
 Wielkopolanin, który swoim domem zachwycił cały Świat. 

Osobą, którą Wam przedstawię, będzie Michał Drzymała. Chciałbym 

Wam opisać jego historię, ponieważ dawniej ludzie uważali go              

za bohatera, wzór do naśladowania, za osobę, która  przechytrzyła 

Prusów, znalazła lukę w prawie i wykorzystała to na swoją korzyść. 

Drzymała pokazał, że trzeba walczyć o swoje i nie wolno się 

poddawać nawet pod okupacją. Niestety w tych czasach już mało kto 

o nim pamięta, dlatego postaram się Wam przybliżyć  jego historię.  

Michał Drzymała urodził się 13  września 1857 roku w Zdroju. Był 

zwykłym chłopem, który próbował żyć na terenie okupowanej przez 

Prusy Polski. Więc dlaczego i w jaki sposób stał się postacią tragiczną 

oraz ikoną walki z germanizacją?  

 

Zdjęcie pochodzi ze strony (https://faktypilskie.pl/pl/545_historia/7614_michal-drzymala-chlop-historyczny-

1857-1937.html) 



Wszystko zaczęło się po zakupie działki od  Richarda Neldnera  

przez Michała wraz z żoną. Jednak  już po krótkim czasie  zaczęły się 

pojawiać poważne problemy  wynikające z wydanej ustawy 

uzależniającej budowę domu od władz administracyjnych, na którą 

Drzymała nie dostał pozwolenia.  Jednak nasz bohater nie odpuszczał, 

starał się walczyć o swoje, jednak to była „walka z wiatrakami”. 

 

Wszystko zmieniło się, kiedy dziennikarze zobaczyli cyrkowy 

wóz, w którym mieszkał Drzymała. Stał się on sławny na cały świat    

w 1907 roku. Wieści szybko się rozniosły, zdjęcia mieszkania oraz  

naszego bohatera trafiły do  prasy polskiej, francuskiej, angielskiej        

i amerykańskiej. Polak stał się na tyle sławny, że we Lwowie 

wystawiono sztukę „Wóz Drzymały”. 

                                  

 

Wóz Drzymały w Rakowienicach, Zdjęcie pochodzi ze strony 

(https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:W%C3%B3z_Drzyma%C5%82y_w_Rakowienicach_(-1907).jpg)  

 



 

O Michale wypowiedziały się takie sławy jak m.in. Maria 

Konopnicka, Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus, a także Lew 

Tołstoj. 

Władze pruskie chciały jak najszybciej  usunąć wóz, argumentując, 

iż stojący w jednym miejscu przez ponad 24 godziny wóz jest 

domem. W tej sytuacji Drzymała  codziennie przesuwał wóz         

na niewielką odległość, co dało mu argument,  jako iż pojazd 

ruchomy nie podlegał przepisom prawa budowlanego. 

Drzymała stał się ikoną u ludzi, przechytrzył Prusów 

znajdując lukę w prawie, jednak tamtejsze władze zaczęły nękać 

naszego bohatera, co skutkowało  zamykaniem go za drobne 

uchybienia.  

   

Zdjęcie pochodzi ze strony-  https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Drzyma%C5%82a#/media/Plik:Drzymala.jpg 

 

 

 

 



 

Niestety po czasie udało się usunąć wóz Drzymały, musiał się 

przenieść do lepianki, którą również mu odebrano.                       

Nasz bohater zdecydował się na sprzedanie działki i zakup nowej                          

w  Cegielsku  z domem, na którego remont nie była potrzebna 

zgodna urzędu. 

Historia naszego bohatera jednak jeszcze nie miała końca.             

W 1925 roku pisarz Józef  Weyssenhoff, szukając inspiracji oraz 

tematu   do patriotycznych opowiadań dla dzieci, dotarł                 

do Cegielska, gdzie odwiedził Michała Drzymałę. 

Nasz bohater został odznaczony i otrzymał od państwa                   

w październiku 1927 roku dożywotnią rentę.                               

Dodatkowo dostał gospodarstwo w Grabównie, gdzie spędził 

swoje ostatnie 10 lat życia. 

 

  

 Michał Drzymała na łożu śmierci.  Zdjęcie pochodzi ze strony  

(https://nowahistoria.interia.pl/historia-na-fotografii/tak-zegnano-michala-drzymale-zdjecie,iId,1477053,iAId,117176) 

 

 



 

W 1939 roku Podgradowice zmieniły nazwę  na Drzymałowo,     

na cześć Michała Drzymały, gdzie możemy zobaczyć zachowane 

pamiątki po naszym bohaterze oraz replikę sławnego wozu. 

  

Replika wozu Drzymały. Zdjęcie pochodzi ze strony - 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:W%C3%B3z_Drzyma%C5%82y.jpg       

 

                                                                               Wykonał- Kamil Poterek                                                       

 

 

 

 

 

Informacje zaczerpnięte z:  

- wikipedia.pl 

- regionwielkopolska.pl 

 


