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Z pałacyku do technikum
Jak to możliwe? Z pałacyku do technikum ? Pomyślicie - nierealne, a jednak. Właśnie
to wydarzyło się w miejscowości, w której mieszkam. Jest to jedna z najstarszych wsi w
powiecie ostrowskim, która znana jest od 1268 roku. Dawniej miejscowość nazywana była
Kuźnicą Sośniańską. Jak się okazuje Sośnie mają bogatą historię, a zarazem bardzo
cenny i jeden z dwóch w Europie zabytek, nazywany perłą architektoniczną, Pałacyk w
Mojej Woli, zbudowany w roku 1852. Ewenementem jest zewnętrzna elewacja pałacu
wykonana z kory dębu korkowego sprowadzonej aż z Portugalii.
PAŁAC MYŚLIWSKI W MOJEJ WOLI

KORA SPROWADZONA Z PORTUGALII POKRYWA CAŁY PAŁACYK

Pewnie zastanawiacie się dlaczego Moja Wola, a nie Sośnie. Już wyjaśniam. Z
powstaniem pałacu wiąże się nazwa osady Moja Wola, a dlaczego? Otóż pierwotnie
architekt, polski inżynier o nazwisku Karłowski, zaplanował inne położenie pałacu, jednak
książę brunszwicko-oleśnicki Wilhelma von Braunschweig-öls nakazał budowę w
decydującym miejscu. Miał przy tym dodać: “Taka jest moja wola”. I tak oto powstała
Moja Wola.

NA PLAC WYDZIELONO 400 ha Z PRZEZNACZENIEM NA ZWIERZYNIEC DLA KSIĄŻĘCYCH POLOW

Budowlę rozbudowano w roku 1895, w jego skład weszły nowe skrzydła i werandy, w
latach 1902-1903 dobudowana została murowana pięciokondygnacyjna wieża z tarasem
widokowym zwieńczona attyką krenlażową ze sterczynami w narożnikach, a pod bokiem
pałacu wyrosła powozownia, stajnie, wędzarnia, domek myśliwski.
W okresie okupacji część budynków pałacowego zaplecza wykorzystywana była jako obóz
jeniecki. Od 1948 do 1950 działał w Mojej Woli Ośrodek Doskonalenia Robotników
Leśnych, a w latach 1950-1952 powstawało tu Technikum Leśne im. Bolesława Bieruta,
które było pierwszą w Polsce szkołą dla dziewcząt, chcących zostać leśnikami. Działała
ona aż do roku 1975.

Przeglądając pięknie wykonane tabla z Technikum Leśnego w Mojej Woli, pojawiły
się nazwiska, które mimo mojego młodego wieku, znam i oczywiście pamiętam. Jednym z
nich jest pan Zenon Adamczewski - długoletni dyrektor Technikum Leśnego w Mojej
Woli, a także szanowany pedagog, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń polskich
leśników.

Pan Zenon wpisał się trwale w krajobraz Sośni i powiatu ostrowskiego. Nie było
wydarzenia społecznego i kombatanckiego w Sośniach oraz w okolicy, w którym by nie
uczestniczył, szczególnie jeśli chodzi o spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną. W 2012
roku otrzymał tytuł i statuetkę “Zasłużony dla Gminy Sośnie”. W uzasadnieniu tego
wydarzenia podkreślono, że swoją postawą zdobył duży szacunek i uznanie mieszkańców
Gminy Sośnie. Zmarł w wieku 91 lat, 10 grudnia 2014 roku. Miałam wtedy zaledwie siedem

lat i rozpoczynałam nowy etap swojego życia jako pierwszoklasistka. Niby nic
nadzwyczajnego, ale wraz ze mną naukę rozpoczynała prawnuczka Pana Zenona, Daria.
Niesamowity był fakt, że mogłam swoją naukę pogłębiać z krewną tak wspaniałego i
znanego człowieka.
Dla uhonorowania pamięci Pana Zenona Adamczewskiego 15 maja 2015 roku na Stanicy
“Biały Daniel” w Mojej Woli, nieopodal słynnego pałacyku, posadzono dąb szypułkowy z
tablicą upamiętniającą, na której widnieje napis: Nie umiera ten, kto trwa w pamięci
żywych.

Przeglądając dostępne mi źródła informacji na temat pałacyku i technikum w Mojej Woli,
dotarłam do informacji o spotkaniach absolwentów. Przedstawię jeden fragment z

korespondencji absolwentki Technikum Leśnego - rocznik 1953-1957, pani Barbary
Chojnackiej- Dylewicz:
...już 48 lat minęło od zdania matury, a my przez ostatnie 10 lat spotykamy się
regularnie co dwa lata. Na każde święta wysyłamy sobie życzenia. W tym korkowym
zamku, choć warunki były spartańskie, zawiązała się przyjaźń na całe życie..
Pani Bogumiłą Junik, nauczycielka technikum, ale także w Szkoły Podstawowej w
Sośniach, (do której uczęszczała moja mama), stwierdza, że: specyfika mojowolskiej
szkoły dała jej wychowankom dodatkowe elementy: umiejętność radzenia sobie w życiu i
w pracy w każdych warunkach oraz mocne poczucie własnej wartości .Wpoiła też w nich
miłość do przyrody, głęboki szacunek dla wszystkich mieszkańców wody, powietrza i
ziemi, w tym dla drugiego człowieka.
Tak więc, mimo likwidacji szkoły w 1975 roku od zdania matury po dzień dzisiejszy,
kontakty absolwentów nie były i nie są przypadkowe.
Z dostępnych mi źródeł informacji, próbowałam usystematyzować, kiedy i gdzie
spotykali się mojowolscy absolwenci i udało mi się to. Prawdę mówiąc, jestem bardzo
zaskoczona tym, że przez tyle lat, rok w rok te spotkania naprawdę się odbywają .
Oto lista spotkań absolwentów, która nie jest krótka.
21 wrzesień 1996 Moja Wola - rocznik 1958-1963,
• 08-09 maj 1998 Puszczykowo - rocznik 1963-1968,
• 13 październik 2001 Ostrów Wlkp. -rocznik 1967-1971,
• 26 sierpień 2002 Starościno - rocznik 1953-1957,
• 2002 Zagnański -rocznik 1973-1975 przeniesiony w 1975 roku z powodu likwidacji
szkoły,
• 27-28 wrzesień 2003 Gołuchów - rocznik 1963-1968,
• 04-05 wrzesień 2004 Moja Wola- wszystkie roczniki,
• 03-04 wrzesień 2005 Moja Wola -wszystkie roczniki,
• 15-06-17 wrzesień 2006 Moja Wola -WIELKI ZJAZD MOJOWOLCZYKÓW.
Pamiątką z tego spotkania jest symboliczna płyta na kamieniu, przy której
posadzono sadzonkę dębu szypułkowego (dziś już nie taka mała sadzonka),
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01-02 wrzesień 2007 Moja Wola - wszystkie roczniki,
06-07 wrzesień 2008 Moja Wola - wszystkie roczniki,
05-06 wrzesień 2009 Moja Wola - wszystkie roczniki,
04-05 wrzesień 2010 Moja Wola - wszystkie roczniki,
09-11 września 2001 Moja Wola - wszystkie roczniki,
25-26 sierpień 2012 Moja Wola - wszystkie roczniki,
06-07 wrzesień 2013 Moja Wola - Chojnik - rocznik 1963-1964
oraz 1967-1968-1969 SPOTKANIE PO 5O LATACH,
13-14 września 2014 Moja Wola - wszystkie roczniki,
05-06 września 2015 Moja Wola,
13 maja 2016 Moja Wola,
02-03 wrzesień 2017 Moja Wola,
11-12 listopada 2017 Przykonie -rocznik 1964-1969,
25 maja 2018 Moja Wola - rocznik 1968,
26 maja 2018 Milicz -rocznik 1965 przeniesiony z Milicza do Mojej Woli,
01 wrzesień 2018 Moja Wola,
18 maja 2019 Moja Wola -50 lat po maturze.

Z niecierpliwością czekam na spotkanie w 2020 roku. Mam nadzieję, że odbędzie się ono
mimo obecnej sytuacji i naszych ograniczeń z powodu pandemii, sądzę, że miejscem, w
którym się spotkają leśnicy, będzie Moja Wola.
W okresie istnienia szkoły poszło w świat albo (jak mówią leśnicy) - w las…. 1419
absolwentów; w ich gronie było co najmniej 213 dziewcząt. Na obrzeżach zespołu
pałacowo-parkowego w Mojej Woli znajduje się symbolika pamiątkowego kamienia
przypominająca o istnieniu ćwierćwiecznego technikum.

I tak, w technikum wykształciło się nie tylko wielu młodych i ambitnych leśników, ale
przede wszystkim wielu wspaniałych i mądrych ludzi, którzy na zawsze wpisali się w
historię naszej pięknej miejscowości i słynnego pałacyku; ich droga nie była tylko drogą z
pałacyku do technikum.

...Moją Wolą zamek stoi
Rzekł hrabia przed laty
No i stoi tu do dziś
W korek dwór bogaty
Dookoła szumi las
W lesie ptaszek śpiewa
A historię dawnych lat
Cicho szumią drzewa …
(Tekst zaczerpnięty został ze wspomnień Pawła Zelanay`ego: Nauka poszła w las...wspomnienia o
Technikum Leśnym w Mojej Woli)

Pisząc opowiadanie korzystałam z następujących źródeł:
*palac_mysliwski_w_mojej_woli.html
*http://mojawola.com.pl/index.php/absolwenci
*http://www.sosnie.pl/
*https://wlkp24.info/wspomnienie/w-adamczewski-zenon-e2151
*http://www.ostrow24.tv/news/83717-perla-architektoniczna-palac-woli.html
*http://ok24.tv/miedzynarodowy-dzien-ochrony-zabytkow-w-mojej-woli/
* zdjęcia własnego autorstwa z dnia 28.05.2020 roku

