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Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina…

Dawniej, kiedy ludziom chciało się jeszcze spotykać, gdy 
zapadał zimowy zmierzch, tradycją w okresie świątecznym 
było odwiedzanie sąsiadów. Wszyscy zbierali się gromadnie 
i przy migających na choince świeczkach cieszyli się 
świątecznym nastrojem. Radość z trwających świąt Bożego 
Narodzenia wyrażali też śpiewem. Wspólne śpiewanie 
dawało im poczucie bliskości z innymi ludźmi, napawało 
wiarą i nadzieją na to, że stojący tuż za progiem Nowy Rok 
pełen będzie obfitości łask Bożych. A siedzący obok 
i wspólnie śpiewający sąsiad, tak samo pozytywnie będzie 
nastawiony przez cały rok. Spróbujmy i my zebrać się by 
wspólnie śpiewać kolędy, wyrażając w ten sposób 
podniosłość tej chwili. Bóg się rodzi przynosząc nadzieję 
całemu światu, a my będąc razem z innymi tą nadzieję 
utrwalajmy. TPZB Gniazdo oraz OSP W Grzybnie 
zapraszają na

wspólne śpiewanie kolęd
28 grudnia o godz. 19 w strażnicy OSP w Grzybnie.

Będziemy dla Państwa i z Państwem śpiewali najbardziej 
znane i popularne kolędy. Już drugi rok chcemy razem 
z Wami cieszyć się pięknem naszych kolęd i pastorałek. 
Czekamy z aromatyczną kawą, świeżym ciastem i liczymy, że 
wasze głosy będą niosły słowa kolęd wysoko do nieba. 

95 rocznica Powstania 

Wielkopolskiego

27 grudnia 2013 roku przypada 95 rocznica Powstania 
Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie - wystąpienie 
zbrojne ludności przeciwko władzom niemieckim, było 
odpowiedzią na demonstracje niemieckie przeciwko 
przyjazdowi do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. 
Towarzyszyły temu ataki bojówek niemieckich na Polaków, 
zrywanie flag i znaków polskich. Celem powstania było 
uwolnienie Wielkopolski i Pomorza spod władzy 
niemieckiej. Wzięły w nim udział oddziały Straży Ludowej, 
Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego, Służby 
Straży i Bezpieczeństwa oraz ochotnicy. Wśród nich byli też 
mieszkańcy naszej gminy. Nasze stowarzyszenie proponuje 
aktywne uczczenie 95 rocznicy. Przygotowaliśmy 130 flag 
powstańczych, które już trafiły do mieszkańców naszej 
gminy. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Z życzliwością do niej odniósł się proboszcz z Żabna ks. 
Waldemar Babicz oraz ks. Jerzy Przybylski - proboszcz 
z Brodnicy, który sam zaproponował, że włączy się do akcji 
„flagowej”. Liczymy na to, że flagi te zawisną na naszych 
domach; prosimy o przesyłanie fotografii wywieszonych na 
budynkach flag na adres mailowy TPZB, co pozwoli nam 
stworzyć okolicznościową galerię. Dzięki ogłoszeniom 
w kościele mamy też więcej zgłoszeń nt. powstańców 
wielkopolskich z naszej ziemi. Jest już kilka nowych 
uzupełnionych biogramów, mamy nadzieję, że informacje 
jeszcze będą od Państwa spływały. Być może będzie ich tyle, 
że uda się wydać okolicznościową broszurę z biogramami. 
Stowarzyszenie planuje też uczcić naszych powstańców 
pomnikiem, pamiątkowym kamieniem, na którym 
umieścimy tablicę z nazwiskami tych, którzy walczyli 
w Powstaniu Wielkopolskim. Będziemy Państwa o tym 
informowali.

Uważasz nasz działania za sensowne i potrzebne?
Przekaż nam swój 1% podatku

KRS nr 0000381577
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Pogrzeb Zofii Prus-Głowackiej - właścicielki Manieczek

15 grudnia 2013 roku w kościele parafialnym w Brodnicy, o godz. 13.00 odbyła się msza pogrzebowa Zofii Prus-Głowackiej, 
żony Wincentego Prus-Głowackiego, właściciela majątku Manieczki. W 1918 roku majątek – Dobra Rycerskie Manieczki 
kupuje Wincenty Prus-Głowacki. W skład majątku o powierzchni 530 ha wchodzi dwór oraz park o powierzchni ok. 10 ha. 
Majątek ten należał w latach 1781- 1842 do rodziny Józefa Wybickiego, autora hymnu. Funkcjonująca w świadomości ludzi 
wiedza, że obecny dworek jest dworkiem Józefa Wybickiego, nie jest prawdziwa. Józef  Wybicki zmarł w 1822 r., a istniejący 
do dzisiaj dwór, został zbudowany w 1894 r. Wincenty Prus-Głowacki ma żonę Zofię i pięciu synów: Mariana (1900), Witolda 
(1902), Edwarda (1903), Mieczysława (1909) i Henryka (1912). Prowadzi majątek przez 7 lat; umiera nagle w noc sylwestrową 
1925/1926 roku, w wieku 63 lat. Zostaje pochowany w Brodnicy, spoczywa w podziemiach miejscowego kościoła. Żona 
Zofia przejmuje prowadzenie majątku wespół z 24-letnim synem Witoldem. Wychowuje sama synów, dogląda osobiście prac 
gospodarskich, codziennie obchodząc zabudowania gospodarskie. Troszczy się o inwentarz; w Manieczkach hoduje się 
krowy mleczne, świnie oraz konie tzw. remonty dla wojska – kawalerii wielkopolskiej i pomorskiej. Zofia Prus-Głowacka dba 
o pracowników, tworzy i prowadzi ochronkę dla dzieci pracowników. Z synem Witoldem organizuje szkolenia z zakresu 
agronomii dla okolicznych włościan, w ramach działalności Kółka Rolniczego w Brodnicy. Wytężona praca owocuje i w 
początkach lat 30-tych, majątek Manieczki jest wzorowym, dobrze prosperującym przedsięwzięciem. W 1938 roku syn 
Witold żeni się; Zofia Prus-Głowacka przekazuje majątek synowi do samodzielnego prowadzenia, a sama przeprowadza się 
do Poznania. Gdy wybucha wojna, Witold jest dowódcą taborów 15-go Pułku Ułanów. Ranny w bitwie nad Bzurą wraca do 
domu. Ścigany przez Niemców przedostaje się do Generalnej Guberni. Na przełomie 
października/listopada 1939 r. następuje wysiedlenie rodziny Prus-Głowackich z Manieczek. 
Matka Zofia jedzie do syna Witolda i zamieszkuje z nim. Koniec wojny to dekret o reformie 
rolnej i całkowita utrata nadziei na powrót do Manieczek. Witold pracuje w latach 1945-50 
w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich, potem w Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych. Są to majątki w Inowrocławiu, Kargowej, Kołudzie Wielkiej, Nieświatowie. W latach 
1950-55 jest to majątek Jawory k/Borku Wlkp. Tam Zofia Prus-Głowacka umiera 18 kwietnia 
1955 r. i zostaje pochowana w Jeżewie. Pochowanie w Brodnicy było w 1955 r. zupełnie 
niemożliwe. Obowiązywał wtedy stalinowski zakaz przebywania właścicieli majątków w tym 
samym powiecie, w odległości nie mniejszej niż 30 km od miejsca swojego dawnego 
zamieszkania. Po ekshumacji w październiku 2013 roku, Zofia Prus-Głowacka spoczęła przy 
boku męża Wincentego, w podziemiach kościoła w Brodnicy.
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Powstańcy Wielkopolscy z naszej gminy

Stowarzyszenie przypomina, że zbiera informacje o Powstańcach Wielkopolskich z naszego regionu. 
Prosimy Państwa o przekazywane informacji związanych z tym tematem. Drukujemy biogram kolejnego 
powstańca wielkopolskiego z naszej ziemi: Stanisława Kuliszaka z Przylepek - księdza, społecznika. 

Stanisław Kuliszak urodzony dnia 22 września 1882 r. w Przylepkach, w powiecie śremskim, w parafii 
Żabno; z ojca Jana, oberżysty, i matki Agnieszki z domu Musiał. Uczęszczał do gimnazjum w Śremie i w 
Gnieźnie. Wydalony w roku 1906 z niemieckiego gimnazjum za prace w tajnych organizacjach, egzamin 
maturalny zdaje jako eksternista 13 września 1907 w Poznaniu, w niemieckim gimnazjum Augusty 
Wiktorii obecnie zwanym im. Karola Marcinkowskiego. Studiuje teologię na uniwersytecie 
wrocławskim, potem w Seminarium duchownym w Poznaniu, kończąc je w Gnieźnie. Po otrzymaniu 
w dniu 11 lutego 1912 r. święceń kapłańskich pracuje jako wikariusz w Ujściu od 1 marca 1912 do 31 
grudnia 1914, gdzie za krzewienie w mieszanej parafii ducha polskiego, dostaje się przed prokuratora 
niemieckiego. Od wyroku skazującego uwalnia go pobór do wojska w Szczecinie, skąd zwolniony 
obejmuje 1 stycznia 1915 wikariat w Przemęcie. Poza parafialną pracą działa tam na rzecz powstania 

wielkopolskiego, za co zaborca niemiecki stawia go przed sąd wojenny, W międzyczasie udaje się z woli arcybiskupa Dalbora 
do Polaków w okolice Dortmundu. Podczas rewolucji niemieckiej 1918-19 organizuje we Wolsztynie radę robotniczo-
żołnierską, a w okolicach Przemętu pierwszych powstańców wielkopolskich. 6 stycznia 1919 roku w kościele, zamiast 
kazania wygłasza krótki rozkaz: „Po Mszy św. wszyscy byli żołnierze do zbiórki na rynku gotowi do boju o Ojczyznę!” 
Wyrusza z nimi w bój o Polskę, pełniąc przez cały czas walk obowiązki kapelana frontu zachodniego w grupie „Leszno”. Od 
1923 poświęca się całym sercem pracy duszpasterskiej: w Zbarzewie, Nowym Tomyślu oraz w Buku. W Buku kończy 
budowę szpitala-lecznicy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. Wrażliwy na niedolę biednych tworzy wydział parafialny 
"Caritas". Organizuje i wzmaga działalność bractw kościelnych oraz parafialnej Akcji 
Katolickiej. Walną zasługą proboszcza jest jego czuła i troskliwa opieka nad cudownym 
obrazem Matki Boskiej Literackiej w Buku. Przez rzeczoznawcę dokonał gruntownego 
odnowienia obrazu, wszczął starania o uroczyste ukoronowanie go i wznowił zaniechane od 
przeszło stu lat pielgrzymki do tego cudownego obrazu. Proboszcz parafii bukowskiej śp. ks. 
Stanisław Kuliszak zmarł dnia 20 czerwca 1939 r. w 57-tym roku życia. Spoczywa na cmentarzu 
św. Rocha w Buku. Odznaczony: Krzyżem Niepodległości w r.1933 i Krzyżem Walecznych.

Ogieniowo - osada o dwóch nazwach

Ogieniowo - osada położona w województwie wielkopolskim, powiecie śremskim, na terenie Gminy Brodnica - tak można 
wyczytać w obowiązującym od stycznia 2012 roku Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części. Na tym wszystko 
mogłoby się zakończyć, gdyby nie fakt, że sytuacja taka ma miejsce po dość długiej drodze formalnej, jaką mieszkańcy osady 
musieli przejść. Jak podaje Maria Strzałko w publikacji „Dawne budownictwo folwarczne. Majątki Wielkopolskie, tom VII, 
Powiat śremski” w 1856 roku powstała niewielka miejscowość, założona jako folwark dóbr Iłówiec przez ówczesnego 
właściciela majątku Roberta Lehmana. Ponieważ powstała po urodzeniu się późniejszego dziedzica majątku - Eugena 
Lehmana - jej nazwa nawiązywała do imienia i brzmiała Eugenienhof. Pierwsze zmiany w nazwie datowane były na 
początek lat 20 XX wieku, kiedy to pozostałe po tamtym okresie dokumenty wykazywały jej istnienie w dwóch formach: 
Ogieniewo - jako nawiązanie do fonetycznego brzmienia nazwy niemieckiej oraz Ogieniowo - nawiązanie do polskiego 
„ognia”. Późniejsza analiza dokumentów wskazała na przewagę w funkcjonowaniu nazwy Ogieniowo. Sprawa mogła 
wydawać się banalną, ale nie dla mieszkańców. Przez szereg lat natrafiali na problemy urzędowe - posługując się często 
dokumentami, w których widniały dwie różne nazwy miejsca zamieszkania. Pierwsze próby wyjaśnienia sytuacji podjęte 
zostały w latach 2008-2010, jednak zabrakło koniecznego i niezbędnego wsparcia władz Gminy oraz Sołectwa. Rok 2011 był 
rokiem przełomowym, pozwolił na podjęcie formalnych prób rozwiązania problemu przez nowego Sołtysa - Bartosza 
Mikołajczaka. Złożone - zarówno do Wójta Gminy jak i Rady Gminy Brodnica - wnioski spotkały się z zainteresowaniem 
i już w marcu 2011 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Mieszkańcom zadane zostało pytanie „Czy 
Pan/Pani jest za zmiana obowiązującej nazwy Ogieniewo na Ogieniowo?”. W konsultacjach mogli brać udział wszyscy 
mieszkańcy, którzy w dniu ich przeprowadzania ukończyli 18 lat; za zmianą opowiedziały się 33 osoby (65% uprawnionych). 
Wszystkie niezbędne opinie - Zarządu Województwa oraz Starosty - świadczyły również na korzyść proponowanych zmian. 
Postępowanie to pozwoliło na dopełnienie wymogów Ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych i Rada Gminy za pośrednictwem wojewody przedstawiła stosowny wniosek ministrowi właściwemu do 
spraw administracji publicznej. Szczęśliwe zakończenie dla mieszkańców to Rozporządzenie Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011, w którym w wykazie zmienionych urzędowych nazw miejscowości widnieje zmiana 
nazwy osady z Ogieniewo na Ogieniowo i wspomniany styczeń 2012 roku, od którego „nowa” nazwa oficjalnie obowiązuje 
i kończy trwający od 1920 roku żywot dwóch nazw jednej miejscowości. 
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Nadchodzące wydarzenia:

Chcesz poinformować o nadchodzącym wydarzeniu?
Napisz: biuro@tpzb.org

28 grudnia
godz. 19:00

Wspólne śpiewanie kolęd,
Strażnica OSP Grzybno
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