
Idea szlaku
Szlak historii gminy Nowe Miasto nad Wartą to propozycja pasjonującej wyprawy do pięt-

nastu miejsc. Każde z nich odsłania inną kartę z historii, zilustrowaną archiwalnymi zdjęciami 
i pocztówkami. Podróż zaczynamy we wczesnym średniowieczu, kiedy władali tu Doliwowie. 
Ich dawne grodzisko z wieżą obserwacyjną mieściło się na dzisiejszym Kopcu. Kolejno od-
krywać będziemy ślady rozkwitu Nowego Miasta i Dębna zapisane w średniowiecznych ko-
ściołach. Odwiedzimy imponujące rozmachem siedziby rodów polskich i niemieckich: pałace 
w Szypłowie, Boguszynie, Skoraczewie, Chociczy i Klęce. Poznamy tajemnice rozwoju Nowego 
Miasta i okolicznych ziem związanych z przeprawą i portem na Warcie oraz rolnictwem. Pozna-
jąc historię, swoimi krokami napiszemy nową, związaną z rozwojem turystyki w gminie Nowe 
Miasto nad Wartą.

SPACER 
SZLAKIEM HISTORII
GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ



1. Nowe Miasto nad Wartą
W średniowieczu Nowe Miasto zaliczane było 

do miasteczek średniej wielkości. Zabudowania 
skupione były przy rynku i kilku uliczkach wo-
kół niego oraz kościoła. Miasto, choć niewielkie, 
znaczenie zawdzięczało położeniu przy przepra-
wie przez Wartę. W drugiej połowie XIX wieku 
rola Nowego Miasta zmalała wraz z utratą zna-
czenia żeglugi, na rzecz linii kolejowej. Wybudo-
wana w 1875 roku kolej ominęła miasto. Budo-
wa mostu drogowego na Warcie na początku XX 
wieku pogłębiła kryzys. Wobec stagnacji gospo-
darczej Nowe Miasto utraciło prawa miejskie  
w 1934 r.

2. Kopiec w Nowym Mieście nad Wartą (500m)
To duże stożkowate grodzisko, wysokie na 10 m, a u podstawy liczące 30 m. Otoczone fosą  

i pozostałościami wału. Na podstawie badań archeologicznych, prowadzonych w latach 1992-
1994,  udało się odtworzyć losy tego obiektu. W poł. XIV wieku stała tu na pewno drewniana 
wieża rycerska Doliwów, która w latach osiemdziesiątych tego stulecia uległa zniszczeniu. Wiel-
kopolskę po śmierci Ludwika Węgierskiego, ogarnęły wtedy zamieszki zbrojne. Na zgliszczach 

3. Kościół pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy jest najcenniejszym zabytkiem w Nowym 

Mieście nad Wartą. W miejscu obecnej świątyni, pod koniec XIII wieku, stał najstarszy kościół 
wzniesiony przez właścicieli Nowego Miasta - ród Doliwów. Obecna świątynia to budowla go-
tycka ukończona w pierwszej połowie XVI wieku. Wiąże się to z przejęciem całego Nowego 
Miasta przez Rozdrażewskich i to z nimi należy łączyć powstanie murowanego obiektu. Kościół 
wzorowany jest na poznańskim kościele Panny Marii na Ostrowie Tumskim. 

Jest to budowla halowa z 3 nawami równej wysokości, orientowana z niewyodrębionym 
prezbiterium. Pięcioprzęsłowe sklepienie gwieździste nakrywające wnętrze wsparte jest na 
ośmiobocznych filarach. Na sklepieniu widnieje, wykonana w technice wapiennej, renesanso-
wa polichromia z końca XVI wieku. Co ciekawe, światło dzienne ujrzała w 1959 r., gdyż wcze-
śniej została zamalowana kilkoma warstwami farby. Ołtarz główny wyrzeźbiono ok. 1720 roku. 
W nim znajduje się obraz św. Rodziny i Trójcy Świętej z 1823 roku, przeniesiony z nieistniejące-
go kościoła św. Ducha. W kościele na uwagę zasługują: kamienne zwieńczenie sakramentarium 
z ok. 1520 r., stalle renesansowe z 2 poł. XVI wieku i ławki z 1 poł. XVII wieku. Uwagę zwraca 
także ambona z połowy XVIII wieku z rzeźbami Chrystusa i czterech Ewangelistów, barokowy 
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starej wieży wybudowano nową, 
także drewnianą. Na przełomie 
XV i XVI wieku była już budowla 
murowana, która pod koniec XVIII 
wieku uległa całkowitej ruinie. 
W następnym stuleciu pozostało-
ści wieży rozebrano. Liczne milita-
ria, w tym średniowieczny miecz 
i ceramikę z nowomiejskiego gro-
dziska, można oglądać w Muzeum 
Regionalnym w Jarocinie. 

Z Kopcem związane są miejsco-
we podania: „O dwóch braciach 
i Kopcu” oraz „Legenda o Czarnej 
Helenie”.
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ołtarz Bractwa Strzeleckiego z drewnianym kru-
cyfiksem z 2 połowy XVII wieku na tle obrazu Je-
rozolimy, a także rokokowy obraz Matki Boskiej 
Szkaplerznej.

Kościół posiada 2 kaplice: od południa kapli-
cę Matki Boskiej Różańcowej, a od północy ka-
plicę św. Anny. Warto zwrócić uwagę na kruchtę 
z tablicą upamiętniającą zwycięstwo Jana III So-
bieskiego pod Wiedniem (1683 r.), odlaną z ini-
cjatywy Władysława Niegolewskiego w dwuset-
ną rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Uczyniono 
to pod bokiem wielkiego przeciwnika Polaków 
Hermana Kennemanna, właściciela Klęki i okolic 
oraz twórcy „Hakaty”. Druga tablica na zewnątrz 

4. Zielony Rynek i kościół ewangelicki w Nowym Mieście nad Wartą
W tradycji nowomiejskiej często pojawia się nazwa Laskówka. Dzisiaj to nazwa restauracji 

w centrum miejscowości. Historycznie Laskówka była oddzielną osadą, która przylegała do 
Nowego Miasta od zachodu. W dokumentach wzmiankowano ją już w 1412 roku jako Laskowo. 
Nazwa pochodzi od laski - tak dawniej nazywano leszczynę. Na terenie osady, do końca XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fragment Starego Mostu w Nowym Mieście nad Wartą
Zachował się fragment Starego Mostu wybudowanego w 1909 r. Zastąpił on wcześniej-

szy most drewniany. Most niezwykły, gdyż zastosowano w nim nowoczesne, jak na ówczesne 
czasy, rozwiązanie. Użyto żelbetu, który wówczas dopiero zaczynał być stosowany. Powstały 

Kościół pw. Św. Trójcy 
w Nowym Mieście nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą. 
Kościół ewangelicki, apteka, browar i ober-

ża przy ul. Poznańskiej, ok. 1899 r. 
 Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie

kruchty, poświęcona jest pamięci ks. Jana Dybizbańskiego, proboszcza nowomiejskiego od 
1930 r., zamordowanego w hitlerowskim obozie w Dachau. 

Obok kościoła stoi stylowy budynek probostwa z 1931 r. kryty dachem mansardowym. Naj-
nowsze badania archeologiczne dowodzą, że  najstarsza część dawnej plebani (znajdującej się 
obok obecnego probostwa) powstała w XVIII wieku. 

lub początku XV wieku, istniał kościół i szpital św. 
Ducha. Świątynia przetrwała do XVIII wieku.

Laskówka krótko była miastem. Dzięki stara-
niom kasztelana poznańskiego Krzysztofa Grzy-
mułtowskiego, w 1665 r. król Jan Kazimierz wy-
dał przywilej na założenie miasta. Ponieważ nie 
był to dobry czas na rozwój i rozbudowę - Polska 
była bardzo zniszczona po tzw. potopie szwedz-
kim, Laskówka wkrótce utraciła prawa miejskie  
i stała się przedmieściem Nowego Miasta. Wspo-
mnieniem po odrębności Laskówki jest jej dawny 
rynek miejski zwany obecnie Zielonym Rynkiem.

Od północy Zielony Rynek zamyka budynek 
Gminnego Ośrodka Kultury. Jest to w rzeczywisto-
ści dawny kościół poewangelicki, który wzniesiono 
w 1879 r. Wieża kościoła przez blisko sto lat była 
znaczącym elementem panoramy Nowego Miasta.

W latach 70. XX wieku, po gruntownej przebudowie świątyni, powstał obecny budynek. 
Część ścian zewnętrznych to mury dawnego kościoła. Za domem kultury, w budynku przed-
szkola, znajdowała się pastorówka. Zachowane sklepienia piwnic wskazują, że obiekt przebu-
dowano na przełomie XVII i XVIII w., zaś najstarsze piwnice, stanowiące pozostałości dawnego 
dworu datuje się na późne średniowiecze. We wschodnim szczycie budynku można zobaczyć 
datę 1890 - to rok, w którym nastąpiła gruntowna przebudowa obiektu. 



7. Kościół w Dębnie
Gotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP jest najcenniejszym zabytkiem wsi. Obecny 

kościół powstał w latach 1444-1447 z fundacji prymasa Wincentego Kota, który wystawił dla 
świątyni przywilej. Znakiem tego jest piaskowcowa tablica fundacyjna na prawej ścianie we-
wnętrznej. To właśnie w Dębnie przyszedł na świat późniejszy kardynał i prymas Polski - Win-
centy Kot (ok. 1395-1448). Kościół jest orientowany, jednonawowy, z zewnątrz opięty trójusko-
kowymi szkarpami. W XIX wieku, od strony południowej dobudowano neogotycką kruchtę, 
zwieńczoną dwoma sterczynami. Obok kościoła znajduje się ufundowana przez Mycielskich 
klasycystyczna dzwonnica z XIX wieku. Przy drodze dojazdowej do kościoła stoi kamienna fi-
gura św. Jana Nepomucena z 1 poł. XIX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

Dębno. Pałac zabudowanie folwarczne, ober-
ża, szkoła, probostwo i kościół, ok. 1909 r. 

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie

6. Dębno
Niewielka wieś na lewym brzegu Warty, 5 km na wschód od Nowego Miasta. Wieś ta ma 

bardzo starą metrykę. W dokumentach pisanych pojawiła się już w 1241 roku. Początkowo była 
w ręku możnego rodu Doliwów, używającego do końca XV wieku nazwiska Kot. W następnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dwa odcinki mostu - dłuższy przez rzekę i krótszy 
przez jej odnogę tzw. kanał ulgi. Obecny fragment 
to krótszy, dwuprzęsłowy odcinek. Dłuższy, nad 
głównym korytem rzeki, przetrwał do połowy lat 
siedemdziesiątych, kiedy ostatecznie został roze-
brany. 

Nowy most widoczny obok starego, to budow-
la w ciągu obwodnicy Nowego Miasta wzdłuż 
drogi krajowej nr 11 Poznań-Katowice, powstała 
w latach 1972-74. Za nim znajduje się lasek „Guć”, 
miejsce spotkań i zabaw mieszkańców gminy. Tu 
odbywają się m.in. tradycyjne „Wianki Nowomiej-
skie” 24 czerwca. Jest to także miejsce historyczne. Tędy przebiegał dawny trakt łączący miasto 
z przeprawą rzeczną na Warcie. Nazwa lasku pochodzi od Gustawa, właściciela karczmy przy 
przewozach przez Wartę. Kiedy w 1856 r. wybudowano pierwszy most (drewniany), przepra-
wa i karczma nie miały już racji bytu i upadły. Teren przy Starym Moście to przedmieście No-
wego Miasta - Piaski. Wyróżniającym budynkiem jest dawny spichrz z początków XIX wieku,  
z czasów gdy był to port rzeczny. Jest to wydłużony budynek z piętrem z muru pruskiego. Nie-
opodal nad kanałem rosła tzw.  „krzywa sosna”  o obwodzie 270 cm.  

Nowe Miasto nad Wartą. 
Nowy most na Warcie, ok. 1910 r. 
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie

wiekach właścicielami byli: Pampowscy, Roszkow-
scy, Radomiccy i Mycielscy. Okres świetności wsi 
wiąże się z rodziną Mycielskich i przypada na wiek 
XIX. Zapoczątkowała go wizyta Adama Mickiewi-
cza, który jesienią 1831 roku gościł w pałacu ów-
czesnego właściciela wsi - Stanisława Mycielskiego, 
herbu Dołęga. Kilkanaście lat później Dębno zasły-
nęło nie tylko w Wielkim Księstwie Poznańskim, ale 
także daleko poza jego granicami. Stało się to za 
sprawą uzdrowiska, które założył hrabia Stanisław, 
wykorzystując walory krajobrazowe, klimatyczne,  
a przede wszystkim istniejące źródła. Na cele za-
kładu wodoleczniczego adaptowano dawny budy-
nek spichlerza. Uzdrowisko zamknięto ostatecznie  
w 1862 roku, kiedy to dobra dębieńskie i żerkow-

skie Stanisław Mycielski sprzedał niemieckiemu Żydowi Paulowi Cohnowi. Próżno dzisiaj szu-
kać budynku zakładu wodoleczniczego, ponieważ został rozebrany. Dębno na początku XX 
wieku było sporą wsią z zabudowaniami folwarcznymi, własną szkołą i oberżą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto wybrać się do parku krajobrazowego z 2 poł. XIX wieku, zajmującego powierzchnię  
4,4 ha. Na uwagę zasługują tu okazałe dęby o obwodzie 360 cm, wiązy, lipy srebrzyste, a także 
klon o obwodzie 370 cm.

W zaniedbanym parku znajduje się także eklektyczny pałac z XIX wieku. Około 1930 roku 
został on przebudowany, a po II wojnie światowej przeznaczono go na mieszkania dla robotni-
ków rolnych. W latach 60. XX w.  budowla popadła w stan ruiny.

Dębno. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ok. 1911 r.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie

Dębno. Pałac, ok. 1911 r.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie

 

 

 

 

 

 

 

8. Pałac i park w Klęce
Po raz pierwszy informacje o Klęce pojawia-

ją się w 1299 r., kiedy książę Władysław Łokie-
tek zawarł pod Klęką bardzo niekorzystny dla 
siebie układ z Wacławem II Czeskim, zrzekając 
się Wielkopolski, Kujaw i Pomorza. W roku na-
stępnym Wacław został królem Polski, a Łokie-
tek musiał uciekać z kraju.

Od połowy XIX wieku miejscowość kojarzo-
na była jako siedziba Kennemannów. W 1840 r. 
Herman Kennemann nabył z rąk żydowskich 
część dóbr nowomiejskich, ustanawiając Klękę 
główną siedzibą klucza. Był zasłużonym gospo-
darzem i zarządcą. Jako pierwszy w prowincji 
poznańskiej wprowadził do produkcji rolnej 
maszyny parowe. Za jego sprawą wybudowa-
no w majątku gorzelnię, krochmalnię, młyn 
wodny, papiernię oraz cegielnię. 

Kennemann miał też drugie oblicze. Nienawidząc Polaków (nazywano go największym po-
lakożercą), utworzył wraz z Ferdynandem Hansemannem i Heinrichem Tiedemannem w 1894 r.  
w Poznaniu organizację - Związek Kresów Polskich, powszechnie zwany przez Polaków „HAKA-
TA”. Organizacja była skierowana przeciwko Polakom, a popierała niemieckie osadnictwo m.in  
w Wielkopolsce.

W pobliżu Klęki znajdują się miejscowości, których nazwy wywodzą się od imion członków 
rodziny Kennemanna, np. Teresa, Aleksandrów, Hermanów, Elżbietów (są to dawne folwarki). 
Przed II wojną światową Klęka i okolice należały do innego obszarnika niemieckiego - Maxa 
Jouanne’a.

Środek wsi zajmuje park krajobrazowy o powierzchni 5,6 ha z 2 połowy XIX wieku. Park  
i centralnie usytuowany pałac pochodzą z około 1870 r., gdy Herman Kennemann zlecił budowę 
okazałego budynku. Nieznany architekt berliński zaprojektował pałac o skomplikowanej bryle  
i rzucie. Od wschodu posiada on piętrową loggię widokową, od południa wykusz, a wewnątrz 
centralny holl oświetlany od góry ośmioboczną latarnią, która góruje ponad dachem. W tym 
samym stylu utrzymane jest zachodnie niższe skrzydło dobudowane na początku XX wieku. 

Klęka. 
Pałac - elewacja frontowa i wschodnia, ok. 1911 r. 

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie



9. Pałac i park w Szypłowie
We wsi znajduje się pałac z końca XVIII wieku, gruntownie przebudowany przez Taczanow-

skich w połowie XIX wieku. Jest to imponująca piętrowa budowla, ze skrzydłami nierównej 

 

 

 

 

 

 

 

wielkości. Dach pałacu pokryty jest łupkową dachów-
ką z dachami naczółkowymi. Warto zwrócić uwagę na 
eklektyczną dekorację elewacji i na wiatrowskazy na 
dachu opatrzone datą 1875. Od strony ogrodowej, 
w miejscu do którego prowadzą istniejące jeszcze 
schody, znajdowała się bagatela 2-kondygnacyjna 
sala balowa. 

Pałac otacza park krajobrazowy, który powstał na 
przełomie XVIII I XIX wieku. Powierzchnia parku wyno-
si 4,23 ha. Najcenniejszy drzewostan: jesion o obwo-
dzie 320 cm, lipy do 310 cm, białodrzewy do 380 cm. 
Cenna jest też aleja grabowa. 

10. Pałac i park w Skoraczewie
Nazwa pochodzi od nazwiska Skoracz, a pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w 1397 r. 

Majątek często zmieniał właścicieli. Przed wybuchem II wojny światowej należał do rodziny 
Krajewskich. Ze Skoraczewa pochodziła Elżbieta Krajewska, zwana „Litką”. W czasie wojny za-
angażowała się w działalność dywersyjną prowadzoną przez Armię Krajową. Zmarła w obozie 
w Oświęcimiu.

11. Dwór w Kruczynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszej wzmiance z 1417 roku wymieniona została wła-
ścicielka wsi Gela, wdowa po Świeborze z Kolniczek. Pierwotna 
nazwa wsi to Krotczyno lub Kroczyno, od nazwiska Krotek, Krot-
ko. Obecna forma notowana jest od XVIII wieku. W XIX wieku Kru-
czyn stanowił część majątku Kennemannów i Jouanne’ów z Klęki.  
W 1937 roku folwark wykupił Bolesław Markowski (zginął w Katy-
niu), który na tym terenie rozpoczął hodowlę koni, tzw. Remonto-
wych, dla potrzeb wojska.

Szypłów. 
Pałac - elewacja frontowa, ok. 1907 r.  

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie

Skoraczew. 
Fragment parku z widokiem na pałac  

i stary dwór, ok. 1911 r.  
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie

Park krajobrazowy z XIX wieku o powierzchni 4,32 ha 
posiada bardzo cenny drzewostan: 4 okazałe platany,  
5 dębów, lipę o 6 pniach wyrastających ze wspólnego 
korzenia, kasztanowce. Drzewa te mają około 300 lat i są 
pozostałością dawnego kompleksu leśnego. Eklektycz-
ny pałac został dobudowany na początku XX wieku od 
wschodu do parterowego dworu z drugiej połowy XIX 
wieku. Pałac posiada formę piętrowej sześciennej bry-
ły, z balkonem na 4 podwójnych kolumnach w fasadzie 
głównej, w której znajduje się też kartusz z herbem Le-
liwa. Budynek pokrywa dach naczółkowy, a wejście za-
akcentowane jest półkolistym szczycikiem. Na ilustracji 
z roku 1911 pałac widoczny jeszcze w formie renesanso-
wej sprzed przebudowy, która miała miejsce w 1937 roku 
i której efekty możemy podziwiać do dzisiaj.

Kruczyn. Dwór

W miejscowości zachował się dwór z drugiej połowy XIX wieku, który przebudowany został 
w 1937 roku. Wtedy właśnie urządzono mieszkania na poddaszu. Budynek kryty jest dachem 
łamanym z wnęką wejściową za 2 kolumnami podtrzymującymi balkon. Tuż obok znajdują się 
pozostałości parku z pomnikowym dębem o obwodzie 620 cm. Jego wiek szacuje się na ok. 
500 lat.



14. Pałac i park w Chociczy
Chocicza to druga co do wielkości wieś w gminie Nowe Miasto nad Wartą. Nazwa miejsco-

wości wywodzi się od imienia Chocik bądź Chociesław. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1391 
roku, kiedy to kmieć Świętosław de Chocicza pozwał do sądu ówczesną właścicielkę Wilczkową  

13. Dwór w Boguszynie
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Nazwa wsi pochodzi od imienia Bogusz, a pierw-
sza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1393 
roku. Przez lata wieś wchodziła w skład dóbr no-
womiejskich. Od 1753 roku właścicielem wsi był 
Michał Sczaniecki - adiutant generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego.  W rękach jego rodziny wieś pozo-
stawała do 1878 roku, a do 1945 roku należała do 
właścicieli Klęki. 

Płk Ludwik Sczaniecki, który z Napoleonem był 
aż pod Moskwą, urodził się właśnie tu w 1789 roku. 
Sczaniecki brał udział w powstaniu listopadowym 

1830 r., za co został osadzony w więzieniu w Berlinie. W 1848 roku uczestniczył w walkach po-
wstania poznańskiego. Był wykonawcą testamentu Dąbrowskiego. Czynny członek Towarzy-
stwa Naukowej Pomocy. Zmarł w 1854 roku w Paryżu. Pochowany w kościele w Brzostkowie.

Neogotycki dwór został wybudowany przez rodzinę Sczanieckich w latach czterdziestych 
XIX wieku. To piętrowa budowla z niską wieżą i 8-bocznymi narożnikami. Otacza go park, za-
łożony w 1820 roku przez Ludwika Sczanieckiego na wzór ogrodów francuskich. Znajduje się 
tu staw, sztuczny kopiec oraz ustawiony pionowo tajemniczy kamień. Atrakcją są pomnikowe 
dęby, lipy, jesiony i wiąz szypułkowy. Po północnej stronie parku, na grobli, znajduje się neo-
gotycka brama wjazdowa.  W pobliżu dworu warto zobaczyć zespół zabudowań pofolwarcz-
nych z piętrową rządcówką i dawną gorzelnią. Uzupełnieniem są wydłużone czworaki, stojące 
wzdłuż drogi. Całość pochodzi z XIX wieku.

Boguszyn. Brama wjazdowa i dwór

12. Kościół w Boguszynku
Nieduża wieś, której zabudowa ciągnie się równolegle do drogi w kierunku Śremu. Od stro-

ny północnej do wsi przylegają tereny leśne, które porastają obszar aż do oddalonej o 2 km 
Warty. Na jej malowniczych brzegach warto zrobić sobie krótki odpoczynek.

Powstanie wsi wiąże się z osadnictwem olenderskim - czyli pochodzącym z Holandii,  
a pierwsza wzmianka o Boguszyńskich Olendrach pochodzi z 1762 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewniany, jednonawowy kościół pod wezwaniem św. 
Józefa Oblubieńca NMP znajduje się pośrodku wsi. Ma on 
ciekawą historię. Powstał w Kolniczkach w latach 1773-
1775 i do 1951 roku służył tam jako kościół parafialny.  
W obecnym miejscu znajduje się od 1975 roku. Stanął na 
terenie podarowanym przez mieszkańca Boguszynka - 
pana Romana Królikowskiego. O przeniesienie świątyni 
zabiegał ówczesny proboszcz parafii kolnickiej ks. Woj-
ciech Rychły. Przy rozbieraniu kościoła i jego przenosze-
niu pomagali zaproszeni przez księdza kanonika górale  
z Zakopanego. Wszyscy nosili imię Stanisław, a zwracali się do siebie „Stasek”.

W świątyni znajduje się ołtarz rokokowy, krucyfiks oraz figura św. Jana Nepomucena z XVIII w. 
Przed kościołem stoi dzwonnica z dzwonem „św. Wojciecha” z 1980 roku.

Kościół w Boguszynku

Po przeciwnej stronie drogi stoją pozostałości dawnego folwarku z 1890 roku. Stara kuźnia 
i czterokondygnacyjny spichlerz zostały rozebrane, gdyż groziły zawaleniem. Materiały wyko-
rzystano do budowy nowych zabudowań gospodarczych. Przy drodze do Boguszyna znajdują 
się dwa czworaki zbudowane w latach 1912 i 1914. Dwór w Kruczynie odzyskuje swój dawny 
blask dzięki staraniom właścicieli - państwu Płocińskim. 
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z Wilkowyi. Od końca XIV wieku wieś była 
w rękach rodziny Chocickich. Sto lat później 
wchodziła w skład dóbr nowomiejskich, a na 
początku XVI wieku przeszła w ręce Jana 
z Jarocina. Ostatni polski właściciel to Sta-
nisław Ostroróg Sadowski, który za udział 
w przygotowaniach do powstania krakow-
skiego (1846) skazany został na śmierć i kon-
fiskatę posiadłości. W 1855 r. majątek trafił 
w ręce Hermana Kennemanna z Klęki i aż do 
II wojny światowej wchodził w skład klucza tamtejszych dóbr. Ostatnim właścicielem był Max 
Jouanne. W połowie XIX wieku wieś liczyła ok. 170 mieszkańców. Niewątpliwie na rozwój Cho-
ciczy miało wpływ umiejscowienie tu linii kolejowej i stacji. To za sprawą Kennemanna, który 
oddał kolei część swoich ziem.

Na terenie Chociczy znajduje się zespół pałacowy, w skład którego wchodzą parki i pałac. 
Park powstał w XIX wieku. Wzmiankowany po raz pierwszy w 1771 r. jako „ogród wielki plata-
nami ogrodzony”  o powierzchni 5,48 ha. Atrakcją parku, wśród urozmaiconego drzewostanu, 
jest stara aleja grabowa oraz rozłożysty orzech włoski o obwodzie 290 cm usytuowany przy 
drodze do pałacu. Pałac to eklektyczna budowa wzniesiona w pierwszej połowie XX wieku 
przez ostatnich właścicieli Chociczy - rodzinę Jouanne’ów. Budynek posiada dach mansardowy 
i piętrową część środkową. W tylnej fasadzie, która wychodzi na leżący w dole staw, znajduje 
się taras. Nad nim umieszczono półkolisty balkon wsparty na dwóch kwadratowych słupach. 
W sąsiedztwie znajdują się zabudowania gospodarcze, kuźnia, gorzelnia i cegielnia oraz stary 
dwór (rządcówka). Budynki pochodzą z 2 połowy XIX i początku XX wieku. Nieopodal znajduje 
się zespół 5 czworaków (tzw. stara wieś) z końca XIX wieku.

15. Dworzec kolejowy w Chociczy
Dworzec kolejowy wybudowano w 1875 

roku. W tym samym roku do Chociczy dotarł 
pierwszy pociąg. Chocicza pozyskała linie kole-
jową, gdyż radni w Nowym Mieście nad Wartą 
nie zgodzili się na przeprowadzenie żelaznej 
drogi przez miejscowość. 

Pod koniec I wojny światowej (listopad  
1918 r.) na stacji kolejowej rozegrały się drama-
tyczne wydarzenia, które były konsekwencją 
tego, co zdarzyło się w niedalekim Jarocinie. 
W nocy 8/9 listopada 1918 r. powołana została 

Wydawca
Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą 
Projekt „PoCZUJ bluesa do muzyki i literatury, regionu oraz jego historii”
Sfinansowano ze środków Fundacji Orlen
W ramach programu - Moje miejsce na Ziemi

Chocicza. Pałac i park

Chocicza. Dworzec kolejowy, ok. 1904 r. 
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie

polsko-niemiecka Jarocińska Rada Żołnierska. Gdy wieść o tym dotarła do Poznania, gen. Fritz 
van Bock und Polach rozkazał stłumić „rewolucję jarocińską” wysyłając pociąg pancerny „Da-
nuta” z elitarnym oddziałem aspirantów oficerskich z Biedruska pod Poznaniem. Pociąg dotarł 
tylko do Chociczy, gdyż został tu zatrzymany przez jarociniaków. Negocjacje ze strony polskiej 
prowadził członek Rady Żołnierskiej Maksymilian Błażejewski. Zaowocały one tym, że pociąg 
wrócił do Poznania. Podchorążowie oświadczyli swojemu dowódcy, że do kolegów, którzy po-
sługują się tym samym językiem i noszą ten sam mundur, strzelać nie będą.

W czasie II wojny światowej miało miejsce wydarzenie, które można nazwać „walką o szy-
ny”. W czasie okupacji hitlerowskiej, w rejonie wsi, aktywną działalność prowadziła placówka 
AK o kryptonimie „Nakło”. 15 grudnia 1943 r. członkowie oddziału uszkodzili jeden z mostków 
paraliżując na kilkanaście godzin ruch kolejowy. Na początku lutego 1944 roku miało miejsce 
inne zuchwałe wydarzenie - kradzież znacznej ilości broni i amunicji z pociągu ze sprzętem 
wojskowym.


