman zostali  pojmani  w Czechach.  Wrogowie skuli
ich jednym łańcuchem za nogi. Dzielny rotmistrz, aby
umożliwić ucieczkę dowódcy, uciął sobie nogę do kola-
na. Hetman z przywiązaną do pasa nogą współtowarzy-
sza niedoli udał się do kraju. Dopiero po trzech dniach
cierpień, kiedy hetman był już daleko, Nowina wezwał
strażników,  wrogowie  zafascynowani  jego  męstwem
opatrzyli mu ranę i pozwolili wrócić do Polski. 

W nagrodę za bohaterski czyn nagrodzoną rot-
mistrza, dodając do herbu klejnot w postaci nogi zaku-
tej w złotą zbroję. Od tego klejnotu herb ten zwany jest
też Złotogoleńczyk.

Aleksandra Bryl „Tajemnicze wzniesienie”
W Luboni,  miejscowości,  w której  mieszkam,

znajduje się tajemnicze wzniesienie. Nikt nie wie, kto
je zbudował, ani kto postawił na nim figurkę Matki Bo-
skiej, podobnej do tej z Fatimy. Kiedyś do tego nie-
zwykłego miejsca prowadziła droga obsadzona wiśnia-
mi. Dziś nie ma nawet ścieżki, jednak figurkę widać już
z szosy.

Z miejscem tym związana jest pewna legenda,
którą opowiedziała mi prababcia.
Każdemu  z  kolejnych  właścicieli  Luboni  w  pierwszą
noc śniła się skrzynia wypełniona skarbami. Wieść nio-
sła,  że  mogły  po  nie  sięgnąć  tylko  ręce  niewinnych
dzieci. Jedna zaślepiona chciwością właścicielka mająt-
ku zagoniła dzieci pańszczyźnianych chłopów do roz-
grzebania wzgórza. Te dokopały się do lochów i od-
kryły skarb. Wówczas pojawił się czarny rycerz, który
kategorycznie  nakazał  dziedziczce  zakopanie  skarbu
i zaniechanie dalszych poszukiwań. Jednak ona nie po-
słuchała. Za karę w okolicy zaczęły wybuchać kolejne
pożary. Przerażeni ludzie sami zaczęli zasypywać piw-
nice, a wtedy pożary ustały. Wierzono, że czarny ry-
cerz to jeden z okrutnych i bezwzględnych rozbójni-
ków,  którzy  okradali  podróżnych,  a  łup  ukrywali
w zamku. Za swoje czyny zostali ukarani przez piekiel-
ne moce – budowla i oni sami zostali przysypani zie-
mią, która z czasem uformowała wzgórze.

Ta piękna legenda przekazywana jest z poko-
lenia na pokolenie. Niedawno wzniesienie zostało od-
nowione przez OSP. Teraz mieszkańcy Luboni przyno-
szą tu świeże kwiaty i palą lampki. Cieszę się, że to ta-
jemnicze i niezwykłe miejsce w gminie odzyskało swój
blask.

Karolina Śmieszała „Legenda o chytrej hrabinie”
Pewnego  razu  dwór  w  Luboni  otrzymała

w spadku po swojej cioci hrabina Zofia Urbańska. Kie-
dy przybyła do swojego nowego domu, już pierwszej
nocy przyśniły jej się bogactwa zgromadzone w pod-
ziemiach tego zamku.

Gdy  rano  wstała,  zaczęła  wypytywać  służbę
i mieszkańców wioski  o  zamek i  skarby.  Stary sługa
Józef opowiedział kobiecie, że dawno temu jego matka
i babcia opowiadały mu, że legendarne skarby są ukry-
te  w  podziemiach  zamku,  a  wydobyć  je  może  tylko
osoba o niewinnych rękach.
Hrabina postanowiła odnaleźć skarb, dlatego zapędziła
do pracy dzieci okolicznych chłopów, które rączkami
dokopały się do zamkowych zasypanych piwnic. Opo-
wieść  Józefa  okazała  się  prawdziwa.  W podziemiach
znajdowała się mnóstwo skrzyń pełnych złota, srebra,
szlachetnych kamieni i biżuterii. Kiedy wszyscy obecni
w lochach sięgnęli po bogactwa i chcieli się nim po-
dzielić, zerwała się wichura, a na murach pojawił się
tajemniczy, straszny jeździec w czarnym płaszczu. Za-
groził, że skarby należą do niego, a jeśli ktoś spróbuje
je zabrać, na okolicę spadnie wielkie nieszczęście. Wi-
dząc zjawę, wszyscy szybko uciekli z lochów, zosta-
wiając bogactwa. W podziemiach została tylko hrabina.
Kobieta zabrała dwie garście złotych monet. Od razu
usłyszała  dzwony  ogłaszające,  że  w  Luboni  wybuchł
pożar. Mimo że wszyscy brali udział w jego gaszeniu,
cała  wieś spłonęła.  Kolejnej  nocy Zofia Urbańska po
raz kolejny udała się do lochów, by zabrać trochę złota.
Również tym razem wybuchł pożar tym razem w są-
siedniej  wsi.  Wszystko  spłonęło.  Jakiś  czas  później
hrabina  po  raz  trzeci  wybrała  się  po  kosztowności;
spaliła się kolejna miejscowość. Kiedy chłopi dowie-
dzieli się, że za każdym razem, gdy Urbańska schodzi
do podziemi, wybucha niszczący wsie pożar, postano-
wili porozumieć się z kobietą, aby nie zabierała więcej
skarbów. Hrabina była obojętna!

Kiedy  wybuchł  kolejny  pożar,  mieszkańcy
okolicznych wiosek pojmali złą hrabinę i zapędzili ją do
lochu;  wejście  zasypali  kamieniami,  a  kobieta  już  na
zawsze została tam z zaklętymi skarbami, a pożary za-
kończyły się na zawsze.
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W obiektywie

Spacerkiem po Pawłowicach – to wynik naszej wędrówki po miejscowości utrwalony na fotografiach. 

Polecamy obejrzenie tych miejsc, a kiedy podążycie naszym śladem, to na pewno poznacie odpowiedź 

na nasze pytanie konkursowe (na dole strony!)
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Witamy w Pawłowicach

Z życia wyższych sfer

Coś dla ducha

Wybrać dobrą drogę...

KONKURS Co to jest? Gdzie się znajduje?

Wierni kibice

Jak w górach



Trudno być poetą

Uczniowie klas IV pozazdrościli Juliuszowi Słowackiemu talentu i wzorując

się na wierszu ”W pamiętniku Zofii Bobrówny”, napisali ciekawe utwory. 

Patryk Zep „W księdze Pawłowic”

Niechaj mnie Pawłowice o wiersze nie proszą,

Bo kiedy wrócę do rodzinnego domu,

To siostra wiersze przeczyta,

A każdy muzyk piosenkę napisze.

Małe gwiazdy na niebie, 

Czerwone róże w ogrodzie

Będą nam piękne poematy składać.

Dzisiaj zwiedziłem całą Polskę prawie

I dalej mnie czas nieszczęśliwy pędzi.

Przywiozę sobie z Pawłowic

Ciepło na cały rok;

Przywiozę sobie słońca blask,

Bo mi tylko słonecznych promieni potrzeba.

Wrócę tu kiedyś, a teraz uśmiechu mi trzeba.

Oliwia Jankowska     „W pamiętniku Robczyska”  

Niechaj mię Robczysko o wiersze nie prosi,

Bo kiedy do domu brat wróci, 

A każdy kwiatek zakwitnie i nie przekwitnie,

To radość w sercu rozbłyśnie.

Gwiazdy błyszczące, a pola falujące

Będą piękne poematy składać,

Ja bym powiedziała, że najpiękniejsze róże,

Chabry i słoneczniki, nie są w połowie tak śliczne,

Jak moja wioska jesienią, zimą, wiosną i latem!
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„We wsi Oporówko”
Każdy czuje się jak w niebie, 

Każdy tutaj jest u siebie.
We dnie, w nocy i od rana

Może liczyć na sąsiada.
Cała wieś jest jak rodzina,

MARTA CISZAK

Kocham Oporówko,
Moją małą Ojczyznę.

Tu czuję się jak w domu,
Bo jest tu pięknie,

miło
i

przyjemnie!
KAMIL ROSIK



Pytania do…

Rozmowę z p. Barbarą Piskorz, a prywatnie ze swoją

Babcią nt. życia w Pawłowicach przeprowadziła Zofia

Stachowiak z kl. I gimnazjum. Dzięki wywiadowi pozna-

my wiele ciekawostek, które wzbogacą wiedzę o naszej

miejscowości.

Z.S.: Babciu, powiedz mi, gdzie chodziłaś do szkoły?

B.P.: Kiedy nie było budynku, w którym Ty się teraz uczysz, cho-

dziliśmy do obecnej Izby Regionalnej i Sali Wiejskiej.

Z.S.: A czym tam się dostawałaś?

B.P.: Pieszo, mimo że zimą zaspy sięgały 2 metrów.

Z.S.: Czy po Pawłowicach jeździło dużo samochodów?

B.P.: Nie było aut, a do miasta jeździłam bryczką, pociągiem, a

później autobusem.

Z.S.: Jak wyglądały drogi?

B.P.: Droga przez Pawłowice była brukowana, a wzdłuż  znajdowały się rowy i nie było chodników. Można 

to zobaczyć na starych fotografiach.

Z.S.: Czy we wsi było dużo sklepów?

B.P.: Były dwa sklepy i dwie piekarnie. Do piekarza zanosiliśmy ciasto, aby upiekł nam placek drożdżowy 

na święta albo pierniki na Gwiazdkę.

Z.S.: A jaką funkcję pełnił kiedyś pałac?

B.P.: Za czasów, kiedy pracowałam zawodowo, znajdowała się tam stołówka, z której mogli korzystać pra-

cownicy zakładu.

Z.S: Jak młodzież spędzała czas wolny? Czy jeździliście nad jezioro albo morze podczas wakacji?

B.P.: Spotykaliśmy się w kawiarni albo graliśmy w dwa ognie na ulicy, bo nie było takiego ruchu. Chodzili-

śmy się kąpać w stawie, a zimą jeździliśmy po nim na przykręconych do butów łyżwach.

Na wakacje nie wyjeżdżaliśmy, bo musieliśmy pomagać rodzicom w gospodarstwie.

Z.S.: Na czym polegała praca w polu, jakim sprzętem się posługiwano?

B.P.: Nie było traktorów i kombajnów. Wszystko wykonywano ręcznie i za pomocą koni.

Z.S.: Chciałabym jeszcze się dowiedzieć, jaka była telewizja, ile było kanałów?

B.P.: W domu długo nie miałam telewizora, a w całej wsi było około pięciu, dlatego chodziliśmy do sąsia-

dów, aby coś obejrzeć.

Z.S.: Co wtedy oglądaliście?

 B.P.: Wyścigi kolarskie albo „Jacka i Agatkę”.

Z.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę. To bardzo ciekawe i na pewno inne życie niż współczesne.

B.P.: Dziękuję.
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Warto przeczytać

Naszym Czytelnikom polecam książki, w których znajdziemy informacje o naszej wsi – Paw-

łowice. Są to pozycje dobrze nam znane, bo wydano je kilka lat temu. Poniżej przedstawię je 

zgodnie z czasem wydania, tj. od najstarszej do najmłodszej. 

„123 x Wielkopolska” pod red. Pawła Andersa 

wydał Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 1995 r.

Zgodnie z tytułem książka zawiera 123 najcie-

kawsze, ułożone alfabetycznie, miejsca Wielko-

polski, wśród których (pod nr. 64) nalazł się nasz 

pałac. Dzięki artykułowi poznajemy sięgającą 

XVII w. historię tego obiektu, nazwiska artystów,

dzięki którym budowla przybrała taki kształt. To 

swoisty przewodnik ukazujący piękno sal, ozdób 

i urokliwość otaczającego parku. Przeznaczony 

jest nie tylko dla znawców sztuki i całej tej termi-

nologii, ale pawłowiczan chcących poznać ten 

cenny zabytek.

Kolejna moja propozycja to monografia p. Jaro-

sława Wawrzyniaka pt. „PAWŁOWICE I GMI-

NA KRZEMIENIEWO W POWSTANIU WIEL-

KOPOLSKIM 1918 – 1919” II wydanie w 2007 

r. z okazji 90. rocznicy wydarzenia. Możecie ją 

wypożyczyć w naszej bibliotece. W książce znaj-

dziemy historię powstania na naszych terenach, 

obejrzymy wiele zdjęć, portretów i przeczytamy 

biogramy naszych powstańców. Jest to publikacja

ważna, ponieważ kształtuje postawy patriotyczne

mieszkańców, nie tylko naszej małej Ojczyzny. 

Jestem dumna, że wśród tylu dzielnych ludzi zna-

leźli się także członkowie mojej rodziny! 

Najnowsze (z 2014 r.), z polecanych przeze mnie 

wydań, są „700 LAT PAWŁOWIC. DZIEJE WSI,

PARAFII, MAJĄTKU ZIEMSKIEGO I PAŁA-

CU MIELŻYŃSKICH” również autorstwa p. Ja-

rosława Wawrzyniaka. Dokładne informacje nt. 

historii wsi, pałacu, szkoły, parafii wzbogacone 

są licznymi fotografiami, mapami, dokumentami,

rysunkami i zestawieniami. To za ich przyczyną 

dowiadujemy się, jak kiedyś żyło się w Pawłowi-

cach, jacy byli ludzie, czym się interesowali, jak 

się bawili. To kopalnia wiedzy o naszej przeszło-

ści. Polecam!

Monika i Nina Żalik
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Ciekawostki

Czy wiesz, że...

➢ Nasze wsie są częścią gminy Krzemieniewo.
➢ W gminie znajdują się trzy szkoły.

Pawłowice
➢ Pierwsza wzmianka o Pawłowicach pochodzi z początku XIV wieku.
➢ Łacińska nazwa wsi brzmi: Polschowicz.
➢ Dawnymi właścicielami Pawłowic do 1939 roku byli Mielżyńscy.
➢ Pawłowice znajdowały się pod zaborem pruskim.
➢ Pałac w Pawłowicach otoczony jest 7 ha parkiem krajobrazowym.
➢ W sali balowej są 24 korynckie kolumny.
➢ Francuska tkanina w saloniku jedwabnym pochodzi z ok. 1790 roku.
➢ Szkoła w Pawłowicach powstała ok. 1809 roku.
➢ Funkcjonuje tu parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej.

Lubonia
➢ W parku w Luboni znajduje się „Kanapa Mickiewicza”.
➢ Park położony jest w dolinie rzeki Samicy, która wpada do Rowu Polskiego.
➢ W 1831 r. we dworze przebywał Adam Mickiewicz.

Drobnin
➢ Żyrandole w kościele wykonali miejscowi kowale.
➢ Podczas II wojny światowej kościół zamieniono na magazyn zbożowy.

Oporówko
➢ We wsi znajduje się stara rządcówka wybudowana w 1844 roku przez właściciela Oporowa 

Wojciecha Morawskiego. 

Oporowo
➢ W kościele w Oporowie znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem z 

1640 r.
➢ Pałac w Oporowie zbudowano dla Ignacego Morawskiego na początku XIX w.

Kociugi
➢ Nazwę wsi Kociugi kiedyś pisano: Koczugy, Coczugi, Coczyugi.
➢ W Kociugach mieszka dziś ok. 250 osób.

Robczysko
➢ Pomnik Adama Mickiewicza w Robczysku wykonał z piaskowca Leon Dudek.
➢ Robczysko liczy ok. 280 mieszkańców; jest częścią gminy Rydzyna.
➢ 30 sierpnia 2014 r. otwarto wybudowaną ze środków UE świetlicę wiejską.

Przygotował Mikołaj Giezek
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Rozrywka

Uczniowie klasy IV a: Marta, Ola O., Ola M., Kasia, Kamil B. i Adam W. proponują spraw-

dzenie wiedzy nt. naszych miejscowości.

Rozszyfruj wyrazy i odszukaj ukryte nazwy miejscowości.

ŁOWPAWICE GIKOCIU SKOCZYROB

BOLUNIA OWOROPO POKORÓWO

Wykreślanka – wykreśl: PARKI, DUMA, PAŁAC, STAW, GODŁO, KOŚCIÓŁ, DOM, PAMIĘĆ.

Z pozostałych wyrazów czytanych poziomo powstanie hasło.

P O M A K Ł A

A Ł O A O J Ć

Ł D O M Ś P Ę

A O C U C A I

C G Z D I R M

Y Z N A Ó K A

W A T S Ł I P

Krzyżówka z hasłem

X

1. Wieś z ładnym, drewnianym kościołem.

2. Na skrzyżowaniu dróg Lubonia – Oporowo i Krzemieniewo – Poniec.

3. Miejscowość z pomnikiem A. Mickiewicza.

4. „Lubiana” przez mieszkańców miejscowość.

5. Między Pawłowicami a Drobninem.

6. Chodzisz tu do szkoły.

7. Historyczna część Pawłowic.
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