
Co wiemy o historii naszej wsi i o dawnych mieszkañcach 

so³ectwa Borowo-M³yn? 

Pró¿no szukaæ dokumentów sprzed stuleci. Zachowa³y siê 

jedynie rozproszone wzmianki, fragmenty wspomnieñ, 

stare mapy. Boles³aw Frankiewicz podaje w ksi¹¿ce 

Z dziejów Ziemi Pobiedziskiej, ¿e w Ÿród³ach historycznych 

pierwsze informacje o istnieniu miejscowoœci: 

Pobiedziska znajdujemy w roku 1048 i 1233; 

o Promnie w 1258 r., a o Kuraczu Olêdrach jako wsi w 1601 r., 

Borowo-M³yn wymieniane jest natomiast w roku 1365. 

Z przekazów historycznych wiemy natomiast na pewno,

¿e wieœ Borowo-M³yn („2 dymy i 20 ludnoœci”) istnia³a ju¿ 

co najmniej w 1841 r. 

    Pamiêæ wspó³czesnych, zasilana przekazami rodzinnymi, 
siêga co najwy¿ej zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego. 
Przyj¹æ nale¿y, i¿ wczeœniej okolica nasza dzieli³a zmienny 
los pozosta³ych ziem Wielkopolski. To tu, opodal kolebki 
polskiej pañstwowoœci, dzia³a siê historia – ludzkiej 
codziennej krz¹taniny, pustosz¹cych kraj wojen 
i olêderskiego osadnictwa, dŸwigaj¹cego te tereny 
z upadku. Historia zgodnego wspó³¿ycia ludzi ró¿nych 
wyznañ i pruskiego osadnictwa, mrocznych czasów 
germanizacji i zwyciêskiej walki o niepodleg³oœæ, 
niemieckiej okupacji i odbudowy po wojennym kataklizmie. 
     Mieszkamy i ¿yjemy dziœ u siebie, jednak wci¹¿ mijaj¹c 
pozosta³oœci dawnych ludzkich sadyb, m³ynów,  cmentarzy. 
Czy mo¿na o nich zapomnieæ? Stanowi¹ wszak historyczn¹ 
spuœciznê tych ziem. Przechowuj¹c pamiêæ o czasach 
minionych, staj¹ siê pomnikami historii.  
     Dawne cmentarze ewangelickie, a jest ich w naszej 
okolicy wiele, w najlepszym wypadku zarastaj¹ i nikn¹ 
w ciszy, jednak wiêkszoœæ z nich jest dewastowana, 
wykorzystywana jako dzikie wysypiska œmieci. 
Jeœli dzisiaj my, którzy pamiêtamy, nie zaczniemy 
porz¹dkowaæ i oznaczaæ tych miejsc, nikt ich nigdy 
nie odnajdzie. Uszanujmy te ciche  pomniki zadumy

Borowo-M³yn (Mühle Borowo) 
     Wiadomo, ¿e we wspomnianym roku 1841 ziemia 
w Borowie-M³ynie nale¿a³a do Teofila Urbanowskiego 
z s¹siedniej wsi Kowalskie. W latach 20-tych XX wieku 
gospodarzy³a tu rodzina Meyerów. Ostatnim w³aœcicielem 
by³ Richard Meyer. „Dobry gospodarz i ¿yczliwy cz³owiek, 
nosi³ potê¿n¹ brodê” - wspominaj¹ pamiêtaj¹cy go s¹siedzi. 
Gospodarstwo sk³ada³o siê z 600 morgów pruskich ziemi 
oraz m³yna wodnego na rzece G³ównej. Richard Meyer 
utrzymywa³ 6 koni roboczych. Zatrudnia³ 4 okoliczne rodziny. 
     Wydzier¿awia³ m³yn prawdopodobnie od 1933 roku 
do czasu, gdy sp³on¹³ w 1938 roku. Pozosta³y tylko mury, 
rozebrane do 1948 roku przez okoliczn¹ ludnoœæ. 
Do gospodarstwa nale¿a³a tak¿e stodo³a polna, spali³a siê 
jednak po II wojnie œwiatowej. Ju¿ w XXI stuleciu rozebrano 
tak¿e niszczej¹cy, okaza³y budynek – ostatni z zabudowañ 
nale¿¹cych do w³aœcicieli m³yna. Wybudowany zosta³ 
prawdopodobnie nie póŸniej ni¿ w po³owie XIX w.  
  

Opis konserwatora zabytków podkreœla, i¿ by³ to raczej dwór, 
a nie zwyk³y wiejski dom. Budynek ten do 1947 r.
zamieszkiwa³a ludnoœæ polska, przed wojn¹ pracuj¹ca 
u Meyerów. W 1947 r. przekazany zosta³ przez w³adze 
Pobiedzisk przedwojennemu rz¹dcy maj¹tków w Kórniku 
i Czerniejewie, Leonowi Widelickiemu, który kilka lat przed 
wybuchem wojny naby³ m³yn w pobliskiej wsi Jerzykowo. 
Od 1962 r. w³aœcicielk¹ domu by³a córka Leona, 
LonginaWidelicka, a od 1998 r. Artur Widelicki i jego ¿ona, 
El¿bieta Widelicka.  

i refleksji, dbajmy o nie zgodnie z polskim obyczajem 
i tradycj¹. To jeden z celów projektu „U nas, dawno temu” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Twoja Ziemia 
Pobiedziska wspólnie z mieszkañcami gminy Pobiedziska.

U nas, dawno temu...
Okruchy historii miejscowoœci 
Borowo-M³yn i Gorzkie Pole



Gorzkie Pole (Bitterfeld) 
    ...Nazwa trafna, wszak ziemia tu s³aba i kamieni mnóstwo. 
O dawnych mieszkañcach wiadomo niewiele. 
„Andrzej Matecki urodzony 12.9.1889 roku w Lasku 
ko³o Lubonia obj¹³ gospodarstwo w Gorzkim Polu 
w 1928 roku. Mia³ dwóch synów, jeden z nich zagin¹³ 
w niewyjaœnionych okolicznoœciach” - wspominaj¹ s¹siedzi.
 

Cmentarze
Pozosta³y dwa.
    W Gorzkim Polu, tu¿ przy niedawno utworzonym boisku 
sportowym, po zachodniej stronie drogi (ul. Starych Wierzb) 
prowadz¹cej w stronê jeziora Wronczyñskiego Ma³ego, 
pozosta³ cmentarz ewangelicki za³o¿ony pod koniec 
XIX wieku. Cmentarz zaprojektowano na planie kwadratu 
o powierzchni 0,16 ha. Przewrócony, drewniany krzy¿, 
a w³aœciwie jego resztki, dostrzec mo¿na wœród bluszczu. 
Widoczne s¹ te¿ pozosta³oœci 3 nagrobków oraz fragment 
kamiennej steli. Teren poroœniêty jest dêbami, 
kasztanowcami, krzewami œnieguliczki, barwinkiem 
oraz bluszczem. Najbli¿ej mieszkaj¹cy wspominaj¹ zadbane
ogrodzenie, a tak¿e znak na krzy¿u, œwiadcz¹cy o tym, 
¿e znajdowa³y siê tam tak¿e groby zmar³ych na cholerê. 
S¹siedzi wspominaj¹, ¿e ostatni pochówek odby³ siê 
tu w 1964 r. Na nieistniej¹cym ju¿ nagrobku widnia³o 
nazwisko Rozalii(?) Mruk...
    Pamiêtajmy o jeszcze jednym miejscu. Tu¿ przy Olszaku, 
na wzniesieniu, po lewej stronie drogi  w kierunku rzeki 
G³ównej znajduje siê stary ewangelicki cmentarzyk 
rozmieszczony na planie prostok¹ta. Zapomniany, góruje 
nad drog¹, poroœniêty krzewami bzu. Zachowa³o siê tu kilka 
obramowañ rozkopanych grobów, pozosta³oœci kamiennej 
steli oraz muru z cegie³.
    W okolicy 1 listopada wœród drzew widaæ czasem 
pojedyncze, zapalone znicze... 

 Jerzyn Pustkowie (Jerzyn Hld.)
    W lesie pomiêdzy Borowem-M³ynem a Olszakiem, 
tu¿ przy rzece G³ównej, mo¿na dostrzec pozosta³oœci domu. 
Niemieckie mapy oznaczaj¹ to miejsce jako Gorzkie Pole 
lub Jerzyn Pustkowie (Jerzyn Hld.) Niegdyœ w tej ma³ej 
posiad³oœci mieszka³ Friedrich Klinger z ¿on¹ Aguste 
(z domu Bachet) wraz z dzieæmi (Karl Friedrich ur. 1894 r., 
Albertine ur. 1899 r., Friedrich Paul ur. 1905 r.). Najm³odszy 
syn, Friedrich Paul, od 4.09.1928 r. mieszka³ w Olszewie 
w pobli¿u Wêgorzewa. Z tej mazurskiej miejscowoœci 
pochodzi³a jego ¿ona Elizabeth Klinger, z domu Führer. 
Friedrich Paul zmar³ 18 wrzeœnia 1945 w lazarecie obozu 
jenieckiego w Toruniu. 
    Dziœ w tym zapomnianym miejscu rz¹dzi natura 
okie³znana w przesz³oœci przez cz³owieka. O dawnych 
mieszkañcach przypominaj¹ zdzicza³e drzewa owocowe 
i liczne kêpy przebiœniegów tworz¹cychbia³o-zielony dywan. 
Widaæ jednak wci¹¿ pozosta³oœci domu, w³aœciwie tylko 
ju¿ resztki fundamentów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie

(Na podstawie: notatek Jana Wehnerta, opracowañ 

„Œladami wiary po Puszczy Zielonka” Marleny Gi¿yckiej 

i Tomasza M. Sobalaka oraz „Z dziejów Ziemi Pobiedziskiej” 

Boles³awa Frankiewicza,  karty ewidencyjnej zabytków 

architektury i budownictwa, karty konserwatorskiej cmentarza 

w miejscowoœci Gorzkie Pole, wspomnieñ „Ucieczka i wygnanie” 

rodów Labitzke i Niemeyer, Gen-viki).

Olszak (Olschak Mühle)
    Nieca³e dwa kilometry od Borowa-M³yna przy drodze 
wzd³u¿ rzeki G³ównej w kierunku Kuracza  istnia³a 
osada Olszak. Przed II wojn¹ œwiatow¹ gospodarowa³ 
w niej rolnik o nazwisku Niemeyer. Gospodarstwo 
sk³ada³o siê z m³yna oraz 400 morgów pruskich ziemi, 
przewa¿nie ³¹k pastwiskowych dla owiec i byd³a. W roku 
1967 w domu Niemeyera mieszkali jeszcze lokatorzy. 
Gdy opuœcili gospodarstwo, okoliczna ludnoœæ rozebra³a 
pozostawione w Olszaku budynki z niewypalanych cegie³. 
    Dziœ pozosta³y tylko fundamenty poroœniête roœlinnoœci¹ 
oraz zdzicza³y sad. Istniej¹cy niegdyœ mostek na rzece 
G³ównej pomiêdzy Olszakiem a Kuraczem zosta³ zniszczony.
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Projekt „U nas dawno temu” jest realizowany ze œrodków 
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Trakt Piastów”, w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jeœli ktoœ móg³by uzupe³niæ lub skorygowaæ zebrane 

tu informacje, prosimy o kontakt  poprzez 

Facebooka Stowarzyszenia Twoja Ziemia Pobiedziska 

lub na adres e-mail: ziemiapobiedziska@gmail.com
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