,,Wiersze Zofii’’
Pewnego dnia podczas trwania zajęć naszej grupy projektowej TBRN- Team Badaczy Rodziny
Niemojowskich odwiedziła nas nasza nauczycielka pani Ewa Cichorek. W ręku trzymała
jakiś... pamiętnik. Pani Ewa wiedząc, że szukamy wiadomości o rodzie Niemojowskich,
postanowiła pokazać nam swój pamiętnik, w którym ponad 20 lat temu zapisywała "ku
pamięci" ulubione wiersze.

RÓD NIEMOJOWSKICH
Mogę w skrócie napisać, że wszyscy członkowie naszej grupy ze szkoły w Rajsku - a jest nas
13 - z ochotą przystąpili do odkrywania historii na nowo. Za bohatera docelowego
wybraliśmy Wacława Niemojowskiego, ale podczas naszych poszukiwań okazało się, że Zofia
Niemojowska jest również niezwykle ciekawą postacią.

W szkole podczas zajęć naszej grupy.

CIEKAWOSTKA
Pani Ewa powiedziała nam, że jej ciocia Józefa Piękna była pokojówką w pałacu
Niemojowskich. To niesamowite, że ludzie, których znamy mają jakieś wspomnienia
związane z rodem, którym zajmujemy się na zajęciach projektowych.

WIERSZE ZOFII NIEMOJOWSKIEJ
Z ustnych opowiadań naszych najbliższych dowiedziałam się, że Zofia była znana z
działalności patriotyczno- oświatowej i charytatywnej. Do dzisiaj wspomina się ją dobrze w
naszej okolicy. W okresie I wojny światowej kierowała Powiatową Radą Szkolną w Kaliszu.
Przeczytałam wiersze Zofii, bardzo mi się spodobały. Mój ulubiony wpis jej autorstwa to
słowa:
„Z chwilą gdy przekroczyłam Twojego domu próg gwiazda mi szczęścia zaświeciła i
błogosławił Bóg”.
Pamiętnik z wierszami Zofii Niemojowskiej (1882-1931) bardzo mi się spodobał. Godna
uwagi jest estetyka zapisanych wierszy, które jak widać przypadły już dawno do gustu naszej
nauczycielce .Każdy wiersz zapisany jest innym kolorem, są różne własnoręczne zdobienia.

Fragment pamiętnika Zofii Niemojowskiej

Wiersze Zofii Niemojowskiej

NADZIEJE
Epidemia sprawiała, że nie możemy spotykać się bezpośrednio, a jednak w dobie Internetu
nadal działamy. Postać Zofii Niemojowskiej zafascynowała mnie i z niecierpliwością czekam
na książkę " Kartki z dziennika arystokratki", którą nasza pani Marta znalazła niedawno w
internecie i zamówiła, abyśmy mogli nieco więcej dowiedzieć się o Zofii. Miło jest poznawać
ciekawostki i tak piękną poezję stworzoną przez ludzi z naszego regionu.

Zamówiona książka, na którą czekamy

Pałac w Marchwaczu należący do rodu Niemojowskich
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ŹRÓDŁA INFORMACJI
- portal iPSB Internetowy Polski Słownik Biograficzny
- wywiady z okolicznymi mieszkańcami
- portal GENI- informacje o Zofii Niemojowskiej

