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Ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej 

Wprowadzenie

 Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu niniejszą publikację wy-
daną w ramach realizowanego przez Gminę Żerków projektu pn. „Ocalenie  
od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu  
Szwajcarii Żerkowskiej jako przykładu wielkopolskiej tradycji”. Dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, udało się zebrać wiele materiałów 
historycznych i wydać cykl publikacji na temat historii regionu żerkowskiego - naszej 
Szwajcarii Żerkowskiej. 

 Celem tego projektu jest przypomnienie mieszkańcom regionu oraz poinformowa-
nie innych Wielkopolan o tym, że patrząc w przeszłość nie mamy się czego wstydzić. 
Przeciwnie, mamy z czego brać przykład, mamy z czego być dumni i mamy czym  
się chwalić. 

 Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacje kronik prowadzonych przez księdza 
Maksymiliana Łukaszewicza. Opisana w nim została historia regionu żerkowskiego 
od roku 1891 do czasów współczesnych. Lektura tego wydawnictwa wzbudzi 
zainteresowanie czytelnika historią dobrze znanych mu miejsc. Z pewnością okaże 
się, że wiele z miejsc mijanych codziennie posiada ciekawą historie, o której zabiegani 
przechodnie nie mają pojęcia. A warto te historie przypomnieć i przekazywać na-
stępnym pokoleniom. Zgodnie z tytułem projektu, ocalić je od zapomnienia. 

 Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się również z pozostałymi publikacjami 
oraz jeszcze większą ilością informacji i materiałów historycznych, które ze względu 
na ograniczenia formy drukowanej, zostały przedstawione na stronie internetowej 
pod adresem www.zerkow.pl. W zakładce dziedzictwo kulturowe można znaleźć 
jeszcze więcej ilustracji a nawet usłyszeć utwory artystyczne wykonywane przez  
ich twórców.

 Mam nadzieję, że dzięki ułatwieniu dostępu do zgromadzonych materiałów  
historycznych łatwiej będzie propagować bogactwo dziedzictwa kultury naszego  
żerkowskiego regionu. Poprzez podanie informacji w nowoczesnych, ciekawych 
i łatwo dostępnych formach mamy nadzieję wzbudzić zainteresowanie również 
młodszych pokoleń.

 Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapoznania się z bogatym dziedzictwem  
kulturowym regionu i częstego odwiedzania, nie tylko wirtualnego, naszej małej  
ojczyzny - Szwajcarii Żerkowskiej.

Jacek Jędraszczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
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Od Autora

 W 1891 roku nakładem „Drukarni Kuryera Poznańskiego” ukazała się książka 
„Strażnica Ostrów i miasto Żerków. Obrazek z dziejów przeszłości naszej”. Jej auto-
rem był ksiądz Maksymilian Łukaszewicz – proboszcz żerkowski, a zarazem członek 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Książka ta była ewenementem na ów-
czesnym rynku wydawniczym, gdyż bardzo rzadko małe miasteczka, jakim był (i jest 
do tej pory) Żerków, miały wydane drukiem swe dzieje.
 Obecnie, po ponad stu latach, podjęta została idea dopisania niejako ciągu dalsze-
go tak, by dzieje naszych okolic doprowadzić do czasów nam współczesnych. W ten 
sposób powstała książka, która nie jest jednak w pełnym tego słowa znaczeniu konty-
nuacją dzieła z 1891 roku. Co prawda, podejmuje opis dziejów w miejscu, w którym 
zakończył ksiądz Łukaszewicz, jednak zdecydowanie odróżnia ją styl. Brak w niej 
bowiem gawędziarskich opowieści, passusów poświęconych szeroko pojętej historii 
oraz szeregu innych komentarzy. Przedstawia natomiast w przejrzysty sposób, rok 
po roku, wydarzenia, co czyni z niej swego rodzaju kronikę dziejów ziemi żerkow-
skiej. Całość podzielona jest na pięć rozdziałów odpowiadających okresom naszej 
historii, począwszy od lat 90. XIX wieku, aż do współczesności. By jednak nie była 
tylko swoistym rysem historiograficznym, uzupełniona została w nader bogaty mate-
riał ilustracyjny, który z pewnością pomoże Czytelnikowi w pełniejszym obcowaniu 
z naszą historią, zarówno tą dawniejszą, jak i tą bliższą naszym czasom. 
 Na zakończenie pragnę wyrazić podziękowania Panu Eugeniuszowi Czarnemu 
i pośmiertnie Panu Janowi Jajorowi za szeroko pojętą pomoc okazaną podczas pracy 
nad książką. Ponadto Pani Ewie Kostołowskiej za informacje dotyczące historii i cza-
sów współczesnych pałacu śmiełowskiego oraz Pani Bożenie Hałas za wiadomości 
dotyczące historii Lisewa. 

Robert Rogacki





I
Zabór pruski

1891-1918





11

Ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej 

 Pod koniec XVIII wieku ziemia żerkowska wraz z całą Wielkopolską została włączona do państwa 

pruskiego. W rezultacie reformy administracyjnej, jaką przeprowadzono w 1817 roku, Żerków i okolice 

znalazły się na terenie powiatu wrzesińskiego. Taki stan trwał aż do roku 1887, kiedy to decyzją władz 

pruskich utworzono powiat jarociński, w skład którego weszła również ziemia żerkowska. 

 Miasto wraz z okolicami zamieszkiwały wówczas trzy narodowości: Polacy, Żydzi i Niemcy, 

przybyli  tu głównie w ramach narodowościowej polityki rządu pruskiego. 

 Polacy, jako podstawowy czynnik etniczny tych terenów, zamieszkiwali we wszystkich okolicznych 

miejscowościach. Posiadali swe szkoły w Żerkowie oraz w większości okolicznych wsi. Zdecydowana 

większość była wyznania katolickiego. Parafie katolickie znajdowały się w Żerkowie, Brzostkowie, 

Kretkowie i Pogorzelicy.

 Pierwsze informacje o mieszkających w Żerkowie Żydach pochodzą z XIV wieku. Skupieni 

byli głównie w swej gminie, która działała na terenie miasta. Posiadali tu szkołę oraz synagogę 

wybudowaną w latach 80. XIX wieku.

 Przybyła na te tereny ludność pochodzenia niemieckiego, zamieszkiwała praktycznie wszystkie 

miejscowości tego terenu. Mieszkający w Żerkowie Niemcy, będący w większości ewangelikami, 

początkowo związani byli ze swoją gminą wyznaniową w Jarocinie. Od 1845 roku swe nabożeństwa 

odprawiali w wynajętej na terenie naszego miasta izbie, a później w sali modlitw tutejszego pałacu. 

Posiadali również szkołę ewangelicką w Żerkowie i Dobieszczyźnie.

Fragment panoramy Żerkowa z początku XX wieku
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1891 r.
 Istniejący od 1873 roku Bank Ludowy 

w Żerkowie skupiał 335 członków, w tym 

190 rolników, 91 przemysłowców i rzemieślników 

oraz 54 reprezentujących inne profesje. Jego 

organem urzędowym był „Wielkopolanin” 

oraz „Tygodnik Powiatowy (jarociński)”. 

 W latach 1890-1892 członkami Zarządu ban-

ku byli: dr S. Niziński, Antoni Domagalski i Leon 

Krukowski. W skład Rady Nadzorczej wchodzili:

prezes Tadeusz Michalski, wiceprezes Edward 

Ziemniewicz, sekretarz Aleksander Ertel oraz 

członkowie: Sylwester Borowiński, Franciszek 

Kaźmierczak, Marcin Olejniczak, Michał Czarnecki,

 Tomasz Dembiński oraz Antoni Rybacki.

1892 r.
 Władający Raszewami Zygmunt Czarnecki 

założył tu stadninę koni specjalizującą się 

w hodowli kłusaków, pierwotnie rosyjskich, 

a później  amerykańskich.

1893 r.
 26 lutego odbyło się walne zebranie 264 

członków spółki Banku Ludowego w Żerkowie 

pod przewodnictwem księdza Piotra Wawrzyniaka. 

Przyjęto na nim nowy statut banku, zatwierdzony 

2 marca tego roku przez sąd we Wrześni. Podjęto 

również decyzję o zmianie oficjalnej nazwy banku 

z „Volksbank für Zerkow” na „Bank Ludowy 

w Żerkowie”.

 2 marca zmarł Franciszek Chełkowski 

właściciel dóbr śmiełowskich, które nabył na 

licytacji w 1886 roku po poprzednich właścicielach 

z rodu Gorzeńskich. Liczącą 1060 ha majętność 

odziedziczył po nim syn Józef  Kemblan.

 Kolejną stratą, jaką poniosła tutejsza społecz-

ność, była śmierć w nocy z 14/15 lipca proboszcza 

żerkowskiego – księdza Maksymiliana Łukaszewi-

cza. Był on wieloletnim członkiem Poznańskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W miejscowej 

tradycji zapisał się też jako autor najpełniejszego

opracowania dziejów miasta Żerkowa i okolic: 

„Strażnica Ostrów i Miasto Żerków. Obrazek 

z dziejów przeszłości naszej”, wydanego w 1891 

roku w Poznaniu.

 Istniejąca w Żerkowie szkoła tutejszej 

społeczności żydowskiej liczyła 36 uczniów. 

1894 r.
 16 marca na podstawie rozporządzenia władz 

pruskich w lisewskiej szkole zaprzestano nauki 

religii oraz pisania i czytania w języku polskim. 

Nauka tych przedmiotów możliwa była tylko 

prywatnie w ilości dwóch godzin tygodniowo. 

W rezultacie doszło do protestu szkolnego, gdyż 

tutejszy sołtys Jankowski przekonał rodziców, 

aby nie płacili za prywatne lekcje. 

 Naczelnikiem gminy żydowskiej w Żerkowie 

był Leo Schreyer.

Epitafium ks. M. Łukaszewicza w kaplicy
 Najświętszej Marii Panny w kościele w Żerkowie
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Jana Catenazziego. Fundatorem kościoła był 

ówczesny właściciel miasta Maciej Radomicki. 
1895 r.

1 stycznia Stary Lisew i Nowy Lisew połączone

zostały w jedną wieś o nazwie Lisew. 1 maja 

otwarto tu ochronkę dla dzieci.

12 listopada Bank Ludowy w Żerkowie 

ponownie wizytował Patron Związku Spółek 

Zarobkowych ksiądz Piotr Wawrzyniak. Rewizję 

zakończył wystawieniem pozytywnej oceny pla-

cówce, co świadczyło o dobrej pracy jej zarządu. 

Za sprawą organisty Jana Domagalskiego 

w Żerkowie powstało Towarzystwo Organistow-

skie pod wezwaniem św. Wojciecha.

Miasto liczyło 1.777 mieszkańców. Okres 

ten cechował się wzrostem liczby Niemców oraz 

znacznym zmniejszeniem odsetka mieszkającej 

tu ludności żydowskiej. Powiązane z tym stosun-

ki wyznaniowe w latach 1845-1895 kształtowały 

się następująco: liczba katolików wzrosła z 914

do 1.486, ewangelików z 73 do 140, natomiast 

Żydów zmalała z 433 do 171. Żerków posiadał pocztę 

z telegrafem i telefonem. Mieścił się tu również 

komisariat obwodowy, a tutejszy dystrykt policyjny 

obejmował swoim zasięgiem całą gminę.

1896 r.
Z inicjatywy Jana Domagalskiego w Żerkowie

powstała kolejna organizacja. Było nią Koło 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Rosnące potrzeby finansowe ludności sprzyjały

zakładaniu placówek obsługi finansowej. Jedną 

z nich była Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa 

założona w Dobieszczyźnie.

1897 r.
Podpisana została umowa z artystą malarzem 

Janem Komendzińskim z Poznania na odnowie-

nie fresków autorstwa franciszkanina Adama 

Swacha w żerkowskim kościele pod wezwaniem 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Świątynia 

powstała w latach 1710-1718 według projektu

Kościół św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Żerkowie

1898 r.
11 sierpnia Bank Ludowy w Żerkowie 

po raz kolejny wizytował Patron Związku Spółek 

Zarobkowych ksiądz Piotr Wawrzyniak. Również 

i ta rewizja zakończyła się wystawieniem spółce

oceny pozytywnej, umacniając dobrą opinię 

o tutejszym zarządzie.

18 października nowy właściciel majątku śmie-

łowskiego Józef Kemblan Chełkowski, poślubił 

Marię z Donimirskich herbu Brochwicz i od tego 

roku zamieszkał w Śmiełowie. Małżonkowie za-

częli skutecznie łączyć tradycję dobrego gospo-

darowania z pielęgnacją pamiątek historycznych. 

Szczególnym kultem otaczano postać Adama Mic-

kiewicza goszczącego w murach pałacu w 1831 

roku. 

Chełkowscy z dziećmi
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Dążenia germanizacyjne, jakie można było 

zaobserwować na terenie Wielkopolski pod ko-

niec XIX wieku, skutkowały m.in. samoorgani-

zowaniem się tutejszych obywateli pochodzenia 

niemieckiego. Rezultatem tego było utworzenie 

organizacji nacjonalistycznej Deutscher Ostmar-

kenverein (Niemiecki Związek Marchii Wschod-

niej), potocznie zwanej Hakatą. Jej koło działało 

również na terenie Żerkowa, zrzeszając 34 człon-

ków.

1899 r.
Żerków aktywnie zaznaczył się na mapie 

kulturalnej regionu, goszcząc uczestników Wiel-

kopolskiego Zjazdu Chórów. 

Miasto zamieszkiwało wtedy 135 obywateli 

pochodzenia żydowskiego. Tutejsi Żydzi trudnili 

się głównie handlem, rolnictwem i rzemiosłem. 

Byli również furmanami dowożącymi ludzi do 

Śremu, Poznania i Wrocławia. Kupcy żydowscy 

swe zakupy robili często w Lipsku, Hamburgu 

i Bremie. W szkole żydowskiej uczyło się wów-

czas 13 uczniów, co było znaczącym spadkiem 

w stosunku do roku 1893, kiedy to odnotowano 

w niej 36 uczniów. Miejscowa gmina miała wtedy 

budżet w wysokości 1.600 marek. 

W Lisewie osiedlił się Józef Nowak, któ-

ry przejął po Władysławie Gorczaku karczmę 

wraz z całą posiadłością. Na terenie majątku po-

stawił od nowa wszystkie budynki, w tym dwie 

stajnie. Tak samo, jak poprzedni właściciel, pro-

wadził również karczmę, w której mieściły się po-

koje gościnne dla podróżnych oraz sklep z naftą, solą, 

cukrem i innymi najpotrzebniejszymi rzeczami. 

Brzostków, należący dotychczas do niemiec-

kiego rodu Engelhardtów, trafił w ręce polskie. 

Majętność nabył pochodzący z nieszlacheckiego

rodu Bogumił Hebanowski. W ten sposób cała 

okolica stanowiła własność Polaków, gdyż 

sąsiednim Lgowem zarządzał wtedy Bogusław 

Bojanowski, a Śmiełowem wspomniany wcze-

śniej Józef Kemblan Chełkowski. 

W tym okresie Chełkowscy ze Śmiełowa 

rozpoczęli tworzenie idei „domu otwartego”, 

z wielką serdecznością przyjmując w swym

pałacu znakomitych gości. 18 września 1899 roku

przybył do nich z trzydniową wizytą Henryk 

Sienkiewicz bawiący w niedalekim Miłosławiu. 

Wiatrak na jednym z żerkowskich wzgórz

Pałac w Śmiełowie

 

1900 r.
30 lipca na kolejną wizytację Banku Ludowe-

go w Żerkowie przybył Patron Związku Spółek 

Zarobkowych ksiądz Piotr Wawrzyniak. Rów-

nież i tę rewizję zakończył wystawieniem pozy-

tywnej oceny Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej 

Banku.

Ze względu na znakomite warunki, jakie 

dawały liczne wzgórza okalające Żerków, w mie-

ście stało wtedy dziewięć wiatraków usytuowa-

nych na owych pagórkach. Jedno z nich,  współ-

cześnie zwane „Górą Wosia”, nazywano wówczas 

„Górą młynów”. 
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Lata 1900-1904 były okresem gruntownego 

remontu pałacu Śmiełowskiego. Gmach, powstały

na podstawie projektu Stanisława Zawadzkiego, 

wybudował w 1797 roku Andrzej Gorzeński herbu 

Nałęcz, ówczesny właściciel Śmiełowa. Obecną 

renowację wykonała firma Mieczysława Powidz-

kiego z Poznania. Na parterze dobudowane zostały

dodatkowe pomieszczenia, wykorzystywane 

później jako kredens, łazienka, kancelaria i sy-

pialnie. Wymieniono schody, zastępując cegłę 

piaskowcem oraz założono centralne ogrzewanie. 

Chełkowscy dbali też o przyległy park, dokonując 

nowych zasadzeń i odtwarzając okna widokowe.

Nie zaniedbywali także folwarku, do którego 

zakupili maszyny rolne, w tym pługi parowe. 

Wybudowali też nowe budynki gospodarcze m.in. 

gorzelnię, mleczarnię i obory, gdzie hodowali 

bydło rasy nizinnej, świnie oraz owce. W tym 

okresie powstała w Śmiełowie również szkoła

katolicka.

W powstałym w latach  1886-1887 kościele 

pod wezwaniem św. Wojciecha w Pogorzelicy 

umieszczono pod koniec XIX wieku sygnaturkę 

odlaną w Poznaniu przez Franciszka Leporow-

skiego. Tutejszy port rzeczny na Warcie wypo-

sażony był wtedy w proste urządzenia przeła-

dunkowe do obsługi żeglugi towarowej na rzece. 

Prócz tego funkcjonował tu prom w kierunku 

Nowej Wsi Podgórnej. Przeprawa kosztowała

5 fenigów.

W tym samym czasie w Żółkowie wybudo-

wano folwark, w skład którego wchodził dom 

dla urzędników wraz z zespołem czworaków, go-

rzelnia, stodoła i obora. 

W Lisewie nowym właścicielem młyna, który 

od 1865 roku stanowił własność Franca Wiliama 

Zdziebłkowskiego, został Franciszek Rafiński. 

Przejęty młyn posiadał m.in. stępę do wytwarza-

nia oleju uruchomioną w 1843 roku.

Pod koniec XIX wieku Żerków wraz z pobli-

ską okolicą zaczęto nazywać „Polską Szwajcarią” 

(Polnische Schweiz). Objęto nią obszar, którego 

naturalnymi granicami były: od południa potok 

Lubieszka, od wschodu rzeczka Lutynia i Dolina 

Warty na północy. 

Prom w Pogorzelicy

Upowszechnieniu nazwy towarzyszyło ożywie-

nie ruchu turystycznego, co z kolei zaowocowało 

utworzeniem stosownej infrastruktury. W Żerko-

wie funkcjonował hotel „Brinns” Maxa Shepsa 

oraz znajdujący się na żerkowskim rynku hotel 

„Victoria”.  

Krajobraz Polskiej Szwajcarii 

Rynek w Żerkowie
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Restauracje mieściły się u Michałkiewicza, 

Rejka i Gustawa Kutzera, zaś usługi transpor-

towe oferował G. Hirsch. Prócz tego właściciel 

Raszew hrabia Michał Czarnecki udostępniał 

turystom swe bryczki i konie do przejażdżek 

po okolicy. W celu popularyzacji tego miejsca za-

częto wydawać również przewodniki turystyczne.

Dokładny opis „Polskiej Szwajcarii” zamieszczo-

ny został w publikacji Augusta Klesse „Polnische 

Schweiz und Warthewald”. Prócz wiadomości 

odnoszących się do walorów turystycznych okoli-

cy, umieszczone zostały tam również informacje 

dla turystów dotyczące m.in. wyżywienia, zakwa-

terowania i transportu.

1901 r.
Ze względu na duże zagrożenie powodziowe, 

na początku XX wieku właściciel Śmiełowa Józef 

Kemblan Chełkowski przeprowadził prace me-

lioracyjne, mające zapobiegać częstym podtopie-

niom. W tym celu dokonał korekty biegu Lutyni 

w Śmiełowie oraz rozpoczął akcję kopania nowego

systemu rowów melioracyjnych.

W tym okresie w Kretkowie istniała już szkoła. 

Rozpoczęła się także budowa plebani przy miej-

scowym kościele pod wezwaniem Wszystkich 

Świętych. Kretkowska świątynia, fundacji Józefa 

Skórzewskiego – ówczesnego właściciela wsi, po-

wstała na przełomie XVIII i XIX wieku.

Przeprowadzony został remont w kościele pod 

wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny

we Lgowie. Powstała na przełomie XVI i XVII 

wieku świątynia wykonana była w całości z drew-

na. Celem obecnej renowacji było powiększenie 

znajdującej się tam kaplicy Gorzeńskich. 

Lutynia w okolicach Śmiełowa

Kościół Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny we Lgowie

Właścicielem Przybysławia był Michał Czar-

necki z Raszew, natomiast Podlesia Teresa Czar-

necka. Wieś ta dzieliła się wówczas na Podlesie 

Stare i Podlesie Nowe, a dzierżawił ją Antoni 

Trąmpczyński.

Podjęte zostały prace projektowe „Jarociń-

skiej Kolei Powiatowej”, w późniejszym okresie 

zwanej „Dojazdową” (Jarotschiner Kreisbahn). 

Stanowiły one rezultat wydanej 28 lipca 1892 roku

przez parlament niemiecki ustawy o kolejach 

lokalnych, która otwierała lokalnej administra-

cji drogę do zarządzania liniami kolejowymi. 

Najstarszą częścią planowanej linii wąskotoro-

wej był odcinek biegnący z Witaszyc przez Suchą 

do Komorza. Powstał on głównie w celu ułatwienia

Szkoła w Kretkowie
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transportu ziemiopłodów do witaszyckiej cukrow-

ni „Jarocin”, prywatnej cukrowni w Komorzu 

oraz kilku okolicznych gorzelni.

Na początku XX wieku okolice Żerkowa stały 

się terenem badań archeologicznych. Celem ich 

działań było grodzisko w Lisewie. W rezultacie 

prac powierzchniowych ustalono, że znajdowała 

się tu osada. Na jej terenie odnaleziono inkrusto-

waną ceramikę z wczesnej epoki żelaza w postaci 

fragmentów naczyń glinianych zdobionych niere-

gularnym pasmem falistym wykonanym trzyzęb-

nym grzebykiem.

1902 r.
Trwająca akcja germanizacyjna w szkołach 

skutkowała wybuchami strajków uczniowskich. 

Do takiego protestu doszło również w żerkowskiej 

szkole, gdzie młodzież występowała przeciwko 

nauce religii w języku niemieckim. 

wyznaczono rozprawę apelacyjną od wyroku sądu 

okręgowego w Jarocinie, który skazał na trzy

tygodnie więzienia młodzież uczącą się zawo-

du w Żerkowie za śpiewanie po polsku pieśni 

„Wszystkie nasze dzienne sprawy”, podczas gdy 

dzieci szkoły katolickiej śpiewały ją po niemiecku.

Przy okazji prac przy plebanii w Kretkowie 

na tutejszym cmentarzu parafialnym rozpoczęła 

się budowa grobowca rodziny Skórzewskich. 

Do końca października sfinalizowane zostały 

prace przy budowie liczącej 29 km linii wąsko-

torowej z Witaszyc do Komorza oraz 4 km odga-

łęzienia z Suchej do Robakowa. Oficjalna inau-

guracja przewozów nastąpiła 1 listopada. Ruch 

prowadzono z użyciem trzech parowozów. Stację 

końcową w Komorzu wyposażono w niewielką

parowozownię oraz w stację wodną (studnię 

– „pulsometr”), gdzie parowozy, wykorzystując 

ciśnienie pary, samodzielnie zaopatrywały się 

w wodę. Podobne urządzenie na tej trasie znajdo-

wało się także w pobliskim Przybysławiu. Prócz 

funkcji czysto transportowej, kolejka stanowiła 

również ważne połączenie pasażerskie, co było re-

zultatem braku dróg bitych w okolicy. Już wtedy 

trasą Witaszyce – Komorze kursowały trzy pary 

pociągów na dobę. Planowano także uruchomie-

nie przewozu przesyłek pocztowych.

1903 r.
26 kwietnia z inicjatywy księdza Albina 

Wnuka i dr. Bogusława Hebanowskiego powstało 

w Brzostkowie Kółko Rolnicze. 

Podczas lekcji uczniowie odmówili odebrania 

katechizmów wydanych w języku zaborcy. Nie 

chcieli się również modlić po niemiecku. Po sło-

wach modlitwy: „Vater unser…” mówili: „Ojcze 

nasz…” i dalej kontynuowali ją po polsku. Prócz 

tego milczeli, gdy nauczyciel zadawał im pytanie

po niemiecku. Kończyło się to zbiorowym 

biciem i wyzwiskami. W obronie maltretowanych 

uczniów występowali rodzice oraz księża katolic-

cy. W następstwie protestów szkolnych odbywa-

ły się również sprawy karne. Na dzień 20 lutego 

1902 roku. w sądzie karnym w Ostrowie Wlkp. 

Budynek szkoły w Żerkowie
 przy obecnej ulicy Kolejowej

„Polska Szwajcaria” – widok na Brzostków
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W lipcu dolinę Prosny i Warty nawiedziła 

powódź. Ucierpiały m.in. Pogorzelica, Paru-

chów, Szczonów, Gąsiorów, Żerniki, Komorze 

oraz Lgów. 29 lipca 1903 roku w celu organizacji 

pomocy dla poszkodowanych założono komitet, 

w skład którego weszli: starosta, burmistrzowie 

miast, przedstawiciele gmin wiejskich, właściciele

ziemscy, przedsiębiorcy, przedstawiciele miejsco-

wej palestry, Niemcy, Polacy oraz Żydzi. 

wzięło udział 20 członków. Prezesem Koła 

obrano Antoniego Domagalskiego, wiceprezesem 

został ksiądz Zajączkowski, sekretarzem Wacław 

Gmerek, a skarbnikiem Bolesław Krukowski.

Istniejące w Żerkowie Stowarzyszenie Ognio-

we przekształciło się w Ochotniczą Straż Pożarną. 

Pierwsze lata działalności stanowiły nader trudny 

okres ze względu na doskwierający brak fundu-

szy. Rezultatem tego były niedostatki sprzętowe, 

mundurowe oraz brak własnej siedziby. Strażacy

do pożaru często musieli udawać się pieszo. 

Pierwsze środki na działalność uzyskiwano 

ze składek członkowskich, zbiórek publicznych 

i loterii fantowych. Ze zgromadzonych funduszy 

zakupiony został wóz konny.

Dla osiadłych w Żerkowie ewangelików wy-

budowany został neobarokowy kościół przy drodze 

w kierunku Śmiełowa. Dotychczas tutejsi wierni

wyznania luterańskiego korzystali z jednego

z dolnych salonów żerkowskiego pałacu. 
Trwająca akcja germanizacyjna skutkowała 

dalszymi strajkami szkolnymi, czego przykładem 

była szkoła Chrzanie, gdzie uczniowie na znak 

protestu przeciwko rugowaniu języka polskiego 

ze szkoły przez trzy dni chwytali niemieckie pod-

ręczniki przez chusteczkę.

1904 r.
19 stycznia Bank Ludowy w Żerkowie ponownie

wizytował Patron Związku Spółek Zarobkowych 

ksiądz Piotr Wawrzyniak. Dobra praca zarządu 

placówki zaowocowała wystawieniem pozytywnej

oceny działalności banku.

4 grudnia z inicjatywy Antoniego Doma-

galskiego, na fali tworzonych oddolnie w całej 

Wielkopolsce stowarzyszeń śpiewaczych, zało-

żone zostało w Żerkowie Koło Śpiewu „Lutnia”.

Współzałożycielami chóru byli: Wincenty Wierz-

chowski, Jan Galewski, Wiktor Rybacki, Sta-

nisław Dembiński, Józef Durzewski, Bolesław

Krukowski oraz Wacław Gmerek. Towarzystwo 

ukonstytuowało się na pierwszym zebraniu, w którym

Okolice Pogorzelicy w czasie powodzi

Kościół ewangelicki przy ulicy Miłosławskiej 
w Żerkowie (obecna ulica Mickiewicza, 

stan współczesny)

1905 r.
W Żerkowie powstały dwie nowe organizacje. 

16 kwietnia założono „Towarzystwo Robotników”, 

natomiast 18 lipca działalność w mieście rozpoczęła 

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”. 

Nadal zmniejszeniu ulegała liczebność żer-

kowskiej społeczności pochodzenia żydowskiego.
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Obecnie było ich 192, w stosunku do danych 

z 1899 roku, mówiących o 135 mieszkających 

tu Żydach. Zmniejszyła się również liczba dzieci

uczęszczających do miejscowej szkoły ży-

dowskiej. W 1905 roku uczyło się w niej tylko 

11 uczniów. Z uwagi na coraz mniejszą populację 

ludności pochodzenia żydowskiego w Żerkowie 

szkołę później rozwiązano.

W latach 1905-1906 doszło do następnych 

strajków szkolnych na tle rugowania języka pol-

skiego. Tym razem ich miejscem była szkoła 

w Śmiełowie. Jednym z powodów było pobicie 

przez nauczyciela, ucznia – Jana Piotrowskiego, 

syna stangreta pałacowego za to, że nie udzielał 

odpowiedzi w języku niemieckim. Taka postawa

miejscowej społeczności była niewątpliwie efek-

tem patriotyzmu promieniującego z pałacu Cheł-

kowskich. Przez cały okres zaborów uczono 

tu bowiem języka polskiego oraz wspierano chóry 

regionalne i teatry amatorskie. Maria Chełkow-

ska prowadziła szeroką działalność społeczną, 

działając w kilku stowarzyszeniach. Udzielała 

też pomocy biednym poprzez Towarzystwo św. 

Wincentego à Paulo i utrzymywała punkt Sióstr 

Miłosierdzia w Żerkowie. 

niem pozytywnej oceny Zarządowi oraz Radzie 

Nadzorczej Banku. Ówczesny Zarząd działał 

w składzie: Bolesław Zwierzycki, Hipolit Wierz-

chowiecki. Skład Rady Nadzorczej stanowili: 

prezes Bogumił Hebanowski, wiceprezes Michał

Czarnecki, sekretarz Franciszek Skórzewski 

oraz członkowie: K. Płeciński, Józef Andraszak, 

Piotr Grześkiewicz, J. Błaszczyński i Walenty 

Cyplik. Bank ściśle współpracował z działającą 

na terenie miasta Spółdzielnią Rolniczo-Handlową

„Rolnik”. 

1907 r.
29 czerwca w Żerkowie odbył się Zjazd 

V Okręgu Chórów, podczas  którego  miejscowe 

Koło Śpiewu „Lutnia” otrzymało sztandar.

W tym okresie Chrzan należał do Paula Carsta, 

a jego dzierżawcą był Werner Spinola. 

Maria Chełkowska wśród członkiń 
Koła Włościanek w Wilkowyi

1906 r.
16 stycznia po raz ostatni Bank Ludowy 

w Żerkowie wizytował Patron Związku Spółek 

Zarobkowych ksiądz Piotr Wawrzyniak. Rewizję, 

podobnie jak poprzednie, zakończył wystawie-

Oberża w Chrzanie

Infrastruktura miasta uzupełniona została o no-

wo wybudowaną gazownię miejską. Odnotowano 

również po raz kolejny spadek liczby mieszka-

jących tu Żydów. W roku 1907 zameldowanych 

było w mieście 80. Spośród nich 21 płaciło podatki.

Dworzec kolejowy w Chrzanie
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Wieś Komorze stanowiła własność Witolda 

Skórzewskiego, natomiast dzierżawił ją Antoni 

von Trampczyński. 

Na terenie wchodzącej w skład obecnej Do-

bieszczyzny – Lubini Wielkiej istniał wtedy, prócz 

banku, urząd pocztowy z telegrafem i telefonem.

Pałac w Komorzu (stan współczesny)

1908 r.
Podczas Walnego Zgromadzenia Banku Ludo-

wego w Żerkowie wybrano nowe władze. W skład 

Zarządu weszli: Stefan Janiszewski, Antoni 

Domagalski i Leon Krukowski. Radę Nadzorczą 

stanowili: prezes Michał Czarnecki, wiceprezes 

Tomasz Dembiński, sekretarz Bolesław Kru-

kowski oraz członkowie Antoni Rybacki, Antoni 

Główka, Michał Bernat, Józef Durski i Marceli 

Hoffman. Do banku należało 904 członków. 

Żerków zamieszkiwało 1.631 osób, w tym 

1.388 Polaków, 130 Niemców, 121 Żydów 

i Ukrainiec. Stanowiło to spadek populacji w sto-

sunku do danych z 1895 roku, kiedy miasto liczyło

1.777 mieszkańców.

W majątku brzostkowskim wybudowano

gorzelnię.

18 grudnia do Śmiełowa przybył gimnazjalny 

kolega Józefa Kemblana Chełkowskiego Edmund 

Dalbor, pełniący wtedy funkcję kanonika metro-

politalnego.

Tutejsza ludność nieustannie walczyła z akcją 

germanizacyjną rządu pruskiego, czego przykła-

dem były wybuchające strajki szkolne. Kolejny 

miał miejsce w tym roku w Stęgoszy.

4 września w ramach poprawy infrastruktury

drogowej rozpoczęło się brukowanie drogi 

w Lisewie. Ze względu na jej poszerzenie zostały 

rozebrane niektóre opłotowania.

Podobnie jak w innych miejscowościach całej 

Wielkopolski, także i w Kretkowie założone zo-

stało Kółko Rolnicze. Inicjatorem i pierwszym 

prezesem powstałego 27 listopada Kółka został 

miejscowy proboszcz ksiądz Józef Kozłowicz. 

1909 r.
W ramach zmian w Zarządzie Banku Ludowe-

go w Żerkowie do jego składu wybrano Wiktora 

Weissa, zaś do Rady Nadzorczej: Władysława 

Witczaka, Wojciecha Pańczaka, Władysława Pod-

lewskiego oraz Ignacego Niemczyka.

 Zarząd Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rol-

nik” w Żerkowie stanowili: Jan Kołaczkowski, 

Szkoły w Dobieszczyźnie: 
ewangelicka i katolicka
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Bolesław Zwierzycki i Hipolit Wierzchowiecki. 

Radzie Nadzorczej przewodniczył prezes Michał 

Czarnecki. Członkami Rady byli: ksiądz pro-

boszcz Stefan Łowiński, ksiądz proboszcz Wnuk, 

K. Płeciński, Józef Andraszak, Piotr Grześkiewicz, 

J. Błaszczyński. Spółdzielnia skupiała wtedy 103 

członków. 

Władze pruskie ukończyły w Żerkowie budo-

wę nowoczesnego gmachu poczty przy ulicy wio-

dącej w kierunku Śmiełowa. Prócz tego w mieście 

zostało zainstalowane gazowe oświetlenie ulic.

napędzanej gazem wytwarzanym przez spalany 

koks. Dla turbiny, którą młynarz Rafiński kupił 

w Berlinie, dobudowano specjalne pomieszczenie. 

Sam zakup sfinalizowany został ze środków, jakie 

młynarz posiadał ze sprzedanych praw wodnych.

Działające w okręgu żerkowskim Towarzy-

stwo Czytelni Ludowych miało cztery biblioteki. 

W Żernikach księgozbiór liczył 143 woluminy, 

w tym 138 było dobrych, w Brzostkowie posia-

dano 106 książek, w tym 101 dobrych i 2 obce, 

w Żerkowie księgozbiór składał się z 145 pozycji, 

w tym 134 dobrych. Natomiast biblioteka w Śmie-

łowie liczyła 37 woluminów w dobrym stanie.

12 listopada jedna z mieszkanek Żerkowa 

została ukarana grzywną w wysokości 5 marek

za obrazę policjanta, któremu powiedziała, 

że ma „ptaszki w głowie”.

11 grudnia w szóstą rocznicę założenia w Żer-

kowie Koła Śpiewu „Lutnia” odbyło się uroczy-

ste zebranie. W obecności wszystkich członków 

Koła Kazimierz Tomasz Barwicki wygłosił 

odczyt na temat: „Związek Kół Śpiewackich 

– jego założenia i rozwój”. W dalszej części ze-

brania uzupełniono Zarząd chóru oraz omówiono 

zagadnienie śpiewnika jednogłosowego oraz spra-

wę „Śpiewaka” prenumerowanego przez Koło.

1911 r.
Istniejący w Żerkowie Bank Ludowy liczył 

998 członków, w tym 719 rolników i 186 prze-

mysłowców i rzemieślników. Organem spółki 

był „Wielkopolanin”.

Nadal spadała liczba mieszkających w Żer-

kowie Żydów. Dane z 1907 roku mówiły 

o 80 mieszkańcach wyznania mojżeszowego, 

natomiast w 1911 roku było ich już 73. Tylko 

24 spośród nich płaciło podatki.

3 sierpnia otwarto liczące 3,7 km odgałęzienie 

witaszyckiej kolejki wąskotorowej, prowadzące 

z Przybysławia przez Śmiełów do stacji końco-

wej we Lgowie. Odcinek między Konstancinem 

Budynek poczty przy ulicy Miłosławskiej 
w Żerkowie (obecna ulica Mickiewicza)

Surowa zima i następująca po niej nagła 

odwilż spowodowały powódź w Lisewie. Woda 

zalała okoliczne pola i łąki oraz wdarła się do kilku

gospodarstw. We wrześniu społeczność Lisewa 

wybudowała we wsi boisko sportowe powstałe 

na działce wydzierżawionej ze szkolnej ziemi.

Dobre wyniki osiągane przez tutejszą kolej 

wąskotorową przyczyniły się do jej rozbudowy. 

Rezultatem tego było powstanie odgałęzienia 

z Przybysławia do Konstancina.

1910 r.
Rok ten był bardzo ważny w dziejach żerkow-

skiej jednostki straży pożarnej, gdyż wybudowano 

strażnicę dzięki wydatnemu wsparciu mieszkań-

ców miasta.

W Lisewie został unowocześniony młyn 

wodny poprzez zastosowanie turbiny wodnej 
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a Lgowem wykorzystywany był tylko w przewo-

zach towarowych. Planowano dalsze przedłuże-

nie linii z Komorza dalej na północ, aż do Pyzdr 

i połączenie się z kolejką wrzesińską. Wymagało 

to jednak kosztownego procesu poszerzenia roz-

stawu torów z 600 do 750 mm, co ostatecznie za-

decydowało o zarzuceniu tych planów.

W ramach rozbudowy infrastruktury komuni-

kacyjnej na trasie Żerków – Pogorzelica zbudo-

wany został żelbetonowy most nad rzeczką Od-

czepichą.

12 lipca w lesie żerkowskim zorganizowany 

został Dzień Sportu.

Na odbywającej się w dniach 19 sierpnia

- 8 września Wystawie Przemysłowej w Pleszewie 

żerkowski przemysł reprezentowali: Stryczyński 

Stefan – meble własnego wyrobu, Florkowski 

Teofil – wyroby siodlarskie i tapicerskie oraz J. 

Kołaczkowski – maszyny rolnicze.

12 grudnia Koło Śpiewu „Lutnia” wystawiło 

w Żerkowie spektakl „Ścięcie św. Barbary”.

Dobre zarządzanie Bankiem Ludowym w Żer-

kowie skutkowało powiększeniem się liczby jego 

członków, która wzrosła do 1.071. Nadal organem 

spółki był „Wielkopolanin”.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również 

działalność tutejszej Spółdzielni Rolniczo-Han-

dlowej „Rolnik”, co przełożyło się na wzrost licz-

by jego udziałowców do 124. Organem spółki był 

„Orędownik Gospodarski”.

Bieździadów wzbogacił się o nowy budynek 

oberży.

Okolice Żerkowa nadal pozostawały w kręgu 

zainteresowań archeologów. Badania grodziska 

usytuowanego w Raszewach przeprowadził kie-

rownik Działu Przedhistorycznego przy Keiser 

Friedrich Museum w Poznaniu E. Blume. Miały 

one charakter ratowniczy, co sugeruje zły stan 

badanego obiektu. Na podstawie przeprowadzo-

nych prac wysunięto wniosek o długim czasie 

zasiedlenia osady, o czym świadczyły fragmenty 

znalezionej tam ceramiki o dużej rozpiętości chro-

nologicznej.

1913 r.
8 sierpnia podczas burzy w brzostkowski ko-

ściół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela ude-

rzył piorun, wywołując pożar. Pozostały po nim 

tylko mury kościoła. Zniszczeniu uległa kopuła 

na wieży świątyni, organy oraz dzwony, które 

się stopiły. Licząca tyko 1.088 wiernych parafia 

brzostkowska nie była w stanie udźwignąć kosz-

Biskup sufragan gnieźnieński Wilhelm Klo-

ske dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem 

Wszystkich Świętych w Kretkowie.

 Mieszkańcy Bieździadowa wybudowali kaplicę 

pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy podlegającą żerkowskiej parafii św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika.

Most w Pogrzelicy (stan współczesny)

1912 r.
25 stycznia w Brzostkowie urodził się Stani-

sław Hebanowski –  pisarz, tłumacz, teatrolog i re-

żyser. Był kierownikiem scen teatralnych w Po-

znaniu, Zielonej Górze i Gdańsku.

Kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Bieździadowie (stan współczesny)
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tów renowacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe 

wypłaciło zaledwie 45.000 marek, gdy szacowana 

wartość świątyni wynosiła 200.000 marek, dla-

tego też ówczesny proboszcz ksiądz Konstanty 

Pieprzycki 15 października 1913 roku wystąpił 

z apelem o pomoc w odbudowie. Inicjatywę po-

parł arcybiskup Edmund Dalbor. Renowację świą-

tyni przeprowadził Marian Andrzejewski, zmie-

niając nieco jej wygląd zewnętrzny. Do wybuchu 

I wojny światowej oddano kościół w stanie suro-

wym. Brzostkowska świątynia powstała w latach 

1839-1840 z fundacji Antoniego Czarneckiego, 

ówczesnego właściciela wsi. W ramach konsolidacji organizacji rolniczych 

do Związku Poznańskich Kółek Rolniczych na-

leżały Kółka z Pogorzelicy, Żerkowa oraz nowo 

powstałe z Żernik.

W Sierszewie poświęcono nową świątynię 

ewangelicką. Była to druga, po wybudowanej 

w Żerkowie, świątynia ewangelicka na naszym 

terenie.

Z okazji 100-lecia istnienia Chewra Kadisza 

oraz 50-lecia odbudowy miejscowej synagogi 

gmina żydowska w Żerkowie wydała okoliczno-

ściową pocztówkę. Widniała na niej żerkowska

6 września biskup ordynariusz Edward Li-

kowski przeprowadził wizytację w kościele pod 

wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Żerkowie. 

W mieście było 11 kupców pochodzenia pol-

skiego i 9 pochodzenia niemieckiego. Działało 

tu katolickie stowarzyszenie „Straż” uważane 

przez Niemców za forpocztę polskiej aktywności. Wejście do synagogi w Żerkowie (nieistniejąca)

Kaplica w Sierszewie, 
dawniej zbór luterański (stan współczesny)

Kościół w Brzóstkowie

Zniszczone wnętrze kościoła
 św. Jana Chrzciciela w Brzostkowie
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Wybuch I wojny światowej spowodował, 

że mieszkańców leżącego w granicach Cesarstwa 

Niemieckiego Żerkowa masowo powoływano 

do służby w armii pruskiej. Wielu z nich było ak-

tywnymi członkami miejscowej straży pożarnej 

oraz chóru „Lutnia”.

Po rozpoczęciu działań wojennych w domach 

chłopskich w Antoninie kwaterowała pruska ko-

lumna robocza złożona ze studentów. Z uwagi 

na przygraniczny charakter wsi zajmowali się oni 

kopaniem okopów i stawianiem zasieków na oko-

licznych polach. Wieś opuścili po przełamaniu oporu 

wojsk rosyjskich, kiedy front oddalił się na wschód.

1915 r.
18 lutego, na wniosek proboszcza księdza 

Stefana Łowińskiego, Rada Nadzorcza Banku 

Ludowego w Żerkowie przekazała na rzecz bied-

nych z terenów Królestwa Polskiego kwotę 2.000 

marek. Mimo trudności wojennych, m.in. pła-

conego na równi z innymi instytucjami podatku 

wojennego, bank nadal sprawnie działał. Przez 

cały ten okres zarządowi spółki przewodniczył 

dr Stefan Janiszewski, zaś Radzie Nadzorczej

prezesował Michał Czarnecki.

Nakazy władz pruskich obligowały kierowni-

ków szkół do uroczystych obchodów zwycięstw 

wojsk pruskich. Stąd też 24 czerwca świętowano 

zdobycie Lwowa, a 24 sierpnia zdobycie twierdzy 

w Modlinie.

Stanisław Ludwiczak z Antonina wstąpił 

do Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa 

Piłsudskiego, gdzie służył w szwadronie pierw-

szej brygady.

Znany archeolog prof. Józef Kostrzewski prze-

prowadził dalsze badania grodziska w Raszewach. 

1916 r.
Niemcy zabrali z kościoła pod wezwaniem 

św. Wojciecha w Pogorzelicy dzwony, pozosta-

wiając jeden, który był pęknięty. 

synagoga zewnątrz i wewnątrz oraz napis: 

Zur Erinnerung an die Grüdung der Chewa (sic!) 

kadischa vor 100 Jahrenund den Wiederaufbau 

des Temples vor 50 Jahren. Zerkow, den 24 März 

1913 – Na pamiątkę założenia Chewra Kadisza 

przed 100 laty oraz odbudowy świątyni przed 

50 laty. Żerków 24 marca 1913 roku. W Żerkowie 

mieszkało wtedy 69 Żydów.

1914 r.
14 lipca zainaugurowała w Żerkowie działal-

ność kolejna organizacja. Tym razem było to Koło 

Pszczelarzy.

W Śmiełowie gościł artysta rzeźbiarz Marcin 

Rożek. Wizyta ta stała się impulsem do uczczenia 

pomnikiem pobytu Adama Mickiewicza w Śmie-

łowie. Zaczęto omawiać jego projekt i w tym celu 

zakupiono piaskowiec ze śląskich kamienioło-

mów. Artysta przystąpił do kucia pierwszego blo-

ku, lecz prace przerwał wybuch I wojny światowej 

i wezwanie rzeźbiarza do armii niemieckiej.

Wnętrze synagogi w Żerkowie
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3.333,50 marek, natomiast dla sióstr Elżbietanek 

z Żerkowa 500 marek.

Ostatecznie ukończono renowację świątyni 

pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Brzost-

kowie. 27 października odnowiony kościół 

konsekrował arcybiskup Edmund Dalbor. 

Odnowiony kościół św. Jana Chrzciciela
w Brzostkowie

Druga wizyta, 28 października, miała związek  

ze wspomniana wcześniej konsekracją odnowio-

nego kościoła w Brzostkowie. Późną jesienią pa-

łac śmiełowski odwiedziła najstarsza córka Adama 

Mickiewicza – Maria z Mickiewiczów Gorecka.

Gospodarze udostępnili jej pokój, w którym 

goszczono jej ojca. Przebywała tu do 15 lutego 

1919 roku. Pokłosiem tej wizyty była korespon-

dencja, jaką córka wieszcza utrzymywała jeszcze 

długo z Marią Chełkowską. W listopadzie gościł 

tu również rzeźbiarz Władysław Marcinkowski. 

Artysta podczas swego pobytu wykonał medalion 

z profilem przebywającej w Śmiełowie Marii Go-

reckiej.

Kościół św. Wojciecha i plebania w Pogorzelicy

31 maja rozwijający swą działalność Bank 

Ludowy w Żerkowie był zmuszony do nabycia  

nieruchomości w celu poprawy warunków biuro-

wych spółki.

5 czerwca świętowano w szkołach kolejne 

zwycięstwo pruskie, tym razem w bitwie morskiej 

w cieśninie Skagerrak.

1917 r.
Mimo toczącej się wojny Bank Ludowy 

w Żerkowie nadal rozwijał swą działalność.

Liczył obecnie 1.103 członków, co stanowiło 

kolejny wzrost w stosunku do roku 1912, kiedy 

to bank skupiał 1.071 członków.

Wybrano nowy Zarząd Spółdzielni Rolniczo-

-Handlowej „Rolnik” działającej w Żerkowie.

W jego skład weszli: Michał Czarnecki, P. Grześ-

kiewicz i Marian Marecki. Radę Nadzorczą 

stanowili: prezes ksiądz dziekan Stefan Łowiński, 

wiceprezes Franciszek Skórzewski oraz członko-

wie: dr Zdzisław Skarżyński, ksiądz proboszcz 

Rydlewski, ksiądz proboszcz Szałkowski, 

Andrzej Jeske, Władysław Witczak, Wojciech 

Pańczak, J. Błaszyński. Liczba członków spół-

dzielni spadła do 118. 

Majątek w Kamieniu nabył Wojciech Jeske.

1918 r.
14 lutego Rada Nadzorcza Banku Ludowego 

w Żerkowie przekazała na fundusz budowlany 
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W tym samym roku dwukrotnie gościł on także 

w Śmiełowie. 11 czerwca przybył na bierzmowa-

nie dzieci Chełkowskich: Szczęsnego, Bogumiła, 

Wandy, Zofii i Wojciecha. Arcybiskupa uroczy-

ście powitano, prezentując przed nim ćwiczenia 

sprawnościowe w wykonaniu potomstwa Cheł-

kowskich oraz spektakl, podczas którego recy-

towano m.in. wiersz ułożony na tę okazję przez 

Marię Chełkowską. 

Zbigniew Ostroróg-Gorzeński 
podczas przejęcia władzy w Jarocinie 

przez polską administrację
1 stycznia 1919 roku

W dniach 17-30 listopada w poszczególnych 

okręgach dokonywano wyborów na zwołany 

do Poznania w dniach 3-5 grudnia Sejm Dziel-

nicowy. W skład delegacji powiatu jarocińskie-

go z terenu ziemi żerkowskiej weszli: Agnieszka 

Sarbinowska i Władysław Witczak z Bieździa-

dowa, Józef Dziurdzi z Lisewa oraz Mieczysław 

Domagalski z Żerkowa. 

 W czasie Powstania Wielkopolskiego wielu 

mieszkańców ziemi żerkowskiej walczyło w do-

wodzonych przez Zbigniewa Ostroróg-Gorzeń-

skiego oddziałach jarocińskich. W trakcie działań 

zbrojnych w okolicach Żerkowa, Żernik, Pogo-

rzelicy i Kretkowa rozlokowane zostały oddziały 

polskie w celu ochrony granicy przebiegającej 

na linii rzeki Prosny.

Od początku listopada na ziemi jarocińskiej 

zaczęło się organizowanie grup niepodległościo-

wych. W Jarocinie działał Powiatowy Komitet 

Obywatelski, w skład którego wchodził m.in. 

dr Bogumił Hebanowski. Prócz tego w Jarocinie, 

Jaraczewie, Nowym Mieście i Żerkowie powstały 

Rady Robotniczo-Żołnierskie oraz Rady Ludowe.

Na stanowisko burmistrza Żerkowa wybrano 

J. Janusza. 22 listopada powołano komisarzy 

obwodowej milicji powiatowej. W Żerkowie 

zostali nimi Mieczysław Domagalski i Pierzycki. 

Działaczy niepodległościowych z naszego miasta 

wspierali organizacyjnie, finansowo i militarnie, 

m.in. poprzez dostarczanie broni, mieszkańcy 

Jarocina. 

Józef i Maria Chełkowscy z rodziną
(lata 30.)



II
Okres międzywojenny

1919-1939
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1919 r.
Po odzyskaniu niepodległości jeszcze bardziej 

nasiliły się symptomy kryzysu, z jakimi już wcze-

śniej borykał się Żerków i jego okolice. Paradok-

salnie było to związane ze scaleniem odrodzonego 

państwa polskiego, a co za tym idzie z likwida-

cją pobliskiej granicy na Prośnie oddzielającej 

tereny dawnego zaboru pruskiego od Królestwa 

Polskiego. Rezultatem tego była utrata dochodów 

wynikających z istniejącego dotychczas handlu 

nadgranicznego. Miejscowa ludność straciła rów-

nież istotne źródło utrzymania, jakim były zarobki

płynące z dobrze rozwiniętego na tym terenie 

przemytu. Z zakładów drobnej wytwórczości 

w Żerkowie funkcjonowały wtedy tylko cegiel-

nia i młyn mechaniczny. Pomimo trudnej sytuacji 

gospodarczej liczba członków Banku Ludowego 

w Żerkowie wzrosła w tym okresie do 1.108.

14 stycznia odbył się w Żerkowie pierw-

szy z czterech dorocznych targów. Prócz handlu 

karmnego handlowano na nim bydłem, końmi 

i świniami. 

1920 r.
15 stycznia dekretem Szefa Departamentu

Spraw Wewnętrznych przywrócono polskie 

nazwy miejscowościom leżących na obszarze po-

wiatu jarocińskiego. 

Liczba udziałowców Banku Ludowego 

w Żerkowie ponownie wzrosła, osiągając poziom  

1.126 członków.

14 grudnia w lisewskiej szkole zorganizowa-

no wiec w sprawie Górnego Śląska. W szkole 

zebrano datki w kwocie 1.400 marek, natomiast 

w całym Lisewie 3.700 marek. Inicjatorem zbiórki

był Wincenty Juskowiak.

1921 r.
20 marca „Towarzystwo Pszczelarzy na Żerków 

i okolicę” wsparło działalność Polskiego Czerwone-

go Krzyża, przekazując 41 funtów miodu.

Prezesem Rady Nadzorczej Banku Ludowego 

w Żerkowie został Władysław Witczak z Bieź-

dziadowa, funkcję wiceprezesa i sekretarza pełnił 

Zygmunt Jaksa, natomiast członkami byli: Wik-

tor Rybacki, Michał Bernat, Wojciech Pańczak, 

Ignacy Rogacki, Hipolit Wierzchowiecki oraz 

Wojciech Banaszak. Dyrektorem Zarządu został 

Michał Czarnecki, kasjerem Antoni Domagalski, 

a kontrolerem M. Gramlewicz. Udziałowcami 

banku było wtedy 1.126 osób.

W Żerkowie zainicjowało działalność koło 

Narodowej Partii Robotniczej.

Podczas pierwszego spisu powszechnego

po odzyskaniu niepodległości odnotowano 1.569 

mieszkańców Żerkowa. Był to kolejny spadek 

zamieszkania, gdyż dane z 1908 roku wskazywały 

na 1.631 mieszczan. 

31 października zmarł w Wiedniu, urodzo-

ny w 1850 roku w Żerkowie, Albert Wojciech 

Adamkiewicz. Był polskim patologiem stojącym 

na czele Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Później 

pracował w wiedeńskim Rothschild Hospital.

Targ na rynku w Żerkowie

W Lisewie, w wydzierżawionej od Józefa 

Nowaka kuźni, działalność kowalską rozpoczął 

Jan Pawlak. Kilka lat później kupił małą działkę, 

na której wybudował dom, a w jednej części urzą-

dził małą kuźnię. Zrezygnował wtedy z wynajmu 

kuźni u Nowaka i zaczął pracę kowalską u siebie.
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1923 r.
25 marca Starostwo Powiatowe w Jarocinie 

ponownie ukarało grzywną w wysokości 100.000 

marek polskich lub miesiącem aresztu piekarza 

z Żerkowa za to, iż nie wywiesił cennika sprzeda-

wanego pieczywa.

Podczas wspólnych uroczystości z okazji święta 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja szkoły w Lisewie

i Ludwinowie zebrały 11.600 marek na zakup 

książek do biblioteki. Referat na temat czasów 

porozbiorowych wygłosił kierownik szkoły w Lu-

dwinowie – Bogdański.

1922 r.
W ramach konsolidacji działalności handlowej 

na ziemi jarocińskiej powstała w Żerkowie filia 

Spółdzielni Spożywców „Zgoda” z Jarocina.

Na ten rok zaplanowane były misje w parafii 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerko-

wie. Funkcjonowanie parafii wspierała wówczas 

działająca w mieście Liga Katolicka. 

Widok od strony miasta na kościół 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie

19 lipca ponownie gościł w Śmiełowie arcybi-

skup Edmund Dalbor. Zaproszono go na chrzest 

syna Chełkowskich, również Edmunda, którego 

został ojcem chrzestnym. Z tej okazji odprawio-

no nabożeństwo przy ołtarzu domowym powsta-

łym z masońskiej mensy wolnomularskiej. W tym 

roku Chełkowscy, wierni ustanowionej tradycji 

domu otwartego, gościli kompozytora Henryka 

Opieńskiego oraz filozofa Władysława Tatarkie-

wicza. 

Latem burza powaliła w parku śmiełowskim 

tak zwany „Dąb Mickiewicza”. Z jego pnia wy-

konane zostały pamiątkowe cegiełki, ze sprzedaży 

których miał powstać pomnik Adama Mickiewi-

cza. Obok zwalonego pnia posadzono amerykań-

ski dąb czerwony. 

„Dąb Mickiewicza” w parku w Śmiełowie

Budynek szkoły w Ludwinowie
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wstania pomnika był drogerzysta Zygmunt Jaksa, 

a na jego budowę złożyli się mieszkańcy Żerkowa. 

Zaprojektował go architekt Marian Andrzejewski 

z Poznania, natomiast pracami murarskimi zajmo-

wali się mieszkający w Żerkowie Jan Krukowski, 

Józef Durzewski oraz Szczepan Roszak. Przez cały 

okres międzywojenny pomnik stanowił centralne 

miejsce lokalnych imprez patriotycznych z okazji 

świąt państwowych i rocznic narodowych. 

Przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczen-

nika w Żerkowie działało Towarzystwo Misyjne. 

Ponadto w okresie międzywojennym w mieście 

znajdowało się Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. 

11 maja uroczyście obchodzono 50-lecie Ban-

ku Spółdzielczego w Żerkowie. Okolicznościowy 

referat dotyczący historii banku wygłosił Antoni 

Domagalski, wieloletni działacz ruchu spółdziel-

czego w Żerkowie. Po oficjalnych uroczystościach 

dyrektor banku Michał Czarnecki zaprosił zebra-

nych gości na obiad i zwiedzanie okolic Raszew 

oraz Śmiełowa. W tym roku bank wypracował 

zysk 48.499.000 marek polskich, z czego 336.500

przeznaczył na remont budynku. Skupiał on wtedy

1.134 członków, wśród nich: 493 rolników, 14 zie-

mian, 226 przemysłowców, kupców i rzemieślni-

ków. Jego organem był „Przewodnik Katolicki”.

Trwający kryzys nie osłabiał inicjatyw gospo-

darczych tutejszych mieszkańców. 6 lipca do re-

jestru handlowego sądu Powiatowego w Jarocinie 

wpisano firmę „Żerkowska Fabryka Mebli Koszy-

karskich”.

Prawdopodobnie w tym roku odsłonięto w Żer-

kowie pomnik upamiętniający poległych w czasie 

wojny światowej i w walkach 1919-1920 roku. 

Postawiono go na miejscu po spalonym kościele 

pod wezwaniem św. Mikołaja. Inicjatorem po-

Pomnik poświęcony poległym przy obecnej
ulicy Kolejowej w Żerkowie (nieistniejący)

Wnętrze kościoła św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Żerkowie

Władający Komorzem Skórzewscy gościli

spokrewnionego z nimi malarza Wojciecha 

Kossaka. Podczas swego pobytu artysta namalo-

wał wielki portret koronny Kazimierza Skórzew-

skiego z córką Anielą. 
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1924 r.
30 marca w Żerkowie powstało koło Chrze-

ścijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego. 

Partia na naszym terenie rozwijała się dość pręż-

nie, gdyż 12 lipca zainicjowała swą działalność 

w Sierszewie.

W lipcu na zebraniu wiejskim w Lisewie pod-

jęto decyzję o utwardzeniu drogi Lisew –Ludwi-

nów. W pracach drogowych mieli wziąć udział 

wszyscy tutejsi rolnicy.

Żerkowska straż pożarna obchodziła 20-lecie 

swego istnienia. Rocznicę uczczono przekazaniem 

jednostce sztandaru.

Funkcję dyrektora Banku Spółdzielczego 

w Żerkowie objął Wiktor Weiss. Pełnił ją aż do 

wybuchu wojny w 1939 roku.

Aptekę w Żerkowie prowadził dr Klemens 

Fiebig, zaś praktykę lekarską dr Tadeusz Jachowski.

28 listopada przejeżdżał przez Żerków Ignacy 

Jan Paderewski. Na rynku witały go władze miasta 

i reaktywowany po wojnie chór „Lutnia”. Pianista 

złożył kwiaty pod żerkowskim obeliskiem upa-

miętniającym ofiary ostatniej wojny. Następnie 

udał się z wizytą do Śmiełowa, gdzie oczekiwała 

go rodzina Chełkowskich i zgromadzeni włościa-

nie. Na cześć mistrza wydano uroczyste przyjęcie, 

na którym gościli m.in. starostowie z Jarocina 

i Koźmina oraz duchowni z okolicznych parafii.

13 grudnia wydział powiatowy podjął decyzję 

o podwyższeniu drogi Lisew – Żerków. Miesz-

kańcy Lisewa zostali zobligowani do przekazania 

furmanki i robotnika do udziału w pracach.

Mimo przeprowadzonych na początku XX 

wieku prac melioracyjnych w Śmiełowie, miej-

scowość nawiedziła powódź. Stan wody był na 

tyle wysoki, że bezpośrednio zagroził tutejszemu 

pałacowi. 

W latach 1924-1925 w ramach badań Wiel-

kopolskiej Izby Rolniczej na lgowskich polach 

prowadzono próby z różnymi gatunkami ziemio-

płodów.

1925 r.
W Żerkowie zainicjowano działalność koła 

Związku Obrony Kresów Zachodnich, którego 

prezesem został Reisner. Ponadto tutejsi weterani 

wojenni powołali do życia oddział Związku Inwa-

lidów Wojennych.

W Berlinie zmarł proboszcz żerkowski ksiądz 

Stefan Łowiński.

27 września w Bieździadowie odsłonięto po-

mnik ku czci mieszkańców poległych w czasie 

I wojny światowej. 

Ignacy Jan Paderewski podczas wizyty w Śmiełowie
Pomnik ku czci poległych 

w Bieździadowie (stan z lat 80.)
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 W ramach działalności Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej nauczyciel ogrodnictwa z Koźmina

Stanisław Zembowicz wygłosił w Antoninie 

referat o zakładaniu sadów. 

W połowie lat 20. XX wieku stosunki własno-

ściowe w okolicznych wsiach prezentowały się 

następująco. Majątek w Chrzanie był w posiada-

niu Gustawa Carsta, a dzierżawili go Grabscy. 

Lubinia Mała wraz z folwarkiem Sucha należała 

do Benno Kaliskiego. Całość przejął później Pań-

stwowy Bank Rolny. Znajdująca się opodal Lu-

binia Wielka była własnością Emila Kirschsteina. 

Folwark Pawłowice, leżący w obszarze dworskim 

Żółków, należał do Skarbu Państwa. Dzierżawił 

go Seweryn Ozdowski. Pogorzelica stanowiła 

własność tutejszego probostwa. Właścicielem 

Miniszewa był Skarb Państwa, od którego wieś 

dzierżawił Stefan Laurentowski. Majątek Prusi-

nów, z hodowlą koni szlacheckich półkrwi, nale-

żał do Zdzisława Skarżyńskiego. Folwark Żółków 

był własnością Skarbu Państwa, a dzierżawiła go 

Spółka Akcyjna „Udycz” i Józef Palacz. W tym 

okresie wybudowano tam dom dla urzędników 

wraz z zespołem czworaków. Podlesie należa-

ło do Michała Czarneckiego z Raszew, zaś jego 

dzierżawcą był Andrzej Jeske. Folwark Przyby-

sław stanowił własność Michała Czarneckiego. 

Dzierżawił go Antoni Czarnecki. Brzostków był 

własnością dr. Bogumiła Hebanowskiego. 

1926 r.
W styczniu Arnold Kaliski, właściciel majątku 

w Lubini Małej, oddał na akcję parcelacyjną 400 ha 

ziemi.

5 kwietnia w trakcie ferii wielkanocnych 

Towarzystwo Młodych Polek wystawiło w lisew-

skiej szkole sztukę w czterech aktach pt. „Pożar 

w Podlipiu”. 

6 czerwca w pałacu śmiełowskim gościł

po raz pierwszy generał Józef Haller wraz z sy-

nem Edmundem.

W tym roku Śmiełów odwiedził również ma-

larz Wojciech Kossak.

12 czerwca zmarł mieszkający w Tarcach Zbi-

gniew Ostroróg-Gorzeński – dowódca oddziałów 

jarocińskich walczących w Powstaniu Wielko-

polskim. Starym zwyczajem szlacheckim nad 

trumną ostatniego potomka rodu w linii męskiej 

złamano miecz oraz tarczę i pieczęć herbową. 

Jego ciało złożono w rodzinnej kaplicy Gorzeń-

skich w lgowskim kościele pod wezwaniem Na-

rodzenia Najświętszej Marii Panny. Od tego roku,

aż do wybuchu II wojny światowej, wieś przeszła 

w posiadanie jego krewnego Zdzisława Skarżyń-

skiego. 

Wizyta gen. Józefa Hallera w Śmiełowie

Przy parafii św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika w Żerkowie zawiązano Koło Parafialne 

Związku Monarchistów Polskich. Funkcję preze-

sa powierzono Andrzejowi Cyplikowi.

Zbigniew Ostroróg-Gorzeński – dowódca
 jarocińskich oddziałów powstańczych
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Bank Spółdzielczy w Żerkowie nadal cieszył 

zaufaniem mieszkańców, skupiając coraz większą 

liczbę udziałowców. Liczył wtedy 1.252 członków.

 W ramach działalności Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej zorganizowano w Żerkowie kurs 

ogólno-rolniczy.

 Kierownik szkoły w Dobieszczyźnie Karol 

Winiarski utworzył tam Towarzystwo Gimna-

styczne „Sokół”. Na początku swej działalności 

organizacja skupiała 130 osób, w tym 70 męż-

czyzn i 60 kobiet. 

Kierownikiem szkoły w Stęgoszy został Jan 

Zborowski, który przybył tu ze wschodniej Ga-

licji. Zasłużył się on okolicznym rolnikom prze-

prowadzeniem reform mających ułatwić im życie. 

Była to swoista forma wdzięczności za pomoc, 

jaką mu okazali na początku jego pobytu. Udało 

mu się upełnorolnić tutejszych rolników, kupując 

ze składek pole od księcia Radolina. Przebudował 

również miejscowe osiedle oraz zlecił wykonanie 

systemu drenażu pól.

Proboszcz ksiądz Bolesław Smorowski w ko-

ściele pod wezwaniem św. Wojciecha w Pogorze-

licy zorganizował ośmiodniowe misje, podczas 

których ojcowie misjonarze zachęcali wiernych 

do kupna nowych dzwonów, które miały zastąpić 

poprzednie, zabrane podczas wojny przez władze 

pruskie.

 W latach 1926-1928 w Przybysławiu jego wła-

ściciel Antoni Czarnecki wybudował domy dwu-

rodzinne. 

1927 r.
W maju biskup Antoni Laubnitz przeprowadził 

wizytację dekanatu jarocińskiego. Rozpoczął ją

6 maja od Pogorzelicy. Do 16 maja miał odwie-

dzić kolejno: Brzostków, Żerków, Wilkowyję, 

Jarocin, Siedlemin, Golinę, Witaszyce, Sławo-

szew i Lutynię.

W latach1927-1928  Zarząd Banku Spół-

dzielczego w Żerkowie tworzyli: Wiktor Weiss, 

G. Jędraszczykówna i M. Gramlewicz. Radę 

Nadzorczą stanowili: prezes ksiądz dziekan 

Jan Nepomucen Chrzan, zastępca prezesa Wiktor 

Rybacki, sekretarz Zygmunt Jaksa oraz członko-

wie: Wojciech Banaszak, Brunon Zenker, Walen-

ty Jacoszek, Ignacy Rogacki, A. Gościniak i Wa-

lenty Jerzyniak. Bank skupiał wtedy 1.352 człon-

ków, w tym: 835 rolników, 207 rzemieślników 

i kupców oraz 110 robotników rolnych i przemy-

słowych. Wypracował 4.799 zł czystego zysku. 

Wzrosła liczba członków Spółdzielni Rolni-

czo-Handlowej „Rolnik” w Żerkowie. Obecnie 

było ich 139, w tym 113 rolników. Spółdzielnia 

wypracowała zysk w wysokości 3.911 zł. W skład 

Zarządu wchodzili: Władysław Szczygłowski, 

Hipolit Wierzchowiecki, Władysław Sroczyński.

Radę Nadzorczą stanowili: prezes Wojciech 

Jeske, zastępca prezesa Józef Chełkowski, sekretarz 

W. Błaszczak oraz członkowie Stanisław Jankow-

ski, A. Rosiejka oraz Władysław Witczak.

W latach 1927-1929 żerkowski chór „Lutnia” 

przeżywał kryzys. Trudna sytuacja była rezulta-

tem braku dyrygenta. 

W Śmiełowie powstała kaplica pod wezwa-

niem Matki Boskiej Częstochowskiej, przebudo-

wana z XIX-wiecznej kuźni. W tym roku Cheł-

kowscy gościli gen. Stanisława Taczaka.

Rok ten był też bardzo ważny dla tutejszych 

Kół Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

Poświęcono bowiem wtedy sztandary towarzystwa 

Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Śmiełowie (stan z lat 90.)
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w Kretkowie oraz w Bieździadowie. Na czele 

bieździadowskiego Koła stał druh Władysław 

Witczak.

Z inicjatywy mieszkańców Chrzana powołano 

w tej miejscowości jednostkę Ochotniczej Straży 

Pożarnej.

W Przybysławiu założono Spółdzielnię Mle-

czarską. Zarząd Spółdzielni w latach 1927-1930 

stanowili: Antoni Czarnecki, Władysław Podlew-

ski oraz A. Rosiejka. Rada Nadzorcza w latach 

1927-1928 działała w składzie: prezes K. Skó-

rzewski oraz członkowie: M. Jelak i R. Buchwald. 

Spółdzielnia skupiała  36 członków, w tym 35 rol-

ników. Jej organem był „Poradnik Gospodarski” 

oraz „Poradnik Spółdzielni”. Mleko z tutejszej 

hodowli zawierało wówczas 3,2-3,29% tłuszczu. 

W Lisewie, wzorem innych miejscowości, za-

częły powstawać organizacje społeczne. W tym 

okresie były to: Towarzystwo Młodzieży Polskiej 

i Towarzystwo Młodych Polek.     

1928 r.
W marcu odbywały się zebrania, podczas któ-

rych gminy wiejskie wypowiadały się w sprawie 

utworzenia w granicach dotychczasowego  komi-

sariatu obwodowego wójtostwa w Żerkowie.

 Po kryzysie pierwszych lat niepodległości 

miasto zaczęło się powoli odradzać. Dowodem 

na to mogą być informacje prasowe z listopada, 

w których donoszono o ożywionym ruchu budow-

lanym w Żerkowie. Zwracano szczególną uwagę 

na wille Zenkra i architekta Karola Wasielewskie-

go, który zaprojektował obydwa budynki.

24 czerwca poświęcono w Dobieszczyźnie 

sztandar miejscowego Koła Towarzystwa Gim-

nastycznego „Sokół”. W tym samym roku przy 

głównym skrzyżowaniu wsi wzniesiono pomnik 

ku czci jej 14 mieszkańców poległych na frontach 

I wojny światowej oraz w czasie walk o grani-

ce Polski. Budowa obelisku była swego rodzaju 

demonstracją wobec niemieckiego właściciela

tutejszych dóbr Emila Kirschsteina oraz miesz-

kających w okolicy kolonistów pochodzenia 

niemieckiego.

Pomnik poświęcony pamięci poległych
w Dobieszczyźnie (stan około 1933 roku)

Budynek byłej gazowni przy ulicy Jarocińskiej 
w Żerkowie przekształconej w elektrownię

(stan współczesny)

Postęp techniczny, jaki dokonywał się w tym 

czasie, spowodował także istotne zmiany w Żer-

kowie, czego przykładem było przekształcenie 

miejskiej gazowni w elektrownię. 
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22 kwietnia Maria Chełkowska zorganizowa-

ła w śmiełowskim pałacu wystawę „snutek go-

lińskich” prezentowanych następnie w Poznaniu. 

Również w tym roku współwłaścicielka Śmie-

łowa otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie 

„Gazety Jarocińskiej” za tekst „Najsmutniejsza 

chwila w moim życiu”. Napisany po śmierci ojca 

wyrażał jej ból z powodu tej straty. Przyznając 

nagrodę, redakcja zwróciła uwagę na oryginalne 

umiejscowienie akcji w pociągu relacji Żerków

– Telkwice. Nie był to jednak dobry czas dla Śmie-

łowa, gdyż miejscowość po raz kolejny dotknęła 

powódź. Spowodowane przez nią straty spotęgo-

wała ostra zima następnego roku. Rezultatem tego 

była trudna sytuacja finansowa, w jakiej znaleźli 

się Chełkowscy.

Powtarzające się podtopienia na polach 

w Lisewie spowodowały, że w sierpniu rozpoczę-

to projektowanie systemu drenażu tutejszych pól.

Był to czas swoistego przewrotu technicznego. 

29 września w Żerkowie zaświeciła się pierw-

sza żarówka zasilana z powstałej rok wcześniej 

miejskiej elektrowni. Na Boże Narodzenie tego 

roku oświetlenie elektryczne dostępne było już 

wielu mieszkańcom miasta. Coraz bardziej popu-

larne stawało się również radio. 24 października 

w miejscowym urzędzie pocztowym było zareje-

strowanych 44 radioamatorów. 19 z nich stanowi-

li mieszkańcy miasta, reszta mieszkała w okolicy. 

W mieście nadal rozwijał się ruch organiza-

cyjny. Powstało wówczas Koło Miejskie Pol-

skiego Czerwonego Krzyża oraz Klub Sportowy 

„Polonia”.

12 grudnia wojewoda poznański Piotr Dunin-

-Borkowski dokonał inspekcji powiatu jarociń-

skiego. Przeprowadził m.in. lustrację kolejki wi-

taszyckiej, dróg oraz mostów. Odwiedził Rasze-

wy, gdzie podejmowali go hrabiowie Czarneccy. 

Uczestniczył również w poświęceniu stacji sani-

tarnej w Dobieszczyźnie.

W Przybysławiu wybudowano mleczarnię, 

w której rozpoczęła swą działalność założona rok 

wcześniej Spółdzielnia Mleczarska. 

W tym okresie tutejsi właściciele gościli m.in. 

Zofię Kossak-Szczucką oraz młodego księdza 

Stefana Wyszyńskiego.

1929 r.
14 marca nieznana kobieta podrzuciła do przy-

tułku dla ubogich w Żerkowie kilkutygodniowe 

niemowlę.

Coraz więcej miejscowości na ziemi żerkow-

skiej miało połączenia telegraficzne. 16 kwietnia 

w Pogorzelicy uruchomiono pośrednictwo tele-

graficzne podlegające pod Żerków. 

Budynek poczty mieszczący centralę telefoniczną 
przy ulicy Miłosławskiej w Żerkowie 

(obecna ulica Mickiewicza)

Budynek przytułku (po lewej) 
przy ulicy Kościelnej w Żerkowie
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Funkcję prezesa Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Żerkowie po-

wierzono Józefowi Chełkowskiemu ze Śmiełowa. 

 Podobnie jak w całym kraju, również i w Żer-

kowie utworzono miejscowe Koło Bezpartyjnego 

Bloku Współpracy z Rządem. Organizacja działa-

ła w latach 1929-1934. Jej prezesem był Wiktor

Weiss, a do jej członków należał m.in. tutejszy 

lekarz dr Tadeusz Jachowski. Koło BBWR po-

wstało również w Chrzanie. Inną organizacją 

o charakterze niepolitycznym było założone przez 

proboszcza żerkowskiego księdza Jana Nepomu-

cena Chrzana – Koło Stowarzyszenia Młodzieży 

Polskiej. 

W ramach działalności Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej zorganizowano w Żerkowie szkolenie,

podczas którego nauczycielka ogrodnictwa inż. 

Nalepińska wygłosiła referat z dziedziny warzyw-

nictwa i sadownictwa.

Na rynku w Żerkowie poświęcono odnowioną 

figurę św. Wawrzyńca. Stanowiła ona ważny ele-

ment wielu miejskich rynków, ponieważ święty 

ten miał chronić miasto przed pożarami. 

 10 października w wyborach do Rady Miej-

skiej Żerkowa na 819 uprawnionych głosowało 

603. Stanowiło to 73,6% frekwencję. Była ona 

niższa od tej sprzed czterech lat, która wynosiła 

75%.

W połowie października odbyło się zebranie 

Koła Śpiewu „Lutnia” zainicjowane przez Stani-

sława Przywarskiego, Szczepana Nawrockiego 

i dr. Tadeusza Jachowskiego, które miało na celu 

reaktywowanie chóru. Podczas spotkania wybra-

no nowe władze Koła. Prezesem został Zygmunt

Jaksa, wiceprezesem Stanisław Przywarski, se-

kretarzem Alfons Buliński, zastępcą sekretarza 

Pelagia Rybacka, skarbnikiem Hipolit Patecki, 

bibliotekarzem Leon Budasz, zastępcą bibliote-

karza Kazimiera Kaczorówna, a ławnikami Jan 

Galewski i Maria Rembikowska. Na zebraniu 

podjęto również decyzję o organizacji uroczysto-

ści z okazji 25-lecia chóru. Odbyła się ona na po-

czątku grudnia.

Poświęcenie figury św. Wawrzyńca 
na rynku w Żerkowie

 W latach 1929-1930 Radą Nadzorczą Ban-

ku Spółdzielczego w Żerkowie kierował prezes 

Wiktor Rybacki, funkcję zastępcy prezesa pełnił 

Walenty Jacoszek, a sekretarza Zygmunt Jaksa. 

Członkami Rady Nadzorczej byli: Ignacy Ro-

gacki, A. Gościniak, Brunon Zenker, Stanisław 

Królak, Wojciech Banaszak i Walenty Jerzyniak. 

Liczba członków zwiększyła się do 1374.

Chór „Lutnia” podczas występów 
na zjeździe okręgowym w Sławoszewie

5 grudnia w bibliotece Towarzystwa Czytel-

ni Ludowych w Żerkowie brakowało 90 książek. 

Znajdowały się one od kilku miesięcy, a nawet lat, 

w rękach czytelników. Bibliotekarz, prosząc o ich 

zwrot, ostrzegał, że w przeciwnym razie będzie 

zmuszony do przekazania zarządowi powiatowe-

mu listy czytelników zalegających ze zwrotami 

w celu przymusowego ściągnięcia książek.
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Wyprodukowano z niego masło oraz sery, uzy-

skując 2.819 zł zysku. W Przybysławiu podjęto 

również prace związane z przebudową tutejszego 

dworu. Całość projektu przygotował Stefan Cy-

bichowski. 

W latach 20. Franciszek Stopa, nauczyciel 

w Antoninie, utworzył w tutejszej szkole koło 

śpiewackie. Chór działał jednak bardzo krótko. 

Później w jego miejsce zorganizowano teatr ama-

torski, który cieszył się dużym uznaniem okolicz-

nych mieszkańców.

1930 r.
9 lutego na sali Byrzykowskiego w Żerkowie 

Koło Śpiewu „Lutnia” zorganizowało przedsta-

wienie „Stare Miasto”. Chór, pod batutą Stanisła-

wa Rembikowskiego, wziął również udział w uro-

czystościach święta Konstytucji 3 Maja. 

12 kwietnia Rada Miejska w Żerkowie, w któ-

rej zdecydowaną przewagę mieli radni Narodowe-

go Bloku Gospodarczego, postanowiła ograniczyć 

ilość jarmarków kramnych. Powodem tej decyzji 

była ochrona przeżywającego trudności miejsco-

wego kupiectwa, które  ponosiło z tego tytułu do-

datkowe straty.

22 czerwca Bractwo Strzeleckie z Żerkowa za-

powiedziało strzelania o tytuł Króla oraz o premie. 

Po nich miał odbyć się królewsko-premierowsko-

-braterski bal dla braci wraz z rodzinami.

8 lipca w hotelu „Polska Szwajcaria” w Żer-

kowie odbyło się zebranie informacyjno-orga-

nizacyjne miejscowego Związku Strzeleckiego. 

W latach 1930-1935, praktycznie w większości 

miejscowości ziemi żerkowskiej, działały druży-

ny Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Ich funkcjo-

nowanie odnotowano w Żerkowie, Lubini Małej, 

Dobieszczyźnie, Chrzanie, Śmiełowie, Lgowie, 

Lisewie, Ludwinowie i Raszewach.

14 września generał Józef Haller, goszczą-

cy w Jarocinie z okazji poświęcenia sztandaru 

Związku Hallerczyków, ponownie odwiedził 

Pod koniec lat 20. mieszkańcy Lgowa wysta-

wili na miejscowym cmentarzu, przy kościele 

pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii 

Panny, pomnik ku czci poległych mieszkańców. 

Napis na monumencie głosił: „1914-1929 Pole-

głym w wojnie światowej i polskiej 1914-1920” 

pod nim widniały nazwiska 17 poległych.

 Sufragan gnieźnieński biskup Antoni Laubitz 

poświęcił trzy nowe dzwony w kościele pod we-

zwaniem św. Wojciecha w Pogorzelicy. Zostały 

one odlane w Białej koło Bielska przez odlewnię 

Karola Schwalbe. Nosiły imiona: „Święty Woj-

ciech”, „Najświętsza Maria Panna” i „Święty 

Józef”. Harmonijnie dobrane dzwony kosztowały 

15.000 zł. Kwotę tę uzyskano ze składek wiernych 

oraz zabaw ludowych organizowanych przez tu-

tejszego proboszcza księdza Bolesława Smorow-

skiego.

Decyzją władz szkolnych wprowadzono w li-

sewskiej szkole książeczki i znaczki oszczędno-

ściowe dla uczniów. Swym zasięgiem akcja obję-

ła 50 uczniów z Lisewa oszczędzających w Banku 

Ludowym w Żerkowie.

Do składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mle-

czarskiej w Przybysławiu włączono zastępcę 

prezesa Franciszka Stopę, sekretarza Franciszka 

Szymańskiego oraz członka M. Siudę. W tym 

roku mleczarnia skupiła 1.070.538 litrów mleka

od 76 dostawców, w tym 36 członków spółdzielni.

Pomnik ku czci poległych na cmentarzu we Lgowie



39

Ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej 

Śmiełów. Mimo problemów natury gospodarczej, 

stworzone przez Chełkowskich miejsce kultu Mic-

kiewicza cały czas odwiedzały różne wycieczki, 

do których należały również grupy harcerzy i chó-

rów parafialnych. W tym okresie Józef Kemblan 

Chełkowski rozwinął w Śmiełowie hodowlę 

koni remontowych z przeznaczeniem dla wojska. 

Dbając o czystość hodowli, kupował konie raso-

we w Polsce i zagranicą m.in. na Węgrzech. 

1 lutego żerkowski oddział Rodziny Policyj-

nej wystawił w sali Byrzykowskiego amatorskie 

przedstawienie sztuki „Zabobon, czyli Krakowia-

cy i Górale” ze śpiewami i tańcami. Po spektaklu 

odbyła się zabawa taneczna.

Chełkowscy postanowili uczcić przypadają-

cą na ten rok setną rocznicę pobytu Mickiewicza 

w Śmiełowie odsłonięciem pomnika ku jego czci. 

Impulsem do działania była wizyta, jaką 3 lutego 

tego roku, złożyła rzeźbiarka Kazimiera Pazderska 

wraz z mężem Nikodemem, który pełnił funkcję 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kon-

cepcja zakładała uformowanie pomnika z głazów 

w taki sposób, by w jeden z nich dało się wmuro-

wać medalion z podobizną wieszcza. 

Pomnik Adama Mickiewicza 
w parku śmiełowskim

7 grudnia, z okazji przypadającego w tym dniu 

„Dnia Oszczędności”, Banki Ludowe z Goliny, 

Jaraczewa, Jarocina, Mieszkowa, Ruska i Żerkowa 

wraz z Bankiem Przemysłowo-Kupieckim z Ja-

rocina i Kasą Pożyczek i Oszczędności w Sławo-

szewie wystąpiły wspólnie z reklamą informującą 

o przyjmowaniu wkładów oszczędnościowych

już od sumy 1 zł.

W tym samym dniu majątek Lubinia Mała 

prowadził sprzedaż dużej ilości drzewek choin-

kowych przed zbliżającymi się świętami Bożego 

Narodzenia.

1931 r.
15 stycznia decyzją Starosty Powiatowego 

utworzony został obwód położnej obsługiwany 

przez pielęgniarkę ze Lgowa. Swym zasięgiem 

obejmował Antonin, Brzostków, Lgów, Komo-

rze, Paruchów, Pogorzelicę, Przybysław, Podle-

sie, Raszewy, Rogaszyce, Siekierzyn, Szczonów  

i Śmiełów. 

Konie ze stadniny Chełkowskich w Śmiełowie

O wykonanie medalionu poproszono, goszczo-

nego już wcześniej przez Chełkowskich, rzeźbia-

rza Władysława Marcinkowskiego. Artysta przy-

był do Śmiełowa w czerwcu tego roku i wykonał 

zlecony medalion z profilem poety. Chełkow-

scy planowali zakończenie prac na październik 

tego roku. Pracami nad pomnikiem kierował syn 
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Chełkowskich – Michał. 2 lipca skompletowano 

akt erekcyjny. W niszy fundamentu wmurowano 

kamień węgielny wraz z dokumentacją i puszką 

monet będących w obiegu. Mimo wielu trudno-

ści prace zakończono w terminie. Chełkowscy 

planowali, aby uroczystego odsłonięcia dokonał 

Paderewski, jednak ze względów zdrowotnych 

nie mógł tego uczynić. Uroczystość, odbywająca 

się w dniu 18 października, zgromadziła 3.000 

osób, przybył również wojewoda poznański Roger 

Raczyński oraz prawnuczka wieszcza Genowefa 

Hryniewiecka. Na pomniku pod medalionem wy-

ryto napis: „1831-1931 WIESZCZOWI – CHEŁ-

KOWSCY”. 

Pogłębiające problemy finansowe zmusiły 

Chełkowskich do przekazania części posiadłości 

na cele wczasowe. Stąd też od 1931 roku w Śmie-

łowie działało letnisko. Gościli tu głównie letnicy 

ze Śląska, którym, prócz obcowania z pamiątkami 

po Mickiewiczu, oferowano wycieczki do lasu, 

wędkowanie, grzybobranie, grę w tenisa, brydż 

i dancingi. Chełkowscy bardzo często swoich go-

ści przywozili na pogorzelicką plażę nad Wartą. 

W tym celu powstała specjalna „linijka” zabiera-

jąca 22 osoby. Był to skonstruowany na miejscu 

wóz, w którym dwie osie połączono deską, na któ-

rą siadali letnicy, natomiast pod koziołek woźnicy 

wkładano koszyk z jedzeniem. 

Wypoczywający w Śmiełowie mieli okazję po-

słuchać utalentowanej skrzypaczki Marii Szrajbe-

równy, skrzypka, dyrygenta i kompozytora Hen-

ryka Opieńskiego, dyrygenta Opery Poznańskiej 

Zygmunta Latoszewskiego, jego żonę śpiewaczkę 

Halinę, pianistę i wykładowcę Państwowej Wyż-

szej Szkoły Muzycznej w Poznaniu Zygmunta 

Lisickiego oraz Raula Koczalskiego i Ludomira 

Różyckiego. Prócz tego Maria Chełkowska za-

bawiała gości do późnych godzin nocnych grami 

towarzyskimi, seansami spirytystycznymi, wróż-

bami z ręki, recytacjami oraz teatrzykami. 

Mimo przeżywanych trudności Śmiełów nadal 

gościł znaczne postacie ówczesnych lat. W tym 

roku bowiem z wizytą do Chełkowskich przybył 

prezydent Poznania Cyryl Ratajski. 2 lipca przy-

jechał zaś benedyktyn ojciec Józefat Ostrowski, 

który zbierał tu materiały do wydanej rok później 

książki „Mickiewicz w Wielkopolsce” szczegóło-

wo opisującej wielkopolski epizod życia wiesz-

cza. Dobra Chełkowskich słynęły też z zasobnych 

terenów łowieckich. Często organizowano tu bie-

gi myśliwskie. 

28 maja w urzędzie sołeckim w Szczonowie 

można było wydzierżawić 229 ha obszaru na polo-

wania. Był to bardzo atrakcyjne tereny dla myśli-

wych, szczególnie ze względu na kaczki, kuropa-

twy, zające, ale też z uwagi na grubszą zwierzynę.

 Działający w Żerkowie Związek Inwalidów 

Wojennych liczył wówczas 49 członków. Na jego 

czele stał przewodniczący Walczak, sekretarzem 

był Pomykaj, natomiast funkcję skarbnika pełnił  

Tomaszek. 

31 października powstał kolejny związek 

zrzeszający kombatantów. Byli nimi uczestnicy 

Powstania Wielkopolskiego z Żerkowa i okolic, 

którzy w ramach istniejącego Związku Wetera-

nów Powstań Narodowych założyli Koło Związku 

Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Jego za-

łożycielami byli: Antoni Wojtyczka, Jan Taszarek, 

Kazimierz Jezierski, Robert Kansy, FranciszekWóz do przewozu śmiełowskich letników tzw. „linijka”
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dawał jednak precyzyjnych wskazówek odnośnie 

miejsca jego ukrycia.

27 lutego do Żerkowa przybył wędrowny

kinematograf. Dla mieszkańców wyświetlono film 

„Bitwa nad Sommą”.

10 kwietnia odbyło się ostre strzelanie 

na strzelnicy w Żerkowie. Brały w nim udział od-

działy Przysposobienia Wojskowego i Wychowa-

nia Fizycznego ze Śmiełowa, Raszew, Chrzana, 

Łuszczanowa i Ludwinowa.

21 kwietnia w „Gazecie Jarocińskiej” ukazał 

się anons Marii Chełkowskiej oferującej w okre-

sie od kwietnia do września wypoczynek na letni-

sku w Śmiełowie. Brzmiał on następująco: 

Kosicki, Antoni Walczak, Stanisław Bajka, 

Antoni Nowakowski i Tadeusz Kęsy.

29 listopada poświęcono w Żerkowie nową ap-

tekę należącą do Klemensa Fiebiga. Praktykę le-

karską nadal prowadził tu dr Tadeusz Jachowski.

20 grudnia Konferencja Pań Towarzystwa św. 

Wincentego à Paulo zorganizowała w mieście 

„gwiazdkę” dla ubogich dzieci.

W latach 1931-1935 Zarząd Banku Spółdziel-

czego w Żerkowie pracował w składzie: Wik-

tor Weiss, M. Gramlewicz i Stanisław Szóstek. 

Na czele Rady Nadzorczej stał prezes Brunon 

Zenker, funkcję zastępcy prezesa pełnił Walenty 

Jacoszek, a sekretarza Ludwik Marek. Członkami 

Rady Nadzorczej byli: Wiktor Rybacki, Zygmunt 

Jaksa, Ignacy Rogacki, A. Gościniak, Stanisław 

Królak, Walenty Jerzyniak.

Podczas spisu powszechnego z tego roku 

odnotowano w Żerkowie 1.574 mieszkańców, 

w tym 115 rzemieślników. Był to zatem niewielki 

wzrost ludności w stosunku do danych z 1921 r.

mówiących o 1.569 osobach zamieszkujących 

miasto. 

Ulica Miłosławska w Żerkowie 
(obecna ulica Mickiewicza)

Dwór staropolski wśród pięknego parku, łąk, 

pól, lasów i rzek, o kilka stacji od Poznania 

- daje gościnne pokoje z wygodnymi łóżkami, 

higieniczną kuchnią wiejską z jarzynami, 

nowalijkami, owocami.

Na początku czerwca odbyło się walne zebra-

nie Zarządu Koła „Lutnia” pod przewodnictwem 

Jana Wróblewskiego prezesa Zarządu V Okrę-

gu w sprawie przygotowania programu Zjaz-

du Okręgu w Żerkowie. Zjazd odbył się w dniu 

10 lipca. Na imprezę, prócz miejscowego chóru 

„Lutnia”, przybyły chóry: „Chopin” z Góry, „Ha-

sło” z Ostrowa Wlkp., „Halka” z Nowego Miasta, 

„Halka” z Jaraczewa, „Lutnia” z Jarocina i Koło

im. Kazimierza Tomasza Barwickiego rów-

nież z Jarocina. Po uroczystościach w kościele 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie 

odbyła się próba generalna na sali Byrzykowskie-

go, a następnie popisy urzędowe poszczególnych 

chórów na salce parafialnej. Po przemarszu przez 

miasto zespoły spotkały się w parku miejskim, 

gdzie po uroczystym otwarciu zjazdu odbyły się 

popisy przybyłych chórów. W skład jury weszli: 

prof. Miękus, Mieczysław Barwicki, Lucjan Kunz 

oraz Jan Soja.

1932 r.
W lutym w lesie między Brzostkowem a Żer-

kowem trwały poszukiwania skarbu zakopanego 

przez uczestnika powstania listopadowego 1831 

roku. Miał się składać z sześciu skrzyń srebra 

i złota. Odnaleziony po stu latach testament nie 
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prowadziło kursy robót ręcznych oraz gotowania. 

Ponadto w Żerkowie, Komorzu oraz Brzostkowie 

zainicjowały swą działalność Koła Włościanek.

18 grudnia Rada Miejska Żerkowa przeprowa-

dziła wybory do Sejmiku Powiatowego.

Z wizytą do Śmiełowa przybył pianista Raul 

Koczalski z żoną Elzą i sekretarzem Kurtem 

Windersteinem. Urok miejsca oraz gościnność 

właścicieli pałacu spowodowały, że swe wizy-

ty powtarzał jeszcze kilkakrotnie aż do wybuchu 

wojny. Goszczony był zawsze w tych samych 

dwóch pokojach i często ćwiczył na śmiełowskim 

Blüthnerze. 

14 sierpnia pracujący na żwirowni w Lubi-

ni Małej robotnicy natrafili na urny z resztkami 

kości. O znalezisku poinformowano muzeum 

w Poznaniu, a znalezione obiekty zabezpieczono 

w miejscowym majątku, wstrzymując dalsze pra-

ce wydobywcze.

7 października małżeństwu z Przybysławia 

urodziło się ósme dziecko. Prezydent Rzeczy-

pospolitej Polskiej Ignacy Mościcki zgodził się 

na wpisanie go do księgi metrykalnej jako ojca 

chrzestnego. Prócz tego przesłał książeczkę PKO 

opiewającą na kwotę 50 zł.

30 października policja z Żerkowa odkry-

ła u zamożnego rolnika w Komorzu wykopaną 

w ziemi dziurę, w której umieszczona była za-

mknięta klatka z dzieckiem. Rolnik tłumaczył się, 

że chłopiec od drugiego i pół roku życia dawał 

oznaki niesamowitego zdziczenia. Dla bezpie-

czeństwa całej rodziny zmuszony był go w ten 

sposób izolować.

Do Zarządu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 

„Rolnik” w Żerkowie zostali wybrani: Włady-

sław Szczygłowski, Antoni Wosiński oraz Hipolit

Wierzchowiecki. Radę Spółdzielni stanowili: 

prezes Władysław Czarnecki, zastępca prezesa

Stanisław Jankowski, sekretarz Władysław Wit-

czak. Członkami Rady zostali: A. Rosiejka, 

T. Wenta, M. Nur, Stanisław Kopeć i Stanisław 

Królak. Czas kryzysu gospodarczego dotknął 

również Spółdzielnię, która musiała ograniczyć 

swą działalność. Następstwem tego było zmniej-

szenie liczby członków do 98 oraz straty w wyso-

kości 22.500 zł.

Dużo się działo w tym czasie na niwie orga-

nizacyjnej w Żerkowie i okolicach. W mieście 

powstało Koło Miejskie Ligi Obrony Przeciw-

powietrznej i Przeciwgazowej, prezesem którego

został dr Tadeusz Jachowski. Staraniem m.in. 

Klemensa Febiga utworzono drużynę Związku 

Harcerstwa Polskiego im. Tadeusza Kościuszki.

Natomiast Stowarzyszenie Młodych Polek prze-

Raul Koczalski w Śmiełowie

Do składu Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej 

w Przybysławiu wybrano M. Nura. Liczba człon-

ków spółdzielni wzrosła do 47. W tym roku sku-

piono 1.130.942 kg mleka, z czego wyproduko-

wano masło oraz mleko pełne i chude w proszku.

1933 r.
6 stycznia w Święto Trzech  Króli odbyła się 

w Żerkowie zabawa taneczna zorganizowana 

na sali Byrzykowskiego przez Oddział Związku 

Strzeleckiego we Lgowie. 

5 marca spłonęła w Lubini Wielkiej stodoła 

z wyką i bobem oraz wóz i młocarnia parowa. Po-

wodem była iskra od pracującego w pobliżu loko-

mobilu. 
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17 marca w nocy policjanci z Pleszewa, Kali-

sza i Żerkowa oraz przedstawiciel urzędu akcy-

zowego Ostrowa Wlkp. odkryli u rolnika w Do-

bieszczyźnie nielegalna gorzelnię. Będąca na jej 

wyposażeniu aparatura pozwalała na wyproduko-

wanie około 100 litrów spirytusu dziennie. 

6 kwietnia rolnikom z Lisewa i Szymanowic 

odebrano 56 skradzionych drzewek rosnących 

przy drodze z Żerkowa do Jarocina. Wcześniej 

Wydział Powiatowy ogłosił nagrodę w wysokości 

20 zł za każde odnalezione drzewko.

We wrześniu Żerków włączył się do ogól-

nopolskich działań mających uświetnić 250. 

rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Z tej okazji zor-

ganizowano uroczystości uświetnione występem 

chóru „Lutnia”, który w tym roku został wyróż-

niony na Walnym Zebraniu V Okręgu w Jarocinie 

za aktywną pracę na niwie śpiewaczej.

Informacje o atrakcyjności terenów łowiec-

kich w okolicach Lubini Małej dotarły do samej 

stolicy. 25 listopada w polowaniu na tym terenie 

wzięła udział grupa dostojników państwowych 

z ówczesnym premierem Januszem Jędrzejewi-

czem oraz inspektorem armii generałem Edwar-

dem Rydzem-Śmigłym.

26 listopada w Żerkowie odbyły się wybory 

do Rady Miejskiej. Przedstawiciele opozycyj-

nej listy zgłosili protest wyborczy do Wydziału 

Powiatowego w Jarocinie. Rozpatrywano go 

razem z protestami z innych miast 13 grudnia. 

Po rozpatrzeniu został oddalony.

 Decyzją Magistratu Żerkowa ustalono herb 

miasta. Wzorowany był na herbie nadanym przez 

Jana Górkę-Roszkowskiego, władającego Żer-

kowem w XVI wieku.  Przedstawiał stylizowaną 

złotą łódź, nad którą umieszczono sześciopro-

mienną gwiazdę na czerwonym tle. Taki wła-

śnie wzór herbu przesłał do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Warszawie ówczesny burmistrz 

Edward Szurkowski.

Mając na względzie ideę nieustannego dosko-

nalenia swego warsztatu pracy, nauczyciele z re-

gionu żerkowskiego podjęli decyzję o samoopo-

datkowaniu w kwocie 50 groszy miesięcznie. Uzy-

skany fundusz przeznaczono na zakup fachowych 

książek i założenie biblioteki rejonowej służącej 

dokształcaniu miejscowej kadry pedagogicznej.

Jednym z wielu widocznych następstw trwają-

cego w Polsce kryzysu był spadek liczby człon-

ków Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” 

w Żerkowie. Obecnie spółdzielnia zrzeszała 

95 osób.

Właściciele Śmiełowa ponownie gościli pra-

wnuczkę Mickiewicza Genowefę Hryniewiecką. 

Na polach uprawnych w Podlesiu walczono 

z zarazą raka ziemniaczanego.

1934 r. 
4 stycznia dr Tadeusz Jachowski z inicjatywy 

Powiatowej Kasy Chorych w Jarocinie zorganizo-

wał ilustrowany przeźroczami odczyt o gruźlicy.

24 stycznia w Lubini Małej przeprowadzono 

ćwiczenia koncentracyjne oddziałów Przysposo-

bienia Wojskowego z Dobieszczyzny, Grabu, Lu-

bini Małej oraz Żernik.

Herb Żerkowa
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2 marca wybrano nowe władze Koła Śpie-

wu „Lutnia”. Był to rezultat rozłamu, do jakiego 

doszło w chórze na tle obchodów imienin mar-

szałka Józefa Piłsudskiego. Nowe władze two-

rzyli: prezes Józef Galewski, zastępca prezesa 

Zygmunt Hoffman, sekretarz Stanisław Rybacki, 

zastępca sekretarza Stanisław Gogulski, skarb-

nik Stanisław Szóstek oraz ławnicy: Franciszek 

Borkowski, Leon Kopielski, Antoni Domagalski 

i Jan Rybacki.

7 lipca odbyło się zebranie sprawozdawczo-

-wyborcze Koła Związku Powstańców Wielko-

polskich 1918-1919 w Żerkowie. Posiedzenie, 

w którym wzięło udział  22 członków, prowadził 

Stanisław Maciejewski. W skład Zarządu Koła 

weszli: prezes Michał Pawlak, zastępca Kazimierz 

Jezierski, sekretarz Stanisław Kasprzak, skarbnik 

Franciszek Paszkowiak, zastępca sekretarza Jó-

zef Orwat, zastępca skarbnika Brunon Tomiak, 

I ławnik Ludwik Walkowiak, II ławnik Franci-

szek Korcypa. Zastępcami członków Zarządu 

zostali: Franciszek Szwajcak, Franciszek Pawel-

ski, Jan Tomaszyk. Komisję Rewizyjną tworzyli: 

Hipolit Wierzchowiecki, Stanisław Grenda i Jan 

Dąbek. W skład Komisji Weryfikacyjnej weszli: 

Michał Pawlak, Stanisław Kasprzak oraz Andrzej 

Nykiel.

5 września okolice Żerkowa były terenem ma-

newrów 25 dywizji piechoty i eskadry 3 pułku

lotniczego z Poznania.

11 listopada ponownie na polowanie do ma-

jątku w Lubini Małej, należącego do Państwowe-

go Banku Rolnego, przybyła grupa 20 ministrów 

i wysokich dygnitarzy z Warszawy.

Wiceprezesem Rady Nadzorczej Banku Spół-

dzielczego w Żerkowie został dr Tadeusz Jachow-

ski.

W Chrzanie rozpoczęto, trwającą cztery lata, 

budowę remizy na potrzeby miejscowej jednostki 

straży pożarnej.

Wnętrze kościoła pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela w Brzostkowie przyozdobione zostało 

polichromiami wykonanymi przez artystę malarza 

Antoniego Wrzesińskiego. 

Na przełomie 1934 i 1935 roku żerkowski chór 

męski występował pod batutą nauczyciela Stani-

sława Gogulskiego. Liczył wtedy 60 członków. 

Funkcję prezesa chóru pełnił ksiądz Zbigniew 

Polanowski, jego zastępcą był Ignacy Rydzyń-

ski, sekretarzem Edward Tomczak, a skarbnikiem 

Jędraszczyk.

Freski w kościele św. Jana Chrzciciela 
w Brzostkowie (stan współczesny)
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W tym okresie na terenie Lubini Małej usytu-

owany był dom opieki pełniący zarówno funkcję 

szpitala, jak i przytułku.

Znajdująca się w Lubini Wielkiej mleczarnia 

była filią Mleczarni Spółdzielczej z Jarocina.

W Lisewie powstała nowa kuźnia prowadzona 

przez Czesława Nowaka.

W maju zaplanowana została wizytacja pa-

sterska dekanatu jarocińskiego. W dniach 20-21 

maja miała się odbyć w Pogorzelicy, 21-22 maja 

w Brzostkowie i 22-23 maja w Żerkowie.

29 maja sąd grodzki w Jarocinie skazał dwie 

osoby z Żerkowa na dwa miesiące aresztu za unie-

możliwienie przeprowadzenia egzekucji przez ko-

mornika sądowego.

Korzystając ze środków uzyskanych z Fundu-

szu Pracy, w lecie przy obwałowaniu Prosny na 

odcinku od Żernik do Kretkowa pracowało 133 

bezrobotnych.

Koła Związku Powstańców Wielkopolskich 

1918-1919 w Żerkowie według stanu na dzień 1 

października liczyło 44 członków, w tym 21 zwe-

ryfikowanych, 14 czekających na weryfikację oraz 

9 uczestników walk w obronie Lwowa, powstań-

ców śląskich i hallerczyków. W latach 1935-1936 

w szeregi Koła przyjęto: Aleksandra Staszaka, 

Piotra Kolasińskiego, Tomasza Andraszka, Toma-

sza Mocha oraz Szymona Kopielskiego.

Rynek w Żerkowie

1935 r.
15 lutego w Żernikach i Żerkowie odbyło się 

pierwsze zgromadzenie Spółki Ogroblenia Le-

wego Brzegu Prosny i Warty. W jej skład weszli 

przedstawiciele gmin z Antonina, Brzostkowa, 

Lgowa, Szczonowa, Komorza, Paruchowa, Żernik 

i Lisewa oraz dworów z Komorza, Kretkowa, Pru-

sinowa, Śmiełowa, Brzostkowa, Lgowa, Przyby-

sławia, Raszew, Podlesia i Dębna oraz probostwa 

z Pogorzelicy. W spółce przewidziano również 

miejsce dla przedstawicieli dworów z  Miniszewa  

i Żółkowa.

 15 marca z przyczyn osobistych z funkcji 

prezesa Rady Nadzorczej Banku Spółdzielcze-

go w Żerkowie zrezygnował Brunon Zenker. 

Na jego miejsce wybrano dr. Tadeusza Jachow-

skiego, który funkcję tę sprawował do wybuchu 

wojny w 1939 roku.

2 kwietnia pod patronatem starosty odbyła 

się w Łuszczanowie, Kadziaku i Lisewie akcja 

sadzenia drzewek. W jej ramach posadzono łącz-

nie 1.500 drzew.

Kuźnia w Lisewie (stan współczesny)

Pod koniec października chór „Lutnia” pod ba-

tutą nauczyciela Gerarda Odera wystąpił na salce 

parafialnej wspólnie z chórem kościelnym pod ba-

tutą organisty Antoniego Statnika.

1 grudnia odbył się w Żerkowie konkurs obro-

ny przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Przeszko-

lono w sumie 97 osób, w większości kobiet.

Gościem pałacu Chełkowskich w Śmiełowie 

był pisarz Adolf Nowaczyński.
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Trwający kryzys nadal skutkował spadkiem 

liczby członków Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 

„Rolnik” w Żerkowie, osiągając stan 73 udziałow-

ców. Z tego samego powodu Kasa Oszczędnościo-

wo-Pożyczkowa w Dobieszczyźnie odnotowała 

straty w wysokości 2.139 zł. Dodatkowo obciążona 

była długiem 2.718,30 zł. Należało do niej w tym 

czasie 160 członków. 

Na plebani i kościele pod wezwaniem św. 

Wojciecha w Pogorzelicy przełożono dach. Prace 

remontowe przeprowadziła firma dekarska So-

bańskiego z Gniezna.

Spółdzielnia Mleczarska w Przybysławiu sku-

piła 1.187.000 kg mleka.

Tereny Żerkowa stały się ponownie miej-

scem badań archeologicznych. Profesor Józef 

Kostrzewski przeprowadził bowiem dalsze prace 

na grodzisku w Raszewach.  

1936 r.
14 stycznia na zebraniu Koła Związku Po-

wstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Żerkowie 

podjęto decyzję o rozpoczęciu starań o sztandar 

dla tutejszego Koła. Działający w mieście Zwią-

zek Strzelecki liczył wówczas 5 członków.
W styczniu 1936 roku przebywała w Śmie-

łowie niemiecka pisarka Elga Kern, która była 
autorką książki o żonie Józefa Piłsudskiego 
oraz wielu artykułów o Polsce. W pałacu śmie-
łowskim zbierała materiały do publikacji o twór-

czości Mickiewicza.

2 lutego chór „Lutnia”, pod batutą nauczycie-

la Gerarda Odera, zorganizował wieczór śpiewu. 

Dyrygent wystąpił jednocześnie jako skrzypek 

solista. Podczas koncertu można było podziwiać 

również występ solisty prof. Heisinga z Poznania.

22 kwietnia Urząd Skarbowy w Jarocinie zapo-

wiedział uruchomienie w dniach 27 i 28 kwietnia 

kasy pomocniczej w Żerkowie. Miało to na celu 

umożliwienie terminowej wpłaty I raty podatku, 

bez konieczności podróży do Jarocina i ponosze-

nia związanych z tym kosztów.

11 maja zamknięto w Żerkowie ulicę Kościel-

ną z uwagi na prowadzone tam prace brukarskie. 

Dojazd do miasta od strony Raszew i Ludwinowa 

wyznaczono ulicą Świętego Jana, obok stawu.

Okoliczne tereny leśne były na tyle atrakcyjne, 

że 26 czerwca Nadleśnictwo Tarce ogłosiło możli-

wość dzierżawy terenów zbioru grzybów w lasach 

majętności Tarce, Lubinia Mała i Lgów.

Kuria metropolitalna w Gnieźnie przychyliła 

się do wniosku mieszkańców Chwałowa, prze-

nosząc wieś z parafii w Pogorzelicy do parafii 

Kretków. Powodem była odległość, jaką wierni 

zmuszeni byli pokonać do kościoła w Pogorze-

licy, do którego mieli 7 km, zaś do Kretkowa 

tylko 3 km.

Teren Żerkowa powoli stawał się znów atrak-

cyjny pod względem turystycznym. 19 lipca

na kolonie przyjechało 36 wychowanków Rze-

mieślniczej Szkoły Zawodowej w Poznaniu. Mło-

dzież wspólnie z wychowawcami zamieszkała 

w tutejszej szkole.

24 listopada odbyło się w Żerkowie zebranie 

obywatelskie poświęcone aktywizacji działalności 

miejscowego Towarzystwa Czytelni Ludowych. 

Do założonego nowego Koła Towarzystwa Czy-

telni Ludowych wstąpiło ponad 60 mieszkańców. 

Kościół Wszystkich Świętych w Kretkowie
(stan współczesny)
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Zapowiedziano również otwarcie nowej siedziby 

biblioteki w pomieszczaniu udostępnionym przez 

Bank Ludowy.

29 listopada w kościele pod wezwaniem Na-

rodzenia Najświętszej Marii Panny we Lgowie 

spostrzeżono ślady włamania do rodzinnego gro-

bowca Ostroróg-Gorzeńskich. Przybyła z Żerkowa 

policja zauważyła rozbicie trumny, jednak nie 

udało się ustalić, co z niej zabrano.

W latach 1936-1937 właściciel Przybysławia 

Antoni Czarnecki otoczył bielonym murem tutej-

szy folwark wraz z parkiem. W tym samym okre-

sie wybudował również Zakład Hodowlano-Wy-

lęgowy Drobiu. Inkubatory fermy umieszczone 

były w piwnicach dworu, natomiast kurniki 

w dawnym warzywniku.

1937 r.
21 lutego na walnym zebraniu Koła Śpiewu 

„Lutnia” wybrano nowe władze. W ich skład 

weszli: prezes Fryderyk Drahokoupill, zastęp-

ca prezesa Ignacy Rydzyński, sekretarz Edward 

Tomczak, skarbnik Alojzy Nykiel, bibliotekarze 

Henryk Stryczyński i Józef Walczak oraz ławni-

cy: Orwatowa, Izabela Cyplikówna, Agnieszka 

Rybacka, Wiktor Weiss, Józef Galewski i Stani-

sław Szóstek.Skład Komisji Rewizyjnej tworzyli: 

Pelagia Rybacka, Brunon Zenker i Michał Paw-

lak. Dyrygentem chóru był kierownik tutejszej 

szkoły Gerard Ober. Koło Śpiewu „Lutnia” zorga-

nizowało 4 kwietnia w Żerkowie wieczór wokal-

no-muzyczny z udziałem przybyłych na tę okazję 

solistów z Poznania: Sybilskiego i Tałasiewicza.

W lutym jury „Wiadomości Literackich” 

za najwybitniejszą polską książkę 1936 roku

uznało „Pamiętniki chłopów”. Szczególne wy-

różnienie przypadło jednemu z pamiętników 

zamieszczonych w zbiorze. O jego autorze na-

pisano: „Wychodźca za zarobkiem do Niemiec 

i Stanów Zjednoczonych, a w końcu 30-morgowy 

gospodarz w powiecie jarocińskim”. Twórcą tym 

był Walenty Jacoszek z Chwałowa, chłopski dzia-

łacz samorządowy i spółdzielczy.

Liczący 70 stron pamiętnik obejmował okres 

od 1872 do 1933 roku. Autor podzielił całość na 

rozdziały odpowiadające etapom jego życia: „Dom 

i wieś rodzinna”, „Poznań i prowincja saska”, 

„W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”, 

„W domu, Westfalji, Nadrenji”, „Na własnym go-

spodarstwie”,  „Na wojnie” i „W wolnej Polsce”. 

20 marca Sąd Okręgowy w Ostrowie Wlkp. 

skazał na dziewięć miesięcy aresztu mieszkań-

ca Stęgoszy. Powodem była awantura, jaką wy-

wołał w Żerkowie podczas wydawania zasiłków

dla bezrobotnych, a następnie uciekł z aresztu wy-

korzystując agresywną postawę zgromadzonego 

tłumu.

10 kwietnia w Żernikach, w ramach działal-

ności Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wygłoszono 

wykład na temat żywienia macior hodowlanych, 

natomiast w dniach 18-30 kwietnia w Pawłowi-

cach przeprowadzono kurs dojarski.

21 maja w majętności Czarneckich w Podlesiu 

rozbił się wojskowy samolot szkolny. W wyniku 

awarii silnika pilot był zmuszony lądować, lecz 

zahaczył podwoziem o dach obory. Uszkodzona 

maszyna wylądowała na łące kilka metrów przed 

pasącym się stadem bydła. Pilot i obserwator 

zostali poważnie ranni i odwiezieni do szpitala 

w Poznaniu.

Dom Walentego Jacoszka 
w Chwałowie
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Żerków stopniowo odzyskiwał swą atrakcyj-

ność turystyczną. W sierpniu z inicjatywy To-

warzystwa św. Wincentego à Paulo odbyły się

tu trzytygodniowe kolonie dla matek ubogich 

i matek posiadających rodziny wielodzietne. 

Chełkowscy ponownie gościli w Śmiełowie 

pianistę i kompozytora Raula Koczalskiego, który

zawitał tu wraz z profesorem konserwatorium 

w Warszawie Ludomirem Różyckim. O tej wizy-

cie informowała ówczesna „Gazeta Jarocińska”. 

W tym roku również po raz kolejny przybył w go-

ścinę do Chełkowskich pisarz Adolf Nowaczyński.

We wrześniu Samorząd Miejski Żerkowa, 

w składzie 12 radnych, wybrał na pięcioletnią 

kadencję nowego burmistrza w osobie przemy-

słowca Józefa Galewskiego, który dotychczas był 

pełniącym obowiązki burmistrza miasta. W wy-

borach pokonał kupca Andrzeja Cyplika stosun-

kiem głosów 8:4. W tym okresie na czele tutejszej 

gminy stał Wincenty Szczygielski, a sekretarzem 

był Szczęsnowski.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie ogłosiło 

parcelację części majątku Żółków o powierzchni

300 ha. 19 września miasto Żerków zakupiło teren 

o powierzchni 21 ha wraz ze stawem z zamiarem 

utworzenia tam parku miejskiego. Ponadto podję-

to decyzję o przygotowaniu odpowiedniego miej-

sca pod boisko sportowe w Żerkowie.

10 października, po czteroletniej budowie, 

poświęcono remizę w Chrzanie oraz zakupioną

sikawkę. Budowę strażnicy dofinansował Wydział 

Powiatowy w Jarocinie kwotą 200 zł. 

11 listopada, w uznaniu dotychczasowej pracy, 

komendant posterunku policji państwowej w Żer-

kowie został odznaczony Krzyżem Zasługi.

W celu poprawy sieci komunikacyjnej na te-

renie powiatu jarocińskiego, Powiatowy Zarząd 

Dróg jesienią rozpoczął prace przygotowawcze 

pod budowę drogi o długości 6,1 km łączącej 

Żerniki z Żerkowem. Zakończenie prac przewi-

dziano na rok 1938.

W 1937 roku liczba członków istniejącego 

w Żerkowie Związku Strzeleckiego wzrosła do 7. 

Rok wcześniej organizacja liczyła 5 osób.

Nadal trwał kryzys Kasy Oszczędnościowo-

-Pożyczkowej w Dobieszczyźnie. W tym roku 

liczba członków Kasy spadła do 123. Ponadto od-

notowano stratę w wysokości 1.890 zł oraz dług 

25.477 zł.

Z okazji 50-lecia istnienia Kościół pod wezwa-

niem św. Wojciecha w Pogorzelicy wzbogacono 

o polichromię. Za zgodą Kurii Metropolitalnej 

w Gnieźnie wykonali ją absolwenci sztuk pięk-

nych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wil-

nie: Kazimierz Idczak, Michał Siewruk oraz Ko-

sma Czuryłło.

Należący do Antoniego Czarneckiego Zakład 

Hodowlano-Wylęgowy Drobiu w Przybysławiu 

został uznany za rodowodową hodowlę drobiu 

rasy Karmazyny. Podobny poziom osiągnęła Ho-

dowla Drobiu Użytkowego z Raszew, którą w tym 

samym roku ogłoszono rodowodową hodowlą 

drobiu rasy Karmazyny, Leghorny i Suseksy. Ra-

szewy zasłynęły również z hodowli koni, które 

w 1937 roku odnosiły duże sukcesy na torach wy-

ścigowych. 
 

1938 r.
23 stycznia na walnym zebraniu sprawoz-

dawczo-wyborczym Koła Związku Powstańców 

Wielkopolskich 1918-1919 w Żerkowie wybrano 

nowy Zarząd. W skład jego weszli: prezes Michał 

Pawlak, zastępca prezesa Andrzej Nykiel, sekre-Remiza OSP w Chrzanie (stan współczesny)
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tarz Jan Dąbek, skarbnik Franciszek Paszkowiak 

oraz członkowie: Brunon Tomiak, Franciszek Pa-

welski i Stanisław Mikołajczak. Członkami Ko-

misji Rewizyjnej zostali: Hipolit Wierzchowiecki, 

Stanisław Grenda i Cyryl Borowiak. Ich zastęp-

cami byli: Gniewowski, Odorczyk i Pachurka. 

W tym roku powstało w mieście kolejne zrzesze-

nie kombatanckie. Było nim Koło Stowarzyszenia 

byłej Armii Polskiej we Francji. Na jego czele stał 

prezes Andersz.

W lutym na zaproszenie nauczyciela Stani-

sława Bębna przyjechał do Lisewa przedstawi-

ciel Muzeum Prehistorii z Poznania, archeolog 

– profesor Józef Kostrzewski. Przeprowadził on 

badania terenu, z którego wydobywano kamień, 

znajdując przy okazji szpile, guziki, a także mo-

nety z czasów rzymskich. Podczas prac natrafił na 

urny, szpile, groty, żelazne tarcze, brzytwy, krze-

siwo, naczynia oraz przedmioty ozdobne. Prócz 

tego, Bęben przekazał mu duży zdobiony grot 

oszczepu oraz urnę dużych rozmiarów, którą zna-

lazł na głębokości 70 cm podczas prac w ogródku 

szkolnym. Całe znalezisko zostało przewiezione 

do Poznania w celu prowadzenia dalszych badań.  

W ich rezultacie ustalono, że na terenie Lisewa 

znajdowało się cmentarzysko ciałopalne z okresu 

rzymskiego. O tym odkryciu informował również 

„Kurier Poznański” z dnia 6 marca 1938 roku.

Zdając sobie sprawę z atrakcyjności „Szwajca-

rii Żerkowskiej”, przystąpiono do prac mających 

na celu stworzenie bazy dla rosnącego ruchu tury-

stycznego. Wiosną rozpoczęto niwelowanie tere-

nu pod boisko sportowe oraz strzelnicę Kurkowe-

go Bractwa Strzeleckiego. Natomiast na terenach 

uzyskanych w ramach parcelacji Żółkowa utwo-

rzono w Żerkowie park miejski. Zarząd miasta, 

przewidując, iż miejsce to może wnosić istotne 

dochody do budżetu, postanowił urządzić tu letni-

sko. Latem tegoż roku odbyły się tam już pierwsze 

imprezy. Obok parku zaplanowano również urzą-

dzenie 60 ogródków działkowych o powierzchni 

prawie 9 ha. Dalsze prace przerwała jednak zbli-

żająca się wojna. Prócz tego pod koniec roku roz-

poczęto w parku miejskim prace związane z przy-

gotowaniem terenu dla obozów wojskowych 

i paramilitarnych. 

3 lipca żerkowskie Koło Śpiewu „Lutnia” 

zorganizowało w Parku Miejskim Zjazd V Okrę-

gu Chórów z udziałem 250 śpiewaków. Patronat 

nad nim objął prezes Związku poseł dr Leon Su-

rzyński. Na imprezę, prócz tutejszego chóru, 

przybyły chóry: „Lutnia” z Jarocina,  „Halka” 

z Nowego Miasta, „Lutnia” z Wrześni oraz chór 

im. im. Kazimierza Tomasza Barwickiego z Jaro-

cina i chór z Witaszyc. Komitet Honorowy zjazdu 

tworzyli: Maria Chełkowska, ksiądz dziekan Jan 

Nepomucen Chrzan, Władysław Czarnecki, ksiądz 

wikariusz Alfons Dekowski, aptekarz Klemens 

Staw w parku miejskim w Żerkowie

Grodzisko w Lisewie 
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Fiebig, burmistrz Józef Galewski, Stanisław He-

banowski z Brzostkowa, dr Tadeusz Jachowski, 

inspektor szkolny Romuald Kempf, Władysława 

Kowalska, ksiądz kanonik Ignacy Niedźwiedziń-

ski z Jarocina, wicestarosta Wł. Pączkiewicz, 

wójt Żerkowa Wincenty Szczygielski, dyrektor 

Banku Spółdzielczego Wiktor Weiss, Władysław 

Witczak, prezes Jarocińskiego Okręgu Śpiewac-

kiego Jan Wróblewski i przemysłowiec Brunon 

Zenker.

5 czerwca w Żerkowie w tradycyjnym strze-

laniu „Ku chwale Ojczyzny” z okazji Zielonych 

Świątek zwyciężył zespół Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokół” z Bieździadowa.

W lipcu w żwirowni położonej opodal cegielni 

w Żerkowie odnaleziono grób ciałopalny zawiera-

jący popielnice, miecze, umba, brzytwę, nożyce, 

żelazny nóż, sprzączki pasków, żelazne krzesiwo, 

zapinki z brązu, sztylet oraz ostrogi pochodzące 

z II wieku. Na jednym z glinianych naczyń odczy-

tano napis: „J. o. feci” oznaczający „Jovi potimo 

feci”, co w tłumaczeniu znaczy: „Jowiszowi naj-

lepszemu zgotowałem”. Znalezisko to potwier-

dziło usytuowanie Żerkowa w pobliżu tzw. szlaku 

bursztynowego prowadzącego z Rzymu nad Mo-

rze Bałtyckie.

W grudniu zorganizowano w Żerkowie uro-

czystą akademię z okazji 20. rocznicy wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego. Na czele Koła 

Związku Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 

stał prezes Michał Pawlak. Do obchodów włączył 

się również chór „Lutnia” pod batutą Antoniego

Statnika.

W Banku Spółdzielczym w Żerkowie odkryto 

defraudację zgromadzonych tam środków. Bank 

był jednak na tyle stabilny finansowo, że  mimo 

tego problemu spółka nadal z części dochodów 

finansowała Towarzystwo Czytelni Ludowych, 

Fundusz Obrony Narodowej oraz pomoc dla bied-

nych i bezrobotnych w Żerkowie.

Po okresie kryzysu Spółdzielnia Rolniczo-

-Handlowa „Rolnik” w Żerkowie uzyskała zysk 

w wysokości 6.848 zł. Nadal jednak spadała

liczba członków, osiągając w tym roku stan 

68 udziałowców.

Dobra Chełkowskich w Śmiełowie odwiedził 

ponownie Raul Koczalski. Owocem tej wizyty 

była skomponowana przez niego „Suita Śmie-

łów”, która finalne brzmienie uzyskała dopiero 

w 1941 roku w Berlinie.

Spółdzielnia Mleczarska w Przybysławiu 

skupiła 1.460.000 kg mleka, wypracowując zysk 

w wysokości 3.364 zł. Liczba członków spółdziel-

ni spadła do 39.

1939 r.
 29 stycznia na zebraniu Koła Związku 

Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Żer-

kowie oddano hołd zmarłemu przywódcy Na-

rodowej Demokracji Romanowi Dmowskiemu 

oraz zmarłemu powstańcowi, a zarazem człon-

kowi Koła, Andrzejowi Nykielowi. W dalszej 

części poparto inicjatywę ufundowania sztandaru

Koła oraz wysunięto propozycję zmiany nazwy 

ulicy Podgórnej na ulicę Powstańców Wiel-

kopolskich. Zorganizowano również akademię 

dla uczczenia 20. rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego.

12 lutego  żerkowskie Bractwo Kurkowe 

wraz z Kołem Śpiewackim „Lutnia” zorganizo-

wało bal maskowy pod hasłem „Stroje i tańce 

narodowe”. W anonsach zapowiadano występ 

orkiestry jazzowej pp. Styszyńskich oraz dobrze 

zaopatrzony bufet.

26 lutego w Lubini Małej poświęcono kościół 

parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Bobo-

li. Powstał on z przebudowy budynku będącego 

dawniej biurem tartaku, a ofiarowanego na ten cel 

przez gminę Kotlin. Prace adaptacyjne prowadzo-

no z udziałem mieszkańców wsi i przy wsparciu 
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ich środków finansowych. Nowy kościół posiadał 

kwadratową wieżę wkomponowaną w dach. Tu-

tejsza parafia była jedną z mniejszych, swym za-

sięgiem obejmowała tylko obszar Lubini Małej.

miejskich i wiejskich w powiecie jarocińskim. 

W myśl rozporządzenia pojedyncze parcele ze 

Stęgoszy i Żółkowa przeniesione zostały z gminy

miejskiej Żerków do gminy wiejskiej Żerków. 

Natomiast pojedyncze parcele z Żółkowa, Bieź-

dziadowa, Chrzana i Antonina przesunięte zostały

z gminy wiejskiej Żerków do gminy miejskiej 

Żerków. Rozporządzenie miało wejść w życie 

z dniem 1 października 1939 roku. 

W lecie 1939 roku na terenie nowo powstałego 

letniska w żerkowskim parku miejskim zorgani-

zowano pierwsze obozy.

W mieście stopniowo poszerzał się zakres do-

stępnych usług opieki medycznej. Prócz lekarza 

dr. Tadeusza Jachowskiego oraz aptekarza Kle-

mensa Fiebiga, obecnie byli to: pielęgniarka Mag-

dalena Pedroch, położna Bronisława Karpińska 

i technik dentystyczny Franciszek Nawrocki.

20 sierpnia w Żerkowie odbyły się uroczysto-

ści święta pułkowego 70. pułku piechoty w Ple-

szewie. Wcześniej żołnierze pułku wypoczywali 

w tutejszym pałacu i przeprowadzili ćwiczenia 

w okolicy.

Kościół św. Andrzeja Boboli w Lubini Małej

24 marca Marszałek Edward Rydz-Śmigły

objął patronat nad budową sali gimnastycznej 

dla gniazda „Sokoła” w Dobieszczyźnie.

30 marca odbyło się zebranie Ochotniczej

Straży Pożarnej w Żerkowie, na którym postano-

wiono przeznaczyć wszystkie posiadane środki 

pieniężne w wysokości 400 zł na Pożyczkę Obro-

ny Przeciwlotniczej.

W maju po obfitych opadach deszczu wyla-

ła Lutynia, Lubieszka oraz mniejsze strumyki. 

W Ludwinowie został zerwany most betonowy, 

a wylewająca woda na drodze w Żernikach sięga-

ła 75 cm.

W lipcu do Rejonowej Komendy Uzupełnień 

w Jarocinie zgłosił się mieszkaniec Lubini Małej 

Wojciech Jędraszczak. Był jednym z 4.700 ochot-

ników, którzy wyrazili chęć służby w szeregach 

tak zwanych „żywych torped”. Nazywano tak 

polskie specjalne oddziały wojskowe formowa-

ne w 1939 roku na wypadek agresji III Rzeszy 

na Polskę, których celem było prowadzenie szcze-

gólnie niebezpiecznych zadań bojowych lub akcji 

mających charakter samobójczy.

Także w lipcu minister spraw wewnętrznych 

wydał rozporządzenie o zmianie statusu gmin 
Obchody święta pleszewskiego 
70. pułku piechoty w Żerkowie
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W ramach akcji parcelacyjnej w powiecie jaro-

cińskim na rok 1939 do rozparcelowania przewi-

dziano m.in. część dóbr Paula Carsta w Chrzanie.

Mieszkańcy Lisewa postawili kapliczkę z fi-

gurką Matki Boskiej, obok której wkopano trzy 

krzyże symbolizujące trzy osoby z Lisewa poległe 

w latach 1914-1920.

Ostatnią właścicielką Komorza przed II wojną 

światową była Aniela Zdzitowiecka.

W okresie międzywojennym znacznie spadła 

liczba pasażerów przewożonych przez tutejszą 

kolejkę wąskotorową, stąd linia zaczęła nabierać 

coraz bardziej towarowego charakteru. Ruch oso-

bowy ograniczono do jednej pary pociągów kur-

sujących cztery razy w tygodniu. Trasę pokony-

wały za to składy towarowe, transportując buraki 

cukrowe, ziemniaki, wysłodki, węgiel oraz inne 

środki produkcji potrzebne do pracy obu cukrowni 

i kilku gorzelni.

 Wobec rosnącego zagrożenia wybuchem woj-

ny mieszkańcy ziemi żerkowskiej hojnie wspie-

rali zbiórki pieniężne na rzecz Funduszu Obrony 

Narodowej.

Przed wojną w Żerkowie i okolicach mieszka-

ła ludność pochodzenia niemieckiego. Trudnili się 

oni głównie handlem i rzemiosłem. Wśród nich 

był Ernest Szmidtch będący właścicielem odzie-

dziczonego po ojcu wiatraka w Ludwinowie. 

Miał dwoje dzieci – syna Adolfa urodzonego 

w 1922 roku oraz o dwa lata młodsza córkę Elę. 

Dzieci do klasy czwartej uczęszczały do szkoły 

w Ludwinowie, a następnie uczyły się w Łuszcza-

nowie. Młynarz posiadał 1,25 ha ziemi. Do wybu-

chu wojny żył w dobrych stosunkach z miejsco-

wymi chłopami. Bardzo dbał o wiatrak, a także 

jakość produkowanej mąki oraz śruty paszowej. 

Zdarzało się, że nawet w nocy sprawdzał, skąd 

wiał wiatr. Dzięki swej pracy wraz z rodziną nale-

żał do zamożniejszych mieszkańców wsi.

W przededniu wojny część mieszkającej 

na tym terenie mniejszości niemieckiej rozpoczę-

ła działalność wywiadowczą na rzecz III Rzeszy. 

Na podstawie zdobytych informacji przygoto-

wywano tajne dokumenty dla jednostek wojsko-

wych na wypadek wojny z Polską. Jeden z nich, 

datowany na 1 lipca 1939 roku, wydał IX oddział 

niemieckiego Sztabu Generalnego w Berlinie 

z przeznaczeniem dla dowódców wojsk zmotory-

zowanych. Zawierał informacje o ziemi jarociń-

skiej, m.in. o mostach na Warcie, ważniejszych 

przedsiębiorstwach, jarocińskim węźle drogowym 

oraz opisywał Jaraczewo, Nowe Miasto, Jarocin 

i Żerków.



III
 Okupacja niemiecka

1939-1945
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II wojna światowa na ziemi żerkowskiej roz-

poczęła się w dniu 5 września, kiedy to na Żerków 

spadły pierwsze bomby. Ich celem był kościół 

pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika, lecz nie wyrządziły żadnych szkód. Trzy 

dni później, 8 września, w godzinach przedpołu-

dniowych do Żerkowa wkroczyli Niemcy. W tym 

samym dniu weszli również do Chrzana i Lisewa. 

Można więc uznać, że od tego dnia na naszym 

terenie rozpoczęła się okupacja niemiecka. Dnia 

22 września władzę w Żerkowie oficjalnie prze-

jęła policja niemiecka.

13 października na ziemi jarocińskiej zrodzi-

ły się podwaliny ruchu oporu. Powstała wtedy 

powiatowa struktura Narodowej Organizacji 

Wojskowej skupiająca przedwojennych sympa-

tyków Stronnictwa Narodowego. Komendantem 

Powiatowym został Franciszek Gawrych, na-

tomiast na czele obwodu żerkowskiego stanął 

plutonowy Kazimierz Regulski. Organizacja 

na terenie całego powiatu kolportowała konspira-

cyjną gazetkę „Dla Ciebie Polsko”. 

 Wraz z początkiem okupacji rozpoczęły 

się aresztowania wśród tutejszej arystokracji

połączone z zajmowaniem ich posiadłości. 

W październiku władze niemieckie wysiedliły ze 

Śmiełowa rodzinę Chełkowskich. Początkowo 

zostali umieszczeni w obozie dla internowanych 

w Cerekwicy, a następnie wywiezieni do Opocz-

na w Generalnej Guberni. W pałacu śmiełowskim 

zamieszkał Felkner. Do Cerekwicy został rów-

nież przewieziony właściciel Kamienia Wojciech 

Jeske, którego w grudniu 1939 roku przesiedlo-

no do Generalnej Guberni. Jego majątek przejął 

Niemiec Kaiser. Do Generalnej Guberni wywie-

ziono też rodzinę Czarneckich z Przybysławia. 

W ich miejsce majątkiem zarządzał Kurt 

Ossoliński. Okazał się dobrym gospodarzem, 

gdyż cały czas czynna była gorzelnia, piekarnia 

i mleczarnia. Prowadzono nadal hodowlę zwierząt 

i uprawę pól.

W tym samym czasie Niemcy zburzyli stojący 

w Żerkowie pomnik ku czci poległych w I wojnie 

światowej. Pozostałe po nim gruzy wysypane zo-

stały na rozwidleniu drogi prowadzącej do Bieź-

dziadowa. Na terenie tutejszej parafii zniszczo-

no także 21 krzyży z drewna, metalu i kamienia. 

Podobnie postąpiono z dziewiętnastoma figurami 

świętych, w tym ze stojącym na rynku pomnikiem 

św. Wawrzyńca.  

Pomnik św. Wawrzyńca na rynku w Żerkowie

Represje władz niemieckich dotknęły rów-

nież miejscową inteligencję. Od początku oku-

pacji rozpoczęły się aresztowania żerkowskich 

nauczycieli. Początkowo przetrzymywano ich, 

wraz z innymi zatrzymanymi z całej ziemi jaro-

cińskiej, w klasztorze franciszkanów w Jaroci-

nie. W nocy z 8 na 9 grudnia 1939 roku wysłani 

zostali pociągiem z jarocińskiego dworca PKP 

do obozu przesiedleńczego w Cerekwicy, a na-

stępnie na teren Generalnej Guberni.

Prócz tego, decyzją władz okupacyjnych 

we wszystkich opanowanych miejscowościach 

brano zakładników jako zabezpieczenie przed 

ewentualnymi wystąpieniami przeciw Wehrmach-

towi. W ramach tych działań, najprawdopodobniej 

w październiku 1939 roku, w Żerkowie areszto-

wano nauczyciela Wacława Kaczmarka i poli-

cjanta Stanisława Grendę. Zakładników przetrzy-

mywano w piwnicach miejscowego posterunku 

żandarmerii. W październiku 1939 roku na terenie
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powiatu jarocińskiego rozpoczęły się również 

aresztowania ludności pochodzenia żydowskiego.

Wśród zatrzymanych znalazł się mieszkający 

w Żerkowie Fabian.

Władze niemieckie zamknęły żerkowską szkołę

i kościół pod wezwaniem św. Stanisława Bisku-

pa i Męczennika. Zarekwirowany został sztandar 

miejscowej jednostki straży pożarnej, a tutejsi 

strażacy zmuszeni byli działać pod niemieckim 

kierownictwem. 

17 październiku aresztowano Jana Zborow-

skiego pełniącego funkcję kierownika szkoły 

w Stęgoszy. Po zatrzymaniu zaginął bez wieści.

Władze okupacyjne stopniowo przejmowały 

polskie przedsiębiorstwa. Spółdzielnię Rolniczo-

-Handlową „Rolnik” w Żerkowie przekształcono 

w przedsiębiorstwo niemieckie. Zamknięto miej-

scowy Bank Spółdzielczy, a zamiast niego powstał 

bank niemiecki. Natomiast Spółdzielnia Mleczarska 

z Przybysławia działała pod zarządem niemieckim. 

W Chrzanie sołtysem został Niemiec Rose-

mann, który sukcesywnie niszczył akta tutejszej 

szkoły, przez pięć lat używając ich za podpałkę.

Na zajętym terenie władze niemieckie prowa-

dziły na gospodarkę rabunkową. Już na początku 

okupacji urządzenia pochodzące z lisewskiego 

młyna Niemcy wywieźli do wiatraka w Koźmin-

ku, natomiast turbinę do Magnuszewic. 

Tuż po rozpoczęciu okupacji miejscowa lud-

ność niemiecka dokonywała szeregu samosądów 

na Polakach. Widownią tych zajść był zwłaszcza 

rejon Dobieszczyzny, gdzie znajdowało się naj-

większe na ziemi żerkowskiej skupisko Niemców. 

W ich trakcie zniszczeniu uległ również miejsco-

wy pomnik ofiar I wojny światowej.

Niektórzy mieszkający tu Niemcy wstępowali 

do Wermachtu bądź oddziałów SS i rozpoczyna-

li prześladowania Polaków, z którymi do tej pory 

sąsiadowali. Wśród nich był m.in. syn młynarza 

z Ludwinowa Ernsta Szmidtcha – Adolf. Wstąpił 

prawdopodobnie do oddziałów SS, gdyż miej-

scowa ludność często widywała go chodzącego 

w czarnym mundurze. Od tego czasu zmienił się 

bardzo w stosunku do swych znajomych, z który-

mi kiedyś mieszkał i uczęszczał do szkoły. Czę-

sto bił ludzi i znęcał się nad nimi.  Zamożniejsi  

gospodarze zostali wysiedleni z Ludwinowa i ro-

dzina Szmidtchów zamieszkała w największym 

gospodarstwie należącym dotychczas do Pań-

czaka. Najprawdopodobniej w 1941 roku Adolf 

Szmidtch został wysłany wraz ze swym oddziałem 

pod granicę radziecką. Dzięki czemu, mimo oku-

pacji, ludzie w Ludwinowie mogli żyć spokojniej, 

nie obawiając się z jego strony napaści.

26 października Niemcy włączyli do Rzeszy 

Okręg Poznań, w skład którego weszła ziemia 

żerkowska. Nowy porządek administracyjny spo-

wodował wprowadzenie niemieckiego nazewnic-

twa miejscowości. 2 listopada urzędowanie w Żer-

kowie objął komisarz obwodu SS Obersturm-

führer Wolfgang Dörner, który pełnił tę funkcję 

do stycznia 1945 roku. 

27 listopada landrat powiatu jarocińskiego 

Orlowski zarządził wymianę złotych na środki 

płatnicze w markach niemieckich. Operacja miała 

odbywać się w Jarocinie, Jaraczewie oraz Żerko-

wie w miejscach wyznaczonych przez Powiatową

Kasę Komunalną i Oszczędności w Jarocinie

i potrwać do dnia 9 grudnia.

Tablica pamiątkowa poświęcona 
Janowi Zborowskiemu znajdująca się 

na budynku szkoły w Stęgoszy
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W marcu  Obersturmführer Wolfgang Dörner 

zorganizował w Żerkowie grupę Nationalsozia-

listische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowo-

socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników 

– NSDAP).

Także w marcu w budynku szkoły w Chrzanie

Niemcy stworzyli obóz dla jeńców brytyjskich 

wziętych do niewoli w kampanii norweskiej 

i francuskiej. Pierwszy transport z Brytyjczykami

przybył w sierpniu tego roku. Jeńcy zmuszani 

byli do pracy w tutejszym folwarku, budowali

drogę do Podlesia oraz wzorcową niemiecką wieś 

w Radlińcu. Ponadto pracowali przy budowie 

basenów kąpielowych w Żerkowie, pokonując 

codziennie pieszo 10 km. Obóz jeniecki nadzo-

rował Obersturmführer Wolfgang Dörner, który 

w trakcie inspekcji brutalnie katował przebywa-

jących tam Anglików. O surowym traktowaniu 

tutejszych jeńców świadczyły chociażby rosnące 

na terenie obozu drzewa morwy, które głodni An-

glicy pozbawili liści i kory. Informacje o brutal-

nym traktowaniu jeńców dotarły do Międzynaro-

dowego Czerwonego Krzyża. Do obozu przybyła 

specjalna komisja, w rezultacie czego więźnio-

wie otrzymali niezbędne środki higieny. Po tej 

inspekcji nic się jednak nie zmieniło w ich po-

łożeniu. Mimo ostrzeżeń i grożącej kary śmierci

miejscowa ludność cały czas dokarmiała uwię-

zionych. Robiono to w przemyślny sposób. Jeńcy 

celowo wieszali na płotach swe okrycia wierzch-

nie, natomiast przechodzący Polacy wrzucali do 

nich jedzenie i papierosy. Dokarmiali ich również 

mieszkańcy Żerkowa, ukrywając jedzenie na te-

renie budowy basenów. Oprócz spontanicznego 

wsparcia, w mieszkaniu Ludwika Klarzyńskiego 

w Jarocinie powstał punkt pomocy dla jeńców. 

Przygotowane tu paczki z żywnością i odzieżą 

umieszczano w umówionym miejscu przy domu 

dla wartowników. Z powodu nieustającej pomocy 

dla jeńców landrat Orlowski 26 sierpnia wydał na-

stępujące zarządzenie:

1940 r.

Władze okupacyjne rozpoczęły rabowanie 

kościołów i niszczenie przedmiotów kultu religij-

nego. Na początku tego roku na polecenie komi-

sarza urzędowego z Żerkowa Obersturmführera 

Wolfganga Dörnera zabrano z Pogorzelicy przy-

drożne krzyże oraz figury. W kościele pod wezwa-

niem św. Jana Chrzciciela w Brzostkowie zare-

kwirowano wykonaną w październiku 1840 roku 

metalową rzeźbę przedstawiającą chrzest Chrystu-

sa, poświęcony św. Wojciechowi dzwon o wadze 

55 kg oraz renesansową puszkę z pozłacanego 

srebra. Ponadto skonfiskowano księgi metrykal-

ne, z których po wojnie udało się dwie odzyskać. 

Z kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych 

w Kretkowie zrabowano 18 mosiężnych lichtarzy 

z mosiądzu, ołowiu i cynku oraz kociołek lawabo.

14 kwietnia wywiezione zostały stamtąd dwa 

dzwony, najpierw do Żerkowa, później do skład-

nicy powiatowej w Jarocinie. Pierwszy z nich, 

odlany w 1530 roku, nosił napis: „O REX GLO-

RIAE VENI CUM PACE 1530”. Drugi z 1650 

roku posiadał inskrypcję: „ PRECIBUS ET ME-

RITEIS B. M. SEMPER VIRGINIS ET VIUM 

SANCTORUM PERDUCAT NOS DOMINUS 

AD REGNA 1650”. Dzwon ten przed wywie-

zieniem został rozbity, zapewne w celu ułatwie-

nia transportu. Ponadto na terenie parafii ścięto 

17 krzyży oraz zniszczono osiem murowanych 

figur świętych. Z kościoła pod wezwaniem Na-

rodzenia Najświętszej Marii Panny we Lgowie 

zabrany został dzwon o wadze 75 kg. Zniszcze-

niu uległ również krzyż choleryczny w Lisewie 

i tutejsza kapliczka z figurką Matki Boskiej. 

Podczas rozbiórki, której świadkami byli: 

Juskowiak, Ratajczak, Karcz i Pawlak, figura 

uległa uszkodzeniu. Udało się jednak przechować 

ją przez cały okres okupacji na strychu Ratajcza-

ków, pomimo obecności Niemca mieszkającego 

w ich domu.
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Zasiłki z tytułu opieki dla polaków.

Pomimo umieszczenia w powiecie angielscy 

jeńcy wojenni otrzymują dostateczne wyżywienie 

usiłuje ludność polska powiatu podsuwać 

im w sposób niedozwolony większe 

ilości środków żywnościowych.

To karygodne działanie, jak również stałe 

uprawnianie pokątnego handlu artykułami żyw-

nościowymi wśród ludności polskie,  świadczy 

o nadzwyczaj obfitym zaopatrzeniu polaków za-

mieszkałych w powiecie Jarotschin.

Z tego powodu zarządziłem zupełne wstrzyma-

nie wypłaty zasiłków dla tak zwanych potrzebują-

cych pomocy polaków nasamprzód na przeciąg 3 

miesięcy w oczekiwaniu, że będą oni wspomagani 

przez własne społeczeństwo w drodze dostarcze-

nia im środków żywnościowych.

Przedkładanie wniosków o wsparcie przed 

upływem powyższego terminu jest bezcelowe, 

ponieważ nie będą one opracowane.

Jarotschin 26 sierpnia 1940

Der Landrat

ców, którą udało się dostarczyć do konsulatu Sta-

nów Zjednoczonych w Berlinie. Jesienią 1940 r.

Peacy uciekł z obozu wspomagany przez Pola-

ków. Na uciekiniera czekał robotnik Czesław Zię-

tek, który przewiózł go do Annapola. Anglik prze-

bywał tam około dwóch tygodni, w tym czasie 

w całej okolicy gestapo prowadziło intensywne

poszukiwania. Doradzono mu, aby zamiast 

do Rumunii, uciekał na Białystok w kierunku 

Związku Radzieckiego. Jednak, by wtopił się 

w tłum, przebrano go za chłopa i wyposażono 

w motykę, gdyż był to okres wykopków. Ponad-

to Hoinka napisał mu po rosyjsku gryps z prośbą 

o wskazanie drogi. Przed dalszą ucieczką w an-

napolskim lesie wykonano fotografię, na której 

widnieje kpt. Peacy oraz organizujący mu uciecz-

kę Hoinka, a także dwie kobiety – prawdopodob-

nie Sablikowa i Irena Marzec. Na wypadek swo-

jej śmierci Peacy zostawił swój angielski adres 

z prośbą o przesłanie fotografii matce. Po wojnie 

okazało się, że Anglik przeżył wojnę, zaś na ręce 

Eugeniusza Hoinki dotarło drogą dyplomatyczną 

pisemne podziękowanie od naczelnego dowódcy

korpusu ekspedycyjnego sprzymierzonych sił 

lotniczych. Nie była to jedyna ucieczka z obozu

w Chrzanie. Jeden z Anglików uciekł z pracy 

w Radlińcu. Znalazł go mieszkaniec Chrzana, 

który dał mu cywilne ubranie, jedzenie i pod-

prowadził w kierunku Dębna. Jeńcy uciekli też 

z budowy drogi do Podlesia. Z pięciu zbiegów 

Niemcy schwytali jednego.
Tablica pamiątkowa poświęcona więzionym 

znajdująca się na budynku szkoły w Chrzanie

Pracownik urzędu finansowego w Jarocinie 

– Eugeniusz Hoinka zorganizował w urzędzie taj-

ną kasę zapomogową dla biednych i jeńców an-

gielskich. Skarbnikiem została Sablikowa. Niektó-

rzy Niemcy wiedzieli o jej istnieniu, jednak jej nie 

zadenuncjowali. Jednym z nich był Regierungsrat 

Heinrich Feltgen. Po nawiązaniu kontaktu z An-

glikami z obozu jeden z nich kpt. R. T. H. Peacy 

sporządził listę 80 przetrzymywanych tam jeń-
Budynek obozu jenieckiego, obecna szkoła w Chrzanie 

(stan współczesny)
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Na podstawie pisma komisarza szkolnego 

z 19 grudnia 1939 roku wiosną 1940 roku landrat 

Orlowski zadecydował o otwarciu szkół m.in. 

w Kretkowie i Stęgoszy. Przeznaczone były one 

dla dzieci w wieku 7-12 lat. Władze jednak starały 

się utrudnić kształcenie nawet na tak podstawo-

wym poziomie, stąd też wobec uczniów stosowano

różne szykany. Jedną z nich był wymóg docho-

dzenia do szkoły pieszo, zakazując korzystania 

z jakichkolwiek środków transportu. Niesubordy-

nację karano chłostą. 

Władze okupacyjne wykorzystały przedwojen-

ne polskie plany zagospodarowania parku, stąd

też od 1940 roku w miejscu istniejącego dotych-

czas stawu parkowego rozpoczęto prace przy 

budowie zespołu basenów kąpielowych. Teren 

kąpieliska wzbogacono stylowym budynkiem ła-

zienek. Do pracy Niemcy wykorzystywali Pola-

ków oraz jeńców brytyjskich z pobliskiego obozu 

w Chrzanie.

W ramach realizacji polityki antysemickiej, 

prócz zatrzymań ludności pochodzenia żydow-

skiego, Niemcy zniszczyli cmentarz żydowski 

w pobliskim lesie oraz synagogę wraz z domami 

gminy żydowskiej. Pozyskane w ten sposób ka-

mienie oraz macewy z cmentarza wykorzystano 

jako materiał budowlany. 

W maju wysłano z Żerkowa i okolic pierwszy 

transport polskich rodzin do Generalnej Guberni. 

Stanowiło to początek akcji germanizowania tere-

nów włączonych do Rzeszy. Ich celem było osie-

dlenie obywateli narodowości niemieckiej w miej-

sce wysiedlonych Polaków. Ogółem wywieziono 

150 rodzin, mężczyzn zaś kierowano na roboty

przymusowe do Niemiec. Z Lisewa w dniu

10 listopada wysiedlono 16 rodzin. 

Cmentarz żydowski w lesie żerkowskim

Mieszkający w pałacu w Śmiełowie Felkner 

zlikwidował zbiory tamtejszej biblioteki, kolek-

cję rzeźb, zniszczył również pomnik Mickiewicza 

i pień „Dębu Mickiewicza” w przypałacowym 

parku. Po nim zamieszkał w pałacu emerytowany 

oficer Meinert wraz z żoną. W przeciwieństwie 

do poprzednika otoczył opieką zarówno pałac, 

jak i przyległy park, w efekcie czego majętność 

Chełkowskich nie doznała w czasie okupacji 

większych zniszczeń.

1941 r.
Do września w obozie jenieckim w Chrzanie 

Niemcy przetrzymywali około 180 Brytyjczyków. 

Po ukończeniu budowy Radlińca Anglików prze-

wieziono do większych obozów w Szubinie i Pile. 

20 września w miejscu zlikwidowanego obozu je-

nieckiego zorganizowano w Chrzanie obóz karny 

(straflager) dla Polaków skazanych za drobne wy-

kroczenia. Przebywało w nim około 80 więźniów. 

Podobnie jak wcześniej jeńcy brytyjscy, Polacy 

pracowali przy budowie drogi w Pawłowicach, 

żerkowskiego kąpieliska, w polu oraz przy roz-

Budowa basenów kąpielowych w Żerkowie
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biórce pałacu w Żerkowie. Skazanych do obozu 

kierował landrat Orlowski, a nadzorował go Obe-

rsturmführer Wolfgang Dörner, który maltreto-

wał osadzonych tu Polaków, tak samo jak jeńców 

brytyjskich.

Okupanci kontynuowali także akcję przeciwko 

polskim duchownym. 6 października aresztowano 

żerkowskiego wikariusza księdza Jana Mądrego 

i proboszcza księdza Jana Nepomucena Chrzana. 

W latach 1941-1942 rozebrany został opu-

stoszały pałac w Żerkowie. Pochodzący z około 

1690 roku gmach, wybudowany został na pod-

stawie projektu Jana Catenazziego jako siedziba 

ówczesnego właściciela miasta Macieja Radomic-

kiego. Dla goszczącego w okolicy Adama Mic-

kiewicza stał się prawdopodobnie pierwowzorem 

słynnego zamku, o jaki toczono spór w „Panu 

Tadeuszu”. Według szacunków sprzed 1 września 

1939 roku  pałac wart był 250.000 przedwojen-

nych złotych. Rozbiórki dokonali przebywający 

w obozie w Chrzanie Polacy oraz zmuszani do 

pracy w niedzielę mieszkańcy miasta, których 

wyłapywano po mszy przy wyjściu z kościoła.

Przetrzymywani byli najpierw w Forcie VII 

w Poznaniu, a następnie, jak wielu polskich du-

chownych, trafili do obozu koncentracyjnego 

w Dachau. 

Także w październiku władze niemieckie za-

mknęły kościół pod wezwaniem Wszystkich 

Świętych w Kretkowie. Tutejszego proboszcza 

księdza Piotra Sobiecha wywieziono do General-

nej Guberni. Niemcy planowali rozbiórkę kret-

kowskiego kościoła i zbudowania na jego miejscu 

wzorcowego gospodarstwa rolnego, jednak plany 

te nie zostały zrealizowane.

Tablica pamiątkowa poświęcona 
żerkowskim księżom znajdująca się 

w kaplicy NMP w kościele w Żerkowie

Robotnicy przy rozbiórce pałacu w Żerkowie
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Rozbiórka żerkowskiego pałacu
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Z uzyskanej z prac rozbiórkowych cegły 

Niemcy wybudowali osiedle domków jednoro-

dzinnych, które oddano do użytkowania 7 grudnia. 

Domy miały służyć przesiedlonym tu Niemcom 

sprowadzanym z terenu Związku Radzieckiego, 

Morza Bałtyckiego oraz Morza Czarnego. 

Władze niemieckie nadal kontynuowały akcję 

rabunku mienia kościelnego. 5 października gesta-

po przystąpiło do rekwizycji mienia kościoła pod 

wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczenni-

ka w Żerkowie. Zabrano czerwony ornat z bro-

katu z 1937 roku, czerwony ornat z haftowanego 

adamaszku z 1701 roku, czerwona kapę ze zło-

tym haftem z 1637 roku, wieczną lampkę ze sre-

bra, bogato rzeźbioną srebrną puszkę z 1715 roku 

oraz kielich. Po wojnie udało się odzyskać pusz-

kę oraz kielich. Zabranych zostało również pięć 

dzwonów. Największy z nich o wadze 450 kg 

odlano w 1637 roku. Nosił on napis „S.STANI-

SLAE ORA PRO NOBIS”. Drugi z dzwonów 

o wadze 250 kg odlany był w 1620 roku. Pozostałe

trzy ważyły 90, 70 i 20 kg. 

Niemcy zgodzili się na otwarcie kolejnych 

szkół w okolicach Żerkowa. Były to placówki 

w Antoninie, Bieździadowie i Komorzu.

1942 r.
1 lipca w obozie w Dachau zmarł z wycień-

czenia wywołanego zapaleniem płuc ksiądz Jan 

Nepomucen Chrzan, zarejestrowany tam jako nu-

mer 28097. Jego ciało zostało spalone.

Między 20 września a 20 listopada zamknięty 

był obóz karny dla Polaków w Chrzanie.

Budowa osiedla „Budki” w Żerkowie

Plac budowy od strony zachodniej. 
W głębi z lewej strony, widać budynek poczty

W tym samym czasie z kościoła pod wezwa-

niem św. Wojciecha w Pogorzelicy zarekwiro-

wano trzy dzwony o wadze 560, 400 i 280 kg 

wraz z sygnaturką z czwartej ćwierci XIX wieku, 

odlaną przez Franciszka Leporowskiego w Po-

znaniu. W sumie pogorzelicką świątynię Niemcy 

ograbili na kwotę 45.000 przedwojennych złotych. 

Straty byłyby większe, gdyby nie ofiarność tutej-

szych wiernych, którzy ukryli monstrancję, dwa 

kielichy, dwa ornaty, puszkę do komunikantów 

oraz część bielizny kościelnej.

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
z dzwonnicą w Żerkowie
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W grudniu jarocińskie struktury Narodowej 

Organizacji Wojskowej, wśród nich obwód żer-

kowski, zostały włączone do Armii Krajowej. 

W ramach ruchu oporu w Żerkowie działał Zwią-

zek Walki Zbrojnej oraz tajne nauczanie. W grud-

niu jarocińskie struktury Narodowej Organizacji 

Wojskowej, wśród nich obwód żerkowski, zostały 

włączone do Armii Krajowej. 

Władze okupacyjne wydały zarządzenie, 

na mocy którego ponownie zamknięto szkołę 

w Komorzu.

stać się wojewódzkim ośrodkiem sportów pły-

wackich.

Budynek restauracji przy kompleksie basenów 
(obecnie reastauracja Morena)

Siedziba władz niemieckich 
- budynek na rynku w Żerkowie

Najprawdopodobniej w tym roku na froncie 

wschodnim zginął syn młynarza z Ludwinowa 

Ernsta Szmidtcha – Adolf.  Dowiedziawszy się 

o jego śmierci, Ernest Szmidtch wraz z żoną i cór-

ką wyjechał do Niemiec. Wywiózł go wozem kon-

nym gospodarz z Ludwinowa – Stefan Żakowski 

z synem.

1943 r.
22 lutego zlikwidowany został obóz pracy 

dla Polaków w Chrzanie. Resztę przebywających 

tu więźniów wywieziono do Fortu VII w Pozna-

niu. W tym samym roku opuszczony budynek 

zaadaptowano na potrzeby szpitala dla ludności 

niemieckiej. 

25 lipca oddano do użytku zespół basenów 

kąpielowych w Żerkowie. Kąpielisko, jak pi-

sał ówczesny „Ostdeutscher Beobachter”, miało 

1944 r.
W ramach prowadzonej przez Niemców poli-

tyki germanizacyjnej do 1944 roku sprowadzono 

na teren Żerkowa ponad 1.300 osób pochodze-

nia niemieckiego. Dla dziewcząt z rodzin prze-

siedleńców zorganizowano w parku obóz Bund 

Deutscher Mädel (Związku Niemieckich Dziew-

cząt – BDM).

Podczas okupacji niemieckiej Żerków dotknę-

ła epidemia duru brzusznego. W walce z chorobą 

bardzo poświęcił się miejscowy lekarz dr Tadeusz 

Jachowski.

Na przełomie listopada i grudnia 1944 roku 

w rejonie Żerków – Chrzan – Dębno zdesanto-

wano kilku rosyjskich spadochroniarzy, których 

celem było zabezpieczenie zaminowanego przez 

Niemców mostu na Warcie w Nowym Mieście. 

Pod osłoną nocy podpłynęli łodziami pod most 

i poprzecinali kable prowadzące do podłożonych 

ładunków. 

Zimą 1944/45 zmarło 60 niemieckich dzieci 

przebywających w chrzańskim szpitalu mieszczą-

cym się w budynku obecnej szkoły. 
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1945 r.
W styczniu ruszyła ofensywa zimowa Armii 

Radzieckiej i Wojska Polskiego. Od 12 stycznia 

wśród Niemców w Żerkowie i okolicy zapano-

wała panika, a następnie zaczęła się ewakuacja.

Miasto oraz pobliski Chrzan wyzwolono 22 stycz-

nia 1945 roku siłami I Frontu Białoruskiego. 

Trzy dni później wyzwolono Dobieszczyznę.

W gminie Żerków, w granicach administra-

cyjnych z 1947 roku, podczas wojny zginę-

ło 102 mieszkańców, zaś 20 prawdopodobnie. 

40 z nich poległo w wyniku działań wojennych, 

6 zamordowano, 36 zginęło w więzieniu lub obo-

zie, 13 w wyniku pracy przymusowej, natomiast 

7 na skutek chorób, wycieńczenia lub podczas 

ukrywania się. W poszczególnych gromadach, 

w granicach po 1956 roku, straty wyglądały na-

stępująco: w gromadzie Dobieszczyzna zginę-

ły 42 osoby, w tym: 18 rolników, 23 robotni-

ków i rzemieślników oraz jeden przedstawiciel 

inteligencji; w gromadzie Przybysław zginęło 

30 mieszkańców, w tym: 8 rolników, 17 robot-

ników i rzemieślników, 2 przedstawiciel inteli-

gencji oraz 3 przedstawicieli innych zawodów; 

w gromadzie Żerków zginęło 50 osób, w tym: 

22 rolników, 17 robotników i rzemieślników, 

5 przedstawiciel inteligencji oraz 6 przedstawicie-

li innych zawodów. W samym Żerkowie zginęło 

18 mieszkańców, w tym: 3 rolników, 8 robotni-

ków i rzemieślników, 2 przedstawiciel inteligencji 

oraz 5 przedstawicieli innych zawodów. Do obozu 

koncentracyjnego w Dachau wysłano 7 mieszkań-

ców miasta, z czego powróciło dwóch.

W czasie II wojny światowej wąskotorowa 

linia kolejowa do Komorza, wraz z odgałęzieniem 

Przybysław – Lgów, zaczęła stopniowo podupa-

dać z uwagi na swój peryferyjny charakter.



IV
Okres powojenny

1945-1989
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1945 r.
27 stycznia, tuż po wyzwoleniu, rozpoczęli 

urzędowanie w mieście przedstawiciele polskiej 

administracji. Powstały biura Zarządu Gminne-

go. 10 lutego stanowisko wójta objął Franciszek 

Walczak. Tworząca swe podwaliny nowa władza, 

w lutym zorganizowała komitet miejski Polskiej 

Partii Robotniczej. W tym roku powstało tu rów-

nież koło Związku Walki Młodych. Do tworzenia 

miejscowego posterunku Milicji Obywatelskiej 

przystąpił Ludwik Kufliński, a jej pierwszym 

komendantem został Stanisław Kmieciak. 

W tym czasie w okolicy działał oddział 

„Sabina”, który zaatakował milicyjny posterunek, 

nie wyrządził jednak zbyt wielu szkód. 

Bardzo szybko, bo już w marcu, wznowiło 

działalność Koło Śpiewacze „Lutnia”, jako pierw-

szy chór jarocińskiego V Okręgu. Jego dyrygen-

tem był Teofil Florkowski. 

z Bieździadowa. Członkami zostali: ksiądz pro-

boszcz Zbigniew Polanowski, Wiktor Rybacki, 

Stanisław Kopeć z Żerkowa, Stanisław Królak 

z Bieździadowa, Ignacy Rogacki z Lisewa, Antoni 

Marchwiak ze Stęgoszy, Walenty Podlewski z Ko-

morza oraz Antoni Grześkowiak z Łuszczanowa. 

Na zebraniu ponadto podjęto uchwałę o przystą-

pieniu spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spół-

dzielni Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Central-

nej Kasy Spółek Rolniczych. Bank funkcjonował 

pod nazwą Bank Ludowy w Żerkowie, a jego kie-

rownikiem został Stanisław Szóstek, który pełnił 

tę funkcję do 1955 roku.

W oficynach opuszczonego przez Chełkow-

skich pałacu w Śmiełowie ulokowano lokatorów, 

a gmach główny przekazano miejscowej szkole 

im. Adama Mickiewicza. W pokoju, w którym 

przebywał Adam Mickiewicz, otwarta została 

biblioteka. Pomimo trudnej powojennej sytuacji 

w Śmiełowie gościł Jarosław Iwaszkiewicz.

Nowa władza rozpoczęła przejmowanie opusz-

czonych majątków. Pierwszym powojennym ad-

ministratorem majątku w Przybysławiu był Fran-

ciszek Jankowski. W ramach przeprowadzonej 

Reformy Rolnej przemianowano go na Zakład 

Hodowli Roślin. Działała też hodowla kur, któ-

ra później upadła. W pochodzącym z XIX wieku 

dworze zorganizowano jedną klasę szkoły po-

wszechnej wraz ze świetlicą. We wschodniej czę-

ści mieściły się biura majątku, a na piętrze dwa 

mieszkania. Nieco później w pałacu utworzono 

ochronkę dla dzieci. W tym czasie upaństwowio-

no również majątek w Kamieniu.

1946 r.
W ramach reorganizacji administracji utwo-

rzono w Żerkowie Zarząd Gminy, na czele któ-

rego stał wójt Alfons Buliński, który sprawował 

tę funkcję do 1950 roku. Powstałemu Zarządo-

wi Miejskiemu przewodził burmistrz Kazimierz 

Jędraszczyk. Leżące zaś na terenie gminy wsie 

Koło Śpiewacze „Lutnia” 
po wznowieniu działalności

1 maja z inicjatywy Wiktora Rybackiego, Sta-

nisława Szóstka, Wiktora Weissa, Władysława 

Witczaka i Franciszka Jerzyniaka wznowił dzia-

łalność Bank Spółdzielczy w Żerkowie. 12 listo-

pada odbyło się pierwsze po wyzwoleniu nad-

zwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia 

członków Banku Ludowego w Żerkowie z udzia-

łem 98 członków. Na pełniącego funkcję prezesa 

Rady Nadzorczej wybrano Władysława Witczaka 
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Lubinia Wielka wraz z pobliskimi Glinkami oraz 

Dobieszczyzna zostały scalone w jedną wieś 

o nazwie Dobieszczyzna. 

Nowo wybranym prezesem Rady Nadzorczej 

Banku Ludowego w Żerkowie został Władysław 

Witczak. Swą funkcję pełnił do 1949 roku. 

Na terenie parku miejskiego w Żerkowie 

powstał ośrodek kolonijny. W istniejących tam 

barakach przebywała w okresie letnim młodzież 

z zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. 

 Miasto liczyło wtedy 1.574 mieszkańców, 

w tym 83 rzemieślników zamieszkujących 193 

domy. Podobne zaludnienie Żerkowa odnotowano 

podczas spisu z 1931 roku.

 Po okresie okupacji stopniowo powracał 

w Śmiełowie kult postaci Adama Mickiewicza, 

zapoczątkowany przez Chełkowskich, dotychcza-

sowych właścicieli śmiełowskiego pałacu. Było to 

możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli pra-

cujących w tutejszej szkole, mieszczącej się w bu-

dynku pałacowym. Dzięki nim również udało się 

skutecznie chronić pałac przed nadmierną dewa-

stacją. 

1947 r.
13 lipca Koło Śpiewu „Lutnia” zorganizowało 

w Żerkowie Zjazd V Okręgu Chórów z udziałem 

około 400 śpiewaków.

Nie wszyscy mieszkańcy Żerkowa popierali 

wprowadzony w Polsce nowy system polityczny. 

Jeden z nich – Henryk Adamczak, wraz z kolega-

mi, nawiązał kontakt z antykomunistycznym pod-

ziemiem i powołali wspólnie do życia organizację 

„Biała Róża”. Członkowie grupy wywodzili się 

ze Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Męskiej 

prowadzonej przez księdza Zbigniewa Polanow-

skiego. Działalność swą skupili na kolportażu 

na terenie miasta ulotek o treści niepodległościo-

wej i antykomunistycznej. Nosiły one tytuły: „Po-

lacy w Imię Wiary i Ojczyzny”, „Państwo i Ko-

ściół”, „Rząd Stalina stoi na glinianych nogach. 

Komunizm się skończy i się rozleci”. Rozwiesza-

li również ręcznie malowane plakaty dotyczące

„Krwawych hord Stalina”, ofiar Katynia itp. Prócz 

tego zrywali plakaty ówczesnych władz i wysyłali

ostrzeżenia do szczególnie aktywnych działaczy 

komunistycznych.

Staraniem mieszkańców Dobieszczyzny od-

nowiony został miejscowy pomnik, który uległ 

zniszczeniu w trakcie okupacji. Listę ofiar uzupeł-

niono o nazwiska 20 mieszkańców tej miejscowo-

ści, którzy stracili życie w trakcie ostatniej wojny. 

Pomnik poświęcony poległym
 w Dobieszczyźnie (stan współczesny)

Oficyna pałacu śmiełowskiego 
(stan z roku 1955)
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Do wsi przybyły wtedy z Wileńszczyzny siostry 

salezjanki. Ulokowane zostały w opuszczonym 

dworku, który zamieniono na klasztor i sieroci-

niec. Budynek ten pochodził z XIX wieku i został 

wybudowany przez  Kirschsteinów, ówczesnych 

właścicieli wsi.

Dekretem prymasa kardynała Augusta Hlonda 

do parafii w Kretkowie przyłączone zostały Roga-

szyce, uprzednio należące do parafii w Żerkowie. 

W tym roku zmarł mieszkający w Chwałowie 

chłopski działacz samorządowy i spółdzielczy 

Walenty Jacoszek. Pełnił on wiele funkcji m.in. 

był członkiem sejmiku powiatowego oraz nadzoru 

szkolnego, zastępcą wójta, członkiem Spółdzielni 

Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Żerkowie, za-

siadał również w Radzie Nadzorczej Banku Spół-

dzielczego w Żerkowie. Pamiętany był zwłaszcza 

jako autor najlepszego pamiętnika umieszczone-

go w zbiorze „Pamiętniki chłopów” i uznanego 

za najwybitniejszą polską książkę 1936 roku. 

1948 r.
Józef Matuszak wznowił działalność młyna 

w Lisewie. Aby jednak to nastąpiło, potrzebna 

była rozprawa Skarbu Państwa w sądzie w celu 

odzyskania zagarniętych przez Niemców urzą-

dzeń. Po odzyskaniu całej infrastruktury rozpo-

czął usuwanie zniszczeń wojennych i od pod-

staw składał urządzenia młyńskie. Jednak bardzo 

często psuła się turbina, która była wewnątrz 

uszkodzona. W tej sytuacji młyn funkcjonował 

tylko dzięki zdolnościom mechanicznym młyna-

rza. 12 października w Lisewie wybuchł pożar 

w zagrodzie Ignacego Nawrota. Przeniósł się na-

stępnie na kolejne domy i budynki gospodarcze. 

Najbardziej ucierpiała w nim dwunastoosobo-

wa rodzina Guzków, którą ulokowano w dwóch

pokojach mieszkalnych tutejszej szkoły, gdzie 

przebywali do października 1953 roku. 

Reaktywowany tuż po wyzwoleniu chór 

„Lutnia” praktycznie zawiesił swą działalność. 

Było to rezultatem szeregu nieporozumień nara-

stąjących wewnątrz chóru.

Parafianie z kościoła pod wezwaniem św. 

Wojciecha w Pogorzelicy z własnych środków 

zakupili nowy dzwon, który umieścili w miejscu 

dzwonów zrabowanych przez władze okupacyjne 

oraz odnowili ołtarz.

W ramach akcji parcelacyjnej podzielono ma-

jątek w Kamieniu. Ziemie o powierzchni od 9

do 13 ha przekazano byłym pracownikom.

Po kilkuletniej przerwie wznowił pracę wiatrak 

w Ludwinowie. Uruchomił go młynarz z Pyzdr 

Jan Bączkiewicz, który od 1949 roku wraz z córką 

i wnuczką zamieszkał w domu przy wiatraku.

W tym roku zmarł pochodzący z Kamienia

Ludwik Broekere – pianista, dyrygent i nauczyciel 

muzyki w Poznaniu, gdzie przez 13 lat prowadził 

klasę fortepianu w tamtejszym Konserwatorium 

Muzycznym.

1949 r.
W dniu 9 października członkowie żerkowskiej 

organizacji „Biała Róża” porozwieszali w mieście 

plakaty oraz kolportowali ulotki. W nocy z 19 

na 20 października funkcjonariusze Urzędu Bez-

pieczeństwa z Jarocina aresztowali cały siedmio-

osobowy skład grupy. Przewieziono ich do aresztu 

Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Jarocinie 

przy ulicy T. Kościuszki. Tuż po zatrzymaniu roz-

poczęło się brutalne śledztwo. Szczególnie celował 

w tym młody porucznik Adam G., który bił skaza-

nych podczas wielogodzinnych przesłuchań.

Nowo powstała Polska Zjednoczona Partia 

Robotnicza przeprowadziła w kraju akcję połą-

czeniowo-rejestracyjną mająca na celu ustalenie 

faktycznej liczby członków. Zebranie gminne 

w Żerkowie nie zgromadziło nawet połowy osób 

należących do organizacji.

W Żerkowie utworzone zostały dwie biblioteki:

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Gromadzka 

Biblioteka Publiczna.
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Decyzją władz zaczęto tworzyć w Polsce Pań-

stwowe Gospodarstwa Rolne. Powstawały one 

na gruntach pochodzących z parcelacji dóbr prze-

jętych po przedwojennych właścicielach. Utwo-

rzony w Raszewach PGR miał swoją siedzibę 

w tutejszym pałacu. Budynek ten, wybudowany 

w latach 1887-1890 według projektu Zygmunta 

Gogolewskiego, był pierwotnie siedzibą Michała 

Czarneckiego, ówczesnego właściciela wsi.

czeństwa, gdyż wspierające kopułę drewniane 

kolumny nie były wystarczająco zabezpieczone 

i uległy zniszczeniu. 

Prócz 500 ha dóbr w Raszewach kombinat 

obejmował swym zasięgiem również dawne fol-

warki w Pogorzelicy, Komorzu oraz pałac i 356 

hektarowy majątek w Kretkowie, gdzie mieściła 

się licząca 5.550 sztuk ferma trzody chlewnej. Pod 

zarząd PGR-u włączono również majątek i pałac 

w Śmiełowie. 

W ramach prowadzonej parcelacji istniejący 

przed wojną folwark w Żółkowie został przejęty 

i przekształcony w Gminną Spółdzielnię „Samo-

pomoc Chłopska” w Żerkowie. Na jego obszer-

nym podwórzu urządzono składowisko materia-

łów masowych. W pałacu ulokowane zostało kie-

rownictwo spółdzielni.

Spółdzielnia Mleczarska z  Przybysławia 

została włączona pod zarząd Spółdzielni Mleczar-

skiej z Jarocina.

Pod koniec lat czterdziestych zdjęto hełm 

z wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Brzost-

kowie. Powodowane to było względami bezpie-

Kościół św. Jana Chrzciciela w Brzostkowie

Pomnik ku czci poległych na cmentarzu w Pogorzelicy 
(stan z roku 1996)

Pałac w Raszewach

Na cmentarzu parafialnym w Pogorzelicy od-

słonięto pomnik upamiętniający 36 mieszkańców 

poległych w czasie obydwu wojen światowych.

Tworzenie Państwowych Gospodarstw Rol-

nych z własnym transportem oraz zamknię-

cie cukrowni w Komorzu spowodowało dalsze 

zamieranie miejscowej linii wąskotorowej. 

Łączyła ona wówczas tylko Komorze z okolicz-

nymi wioskami.

1950 r.
21 lutego zakończyło się śledztwo przeciwko 

członkom żerkowskiej organizacji niepodległo-

ściowej „Biała Róża”. 13 kwietnia na sesji wyjaz-
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dowej w gmachu sądu przy ulicy Wrocławskiej 

w Jarocinie odbyła się rozprawa. Prowadził ją 

major Eugeniusz Lach. Wszystkich członków grupy 

skazano na wieloletnie wyroki. Henryk Adamczak 

skazany został na 5 lat pozbawienia wolności 

oraz utratę praw publicznych i obywatelskich 

praw honorowych na okres 2 lat z przepadkiem 

całego mienia. Przebywał najpierw w areszcie 

w Jarocinie, a następnie w więzieniu w Pleszewie 

i Rawiczu.

Zmiana ustawy o spółdzielczości wymusiła 

dokonanie korekt w zarządzaniu żerkowskim ban-

kiem. W rezultacie tych przeobrażeń przewodni-

czącym Komisji Rewizyjnej Banku Ludowego 

w Żerkowie został Stefan Arndt. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żer-

kowie otrzymała nowy wóz bojowy „Ford Cande”.

1952 r.
Bardzo często władza ludowa w celach pro-

pagandowych organizowała na wsiach zbiorowe 

odstawy zboża tzw. czerwone transporty. Wozy 

chłopskie wiozące zboże były wtedy udekoro-

wane zielenią, szturmówkami i transparentami. 

W 1952 roku jeden z najbardziej efektownych 

czerwonych transportów zorganizowany został 

w Sierszewie. 

W tym samym roku aresztowano i osadzono 

w więzieniu za niedopełnienie obowiązkowych 

dostaw zboża i żywca kilku rolników z Lisewa.

 

1953 r.
Na linii wąskotorowej w Komorzu zainsta-

lowano obrotnicę. Było to wymuszone wprowa-

dzeniem do eksploatacji trzech wagonów mo-

torowych sprowadzonych z Bydgoskich Kolei 

Dojazdowych. Dwa z nich były jednokierunkowe, 

stąd też istniała potrzeba obracania ich na stacjach 

końcowych.

1954 r.
1 września, dzięki staraniom Franciszka Ja-

gielskiego, po 15 letniej przerwie wznowiła dzia-

łalność Szkoła Podstawowa w Lisewie. W roku 

szkolnym 1954/55 funkcjonowały w niej dwie 

klasy (I i II) liczące w sumie 19 uczniów.

W miejscu zniszczonego przez Niemców po-

mnika św. Wawrzyńca na żerkowskim rynku po-

stawiono pomnik ku czci poległych mieszkańców 

z napisem: „BRACIOM POLEGŁYM ZA WOL-

NOŚĆ I OJCZYZNĘ”. 

1955 r.
Przewodniczącym Zarządu Kasy Banku Lu-

dowego w Żerkowie został Bronisław Czaplicki. 

Funkcję tę sprawował do 1956 roku.

W roku szkolnym 1955/56 Szkoła Podstawo-

wa w Lisewie funkcjonowała jako szkoła cztero-

klasowa licząca w sumie 31 uczniów.

Nowy wóz bojowy OSP Żerków

 Podjęta przez nową władzę walka z prywat-

ną przedsiębiorczością spowodowała zamknięcie 

przez Józefa Matuszaka młyna w Lisewie. Było to 

następstwem wysokiego podatku domiarowego, 

który zasądził Urząd Skarbowy.

W Kamieniu powstała Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna. Jej pierwszym przewodniczącym 

był Wacław Jujka.

1951 r.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, zwanej 

również Radą Kasy lub Radą Spółdzielni, Banku 

Ludowego w Żerkowie został Jan Sroka.
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W ramach prowadzonej w całym kraju akcji 

elektryfikacyjnej do sieci energetycznej podłą-

czono Chrzan. W tym samym roku wybudowano 

tu również magazyny Państwowych Zakładów 

Zbożowych. 

Mieszkająca po wojnie u swoich dzieci Maria 

Chełkowska bezskutecznie starała się o odzyska-

nie majątku, w którym planowała stworzenie mu-

zeum mickiewiczowskiego. W podobny sposób 

myśleli członkowie jej rodziny. Prócz nich ideę 

tę podzielali m.in. dziennikarz Tadeusz Jabłoński, 

osoby działające w kulturze i oświacie, Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Oddział 

Powiatowego Wielkopolskiego Towarzystwa

Kulturalnego w Jarocinie. Początkowo planowano 

otwarcie muzeum na przypadającą w 1955 roku 

setną rocznicę śmierci poety. Pomysłu nie udało 

się jednak zrealizować, a jedynym pozytywnym 

rezultatem tych zabiegów był przeprowadzony 

w latach 1955-1956 remont śmiełowskiego pa-

łacu. Zadanie kultywowania mickiewiczowskich 

tradycji tego miejsca spoczęło zatem na barkach 

nauczycieli miejscowej szkoły. Szczególnie na 

tym polu wyróżnił się Wacław Kaczmarek, któ-

ry podjął dawną tradycję domu Chełkowskich 

i pielęgnował pamięć o osobie wieszcza, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem jego pobytu w śmiełow-

skim pałacu. W tym celu stworzył izbę pamiątek 

poświęconą poecie. Wraz z nim pozostali pedago-

dzy m.in. Jan Jajor oraz Janina Andrzejewska sta-

rali się poprzez ciekawe formy pracy z młodzieżą 

i kontakty z tutejszymi mieszkańcami podtrzymać 

tradycje tego miejsca. 

Rynek w Żerkowie

Pomnik poświęcony poległym 
na rynku w Żerkowie

(stan z roku 1978)
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Rozwiązana została rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna w Kamieniu. Ziemia wróciła do by-

łych pracowników. Część z nich jednak oddała

ją za rentę do Państwowego Funduszu Ziemi. 

Obszary te weszły w skład Państwowego Gospo-

darstwa Rolnego. 

1958 r.
W lutym został założony komitet elektryfikacji 

Lisewa. W celu przyspieszenia działań rozpoczęto 

zbieranie wpłat na ten cel.

1 lipca parafię św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika w Żerkowie objął ksiądz prałat Feliks 

Błażejewski.

Podjęte zostały próby wznowienia działalno-

ści chóru „Lutnia” w Żerkowie. Starał się o to 

Zarząd V Okręgu z Jarocina wraz miejscowymi 

działaczami m.in. Mieczysławem Domagalskim. 

Działania te nie przyniosły jednak zamierzonych 

rezultatów.

1959 r.
Decyzją władz kościelnych jesienią 1959 roku 

wszystkie trumny z krypty grobowej kaplicy Go-

rzeńskich z kościoła pod wezwaniem Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny we Lgowie przeniesio-

ne zostały na przykościelny cmentarz. 

W latach 50. zelektryfikowano i zradiofoni-

zowano Przybysław. W miejscowym pałacu zor-

ganizowano ośrodek zdrowia, który działał tam 

przez kilka lat.

W tym samym okresie Jan Bączkiewicz w wia-

traku w Ludwinowie robił już tylko śrut dla zwie-

rząt. Pracował sam i powoli zaczął tracić wzrok. 

Zachorował na zaćmę, jednak nie chciał poddać 

się operacji, pomagali mu wtedy dorywczo młodzi 

chłopcy z wioski, m.in. pogłębiając wraz z mły-

narzem rowki w kołach żarnowych. Mimo utraty 

wzroku Bączkiewicz nadal pracował na wiatraku, 

chodząc z laską, a swych współpracowników roz-

poznawał po krokach.Obraz Matki Boskiej Kretkowskiej

1956 r.
W latach 1956-1968 przewodniczącym Rady 

Kasy Banku Ludowego w Żerkowie został Lu-

dwik Marek. Funkcję tę sprawował do 1968 roku.

Członkami Rady Kasy byli: Władysław 

Witczak, Antoni Niemczyk, Antoni Styś, Leon 

Jacoszek, Ludwik Frąszczak, Walenty Smoczyk, 

Antoni Wosiński, Seweryn Szmytkowski, Franci-

szek Jaśkowiak, Stanisław Radłowski, Stanisław 

Guździoł, Leon Urbaniak, Franciszek Zygmunt 

i Czesław Gola.

1957 r.
W ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem 

Wszystkich Świętych w Kretkowie umieszczono 

obraz nieznanego artysty z wizerunkiem Matki 

Boskiej Opiekunki i Patronki Małżeństw. 

Uczniowie przed pałacem w Śmiełowie
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Pod koniec lat 50. z inicjatywy księdza pra-

łata Feliksa Błażejewskiego na ścianie kaplicy 

cmentarnej pod wezwaniem św. Krzyża została 

wmurowana pamiątkowa tablica. Umieszczono na 

niej napis: „Za Wolność i Ojczyznę Bohaterskim 

Powstańcom; Wlkp. 1918/1919 poległym na polu 

chwały; oraz; Patriotom pomordowanym; w la-

tach 1939-1945; w hitlerowskich obozach kon-

centracyjnych; Wieczna Cześć i Chwała”.

ski ksiądz Stanisław Domagalski i poinformował 

o niej grono pedagogiczne szkoły w Śmiełowie. 

Z uwagi na napięte stosunki na linii państwo-

-kościół kierownik szkoły w czasie planowanych 

odwiedzin wziął urlop. W dniu przyjazdu przed 

budynkiem zebrała się grupa nauczycieli, uczniów 

oraz mieszkańców pałacu. Po powitaniu oprowa-

dzono gości po salach pałacowych, prezentując 

pokój, w którym przebywał Mickiewicz oraz izbę 

pamięci poświęconą jego osobie. Następnie wszyscy

udali się do przypałacowego parku. Prymasa 

żegnał tłum mieszkańców Śmiełowa i okolic, 

którym duszpasterz udzielił błogosławieństwa. 

Po wizycie władze zwolniły z pracy kilka nauczy-

cielek śmiełowskiej szkoły, za, jak to określono, 

„zbytnią wylewność przy powitaniu” prymasa.

Prymas Stefan Wyszyński 
podczas wizyty w Brzostkowie

Dużą aktywnością wykazywały się miejscowe 

organizacje młodzieżowe i partyjne. W Stęgoszy 

powstało jedno z pierwszych i najaktywniej dzia-

łających kół Związku Młodzieży Wiejskiej. Koło 

Związku Młodzieży Polskiej działało w Komo-

rzu, natomiast w Dobieszczyźnie funkcjonowało 

gromadzkie koło Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej.

1960 r.
W dniach 26-27 kwietnia parafię pod we-

zwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Żerkowie wizytował prymas Stefan Wyszyń-

ski. Wizytacja dotyczyła budynków oraz innych 

nieruchomości będących własnością parafii. Po-

nadto prymas uczestniczył w uroczystości bierz-

mowania tutejszej młodzieży. Przy okazji odwie-

dził również pobliski Brzostków oraz Śmiełów. 

O wizycie dowiedział się proboszcz brzostkow-

26 października po raz pierwszy zabłysły 

w Lisewie żarówki elektryczne. Symbolicznego 

włączenia światła dokonał Jan Wlazik.

W tym roku na krótko wznowił działalność 

żerkowski chór, funkcjonując pod patronatem 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

w Żerkowie.

1961 r.
30 marca na Walnym Zgromadzeniu Dele-

gatów Banku Ludowego w Żerkowie, swój pro-

gram wyborczy przedstawił członek władz spółki 

Szczepan Włodarczak ze Lgowa, ubiegający się 

o mandat posła na Sejm.

Tablica pamiątkowa umieszczona 
na kaplicy św. Krzyża w Żerkowie
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1962 r.
Na stoku jednego z żerkowskich wzgórz po-

wstała żelbetonowa wieża przekaźnikowa typu 

czechosłowackiego. Wyposażona została w bar-

dzo nowoczesne urządzenia japońskie. Jej zada-

niem było przesyłanie drogą radiową programów 

telewizyjnych i rozmów telefonicznych.

wa, Bogdan Szcześniak z Żerkowa i Stefan Arndt 

z Raszew. Rada Spółdzielni przekazywała dotacje 

na różne cele m.in. Społeczny Fundusz Budo-

wy Szkół, Szkoły Przysposobienia Rolniczego, 

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 

oraz na działalność stowarzyszeń wiejskich, 

takich jak Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ludo-

we Zespoły Sportowe. Prócz tego w tym okresie 

przekazano dotację na odbudowę Zamku Królew-

skiego w Warszawie.

Jan Bączkiewicz przestał pracować w wiatraku 

w Ludwinowie. Od tego czasu był on nieczynny, 

z roku na rok niszczejąc i stwarzając zagrożenie 

ze względu na odpadające deski.

Wieża przekaźnikowa na wschodnim wzgórzu
 miasta tzw. „Górze Wosia” (stan współczesny)

1963 r.
9 kwietnia poseł na Sejm Polskiej Rzeczpospo-

litej Ludowej – Szczepan Włodarczak ze Lgowa

na zebraniu przedstawicieli Banku Ludowego 

w Żerkowie podzielił się ze zgromadzonymi da-

nymi dotyczącymi wyników lokowania oszczęd-

ności w Spółdzielniach Oszczędnościowo-Po-

życzkowych i zachęcał do zakładania książeczek 

oszczędnościowych. Ponadto na zebraniu wybra-

no Radę Spółdzielni w składzie: Ludwik Marek 

z Ludwinowa, Henryk Idziaszek z Lisewa, Wła-

dysław Witczak z Żerkowa, Czesław Gola z Żer-

kowa, Halina Cerekwicka z Pogorzelicy, Czesław 

Antczak z Sierszewa, Michał Marciniak z Kretko-

Wiatrak w Ludwinowie (stan z lat 70.)

W tym samym roku rozebrano dworek 

w Kamieniu.

1964 r.
Student Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 

w Toruniu ksiądz Stefan Tomaszkiewicz w ra-

mach pracy magisterskiej przeprowadził kon-

serwację obrazu „Święta Rozmowa” z kościoła 

pod wezwaniem św. Wojciecha w Pogorzelicy. 

W rezultacie badań doszedł do wniosku, że obraz 

pochodzi z tzw. szkoły wielkopolskiej gotyckiego, 

cechowego malarstwa sztalugowego. Namalowa-

ny został techniką temperową z użyciem żywicz-

no-olejnych laserunków.
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Na początku września powstała w Lisewie 

Spółka Wodno-Melioracyjna, której przewodni-

czącym został Henryk Idziaszek.

1965 r.
W marcu prymas Stefan Wyszyński nadał 

odnowionemu rok wcześniej obrazowi „Święta 

Rozmowa” z kościoła pod wezwaniem św. Woj-

ciecha w Pogorzelicy tytuł „Najświętsza Maria 

Panna Matka Kościoła”. Intronizacja obrazu, po-

łączona z pierwszym w archidiecezji gnieźnień-

skiej odpustem „Marii Matki Kościoła”, odbyła 

się 21 listopada 1965 roku.

W Chrzanie otwarty został sklep Gminnej

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żerkowie. 

W tym roku zakończono elektryfikację Ka-

mienia.

1966 r.
Zarząd Spółdzielni Banku Ludowego w Żer-

kowie wsparł apele o pomoc przy odnowieniu 

pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego w Po-

znaniu, przekazując na ten cel dotację.

Podjęta została kolejna próba reaktywowania 

żerkowskiego chóru „Lutnia”. W rezultacie roz-

mowy prezesa V Okręgu N. Lanteckiego z na-

uczycielem Janem Bogdańskim i inż. J. Smolib-

dowskim chór wznowił działalność. Jednak brak 

aktywności członków koła i mała frekwencja 

na próbach spowodowały kolejny upadek chóru.

W tym roku kościół pod wezwaniem św. Woj-

ciecha w Pogorzelicy otrzymał sprowadzony 

z Gniezna relikwiarz św. Wojciecha. Parafianie 

zakupili również nowe dzwony, z których jedne-

mu nadano imię patrona parafii.

1967 r.
W tym roku położony został asfalt na dro-

dze przebiegającej przez Łuszczanów i Lisew, 

a w Kamieniu rozpoczęto budowę budynków wie-

lorodzinnych.

1968 r.
11 lutego w Nahariya zmarł urodzony 

w 1887 roku w Żerkowie malarz i drzeworytnik 

żydowskiego pochodzenia Jacob Steinhardt.

 1 września do żerkowskiej parafii przybył

ponownie prymas Stefan Wyszyński. Był tu prze-

jazdem w drodze powrotnej z koronacji obrazu 

Matki Boskiej w Tursku. 

W Żerkowie uruchomiony został Zakład 

Elektrotechniczny, który, obok miejscowej ce-

gielni, był jedynym zakładem produkcyjnym 

w mieście. 

Cegielnia w Żółkowie, 
widok od strony południowej

1969 r.
19 czerwca  na zebraniu przedstawicieli Ban-

ku Ludowego w Żerkowie wybrano jego Radę 

w składzie: Czesław Gola z Żerkowa, Edward 

Antczak ze Stęgoszy, Marian Goliński ze Lgowa, 

Franciszek Jóźwiak z Dobieszczyzny, Anna Jaj-

czyk z Żerkowa, Ludwik Marek z Ludwinowa, 

Józef Michalak z Żółkowa, Jan Olszewski z Bieź-

dziadowa oraz Józef Pankiewicz z Rozmaryno-

wa. Funkcję przewodniczącego Rady Spółdzielni 

powierzono Czesławowi Goli, który pełnił ją do 

1974 roku. Zarząd Spółdzielni wsparł inicjatywę 

budowy pomnika Marii Konopnickiej w Kaliszu, 

przekazując na ten cel dotację. 

Nadal trwał kryzys wewnątrz chóru „Lutnia” 

w Żerkowie. W tym roku podjęto kolejną próbę 

jego reaktywowania, jednak, jak się wkrótce oka-

zało, znów nieudaną.



77

Ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej 

Jedną z najbardziej aktywnych drużyn 

w Związku Harcerstwa Polskiego w powiecie 

była drużyna ZHP w Żerkowie.

W latach 60. jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Żerkowie otrzymała nowy samochód 

„Star 21” wyposażony w zbiornik na wodę. 

W Chrzanie rozpoczęło prężną działalność 

tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Wraz z Ra-

dą Sołecką organizowało dożynki oraz niektóre 

uroczystości szkolne. W tym okresie powstał też 

Klub Rolnika i Ludowy Zespół Sportowy z sekcją 

piłki nożnej.

1970 r.
Na przełomie lat 60. i 70. kierownikiem za-

kładu rolnego w Przybysławiu był Kazimierz 

Cieżniewski. Zbudował on nowe mieszkania dla 

pracowników, suszarnię zielonek oraz zakład 

mechanizacji rolnictwa. Dobrze funkcjonowała 

wtedy też hodowla kur. 

Wieloletnie starania o utworzenie w pałacu

śmiełowskim muzeum mickiewiczowskiego za-

częły przybierać realną formę. Stało się to po 

przejęciu gmachu przez Muzeum Narodowe 

w Poznaniu, od dotychczasowego właściciela 

PGR-u w Raszewach. 6 września z inicjatywy 

Towarzystwa Kultury Ziemi Jarocińskiej odsło-

nięto w przypałacowym parku nowy pomnik Mic-

kiewicza zbudowany z kamiennych bloków. 

Wóz strażacki „Star 21” 

1971 r.
W lipcu i sierpniu nauczyciel Franciszek 

Jagielski i rolnik Władysław Juskowiak ra-

zem z młodzieżą szkolną wykopali w Lisewie, 

na miejscu dawnego cmentarza ciałopalnego, kil-

ka urn. Wśród nich była jedna dużego rozmiaru, 

choć częściowo uszkodzona oraz dobrze zacho-

wane cztery mniejsze. W dwóch z nich znaleziono 

części kości zmieszane z popiołem.

1 września otwarto w Żerkowie nową ośmio-

klasową Szkołę Podstawową im. Adama Mic-

kiewicza wraz z salą gimnastyczną, boiskiem 

i pobliskim Domem Nauczyciela.

Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza
w parku w Śmiełowie

Budynek Szkoły Podstawowej w Żerkowie 
(widok z wieży przekaźnikowej)
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1972 r.
Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków Pracownia Konserwacji Zabytków 

w Poznaniu przeprowadziła remont pałacu 

w Śmiełowie, adaptując budynek dla potrzeb mu-

zealnych.

W II etapie konkursu „Moja wieś w 1975 roku” 

największą aktywnością wykazały się m.in. dzia-

łające w Żerkowie i Chrzanie koła Związku Mło-

dzieży Wiejskiej. Etap ten  był rozgrywany pod 

hasłem „Wzorowa wieś – wzorowy sołtys”.

Rozebrana została „Jankielówka” – zabytko-

wa karczma stojąca na skrzyżowaniu dróg między 

Lgowem, Brzostkowem, Śmiełowem, a Żerko-

wem. Prawdopodobnie była ona pierwowzorem 

słynnej karczmy Żyda Jankiela z „Pana Tadeusza” 

Adama Mickiewicza.

W latach 1972-1973 przeprowadzono renowa-

cję drewnianego kościoła pod wezwaniem Naro-

dzenia Najświętszej Marii Panny we Lgowie. 

1973 r.
1 stycznia zintegrowano system samorządowy 

w Polsce i w miejsce dotychczasowych gromad: 

Żerków, Dobieszczyzna i Przybysław wpro-

wadzono gminę Żerków z siedzibą w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Żerkowie, której  naczelnikiem 

został inż. Eligiusz Jędrowiak. 

W tym roku utworzona została Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy Żerków, która powstała 

z połączenia Biblioteki Publicznej oraz Gromadz-

kiej Biblioteki Publicznej.

W Chrzanie powstała filia Spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Żerkowie. 

Zawieszone zostały kursy pasażerskie miej-

scowej kolejki wąskotorowej. Był to rezultat 

postępującego rozwoju transportu kołowego. 

W tym okresie linia ożywała praktycznie tylko 

jesienią w czasie trwania kampanii buraczanej. 

1974 r.
1 września obowiązki proboszcza parafii św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie 

przejął ks. Józef Kozłowski.

Chrzan wzbogacił się o świetlicę wiejską. 

Karczma w Brzostkowie zwana 
„Jankielówką” (nieistniejąca)

Szkoła Podstawowa w Żerkowie 
przy ulicy Cmentarnej (widok o strony 

północno-zachodniej)

W Lisewie powstał sklep spożywczo-przemy-
słowy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” z Żerkowa, który ulokowano na dawnej zie-

mi szkolnej.

Budynek świetlicy wiejskiej w Chrzanie
(stan współczesny)
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gospodarstw o łącznej powierzchni 4.500 ha

i zatrudniał 660 osób. 

W Kamieniu zakończono budowę trzech bu-

dynków wielorodzinnych.

W połowie lat 70. Żerków posiadał jedną bi-

bliotekę, dwie restauracje z 132 miejscami kon-

sumpcyjnymi, schronisko młodzieżowe, dom 

wycieczkowy oraz 29 punktów sprzedaży deta-

licznej. 32,6% ludności gminy była zatrudniona 

w rolnictwie. W nowopowstałym województwie 

kaliskim, gmina Żerków sytuowała się w gro-

nie gmin o stosunkowo wysokim poziomie roz-

woju społeczno-ekonomicznego mimo, że była 

jedną z gmin o najsłabiej rozwiniętych usługach

dla ludności. 

1976 r.
Zgodnie z założeniami władz nowo powstałe-

go województwa kaliskiego, Żerków, a konkretnie 

miejscowy basen wraz z okalającym go parkiem, 

miał stać się miejscem wypoczynku i szkolenia 

kadr młodzieżowych województwa. Zabiegał o to 

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu Jerzy 

Kusiak. W tym celu w marcu 1976 roku powo-

łano Społeczny Komitet Budowy, któremu prze-

wodniczyło Prezydium w składzie: były dyrektor 

kaliskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego inż. 

Henryk Kinastowski, przewodniczący Rady Wo-

jewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków 

Młodzieży Polskiej w Kaliszu Andrzej Spychalski 

oraz Mieczysław Woźniak. Koncepcję centrum 

młodzieżowego opracował mgr inż. arch. Tadeusz 

Frątczak wspólnie z Komitetem Budowy. Doku-

mentację projektowo-kosztorysową wykonało 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego pod 

kierunkiem mgr. inż. Feliksa Hertza. Inicjatywa 

budowy centrum, jak na ówczesne czasy, była 

ogromnym wyzwaniem. Jego całkowitą wartość 

określono na 156 mln zł, z czego wartość robót 

budowlano-montażowych zamknęła się kwotą 

Teren gminy żerkowskiej ponownie znalazł 

się w orbicie zainteresowań archeologów. W tym 

roku bowiem archeolog Ryszard Grygiel rozpoczął 

prace we Lgowie. Podczas badań odkryto osadę

należącą do kultury trzcinieckiej, pochodzącą 

ze starszej epoki brązu 1400 p.n.e. – 1300 p.n.e.  

Na jej terenie odkopano m.in. kilka ziemianek, 

z których jedna miała palenisko otoczone kamie-

niami, krzemienny grocik strzały oraz przedmioty 

z brązu: bransoletę, dwa naramienniki i siekierę. 

Prace na wykopalisku trwały do 1976 roku.

1975 r.
27 lipca, po pięcioletnim remoncie, otwarto 

w pałacu śmiełowskim Muzeum im. Adama Mic-

kiewicza będące oddziałem Muzeum Narodowe-

go w Poznaniu. Skromną początkowo ekspozy-

cję, pochodzącą głównie z zasobów poznańskich, 

rozwinięto z czasem w bardzo obszerną i cieka-

wą wystawę. Pomagali w tym m.in.: dyrektor 

Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. Kazi-

mierz Malinowski, dr Anna Dobrzycka, kustosz 

Zygmunt Dolczewski oraz liczne grono współpra-

cowników. 

Muzeum im. Adama Mickiewicza 
w Śmiełowie

Działające na terenie gminy Żerków Państwo-

we Gospodarstwo Rolne Raszewy zaliczało się do 

najlepszych gospodarstw w Polsce. W 1975 roku 

osiągnięto tu wydajność 34,9 q/ha. Jako największe 

przedsiębiorstwo w gminie PGR obejmował siedem
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zultacie wysunięto wniosek, iż badany obiekt był 

grodem typu pierścieniowatego z X-XIII wieku. 

Jego średnica wynosiła 55 m, średnica wnętrza 

25 m, szerokość fosy 3-5 m, głębokość 2 m. 

Zachowała się pozostałość nasypu ziemnego 

oraz zwęglone konstrukcje rusztowe. Odnaleziono 

tu m.in.: topór, fragment żelaznego sierpa, duży 

żelazny nóż, ułamaną kamienną osełkę z prze-

wierconym otworem, naczynia toczne na kole 

oraz fragmenty skorodowanych przedmiotów 

z metalu.

1977 r.
Działające w Żerkowie Towarzystwo Przy-

jaciół Ziemi Żerkowskiej wraz z Towarzystwem 

Miłośników Koźmina i Towarzystwem Kultury 

Ziemi Jarocińskiej przystąpiły w styczniu do Federa-

cji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej.

We wrześniu w Raszewach otwarty został

motel „Agra” z restauracją i 25 miejscami nocle-

gowymi.

116 mln. Centrum obejmowało teren o po-

wierzchni 17,8 ha. Powierzchnia zabudowana 

miała wynieść 9401 m2, a całkowita kubatura wy-

budowanych obiektów liczyć 76.201 m3. Główne 

obiekty planowano zlokalizować na wzgórzach 

we wschodniej części terenu. Miały nimi być: bu-

dynek hotelowy na 120 osób wraz z zapleczem, 

kino, sala gimnastyczna, pływalnia i amfiteatr 

z zapleczem. W parku zamierzano wybudować 

pięć pawilonów hotelowych na 120 osób, a na 

terenie przyległym obiekty kompleksu urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych. Park miano poddać re-

nowacji. 3 października 1976 roku w obecności 

wojewódzkich władz partyjnych i administracyj-

nych, przedstawicieli organizacji młodzieżowych 

oraz społeczeństwa Żerkowa dokonano wmu-

rowania aktu erekcyjnego. Organizacje podjęły

intensywne działania w celu zgromadzenia środ-

ków finansowych przeznaczonych na budowę. 

Na konto Społecznego Komitetu Budowy na-

pływały pieniądze od zakładów pracy, instytucji 

i młodzieży. W tym zakresie szczególnie aktyw-

nie zaistniała młodzież. Dzięki niej, poprzez Fun-

dusz Akcji Socjalnej Młodzieży, zbiórki złomu 

lub przez inne formy zarobkowania zwiększały się 

środki na budowę centrum.

W celu kultywowania lokalnej tradycji 

oraz promocji walorów tutejszego krajobrazu, 

grupa miłośników miasta utworzyła Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Żerkowskiej. 

W mieście rozpoczęto budowę osiedla 

domków jednorodzinnych im. 700-lecia Żerkowa.

Gmina Żerków obejmowała obszar 17.041 

ha. 78,4% terenu było użytkami rolnymi, 14,6% 

lasami, 1,9% terenami osiedlowymi, 2,9% tere-

nami komunikacyjnymi, 1,5% wodami, zaś 0,7% 

gruntów miało różne przeznaczenie.

Teren gminy ponownie stał się obszarem ba-

dań archeologicznych. Tym razem archeolog 

Wojciech Śmigielski przeprowadził komplekso-

we prace na grodzisku w Raszewach. W ich re-

Trwały prace przy budowie Młodzieżowego

Centrum Szkolenia i Rekreacji w Żerkowie. 

Pawilony hotelowe budował kombinat Budownic-

twa Komunalnego w Kaliszu za pośrednictwem 

Zakładu Modernizacyjno-Budowlanego w Jaroci-

nie. Pozostałe obiekty realizowały: „Bodomasz” 

z Ostrzeszowa, Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Rolniczego z Sycowa, Przedsiębiorstwo Kon-

serwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych 

z Gostynia, Zakład Energetyczny z Kalisza, „In-

stal” z Kalisza, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 

Ulic i Mostów z Kalisza, Spółdzielnia Pracy „Ja-

Budynek motelu AGRA w Raszewach 
(stan współczesny)
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wor” z Jarocina oraz zespoły szkół budowlanych 

z Kalisza i Liskowa. Dużą pomoc świadczyły 

przedsiębiorstwa produkcji materiałów budow-

lanych z całego województwa kaliskiego. Prócz 

tego w pracach budowlanych brała udział sama 

młodzież. Latem 1977 roku na terenie centrum 

pracowało ponad tysiąc uczestników hufców 

pracy będących członkami Związku Harcerstwa 

Polskiego i Związku Socjalistycznej Młodzieży 

Polskiej. Młodzież zajmowała się głównie pra-

cami porządkowymi oraz nieskomplikowanymi 

pracami technicznymi. Ponadto, najprawdopo-

dobniej w celach propagandowych, przy budowie 

zaangażowanych było również 150 byłych działa-

czy młodzieżowych. Pierwszy etap robót miał zo-

stać zakończony do 1979 roku, natomiast całość 

do obchodów 700-lecia Żerkowa w roku 1983. 

Postępujący kryzys gospodarczy przekreślił jed-

nak te plany. Ostatecznie do użytku oddano trzy 

pawilony na 180 miejsc noclegowych, budynek 

recepcji, trzyczęściowy basen kąpielowy z brodzi-

kiem oraz zespół boisk. Obiekty, które planowano 

wybudować na wzgórzach we wschodniej części 

terenu, nie zostały ukończone.

W Kamieniu zostało otwarte przedszkole.

1978 r.
Rozpoczęto wodociągowanie Żerkowa z po-

borem wody ze stacji hydroforowej zlokalizowa-

nej w Pawłowicach.

 W tym roku okna kretkowskim kościele pod 

wezwaniem Wszystkich Świętych przyozdobione 

zostały witrażami. 

1979 r.
15 czerwca parafię św. Stanisława Biskupa

i Męczennika w Żerkowie nawiedziła kopia 

obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która 

w latach 1978-1981 peregrynowała na terenie die-

cezji gnieźnieńskiej. 

Z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka 

w żerkowskim lesie oddano do użytku stanicę 

harcerską. Odbywały się tu obozy organizowane 

przez Związek Harcerstwa Polskiego.

W latach 70. powiększono o boczne skrzydło 

istniejący w Dobieszczyźnie klasztor. Urządzono 

w nim również kaplicę pod wezwaniem Matki 

Boskiej Wspomożenia Wiernych. Obok klasztoru 

powstał niewielki park. Zabudowania tutejszego 

folwarku były częściowo użytkowane przez Gmin-

ną Spółdzielnię, m.in. budynek dawnej gorzelni 

zamieniono na mieszalnię pasz.

W latach 70. na miejscu rozebranego przez 

Niemców pałacu żerkowskiego powstał amfiteatr 

wykorzystywany do imprez masowych.

Śmiełowskie muzeum kultywowało ideę 

„domu otwartego” zapoczątkowaną jeszcze przez 

Chełkowskich. Prócz licznych wycieczek, odwie-

dzali to miejsce znamienici goście, wśród nich 

w 1977 roku był także reżyser teatralny Stanisław 

Hebanowski.

Kompleks basenów otwartych w Żerkowie

Amfiteatr w miejscu rozebranego pałacu
(stan z roku 2006)
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W tym samym czasie Zarząd Spółdzielni 

Banku Ludowego w Żerkowie przekazał dotację 

na Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w War-

szawie, a także, jako zakład opiekuńczy, środki 

na rzecz przedszkola w Żerkowie. Komisja so-

cjalna banku organizowała liczne imprezy i wy-

cieczki.

Zarząd Państwowego Gospodarstwa Rolnego 

w Raszewach wybudował na terenie wsi kom-

pleks obiektów rekreacyjno-sportowych. Obej-

mował on: stadion, płytę do gier zespołowych, 

hipodrom, tor saneczkowy i strzelnicę sportową. 

Obiekty te użytkował Ludowy Zespół Sportowy 

„Orkan” oraz koło Ligi Obrony Kraju. 

utworzenie centrum rekreacji i sportów zimowych 

oraz ośrodka wczasów w siodle. Zarząd PGR pla-

nował także wykorzystanie istniejących na jego 

terenie dawnych budynków dworskich. W wybu-

dowanym w 1781 roku przez Antoniego Poniń-

skiego pałacu w Brzostkowie zamierzano otwo-

rzyć hotel, a w pochodzącym z XIX wieku pała-

cu Skórzewskich w Komorzu ulokować ośrodek 

kultury, przychodnię oraz stołówkę dla pracow-

ników rolnych. W planach na rok 1980 zakłada-

no również odbudowanie karczmy „Jankielówki”

na skrzyżowaniu dróg między Lgowem, Brzost-

kowem, Śmiełowem a Żerkowem.

W tym okresie powstał też mały ogród zoo-

logiczny, natomiast cały kombinat wytypowano 

do ogólnopolskiej akcji „Sojusz Świata Pracy 

z Kulturą i Sztuką”. Były również plany odno-

wienia przez kombinat tutejszego dworu, nie zo-

stały jednak wprowadzone w życie, podobnie jak 

Zawody konne na hipodromie w Raszewach

Strzelnica sportowa w Raszewach

Na przełomie lat 70. i 80. Żerków leżał na tra-

sie tak zwanego kaliskiego szlaku turystycznego. 

W celu rozwoju turystyki utworzono na terenie 

województwa siedem rejonów turystycznych. 

Jeden z nich – Grabowski miał kategorię II, 

a sześć pozostałych: Antoniński, Kobylogórski, 

Międzyborski, Węglewicki, Brzeziński i Żerkow-

ski zaklasyfikowano do kategorii III.

1980 r.
Żerków wzbogacił się o obwodnicę miejską. 

Nowa arteria ułatwiała komunikację głównie 

na linii  Jarocin – PGR Raszewy. 

W muzeum śmiełowskim zainaugurowany zo-

stał cykl „Spotkań w Śmiełowie”. Pierwszy wy-

kład pod tytułem „Mickiewicza wielkopolskie 

drogi” wygłosił prof. Jarosław Maciejewski. 

Dworek w Brzostkowie (stan współczesny)
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1981 r.
19 września z okazji 150. rocznicy pobytu 

Adama Mickiewicza w Wielkopolsce odbyła się 

w Kaliszu Sesja Mickiewiczowska Towarzystwa 

Literackiego im. Adama Mickiewicza działają-

cego w tym mieście. Po jej zakończeniu zorgani-

zowano liczne imprezy towarzyszące na terenie 

Śmiełowa, Żerkowa i Jarocina. Zgromadzona 

w Śmiełowie publiczność wysłuchała koncer-

tu poetycko-muzycznego w wykonaniu aktorów

Jolanty Grusznic i Mariusza Dmochowskiego, 

a także pianistek Barbary Hesse-Bukowskiej

i Teresy Błażej oraz flecisty Henryka Błażeja. 

Na zakończenie teatr robotniczy z „Jaromy” w Jaro-

cinie przedstawił widowisko plenerowe typu „świa-

tło i dźwięk” oparte na fragmentach niepublikowa-

nej sztuki Gustawa Bojanowskiego „Pamiętnik Kon-

stancji”. Jednym ze współorganizatorów imprezy 

było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Żerkowskiej. 

20 września przy drodze ze Śmiełowa do Ko-

morza odsłonięto tablicę w kształcie książki au-

torstwa Wiesława Andrzeja Oziminy. Widnieje 

na niej cytat z „Pana Tadeusza”: „Zawżdy z waw-

rzynów drzewo wolności wykwita”.

i słowacki oraz obcojęzyczne przekłady „Pana 

Tadeusza”.

Początek lat 80. w Żerkowie był czasem sta-

gnacji. Tutejsze władze lokalne miały świeżo 

w pamięci obietnice władz nowopowstałego wo-

jewództwa kaliskiego o usytuowaniu tu głów-

nej bazy turystycznej województwa. Oddalenie 

od decydentów wojewódzkich w Kaliszu powodo-

wało jednak powolne zamieranie miasta. W tym 

okresie nie istniała tutaj żadna placówka kultu-

ralna. Największą jednak bolączką, szczególnie 

w okresie letnim, było zamknięcie jednej z naj-

ważniejszych atrakcji miasta, jakim był kompleks 

basenów kąpielowych. W tym czasie przez Żer-

ków przebiegało siedem dróg, w tym cztery drogi 

regionalne oraz trzy lokalne. Miasto liczyło 1.800 

mieszkańców. Stanowiło to zatem wzrost ludności      

w stosunku od okresu tuż po wyzwoleniu, kiedy 

to zamieszkiwały tutaj 1.574 osoby. 

W ramach modernizacji sieci dróg gminnych 

poprowadzona została nowa, mniej kręta, trasa 

z Raszew do Komorza.

1982 r.
Jednostka żerkowskiej Ochotniczej Straży 

Pożarnej przeniosła się z zabytkowego budynku 

do nowo wybudowanego Gminnego Domu Stra-

żaka. Nowy obiekt posiadał trzy boksy garażowe, 

zaplecze socjalne i świetlicę. Prócz tego strażacy 

otrzymali samochód marki „Żuk”. 

W tym roku w muzeum śmiełowskim dwu-

krotnie gościł pisarz Roman Brandstaetter. Pod-

czas pierwszej wizyty 4 kwietnia towarzyszyli 

mu dwaj tłumacze literatury polskiej – Jarosław 

Simonides z Pragi oraz Ivan Marton z Bratysławy. 

Na rzecz muzeum Brandstaetter przekazał tłuma-

czenia dzieł Adama Mickiewicza na język czeski 

Tablica pamiątkowa przy drodze 
w Śmiełowie (stan z roku 2008)

Dom Strażaka w Żerkowie (stan współczesny)
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W latach 1982-1986 w pobliżu Żerkowa od-

kryte zostały złoża gazu ziemnego oznaczone jako 

„Radlin”. Zbadano, iż liczące 11 mld m3 złoże 

umiejscowione jest na głębokości 3100-3200 m. 

1983 r.
W październiku władze Żerkowa z Naczelni-

kiem Miasta i Gminy Romanem Roszakiem na 

czele oraz mieszkańcy miasta uroczyście świę-

towali 700-lecie nadania praw miejskich. Na pa-

miątkę obchodów rocznicowych ufundowano po-

mnik z medalionem przedstawiającym Bolesława 

Pobożnego i Przemysła II, który postawiono przy 

ulicy Kościelnej. 
W tym roku również miejscowy bank obcho-

dził okrągłą rocznicę 110-lecia rozpoczęcia swo-

jej działalności. Z tej okazji kierownictwo Banku 

Ludowego w Żerkowie zorganizowało spotkanie 

działaczy ruchu spółdzielczego.

1 października proboszczem parafii św. Stani-

sława Biskupa i Męczennika w Żerkowie został 

ksiądz Kazimierz Radzikowski.

W tym roku w pałacu w Śmiełowie gościł 

poeta Tadeusz Różewicz.

Zmarł urodzony w Brzostkowie Stanisław

Hebanowski – pisarz, tłumacz, teatrolog i reżyser.

1984 r.
W Chrzanie rozpoczęto budowę kaplicy 

filialnej parafii Dębno pod wezwaniem św. Brata 

Alberta, którą zaprojektował Stanisław Bogacki. 

1985 r.
W lipcu  po dużych ulewach Lisew nawiedziła 

powódź. Zalane zostały pola wzdłuż Lutyni i łąki 

przy rzece Rudnik, podtopione były też niektóre 

gospodarstwa. 

Poszerzeniu uległ park samochodowy żer-

kowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  

W tym roku bowiem otrzymała pojazd wodno-

-pianowy „Star”. 

Awers i rewers medalu okolicznościowego 
wydanego z okazji obchodów 700-lecia 

praw miejskich Żerkowa

Pomnik przy ulicy Kościelnej w Żerkowie
(stan współczesny)
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1986 r.
Nieznani sprawcy wysadzili ruiny opustosza-

łego pałacu w Kretkowie. Budynek ten powstał 

w XIX wieku jako siedziba Skórzewskich, będą-

cych ówcześnie właścicielami wsi. 

W Raszewach wmurowano kamień węgielny 

pod budowę ośrodka zdrowia.

1987 r.
W tym czasie na terenie Państwowego Go-

spodarstwa Rolnego w  Raszewach hodowano: 

3.500 sztuk bydła, w tym 1.000 krów mlecznych, 

prócz tego 4.000 sztuk trzody chlewnej oraz 4.500 

owiec. W ramach kombinatu działała również 

ferma składająca się z 2.000 lisów i jenotów. 

W kościele pod wezwaniem św. Wojciecha 

w Pogorzelicy odbyły się obchody stulecia obrazu

„Święta Rozmowa”. W uroczystościach wziął 

udział prymas Józef Glemp.

Prowadzący badania wykopaliskowe archeolo-

dzy odkryli na stoku Lutyni w Raszewach wielkie 

cmentarzysko ciałopalne. Pochodziło ono z wcze-

snej epoki żelaza i stanowiło pozostałość po za-

mieszkującej ten teren ludności kultury łużyckiej. 

Swym zasięgiem obejmowało 5 ha, na których 

ulokowanych było 90 grobów. 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Raszewach, 
obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy 

(stan z lat 90.)

Oczyszczalnia ścieków w Raszewach 
(stan współczesny)

Wykopaliska w pobliżu Raszew

W latach 1986-1990 przepływająca przez te-

ren gminy Żerków rzeka Lutynia pod względem 

czystości nie mieściła się w żadnej z klas. Źródła 

zanieczyszczeń znajdowano na całym jej biegu, 

jednak główne pochodziły z cukrowni w Wita-

szycach, która szczególnie intensywnie zanie-

czyszczała rzekę co roku w okresie jesiennym, 

w trakcie tak zwanej „kampanii buraczanej”. 

Jednym z elementów poprawy czystości wód 

Lutyni była wybudowana w 1986 roku w Rasze-

wach oczyszczalnia ścieków. Dzięki temu zaprze-

stano wylewać do niej zanieczyszczenia rolnicze 

pochodzące z raszewskiego PGR-u. Nadmienić 

należy, że dla tej rzeki wymagana była II klasa 

czystości.

Pogłębiająca się nierentowność tutejszego 

odcinka kolejki wąskotorowej spowodowała, 

że w 1987 roku wstrzymano całkowicie ruch 

na trasie Sucha – Komorze. Odgałęzienie Przyby-

sław Sucha – Lgów już wtedy nie istniało. 
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1988 r.
8 grudnia na rodzinnym grobie Gorzeńskich 

i Skarżyńskich położono kamienną tablicę upa-

miętniającą Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego 

– dowódcę oddziałów jarocińskich walczących 

w Powstaniu Wielkopolskim.

Na terenie gminy Żerków utworzono obszar 

krajobrazu chronionego pod nazwą „Szwajca-

ria Żerkowska”. Nawiązywano w ten sposób do 

wzmiankowanej na przełomie XIX i XX wieku  

„Polskiej Szwajcarii” (Polnische Schweiz). Celem 

tej inicjatywy było zabezpieczenie przed zniszcze-

niem i degradacją walorów przyrodniczych okolic 

Żerkowa charakteryzujących się bardzo urozma-

iconą rzeźbą terenu, bogatą szatą roślinną i wystę-

powaniem rzadkich gatunków zwierząt. 

Krajobraz „Szwajcarii Żerkowskiej”

 

1989 r.
19 września spłonął w Żerkowie zabytkowy 

wiatrak stojący na stoku wzgórza w pobliżu wieży 

przekaźnikowej.

24 listopada Prokurator Generalny Rzeczypo-

spolitej Polskiej wniósł do Sądu Najwyższego Re-

wizję Nadzwyczajną, zaskarżając wyrok z 1950 

roku w sprawie żerkowskiej organizacji niepod-

ległościowej „Biała Róża”, działającej w mieście 

tuż po zakończeniu II wojny światowej.

Żerków zamieszkiwało 1.900 osób. Świadczy-

ło to zatem o dalszym wzroście zaludnienia w sto-

sunku do danych z 1981 roku, kiedy to liczył on 

1.800 mieszkańców. Przemysł miasta reprezento-

wał tylko Zakład Elektrotechniczny oraz młyn. 

Rozebrano nieużytkowane od lat pozostałości 

miejscowej linii wąskotorowej oraz pochodzący 

z XIX wieku wiatrak w Chrzanie.
Widok na rynek w Żerkowie 

od ulicy Moniuszki 

Tablica na grobie Zbigniewa 
Ostroróg-Gorzeńskiego we Lgowie

(stan współczesny)



IV 
Współczesność

1990-2012
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27 maja odbyły się pierwsze po 50-ciu la-

tach wolne wybory municypalne. Wybrana Rada 

liczyła 22 radnych z burmistrzem Januszem 

Jajczykiem na czele. Rektyfikowała ona herb

Żerkowa w obecnej postaci na podstawie opisu 

zawartego w opracowaniu Mariana Gumowskiego 

„Pieczęcie i herby miast wielkopolskich” i decyzji 

Magistratu Żerkowa z 1933 roku. 

W Kamieniu zamknięto przedszkole działające 

tam od 1977 roku. 

Przemiany, jakie nastąpiły w Polsce po roku 

1989, wpłynęły także na realia życia tutejszych 

mieszkańców. Likwidacji uległ bowiem bardzo 

ważny pracodawca, jakim był Kombinat Państwo-

wych Gospodarstw Rolnych w Raszewach.

W sprawie niszczejącego wystosowane zostało 

pismo do Ministerstwa Kultury i Sztuki, aby za-

bytek uchronić przed losem wiatraka z Chrzana 

oraz Żerkowa. Nie uzyskano jednak żadnej od-

powiedzi i przez kolejne lata niszczał, przez 

co stwarzał zagrożenie dla rolników pracujących 

na przyległym polu.

Holenderska gmina Nymegen ufundowała

dla budowanej w Chrzanie kaplicy dzwon z napi-

sem: „Niech głos Boga brzmi w Twoim sercu”.

1990 r.

Dzwonnica przy kaplicy św. Brata Alberta
w Chrzanie

Obecny herb Żerkowa

Wiatrak w Ludwinowie
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W Pawłowicach oddano do użytku przepom-

pownię II stopnia wraz z dwoma zbiornikami 

wodnymi o pojemności 200 m3 każdy, umożliwia-

jącymi wyrównanie ciśnienia sieci i dalsze wodo-

ciągowanie Żerkowa wraz z przyległymi miejsco-

wościami.

1991 r.

W latach 1991-1992 podjęto prace wyko-

paliskowe na znajdującym się w Lisewie okrą-

głym grodzisku zwanym „Kopcem”. Obecnie 

ma ono kształt ściętego stożka o wysokości 12 m 

i do 40 m średnicy na górze. W przeszłości gro-

dzisko otoczone było podwójną linią wałów i ro-

wów o całkowitej średnicy 140 m. Odnaleziono 

tu skorupy gliniane, kości zwierząt, przedmioty 

żelazne, skarb srebrnych monet tzw. siekańców 

i krzyżówek z XI i XII wieku oraz pale dębowe 

służące do wzmocnienia konstrukcji ziemnych. 

Badania stwierdziły kilka faz rozwoju osady.

Znaleziona ceramika datuje początek grodu 

na okres kultury łużyckiej, mniej więcej z tego 

samego okresu, co osada w Biskupinie. Konstruk-

cję ziemno-drewnianą, jaka była na początku ist-

nienia grodu, w średniowieczu podniesiono o 1,5 

do 2 m. Zaopatrzono ją również w nową kon-

strukcję z drewną oblepioną gliną, która tworzyła 

dwupoziomową wieżę. Wewnętrzny dziedziniec 

grodu był brukowany.

Kaplica św. Brata Alberta w Chrzanie
(stan współczesny)

Grodzisko w Lisewie

12 grudnia biskup Stanisław Napierała 

poświęcił w Chrzanie nowo wybudowaną kapli-

cę pod wezwaniem św. Brata Alberta, przy której 

postawiono dzwonnicę z dzwonem ufundowanym 

przez holenderską gminę Nymegen. 

Stacja Uzdatniania Wody w Pawłowicach
(stan współczesny)
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1 czerwca oddano do użytku Kopalnię Gazu 

Ziemnego „Radlin” zlokalizowaną w pobliżu 

miasta oraz stację redukcyjną z gazociągami wy-

sokiego ciśnienia na odcinku kopalnia – miasto. 

Gazyfikację Żerkowa przeprowadzono w trzech 

etapach. Ogółem położono 14,7 km sieci głównej 

gazociągu, do której przyłączono 142 gospodar-

stwa domowe.

1992 r.

21 września w Śmiełowie gościł ksiądz-poeta 

Jan Twardowski. Na spotkanie z nim przybyło 

wiele osób z całej Wielkopolski. Ksiądz Twar-

dowski recytował swoje wiersze oraz cytował 

fragmenty „Niecodziennika” Po wizycie przez kil-

ka lat korespondował ze śmiełowskim muzeum.

W tym roku gmina Żerków przejęła od Związ-

ku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej teren parku 

wraz z blokami i kompleksem basenów.

W latach 90. w Żerkowie wydawano gazetę 

lokalną pt. „Gazeta Żerkowska” oraz pismo kato-

lickie „Chwalmy Pana”.

Kopalnia gazu „Radlin” zlokalizowana 
w pobliżu Pawłowic

Kompleks wypoczynkowy ZSMP
przy basenach w Żerkowie

Pierwsza strona „Gazety Żerkowskiej” 
z roku 1992 

Kompleks wypoczynkowy ZSMP w Żerkowie, widok od strony stawu przy ulicy Jarocińskiej
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12 lutego ponownie gościł w Śmiełowie poeta

Tadeusz Różewicz, który przybył tam, aby, 

jak sam to wyraził, „dotknąć tego miejsca”.

1993 r.

Z inicjatywy burmistrza Janusza Jajczyka

przy żerkowskiej jednostce pożarniczej utwo-

rzona została Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Organizowana była od podstaw, stąd 

też zakupione zostały na jej potrzeby niezbędne 

instrumenty oraz mundury. Zespół liczył wtedy 

27 członków, na czele których stał kapelmistrz 

Jerzy Nowacki.

Tadeusz Różewicz (drugi z prawej) 
na schodach pałacu w Śmiełowie

Zachodzące zmiany umożliwiły nawiązywa-

nie kontaktów partnerskich z gminami zachodniej 

Europy. Taką umowę o współpracy podpisano 

30 kwietnia z holenderską gminą Gasselte. Pod-

jęta kooperacja zaowocowała m.in. coroczną wy-

mianą młodzieży.

W Brzostkowie wybudowane zostało wysy-

pisko odpadów komunalnych dla miasta i gmi-

ny w technologii spełniającej wszystkie wymogi 

ochrony środowiska. Składowisko obejmowało

obszar o powierzchni 0,3 ha i pojemności 

8700 m3. 

Kontynuowano również wodociągowanie 

miasta i okolicy, m.in. zwodociągowano Chrzan. 

Stan sieci na koniec roku wynosił 10,2 km z 365 

przyłączami.

Z inicjatywy mieszkańca Lisewa Michała 

Ratajczaka powstała we wsi kapliczka z figurką 

Matki Boskiej na miejscu poprzedniej, zniszczo-

nej przez Niemców w 1940 roku. 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży

Pożarnej w Żerkowie

Wykopy pod wysypisko odpadów 
komunalnych w Brzostkowie.
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7 maja obchodzona była 90. rocznica powsta-

nia oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Żer-

kowie. Z tej okazji strażacy otrzymali sztandar, 

a całość uroczystości uświetniła swym pierwszym 

występem, powstała rok wcześniej Orkiestra Dęta 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Miejscowa jednost-

ka pożarnicza nawiązała również w tym roku

współpracę ze strażakami z zaprzyjaźnionej gmi-

ny holenderskiej Gasselte. W rezultacie czego 

od holenderskich partnerów otrzymała nowy 

sprzęt pożarniczy oraz dwa pojazdy gaśnicze 

„DAF” i „Magiruis Deutz”.

1994 r.

Za symbol Żerkowsko-Czeszewskiego 
Parku Krajobrazowego przyjęta została 

podobizna bociana czarnego występującego 
licznie na tych terenach

Mapa Żerkowsko-Czeszewskiego 
Parku Krajobrazowego

W tym roku do gminnej sieci wodociągowej 

podłączony został Lisew.

17 października decyzją wojewodów poznań-

skiego i kaliskiego utworzony został Żerkow-

sko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Powołano 

go w celu ochrony i promocji tutejszej przyrody. 

W jego skład wszedł obszar obejmujący 15.640 ha,

leżący na terenie gmin: Miłosław, Nowe Miasto 

nad Wartą i Żerków. Na terenie parku powstały 

ścieżki edukacyjne: Starorzecze, Nad Lutynią, 

Stare Dęby oraz rezerwaty „Dębno nad Wartą” 

i „Czeszewski Las”.

Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żerkowie
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11 kwietnia jednostka Ochotniczej Straży Po-

żarnej z Żerkowa została włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

14 lipca uruchomiono oczyszczalnię ścieków 

dla miasta Żerkowa i ościennych miejscowości 

wraz z kanalizacją o długości 13,2 km. Wyposa-

żono ją w dziesięć pomp przemysłowych i osiem 

urządzeń zbiornikowo-tłoczących. Do miejskiej 

sieci przyłączyło się 410 budynków. Cały czas 

trwały prace przy rozbudowie gminnej sieci 

gazyfikacyjnej, do której w tym roku przyłączono 

Chrzan.

1995 r.

W rezultacie piętrzących się kłopotów finan-

sowych, będących następstwem reform ustro-

jowych w połowie lat 90., upadł Bank Ludowy 

w Żerkowie.

Coraz mniejsza liczba dzieci uczęszczająca 

do szkoły w Lisewie spowodowała decyzję o jej 

likwidacji, co nastąpiło 1 września. Uczniów 

z tej miejscowości przejęła Szkoła Podstawowa 

w Ludwinowie.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych 
w Żółkowie

Budynek szkoły w Lisewie
(stan współczesny)
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2 czerwca do pałacu w Śmiełowie z dwudnio-

wą wizytą przybył reżyser Tadeusz Konwicki. 

30 listopada ustanowiono dekanat żerkow-

ski, którego dziekanem został ksiądz prałat 

Kazimierz Radzikowski. W skład dekanatu we-

szły parafie: św. Jana Chrzciciela w Brzostkowie, 

Wszystkich Świętych w Kretkowie, św. Andrzeja 

Boboli w Lubini Małej, św. Wojciecha Biskupa 

i Matki Kościoła w Pogorzelicy, Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Wieczynie, św. Wojciecha 

Biskupa w Wilkowyi oraz św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Żerkowie.

W tym roku do sieci telefonicznej podłączony 

został Lisew.

Tadeusz Konwicki w Śmiełowie

Mieszkańcy Kretkowa wznieśli w pobliżu 

tutejszego kościoła pod wezwaniem Wszystkich 

Świętych grotę z Matką Boską Fatimską. Mia-

ła ona stanowić pamiątkę nawiedzenia Jarocina 

przez cudowną figurę Matki Boskiej Fatimskiej. 

Grotę, powstałą z inicjatywy księdza proboszcza 

Zdzisława Nagdera, wykonano według projektu 

artysty plastyka Andrzeja Opalińskiego. 

1996 r.

Grota z Matką Boską Fatimską przy kościele 
Wszystkich Świętych w Kretkowie

(stan współczesny)
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W lipcu, podobnie jak dużą część kraju, obszar 

gminy u zbiegu Prosny, Lutyni i Warty nawiedzi-

ła powódź. Szczególnie dotknęła położone tam 

wsie Chwałów, Komorze, Żerniki i Kretków. 

W celu skutecznej walki z żywiołem władze 

gminne powołały sztab kryzysowy.

Żerków liczył 2.031 zamieszkałych osób. 

Stanowiło to kolejny odnotowany wzrost liczby 

ludności miasta, gdyż ostatnie dane z 1989 roku 

wspominały o 1.900 mieszkańcach.

W tym roku Chrzan był kolejną stelefonizowa-

ną miejscowością w gminie.

W latach 1997-1998 przeprowadzono renowa-

cję drewnianego kościoła pod wezwaniem Naro-

dzenia Najświętszej Marii Panny we Lgowie.

5 grudnia muzeum śmiełowskie zainicjowało

obchody dwusetnej rocznicy urodzin Adama 

Mickiewicza. Tego dnia cykl wykładów zapo-

czątkował wykład prof. Zofii Trojanowiczowej 

zatytułowany „Organizator narodowej wyobraź-

ni”. Po nim odbył się koncert muzyki romantycz-

nej w wykonaniu pianisty Andrzeja Talarskiego. 

Dwa dni później prof. Edward Balcerzan wy-

głosił wykład „Mickiewicz – poeta XX wieku”. 

Towarzyszyła mu żona poetka Bogusława Lata-

wiec, z którą później odbyło się spotkanie autor-

skie. Całość zakończył koncert muzyki roman-

tycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego 

Artu’S Kwartet.

1997 r.

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
we Lgowie przed renowacją

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
we Lgowie (stan współczesny)

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
we Lgowie (stan współczesny)

Wnętrze kościoła Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny we Lgowie (stan współczesny)
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W Żerkowie wznowiło swą działalność Kur-

kowe Bractwo Strzeleckie. Liczyło ono wtedy 

20 członków. Na swą siedzibę zaadaptowano za-

bytkową remizę strażacką, a także wyremontowa-

ło strzelnicę. Z okazji przypadającej w tym roku 

rocznicy 300-lecia powstania bractwo otrzymało 

sztandar.

13 czerwca wykład „Mickiewicz uśmiechnię-

ty” wygłosiła prof. Zofia Trojanowiczowa. Prelek-

cję uzupełnił spektakl w wykonaniu aktorów scen 

poznańskich Zbigniewa Grochala i Andrzeja Laj-

borka prezentujących utwory wieszcza. 20 czerw-

ca w śmiełowskim pałacu swą książkę „Ty jesteś 

jak zdrowie” prezentowała Barbara Wachowicz. 

Całość przeplatały scenki teatralne z udziałem 

studentów i uczniów szkół poznańskich. W postać 

poety wcielił się Adam Mariański. Punktem kul-

minacyjnym obchodów stał się „Pierwszy Zajazd 

Śmiełowski”, który pod hasłem „Soplicowo” odbył 

się w dniach 19-20 września. Honorowy patronat 

nad imprezą objęła Marszałek Senatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej prof. Alicja Grześkowiak. Zajazd 

rozpoczął się od mszy pontyfikalnej w intencji 

Adama Mickiewicza w kościele w Brzostkowie, 

podczas której kazanie wygłosił biskup kaliski 

Stanisław Napierała. Następnie przeniesiono się 

do nowo wyremontowanego pałacu w Śmiełowie, 

gdzie wystąpili m.in.: zespół Affabre Concinui, 

chór im. Kazimierza Tomasza Barwickiego z Ja-

rocina, Anna Seniuk oraz Leszek Długosz. Impre-

zę poprowadził Zbigniew Grochal. 

Niejako na marginesie Zajazdu odbył się zorga-

nizowany przez Polskie Towarzystwo Turystycz-

no-Krajoznawcze w Jarocinie 37. Ogólnopolski 

Rajd Mickiewiczowski. W ramach dalszych obcho-

dów m.in. 22 listopada odbył się koncert fortepia-

nowy prof. Andrzeja Tatarskiego, podczas którego 

wykonano „Suitę Śmiełów” Raula Koczalskiego. 

Słowo wstępne wygłosił biograf kompozytora 

Stanisław Dybowski. 13 grudnia przeprowadzono 

Finał Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

Jury przewodniczył Zbigniew Grochal. Obchody 

dwusetnej rocznicy urodzin Mickiewicza zakoń-

czone zostały 24 grudnia pod pomnikiem poety 

znajdującym się w przypałacowym parku.

W Śmiełowie kontynuowano bogaty cykl wy-

kładów, spotkań i spektakli z okazji dwusetlecia 

urodzin Adama Mickiewicza. 14 marca prof. Ja-

cek Kolbuszewski wygłosił wykład „Góry Adama 

Mickiewicza”. Całość uzupełnił występ solistki 

Teatru Wielkiego w Poznaniu Agnieszki Miko-

łajczak, która przy akompaniamencie fortepianu 

wykonywała pieśni romantyczne. 14 kwietnia 

w Sali Okrągłej pałacu wystąpili studenci Wy-

działu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycz-

nej w Poznaniu pod kierunkiem Zbigniewa Gro-

chala, prezentując spektakl „Salon Pana Adama. 

Mickiewicz w pieśni i poezji”. 

Spektakl „Salon Pana Adama” w Śmiełowie

1998 r.

Dawna remiza, obecnie siedziba Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Żerkowie
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 15 marca decyzją Rady Miejskiej utworzono 

Publiczne Gimnazjum w Żerkowie.

13 czerwca w Warszawie, podczas kolejnej 

pielgrzymki do ojczyzny, papież Jan Paweł II 

beatyfikował grupę 108 męczenników zamordo-

wanych za wiarę w czasie II wojny światowej. 

Wśród nich znalazł się również proboszcz żer-

kowski ksiądz Jan Nepomucen Chrzan.

12 lipca dokonano odbioru końcowego budyn-

ku Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie, który 

powstał w 1998 roku. W gmachu o kubaturze 

5.070 m3 znalazło się osiem izb lekcyjnych. 

14 sierpnia, po uzyskaniu stosownej zgody, 

rozebrano niszczejące resztki wiatraka w Lu-

dwinowie. Prace te podjęto głównie ze względu

na niebezpieczeństwo, jakie stwarzały odpadające 

elementy wiatraka.

W 1999 roku miejscowe koło kombatanckie 

wystąpiło z inicjatywą zmiany napisu znajdują-

cego się na pomniku stojącym na rynku. Nowa 

tablica, którą w tym roku wmurowano, zawierała

następującą treść: „A jeśli komu droga otwarta 

do nieba; Tym co służą Ojczyźnie…”; J. Kocha-

nowski, pod którym umieszczono Krzyż Powsta-

nia Wielkopolskiego, a niżej napis: „1914-1918 

I wojna światowa; 1918-1919 Powstanie Wielko-

polskie; 1920 wojna polsko-rosyjska; 1939-1945 

II wojna światowa; Ofiary systemu totalitarnego; 

Cześć Ich Pamięci”.

W ramach konsolidacji systemu edukacyjne-

go gminy Żerków, Rada Miejska podjęła decyzję 

o zamknięciu małych szkół. Likwidacji uległa 

placówka w Kretkowie. Szkołę Podstawową 

w Raszewach przekształcono w filię Szkoły Pod-

stawowej w Żerkowie, natomiast szkołę w Stęgo-

szy w filię Szkoły Podstawowej w Chrzanie.

 14 listopada w pałacu śmiełowskim z młody-

mi czytelnikami spotkała się poznańska pisarka 

Małgorzata Musierowicz.

1999 r.

Obecna tablica pamiątkowa 
pomnika na rynku w Żerkowie 

Budynek Szkoły Podstawowej 
w Dobieszczyźnie
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Jesienią wyremontowano wieżę kościoła św. 

Jana Chrzciciela w Brzostkowie. Celem prac 

był powrót do wyglądu świątyni sprzed pożaru 

w 1913 roku. 

 W tym roku przeprowadzono dalsze prace 

konserwatorskie w drewnianym kościele pod we-

zwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

we Lgowie. 

14 października otwarto główny pion budynku 

gimnazjum w Żerkowie. Do tej pory uczniowie 

korzystali z klas sąsiedniej szkoły podstawowej, 

sali w remizie żerkowskiej jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej oraz sali sesyjnej Urzędu Miasta 

i Gminy w Żerkowie.

2000 r.

Kościół w Brzostkowie z nową wieżą

Budowa głównego pionu budynku 
Gimnazjum w Żerkowie 

(widok od boiska) Budynek Gimnazjum w Żerkowie

Budowa żerkowskiego Gimnazjum.
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1 stycznia, dzięki staraniom Jana Bogdańskie-

go i Kaspra Ekerta, reaktywowane zostało w Żer-

kowie Koło Śpiewacze „Lutnia”.

3 września w Żerkowie odbyła się Wielko-

polska Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002. 

Najważniejszym punktem uroczystości było osta-

teczne oddanie do użytku gmachu Gimnazjum, 

którego główny pion funkcjonował już od 14 

października 2000 roku. Do miasta przyjechały 

poczty sztandarowe szkół średnich ze wszystkich 

powiatów Wielkopolski. Wśród zaproszonych 

gości byli m.in. wojewoda wielkopolski Stanisław 

Tamm, marszałek Województwa Wielkopolskie-

go Stefan Mikołajczak, Wielkopolski Kurator 

Oświaty Karol Seifert, starosta powiatu jarociń-

skiego Adam Kołodziej. Szczególnymi gośćmi 

byli członkowie najbliższej rodziny Zbigniewa 

Herberta, w osobach żony poety Katarzyny Her-

bert oraz jego siostry Haliny Herbert-Żebrowskiej. 

Powodem ich wizyty było nadanie placówce imie-

nia poety Zbigniewa Herberta. Katarzyna Herbert 

odsłoniła tablicę poświęconą patronowi szkoły. 

Tablicę oraz gmach gimnazjum poświęcił biskup 

Teofil Wilski.

2001 r.

Katarzyna Herbert odsłania 
tablicę poświęconą patronowi szkoły 

Zbigniewowi Herbertowi

Rozpoczęcie prac przy budowie hali 
sportowej oraz rekultywacji stawów

Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych pod-
czas Wielkopolskiej Inauguracji 

Roku Szkolnego 2002/2003

W nowo oddanym budynku znalazło się 

dwadzieścia pomieszczeń klasowych – dziewięć 

klasopracowni, trzy pracownie komputerowe 

oraz biblioteka. W tym czasie trwały już prace 

budowlane przy hali sportowej zaprojektowanej 

przy gimnazjum.

15 września pod hasłem: „Nie tak, Panowie 

bracia w Wielkopolszcze było: Co za duch! Co 

za zgoda aż przypomnieć miło.” odbył się „Drugi 

Zajazd w Śmiełowie”. Wystąpili m.in. Capella 

Zamku Rydzyńskiego, Jacek Kowalski z zespo-

łem „Monogramista JK”, Anna Romantowska 

oraz Leszek Długosz. 
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13 stycznia Zarząd Koła „Lutnia” zorganizo-

wał w auli Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta

w Żerkowie Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej. 

Wzięły w nim udział chóry: im. Kazimierza 

Tomasza Barwickiego i Liceum Ogólnokształcą-

cego z Jarocina, „Arion” z Kotlina, chór kościelny 

z Nowego Miasta oraz miejscowy chór „Lutnia’. 

Ponadto w Żerkowie odbył się Pierwszy Integracyj-

ny Zjazd Chórów Województwa Wielkopolskiego.

25 maja żerkowskie Gimnazjum wzbogaciło 

się o Środowiskową Halę Sportową. Obiekt o wy-

miarach 24x48 m wyposażono w widownię na 300 

miejsc. Zaprojektowano możliwość przedzielenia 

hali na trzy oddzielne sektory. Każdy z nich wypo-

sażony został w kosze oraz boiska do siatkówki. 

Obiekt wykorzystywany jest przede wszystkim 

w ramach zajęć wychowania fizycznego młodzie-

ży gimnazjalnej. Korzystają z niego również tu-

tejsi mieszkańcy. Prócz tego w hali organizowane 

są różnego rodzaju imprezy sportowe o zasięgu 

lokalnym i regionalnym.

Burmistrz Janusz Jajczyk podczas 
uroczystego otwarcia hali sportowej 

w Żerkowie

2002 r.

Uroczystośc otwarcia
 żerkowskiej hali sportowej

Środowiskowa Hala Sportowa w Żerkowie
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W ramach działań mających na celu poprawę 

wizerunku Żerkowa przeprowadzono rekultywa-

cję stawów przy ulicy Cmentarnej oraz w parku 

miejskim. 

2003 r.

Ulica Targowisko w Żerkowie 
w trakcie przebudowy 

W miejsce likwidowanego Państwowego 

Gospodarstwa Rolnego powstała w Przybysła-

wiu spółka pracownicza zatrudniająca 22 osoby. 

Szybko jednak upadła. W tym samym roku ma-

jątek o powierzchni 502 ha wydzierżawił Roman 

Kupijaj.

Korzystając ze środków przedakcesyjnych  

w ramach Programu SAPARD przeprowadzono 

remot ulicy Targowisko w Żerkowie.

Staw w parku miejskim w Żerkowie

Budynki gospodarcze w Przybysławiu

Ulica Targowisko w Żerkowie 
po zakończeniu przebudowy 
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Gmina Żerków, prócz współpracy międzynaro-

dowej, rozpoczęła również kooperację z gminami 

krajowymi. Stąd też 14 maja podpisano porozu-

mienie z gminą Kosakowo o współpracy kultural-

nej i promocyjnej oraz stworzeniu warunków do 

nawiązywania wzajemnych kontaktów mieszkań-

ców obu gmin.

200 szachistów w wieku od 8 do 18 lat. Czte-

rech najlepszych zawodników turnieju otrzymuje

przepustkę do Mistrzostw Międzywojewódzkich.  

15 maja rozpoczęły się w Żerkowie, przypada-

jące na dzień 4 grudnia, obchody 100-lecia istnie-

nia chóru „Lutnia”.

W czerwcu w Środowiskowej Hali Sportowej 

odbyły się po raz pierwszy w Żerkowie Mistrzo-

stwa Wielkopolski Juniorów w Szachach. Od 

tego roku impreza ta jest corocznie organizowana 

przez żerkowskie Gimnazjum oraz tutejszą Szkołę 

Podstawową. W mistrzostwach uczestniczy około

2004 r.

Podpisanie umowy o współpracy 
z gminą Kosakowo

Obchody 100-lecia chóru „Lutnia”

Obchody 100-lecia OSP w Żerkowie
 i 10-lecia Orkiestry Dętej OSP Żerków

W tym roku 100-lecie swego istnienia obcho-

dziła również miejscowa jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Uroczystości, połączone z jubi-

leuszem 10-lecia powstania Orkiestry Dętej, zor-

ganizowano 11 września. Na obchody zaproszono 

strażaków z holenderskiej gminy Aa en Hunze.

Uczestnicy Mistrzostw Wielkopolski Juniorów 
w Szachach podczas turnieju rozgrywanego 

w hali sportowej w Żerkowie
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22 sierpnia w Brzostkowie, przy tamtejszym 

kościele św. Jana Chrzciciela, odbyły się Kaliskie 

Dożynki Diecezjalne oraz Święto Plonów Powia-

tu Jarocińskiego. Dziękczynieniu za zebrane plo-

ny przewodniczył biskup Stanisław Napierała.

Koncert zespołu Artu’S Kwartet 
i orkiestry dętej Harmonia z Holandii 

podczas „Trzeciego Zajazdu w Śmiełowie”

Kaliskie Dożynki Diecezjalne w Brzostkowie

W Chrzanie utworzono Klub Rekreacyjno-

-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej „Europejczyk”, którego kierownikiem 

został Roman Cenkier. Klub w ramach promo-

cji sportowego stylu życia organizuje corocznie 

imprezę biegową „Bieg Mini Maraton Romana”.

12 września miał miejsce „Trzeci Zajazd 

w Śmiełowie” odbywający się pod hasłem „Mic-

kiewicz nasz”. Wystąpili m.in. Artu’S Kwartet 

oraz Anna Szałapak. Między koncertami Wiesław 

Kot zaprezentował książkę „Pan Tadeusz – praw-

da i legenda”. 
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Władze miejskie, prowadząc politykę współ-

pracy z gminami krajowymi, 2 maja parafowały 

umowę o współpracy kulturalnej i promocyjnej 

z dolnośląską gminą Kąty Wrocławskie.

Przedstawienie „Dziadów” w parku
przy Muzeum w Śmiełowie

Blok A przy ulicy Jarocińskiej przed przebudową

18 września plenerową inscenizacją trzeciej 

części „Dziadów” Adama Mickiewicza zainau-

gurowano w Śmiełowie obchody 150. rocznicy 

śmierci poety. Spektakl w wykonaniu aktorów 

Teatru Polskiego z Poznania reżyserował Maciej 

Prus. 

Spektakl „Dzieje Jacka Soplicy” 
na scenie plenerowej w Śmiełowie

25 września, również w śmiełowskim plene-

rze, Teatr im. Aleksandra Fredry z Gniezna zapre-

zentował spektakl „Dzieje Jacka Soplicy” oparty 

na fragmentach „Pana Tadeusza”. 

2005 r.

W kwietniu ksiądz dziekan Kazimierz Radzi-

kowski rozpoczął generalny remont kościoła pod 

wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Żerkowie.

W dniach 16-19 czerwca na ulicach Żerkowa 

i na okolicznych drogach zostały rozegrane Mi-

strzostwa Polski w kolarstwie szosowym junio-

rów.

W roku 2005, w przejętym od Związku Socja-

listycznej Młodzieży Polskiej bloku A przy uli-

cy Jarocińskiej, trwały prace remontowe mające

na celu dostosowanie obiektu do funkcjonowania 

Zakładu Aktywności Zawodowej.

Herb gminy Kąty Wrocławskie

Widok na południową pierzeję rynku w Żerkowie 
w trakcie przebudowy

Podjęta została przebudowa części żerkow-

skiego rynku poprzez zabudowę jego południowej 

pierzei.
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W dniu 23 października, polski Tatar Selim 

Chazbijewicz, przedstawił prelekcję „Wschód 

w historiozofii Mickiewicza”. Towarzyszył jej 

spektakl „Adam Mickiewicz – człowiek” w wy-

konaniu Macieja Luśni i Jana Korwina-Kocha-

nowskiego z Teatru Starego w Krakowie. Główne 

uroczystości rocznicowe odbyły się 26 listopada. 

Rozpoczęły się mszą w intencji poety w brzost-

kowskim kościele. Następnie złożono kwiaty pod 

pomnikiem Mickiewicza w parku przypałacowym. 

Dalsza część obchodów miała miejsce w pałaco-

wych wnętrzach. Wśród zaproszonych gości byli 

m.in. marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Marek Woźniak oraz Dyrektor Muzeum Naro-

dowego w Poznaniu Wojciech Suchocki. Artyści 

Teatru Wielkiego z  Poznania Roma Jakubowska 

i Jaromir Trafankowski, przy akompaniamencie 

pianisty Andrzeja Tatarskiego, wykonali pieśni 

Stanisława Moniuszki. Wystąpił również kwartet 

smyczkowy Artu’S Kwartet z programem pieśni 

romantycznych oraz Jerzy Zelnik z monodra-

mem „Idę z daleka, nie wiem z piekła czyli raju”. 

Na zakończenie obchodów jubileuszowych, w dniu 

11 grudnia, odbył się wernisaż wystawy twórczości 

dzieci i młodzieży „Impresje Mickiewiczowskie” 

przygotowany wspólnie z toruńskim Ośrodkiem 

i Galerią Twórczości Dziecka i Młodzieży. Ekspo-

zycji towarzyszyła sesja popularnonaukowa „Mic-

kiewicz daleki i bliski”, w trakcie której prelekcje 

wygłosili wykładowcy Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu: dr Lidia Baranowska, 

prof. Zbigniew Przychodniak oraz dr Jerzy Fiećko. 

Poniekąd na marginesie obchodów rocznicowych 

22 listopada przybyła do Śmiełowa pięćdziesięcio-

osobowa grupa studentów koreańskich z wydziału 

polonistyki Uniwersytetu w Seulu. Wśród nich dwaj 

tłumacze „Pana Tadeusza” na język koreański prof. 

Cheong Byung Kwong oraz Oh Kyong Geun. 

Rozpoczęto przebudowę kolejnego budyn-

ku znajdującego się w kompleksie przejętym od 

Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej znaj-

dującym się na terenie parku miejskiego w Żerko-

wie. Celem robót było dokończenie obiektu, któ-

rego pierwotnym przeznaczeniem była stołówka. 

Budynek docelowo miał pełnić funkcję sali konfe-

rencyjnej wraz z pokojami hotelowymi, siłownią 

oraz sauną.

Lisew został w tym roku podłączony do gmin-

nej sieci kanalizacyjnej, natomiast w budynku 

po szkole podstawowej otwarta została świetlica 

wiejska.

Jedna z przepompowni ścieków w Lisewie

Niedokończony budynek stołówki 
w parku miejskim. 
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W Lubini Małej rozpoczęto adaptację i moder-

nizacje zabytkowego dworku na cele użytkowe 

wsi.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak w trakcie składania wieńca 

pod pomnikiem Adama Mickiewicza 
w Śmiełowie

Zakład Aktywności Zawodowej 
„Promyk” w Żerkowie

Wypożyczalnia sprzętu turystycznego 
działająca przy Zakładzie Aktywności Zawodowej 

 15 grudnia rozpoczął działalność Zakład 

Aktywności Zawodowej Promyk, z siedzibą 

w przejętym od Związku Socjalistycznej Mło-

dzieży Polskiej budynku, znajdującym się na tere-

nie parku miejskiego w Żerkowie. Zakład powstał 

z myślą o aktywizacji osób niepełnosprawnych 

z terenu gminy i okolic. Od początku swego ist-

nienia stanowił jednostkę organizacyjną gminy 

Żerków. Głównym kierunkiem jego działalności  

stały się usługi poligraficzne, pralnicze, rękodzieło

oraz utrzymanie zieleni. Działa w nim również 

wypożyczalnia sprzętu turystycznego m. in. rowe-

rów i kajaków.
Zabytkowy budynek dworku w Lubini Małej 

przed renowacją

 25 listopada odbyły się uroczyste obchody 

150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Po 

mszy św. w Brzostkowie złożono kwiaty pod 

pomnikiem wieszcza w parku przy Muzeum im. 

Adama Mickiewicza w Śmiełowie. W obchodach 

licznie wzięli udział przedstawiciele władz samo-

rządowych oraz wojewódzkich, m.in. Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
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3 września odbył się „Czwarty Zajazd w Śmie-

łowie”. Wystąpili m.in.: Daniel Olbrychski, An-

drzej Sikorowski oraz aktorzy Teatru Starego 

z Krakowa: Jan Korwin-Kochanowski, Maciej 

Luśnia i Katarzyna Nowak. 4 października  po-

nownie gościła w pałacu w Śmiełowie Małgorza-

ta Musierowicz. Tym razem promując 17 tom jej 

cyklu „Jeżycjada” pod tytułem „Czarna polewka”, 

której część akcji dzieje się właśnie w Śmiełowie. 

15 maja silna wichura połamała wiele drzew 

rosnących przy drodze między Żółkowem a Pod-

lesiem powodując całkowitą nieprzejezdność. 

Drzewa usunęły jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej z gminy Żerków.

W Żerkowie odbył się III Integracyjny Zjazd 

Chórów Województwa Wielkopolskiego, w któ-

rym uczestniczyło 600 śpiewaków wchodzących 

w skład 20 chórów.

2006 r.

8 września przy żerkowskim gimnazjum odda-

no do użytku zespół boisk sportowych ze sztuczną 

nawierzchnią. Aktu przecięcia wstęgi dokonali: 

burmistrz Żerkowa Janusz Jajczyk, wicemarsza-

łek Województwa Wielkopolskiego Józef Lewan-

dowski i prezes Polskiego Związku Lekkiej Atle-

tyki Jerzy Sudoł. Boiska i bieżnię poświęcił ksiądz 

dziekan Kazimierz Radzikowski. W uroczysto-

ściach wzięli również udział polscy olimpijczy-

cy Jacek Wszoła i Zdzisław Hoffmann. W skład 

kompleksu o powierzchni 1.356 m2, weszła 125 

metrowa bieżnia tartanowa z czterema torami, bo-

isko do piłki ręcznej, siatkowej oraz koszykówki.

Wiatrołomy na drodze
między Żółkowem a Podlesiem

Uroczystość otwarcia kompleksu boisk

Boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum 
i Szkole Podstawowej w Żerkowie
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6 listopada otwarto w Lubini Małej świetlicę 

wiejską. Przecięcia wstęgi dokonali: starosta po-

wiatu jarocińskiego Sławomir Wąsiewski, bur-

mistrz Żerkowa Janusz Jajczyk oraz sołtys Lubi-

ni Małej Zofia Ratajczak. Świetlicę ulokowano 

w XIX-wiecznym dworku. Budynek ten przez wie-

le lat stał opustoszały, przez co stopniowo popadał 

w ruinę. Konieczne więc było przeprowadzenie 

gruntownego remontu obejmującego m.in. prze-

budowę budynku, wykonanie ścianek działowych, 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewację wraz 

z ociepleniem. Dworek wyposażono w kotłow-

nię centralnego ogrzewania i wentylacje. Ponadto 

od podstaw wykonana została instalacja wodno

-kanalizacyjna oraz elektryczna. Łączny koszt 

inwestycji wyniósł 938.000 zł. Istotną część 

środków udało się pozyskać z zewnątrz. Kwotę 

450.000 zł uzyskano z Unii Europejskiej w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruk-

turyzacja i modernizacja sektora żywnościowe-

go oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. 

Ponadto od ministra kultury i dziedzictwa narodo-

wego otrzymano dotację w wysokości 90.000 zł. 

20 grudnia gmina Żerków otrzymała Wielko-

polską Nagrodę „Sportowej Areny 2006” w ka-

tegorii obiekty otwarte. Wręczenie jej odbyło się 

podczas gali Podsumowania Roku Sportowego 

w Wielkopolsce w Hotelu Sheraton w Poznaniu. 

Nagrodę z rąk marszałka Województwa Wiel-

kopolskiego Marka Woźniaka odebrał burmistrz 

Żerkowa Janusz Jajczyk.

Świetlica Wiejska w Lubini Małej

Nagroda „Sportowej Areny” 
dla gminy Żerków

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak wręcza nagrodę 

„Sportowej Areny – 2006” burmistrzowi 
Miasta i Gminy Żerków
Januszowi Jajczykowi



Ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej 

110

1 stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji został zastąpiony przez Mic-

kiewiczowskie Centrum Turystyczne, którego 

zadaniem stało się rozwijanie usług turystycznych, 

sportowych i gastronomicznych. W jego skład we-

szły m.in. baseny kąpielowe o powierzchni lustra 

wody ok. 4.400 m2, oraz budynek „C” z pokojami 

hotelowymi na potrzeby grup zorganizowanych, 

jak i indywidualnych klientów, przystosowany 

dla 200 osób.

2007 r.

W rezultacie porozumienia zawartego między 

gminą Żerków i gminą Nowe Miasto nad Wartą, 

23 lutego powstało stowarzyszenie Lokalna Gru-

pa Działania „Zaścianek”.

28 kwietnia w auli Gimnazjum im. Zbigniewa 

Herberta w Żerkowie odbył się VI Zlot Chórów 

Ziemi Jarocińskiej. W koncercie „Pieśń nie zna 

granic” wystąpiły chóry: „Lutnia” z Żerkowa, 

Chór im. Barwickiego z Jarocina, „Resonan-

tes” z Jarocina, „Cantare” z Żegocina, „Domino 

Cantemus” z Nowego Miasta, chór gimnazjalny 

z Nowego Miasta oraz Sopocki Chór Kameral-

ny „Continuo”. Organizatorami zlotu były: Koło 

Śpiewackie „Lutnia”, Starostwo Powiatowe 

w Jarocinie, Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie, 

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żer-

kowie oraz Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 

w Żerkowie.

W przebudowanym w 2006 roku budynku „D” 

powstały dwie sale na 250 i 150 osób z profesjo-

nalnym wyposażeniem multimedialnym. W ten 

sposób uzyskano ośrodek szkoleniowo-konferen-

cyjny oraz salę bankietową do organizacji imprez 

okolicznościowych. W budynku tym znalazła się 

również siłownia, sauna, sala fitness oraz kabina 

cieplna. 

Wnętrze sali konferencyjnej MCT

VI Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej 
w ŻerkowieSiłownia MCT

Siedziba Mickiewiczowskiego 
Centrum Turystycznego w Żerkowie
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Na rynku dobiegały końca prace przy przebu-

dowie południowej części rynku w Żerkowie.

W dniach 20-30 sierpnia odbył się w Żerkowie 

plener artystyczny „Tu i Teraz”. Plastycy, utrwa-

lający na swych płótnach piękno „Szwajcarii 

Żerkowskiej”, korzystali z ośrodka wypoczynko-

wego Mickiewiczowskiego Centrum Turystycz-

nego. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki 

dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Wielkopolskiego.

29 września w kościele pod wezwaniem św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie 

odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego 

Radia „Amadeus” pod dyrekcją Anny Jaroszew-

skiej-Mróz z towarzyszeniem skrzypaczki Anny 

Marii Staśkiewicz. W jego programie znalazło się 

Divertimento F-dur KV 138 Wolfganga Amade-

usza Mozarta, Koncert skrzypcowy a-mol BMV 

1041 Jana Sebastiana Bacha oraz Suita „Z czasów 

Holberga” op. 40 Edvarda Griega.

7 października biskup ordynariusz Stanisław 

Napierała poświęcił odnowione wnętrze kościoła 

pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika w Żerkowie. 

Południowa pierzeja rynku w Żerkowie 
po zakończeniu przebudowy

Odnowione wnętrze kościoła 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie
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10 listopada w kościele pod wezwaniem św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie 

wystąpił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii 

Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją 

Stefana Stuligrosza.

Mając na celu promowanie walorów turystycz-

nych ziemi żerkowskiej, 28 września na Nad-

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Żerkowa w pa-

łacu śmiełowskim podjęto uchwałę o utworzeniu 

„Mickiewiczowskiego Parku Kulturowego”. 

Swym zasięgiem obejmuje on teren Brzostkowa, 

Śmiełowa, Lgowa, Gęczewa i Żerkowa. 

30 listopada odbyły się obchody 750-lecia 

Brzostkowa. Z tej okazji w tamtejszym kościele 

pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela odprawiono 

mszę św. z udziałem biskupa Stanisława Napiera-

ły. Dalszą część obchodów zorganizowano w auli 

Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta w Żerkowie, 

gdzie wystąpił zespół „Budka Suflera”.

Przeprowadzono modernizacje „Ogródka Jor-

danowskiego” przy ulicy Kolejowej w Żerkowie.

Obszar Mickiewiczowskiego 
Parku Kulturowego

Nowe wyposażenie „Ogródka Jordanowskiego”
 przy ulicy Kolejowej w Żerkowie

Stefan Stuligrosz i „Poznańskie Słowiki”
 podczas koncertu w Żerkowie

Spichlerz w Brzostkowie

Brama wjazdowa nieistniejącego pałacu w Żerkowie
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 18 styczna infrastruktura Mickiewiczowskiego 

Centrum Turystycznego wzbogaciła się o trzy-

gwiazdkowy hotel. W uroczystościach otwarcia 

udział wzięli m.in. przedstawiciele marszałka 

Województwa Wielkopolskiego, wojewody wiel-

kopolskiego, wicemarszałek Senatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej prof. Marek Ziółkowski, starosta 

jarociński Stanisław Martuzalski oraz wicebur-

mistrz Jarocina Robert Kaźmierczak. Goszczono 

również przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin 

Kosakowo, Kąty Wrocławskie oraz holenderskiej 

gminy Aa en Hunze. Położony w górnym parku 

hotel wyposażony został w 118 miejsc noclego-

wych – ekskluzywne apartamenty oraz pokoje 

1, 2 i 3 osobowe z TV-SAT, telefonem, lodówką 

oraz internetem; sale konferencyjne, bankietowe 

kawiarnię oraz parking.

 W kwietniu jednostka Ochotniczej Straży Po-

żarnej z Komorza obchodziła uroczystości z oka-

zji 80-lecia powstania.

 5 października w kościele pod wezwaniem św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie 

odbył się koncert „Poznańskie Słowiki z muzyką 

Haendla w Żerkowie”. Chórowi  pod dyrekcją 

Stefana Stuligrosza akompaniował na organach 

Maciej Bolewski. Program koncertu obejmo-

wał fragmenty oratoriów: „Juda Machabeusz”, 

„Acis i Galatea”, „Mesjasz” oraz fragment opery 

„Kserkses”.  

 Kilka dni później, 12 października, w żerkow-

skim kościele wystąpił Jerzy Zelnik w spektaklu 

słowno-muzycznym „Pontyfikat Jana Pawła II 

Dar i tajemnica”. Aktorowi towarzyszyła śpie-

waczka Magdalena Idzik oraz organista Krzysztof 

Seroka.

 23 listopada w Mickiewiczowskim Centrum 

Turystycznym w Żerkowie odbył się koncert pt.: 

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Impreza zor-

ganizowana została w ramach VII Zlotu Chórów 

Ziemi Jarocińskiej. Patronat nad zlotem objął sta-

rosta jarociński.

2008 r.

Uroczystość otwarcia Hotelu MCT

Hotel MCT przy ulicy Parkowej w Żerkowie
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15 lutego w lgowskim kościele pod wezwa-

niem Narodzenia Najświętszej Marii Panny odby-

ła się uroczystość z okazji 140. rocznicy urodzin 

Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego – dowódcy 

oddziałów jarocińskich w czasie Powstania Wiel-

kopolskiego. Na jego grobie odsłonięto medalion 

oraz krzyż powstańczy. Uroczystość poprzedzona 

była mszą św. celebrowaną przez księdza pro-

boszcza Kazimierza Walczaka.

2009 r.

W lutym gmina Żerków wspólnie z Woje-

wódzkim Oddziałem Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Województwa Wielkopolskiego zakupiła śred-

ni samochód ratowniczo-gaśniczy dla tutejszej 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego 

koszt wyniósł 457.425 zł, z czego gmina Żerków 

sfinansowała połowę. 

9 maja żerkowska jednostka Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej obchodziła 105. rocznicę powstania. 

Po mszy św. odbyło się poświecenie nowego 

wozu strażackiego.

Przy ulicy kościelnej wybudowano plac parking 

na 50 miejsc. Inwestycja miała na celu usprawnie-

nie ruchu przy cmentarzu w Żerkowie.

2 września oddano do użytku salę sportową 

przy Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie. 

Zaopatrzona w zaplecze umożliwia równoczesne 

wykonywanie ćwiczeń przez 40 osób. Inwestycja 

sfinansowana została ze środków własnych Gmi-

ny Żerków. Poświęcenia obiektu dokonał biskup 

kaliski Stanisław Napierała. W trakcie uroczy-

stości nadano tutejszej szkole podstawowej imię 

księdza-poety Jana Twardowskiego.

2 sierpnia zmarł Janusz Jajczyk sprawujący 

od 1990 roku funkcję burmistrza Miasta i Gminy 

w Żerkowie.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy OSP Żerków

Janusz Jajczyk 
Burmistrz Miasta i Gminy Żerków 

w latach 1990-2009

Plac parkingowy 
przy ulicy Kościelnej w Żerkowie

Odsłonięcie medalionu na grobie Zbigniewa Ostroróg-
Gorzeńskiego na cmentarzu we Lgowie
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21 września w budynku po byłej przychodni 

otwarto przedszkole, mieszczące się uprzednio 

przy ulicy Kolejowej. W przecięciu wstęgi uczest-

niczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej Żerkowa 

Barbara Urbańska, pełniący funkcję burmistrza 

Żerkowa Jacek Jędraszczyk, dyrektor przedszko-

la Krystyna Hałas oraz Irena Jajczyk – wdowa po 

zmarłym burmistrzu Januszu Jajczyku. Adaptacja 

budynku na potrzeby przedszkola wymagała prze-

prowadzenia jego gruntownego remontu i moder-

nizacji. Prace te dodatkowo komplikował fakt za-

-bytkowego charakteru obiektu. Został on bowiem 

zaprojektowany i wykonany w 1928 roku przez 

miejscowego architekta Karola Wasielewskiego.

26 września odbyło się uroczyste przekazanie 

dwóch samochodów strażackich przywiezionych 

przez przedstawicieli zaprzyjaźnionej holender-

skiej gminy Aa en Hunze. Samochody zostały 

przekazane gminie Żerków dla jednostek Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Komorzu i Ludwinowie.

25 października odbyły się przedtermino-

we wybory Burmistrza Miasta i Gminy Żerków 

w których zwyciężył Jacek Jędraszczyk.

21 listopada w Mickiewiczowskim Centrum 

Turystycznym w Żerkowie odbył się koncert po-

łączonych chórów Ziemi Jarocińskiej upamiętnia-

jący 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

 W 2009 roku Mickiewiczowskie Centrum 

Turystyczne wzbogaciło się o nowy obiekt „Re-

staurację Morena”.

Sala sportowa w Dobieszczyźnie

Uroczystość przekazania wozów bojowych 
do OSP w Komorzu i Ludwinowie 

Uroczystość otwarcia Publicznego Przedszkola
przy ulicy Mickiewicza w Żerkowie

Jedna z sal w nowym budynku przedszkola
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18 maja odbyło się spotkanie założycielskie 

Koła Pamięci powstania Wielkopolskiego 1918-

-1919. Prezesem Zarządu został Robert Rogacki. 

Celem organizacji jest krzewienie wiedzy i kulty-

wowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wiel-

kopolskim oraz popularyzowanie wśród młodego 

pokolenia Polaków wartości, które przyświecały 

czynom i życiu powstańców.

W ostatniej dekadzie maja 2010 roku obszar 

gminy u zbiegu Prosny, Lutyni i Warty nawiedzi-

ła powódź. Płynąca blisko Prosna groziła zalaniem 

wsi Komorze, Kretków, Chwałów i Żerniki. Przy 

umacnianiu wałów pracowali tutejsi mieszkańcy, 

strażacy, wojsko oraz górnicy ze Śląska. O ska-

li zagrożenia może świadczyć wizyta wojewody 

wielkopolskiego Piotra Florka, który odwiedził 

najbardziej zagrożony rejon w Chwałowie. Woda 

zaczęła opadać pod koniec maja.

5 września w trakcie Dożynek Gminno-Powia-

towych w Żerkowie oddano do użytku Stadion 

Miejski noszący imię zmarłego burmistrza Janu-

sza Jajczyka. Ulokowano na nim pełnowymiaro-

we boisko do piłki nożnej. Trawiastą nawierzch-

nię wyposażono w drenaż i nawodnienie. Boisko 

otoczono 4 torową bieżnią tartanową o długości 

400 m. Dla biegów krótkich powstał 6. torowy 

prosty odcinek bieżni o długości 130 m umiej-

scowiony przy widowni. Stadion posiada również 

rozbieg do rzutu oszczepem, skoku w dal i wzwyż 

oraz pchnięcia kulą. Na wschodniej stronie wy-

budowano trybuny, na których zamontowano 300 

siedzisk. Ponadto na terenie obiektu wybudowano 

parterowy budynek zaplecza sanitarnego, szatnię 

oraz niezbędną infrastrukturę. Stadion uzyskał 

Spotkanie założycielskie Koła Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego w Żerkowie

Umacnianie wałów nad Prosną

Walka z powodzią na Prośnie

2010 r.
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certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

Inwestycję w wysokości 1.049.941,41 zł sfinanso-

wano ze środków własnych Gminy Żerków oraz 

środków pomocowych Unii Europejskiej w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013 w wysokości 500.000 zł.

19 września, w wyremontowanym w 2006 r., 

dworku w Lubini Małej otwarto Wiejskie Cen-

trum Kultury. W uroczystości wziął udział staro-

sta powiatu jarocińskiego Stanisław Martuzalski, 

burmistrz Żerkowa Jacek Jędarszczyk, sołtysi wsi,  

młodzież szkolna oraz członkinie Koła Gospodyń 

Wiejskich. Projekt został dofinansowany z Urzę-

du Marszałkowskiego kwotą 50.000 zł w ramach 

programu „Wielkopolska odnowa wsi”. Obiekt 

wyposażony został w bibliotekę multimedialną 

oraz Izbę Pamięci Mickiewiczowskiego Parku 

Kulturowego. Celem ośrodka ma być ożywienie 

społeczno-kulturalne wsi przejawiające się w po-

dejmowaniu przez mieszkańców zbiorowych ini-

cjatyw związanych z lokalną tradycją, organizo-

wanie wystaw i spotkań z artystami. Centrum sta-

nowić ma również miejsce spotkań różnych grup 

społecznych, których podstawowym zadaniem 

Dożynki gminno-powiatowe 
na Stadionie Miejskim w Żerkowie

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej podczas 
uroczystego nadania imienia Janusza Jajczyka 

Stadionowi Miejskiemu w Żerkowie

Bieżna Stadionu Miejskiego w Żerkowie
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będzie rozwijanie zainteresowań ich członków 

poprzez uczestnictwo w różnorakich zajęciach. 

Ponadto w budynku planuje się organizować kur-

sy i szkolenia dla miejscowej społeczności.

kopolskiego Leszek Wojtasiak, poseł na Sejm 

Rafał Grupiński, przewodniczący Rady Powiatu 

Jarocińskiego Zygmunt Meisnerowski, wojewoda 

wielkopolski Piotr Florek, starosta średzki Piotr 

Piekarski, starosta jarociński Stanisław Martu-

zalski i przewodnicząca Rady Miejskiej Żerkowa 

Barbara Urbańska. Całkowity koszt przebudowy 

drogi Jarocin – Żerków – Śmiełów – Ruda Ko-

morska wyniósł 12,1 mln zł. Połowę środków 

pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego. Udział budżetu gminy Żer-

ków zamknął się w kwocie 500.000 zł, natomiast 

resztę inwestycji pokrył powiat jarociński. Całko-

wity koszt przebudowy drogi powiatowej Klęka 

– Żerków wyniósł  2,4 mln zł. Na ten cel gmina 

Żerków przekazała kwotę 600.000 zł. Pozostałe 

koszty zostały sfinansowane z budżetu powiatu 

jarocińskiego.

24 września w kompleksie szkoleniowym 

Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego 

Żerkowie odbyły się Wielkopolskie Obchody 

Światowego Dnia Turystyki. Wśród uczestników 

byli m.in. dyrektor Departamentu Sportu i Tury-

styki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego Tomasz Wiktor i kierownik 

Oddziału Turystyki w Departamencie Sportu 

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Andrzej 

Kaleniewicz. Przybyłych gości przywitał dyrektor

Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego 

Kasper Ekert oraz burmistrz Żerkowa Jacek 

Jędraszczyk, który w prezentacji multimedialnej 

przedstawił walory Żerkowskiej Szwajcarii. Po 

części oficjalnej goście udali się na krótką wy-

cieczkę do Lgowa, Brzostkowa i Śmiełowa.

4 października na rynku w Żerkowie odby-

ło się uroczyste oddanie do użytku dróg: Jaro-

cin – Żerków – Śmiełów – Ruda Komorska oraz 

Klęka – Żerków. W symbolicznym przecięciu 

wstęgi uczestniczyli: burmistrz Żerkowa Jacek 

Jędraszczyk, wicemarszałek Województwa Wiel-

Jedna z sal Wiejskiego Centrum 
Kultury w Lubini Małej

Uroczystość oddania do użytku dróg 
Jarocin – Żerków – Śmiełów – Ruda Komorska

 oraz Klęka – Żerków na rynku w Żerkowie

Wymiana nawierzchni na drodze Klęka – Żerków
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W styczniu rzeka Prosna ponownie wystąpiła 

z brzegów. Koniecznie było osuszanie podtopio-

nych terenów przy pomocy wysokowydajnych 

motopomp.

2011 r.

28 kwietnia na stadionie im. Janusza Jajczyka 

w Żerkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopol-

ski Ludowych Zespołów Sportowych  Młodzieży 

Szkolnej w Lekkiej Atletyce w kategoriach ju-

nior i junior młodszy. Rozegrano 47 konkurencji 

w tym m.in.: sprinty, biegi średnie, skoki, sztafety 

w biegach, pchnięcie kulą i rzut oszczepem.

30 kwietnia w kościele pod wezwaniem św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie 

wystąpił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii 

Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” z koncertem 

„Wielkopolska błogosławionemu Janowi Pawło-

wi II w hołdzie”. W jego programie znalazły się 

utwory Henryka Mikołaja Góreckiego „Totus 

tuus” oraz Stefana Stuligrosza: „Sekwencja do 

Ducha Świętego”, „Veni Creator”, „Dobry Paste-

rzu”, „Nie lękaj się”, „Quia vidisti me, Thoma, 

credidisti”, „Surrexit Dominus vere. Cantate Do-

mino” i „Santo subito”. Na organach akompanio-

wał Maciej Bolewski.   

13 maja częściowemu spaleniu uległ drewnia-

ny kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych 

w Kretkowie. W akcji gaśniczej brało udział sześć 

jednostek straży pożarnej. Pomagali również pa-

rafianie, ratując monstrancję, szaty liturgiczne 

i krzyże. Pożar szybko ugaszono. Spaleniu uległ 

ołtarz główny i 4 m2 podłogi wokół ołtarza.

Na początku roku w Żerkowie oddano do użyt-

ku kręgielnię wchodzącą w skład infrastruktury 

Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego. 

Prócz sześciu torów bowlingowych znajdują się 

tu cztery stoły bilardowe, strzelnica pneumatycz-

na oraz bar.

Strzelnica pneumatyczna MCT

Sala bowlingowa MCT 

Osuszanie pól uprawnych w Chwałowie
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19 czerwca w Ludwinowie otwarto nową 

świetlicę wiejską. Powstała ona w rezultacie  

przebudowy istniejącej już świetlicy, do której 

dobudowano pomieszczenia pomocnicze i remizę 

miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożar-

nej. Ponadto zagospodarowano teren wokół obiek-

tu, tworząc tam plac zabaw dla dzieci. Inwestycja 

kosztowała 362.879,94 zł, z czego dofinansowa-

nie w wysokości 191.049 zł uzyskano w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W prze-

cięciu symbolicznej wstęgi brała udział dyrektor 

Departamentu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Wielkopolskiego Emilia Dunal.

1 lipca proboszczem parafii św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Żerkowie został ksiądz 

Jarosław Gzik. Wkrótce po przejęciu funkcji 

proboszczowskich, w dniu 2 września, przyjmo-

wał jako gospodarz parafii kopię obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej, która od 2010 roku 

peregrynowała na terenie diecezji kaliskiej.

W listopadzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej umieszczonej przy wejściu 

do Szkoły Podstawowej w Chrzanie. Upamiętnia 

ona jeńców brytyjskich i Polaków więzionych 

w obozie znajdującym się w tym budynku pod-

czas II Wojny Światowej.

Burmistrz Jacek Jędraszczyk podczas 
uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

ku czci więzionych w obozie w Chrzanie

Rozbudowana świetlica wiejska 
z placem zabaw w Ludwinowie

Świetlica wiejska i remiza w Ludwinowie
przed przebudową (stan z roku 2010)

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej 
z remizą OSP w Ludwinowie
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6 stycznia o godz. 16.37 obszar ziemi żerkow-

skiej nawiedziło trzęsienie ziemi o sile około 3,8 

stopni w skali Richtera. Kompletnie zaskoczy-

ło zarówno mieszkańców okolicy, jak geologów 

zajmujących się tą problematyką, gdyż teren 

Wielkopolski powszechnie uważano za obszar 

asejsmiczny. Epicentrum wstrząsów znajdowało 

się na północ od Lgowa na głębokości 8-10 km. 

Według pierwszych opinii geologów najprawdo-

podobniej spowodowało je przemieszczanie się 

skał uskoku Dolska, który stanowi przedłużenie 

Gór Świętokrzyskich w kierunku zachodnim. Jed-

nocześnie raczej wykluczono wpływ na wstrząsy 

okolicznych kopalni gazu. Aby dokładnie zbadać 

to zjawisko, na  terenie gminy zamontowano pięć 

stacji, które przez 24 godziny monitorowały drga-

nia skorupy ziemskiej.

2012 r.

12 stycznia otwarto salę sportową w Chrzanie. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dyrek-

tor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Emilia Dunal, członek Zarządu Wo-

jewództwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, 

burmistrz Jacek Jędraszczyk, wykonawca obiektu 

Ireneusz Mizerny oraz projektant sali Andrzej Ma-

leszka. Nowy obiekt poświęcił ksiądz Jacek Toś.

Koszt jego budowy wyniósł 1.874.167,39 zł 

brutto. Na tę inwestycję gmina uzyskała dofinan-

sowanie ze środków unijnych w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 

w kwocie 490.105 zł. Salę wyposażono w boisko 

do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej o wymia-

rach 13x24 m z widownią i niezbędną infrastruk-

turą, w skład której weszły: szatnie, sanitariaty, 

pokój trenerski oraz duża sala do ćwiczeń typu 

fitness. Za kwotę ponad 65.000 zł zakupiono pro-

fesjonalny sprzęt sportowy do koszykówki, piłki 

ręcznej, siatkówki i ćwiczeń gimnastycznych. 

Sala sportowa w Chrzanie

Wizualizacja przyczyn trzęsienia ziemi 
na terenie gminy Żerków
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14 kwietnia odbyła się uroczystość poświęce-

nia, odnowionego po pożarze, wnętrza kościoła 

pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kretko-

wie. Uroczystościom przewodniczył biskup Stani-

sław Napierała, który prócz odnowionego wnętrza 

świątyni, poświęcił również ołtarz i nowe organy. 

Instrument powstał w pracowni Jana Drozdowi-

cza z Poznania. Wyposażony został w 7 głosów, 

450 piszczałek i 2 klawiatury. Po mszy św. od-

był się krótki koncert organowy, a następnie bi-

skup Napierała odsłonił tablicę upamiętniającą 

100. rocznicę konsekracji kościoła, która minęła 

w 2011 roku oraz poświęcenie odnowionej świą-

tyni.

Monika Żur (orliczki) – obie 4F E-Vive Racing 

Team, natomiast wśród mężczyzn najlepsi byli: 

Adrian Brzózka (seniorzy) – JBG-2 Professional 

MTB Team, Piotr Kurczab (orlicy) – KTM Racing 

Team Złoty Stok.

 W dniach 4 i 5 maja odbył się w Żerkowie 

Puchar Polski MTB. Organizatorami imprezy 

były Towarzystwo Sportowe MTB Energy Team 

Środa Wlkp., Miasto i Gmina Żerków oraz Pol-

ski Związek Kolarski. Na specjalnie przygotowa-

nej trasie, gdzie m.in. stworzono bardzo trudne 

dla zawodników, ale niezwykle atrakcyjne dla wi-

dzów, kamienne zjazdy, wystartowały najlepsze 

w Polsce zawodniczki i zawodnicy w tej dyscy-

plinie sportu: Paula Gorycka, Anna Szafraniec, 

Magdalena Sadłecka oraz Adrian Brzózka. Wśród 

kobiet triumfowała Paula Gorycka (seniorki), 

Uroczystość poświęcenia odnowionego 
kościoła Wszystkich Świętych w Kretkowie

Puchar Polski MTB Żerków 2012
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 Kończąc wędrówkę przez historię ostatnich 120 lat ziemi żerkowskiej, nie sposób
nie zauważyć, że dzieje tego miejsca związane były z losami Wielkopolski oraz reszty 
kraju w nader swoisty sposób. Wszystko bowiem, co się tutaj zdarzyło, stanowiło
niejako tylko echo wielkich wydarzeń tego czasu. Można wręcz pokusić się 
o stwierdzenie, że tak jak Żerków jest jednym z najmniejszych miasteczek w Wiel-
kopolsce, tak i wydarzenia, które miały tu miejsce, działy się w charakterystycznej 
mikroskali. 

 Nie znaczy to, że tutejsi mieszkańcy byli w jakiś sposób mniej dotknięci przez 
represje władz pruskich, hitlerowskich oraz komunistycznych. Tak, jak i innych 
Polaków, szykanowano ich, zamykano w obozach i rozstrzeliwano. Również i oni 
chwytali za broń, organizowali strajki szkolne bądź tworzyli polskie organizacje. 
Jednak Żerków nie był miejscem spektakularnych wydarzeń, które miały wpływ 
na losy regionu i reszty kraju. Może to dzięki temu historia dość łagodnie obeszła 
się ziemią żerkowską, choć były to niespokojne czasy dwu wojen światowych 
oraz Powstania Wielkopolskiego.

 Również i współczesny Żerków zdaje się być nieco na uboczu toczących się dookoła 
wydarzeń. Mimo rosnącego coraz bardziej tempa życia, nadal udaje się tu zachować 
swoisty spokój i ciszę. Te coraz rzadziej spotykane elementy, w połączeniu z walorami 
tutejszej przyrody, już od lat przyciągały i nadal przyciągają wielu turystów. Bowiem 
dla coraz liczniejszej rzeszy ludzi, którzy szukają ucieczki od otaczającego ich zgiełku 
i pędzącego świata, ziemia żerkowska staje się powoli jedną z ostatnich przystani 
wyciszenia i spokoju. 

Zakończenie
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Niemieckie nazwy miejscowości ziemi żerkowskiej

Zabór pruski Okupacja niemiecka

Antonin Antonin Antonseck

Bieździadów Biesiadowo, Biesiadow, Biesdschadowo Hochland, Hochfeld, Biesbergen

Brzostków Brzostkow, Brustkow Wartheland, Wartenbruch, Brostke

Chrzan Chrzan Roggenfeld

Chrzan folwark Eichenried B. Eichenried B.

Chwałów Chwalowo Loben

Dobieszczyzna Langenfeld, Lubienerhauland Langenfeld, Ostlangenfeld

Gąsiorów Gonsiorowo Gonsiorowo, Gänseweide

Gęczew Genschewo, Gentschewo, Ganshagen Ganshagen

Kamień Kamien, Kamin Steineck

Klichów Klichow Kalthof

Komorze Komorze b. Zerkow Niederland, Kömmersdorf

Konstancin Konstancin Konstantain

Kretków Kretkow Kretkow, Waidmannsruch

Laski Haselau Haselau, Gnabenfrei

Lgów Lgowo, Lgow, Ganshagen, Elgut Lugfeld

Lisew Lissewo Fuchswinkel

Lubinia Mała Klein Lubin Klein Lieben

Lubinia Wielka Gross Lubin, Langenfeld Gross Lieben

Ludwinów Ludwinowo Ludwinowo, Ludwigsmühle

Michałowo Michalowo Michelsfeld, Michelsdorf
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Miniszew Prinzenau, Miniszew Prinzenau

Paruchów Paruchowo Paruchowo, Niedervorwerk

Parzewnia Karlsthal Karlsthal

Pawłowice Paulsheim Paulsheim

Podlesie Podlesie, Podlesche Podlesie, Fischteich, Hinterwald

Pogorzelica Pogorzelice Fährdorf, Poggerfähre

Prusinów Prusinow, Prusinowo Geppertsfeld

Przybysław Przybyslaw Przybyslaw, Farmhof

Raszewy Raszewy, Raschewy Vorland, Raschberge

Rogaszyce Rogaschutz, Rogaszyce Bocksfeld

Rozmarynów Rozmarynowo, Rosmarinowo Rozmarynowo, Rosmarin

Siekierzyn Siekierzyn, Siekirerschin Hauland

Sierszew Breitenfeld Breitenfeld

Stęgosz Stengosch, Stengosz, Stenzel Stengau, Stängau

Sucha Sucha Suchau

Szczonów Szczonowo Hansdorf

Śmiełów Smielow Smielow, Schloßgarten

Zygówki Zygowerbuden, Klein-Prinzenau Prinzenau

Żerniki Zerniki Prosnador

Żerków Zerkow Bergstadt

Żółków Zulkow, Sulkau Zulkow, Sulkau

Żółków folwark Zollernfelde Zollernfelde
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