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Do¿ynki Gminne
Ujazd

6 wrze�nia 2009

PROGRAM
11.00 � msza �w. w ko�ciele parafialnym w Uje�dzie w intencji rolników
i mieszkañców

RYNEK MIASTA
13.00 �  zbiórka korowodów do¿ynkowych
13.30 �  koncert orkiestry dêtej Rudno
14.00 � przemarsz korowodu ulicami miasta  do parku miejskiego

PARK MIEJSKI
15.00-16.00 CZÊ�Æ OFICJALNA
- prezentacja korowodów do¿ynkowych
- ceremonia wrêczenia chleba
- wyst¹pienie Burmistrza i zaproszonych Go�ci
- z³o¿enie koron ¿niwnych
16.00-18.00 CZÊ�Æ ARTYSTYCZNA
- koncert orkiestry dêtej
- og³oszenie wyników konkursu koron i korowodów
- wystêp zespo³u �piewaczego  Frohsin z Ujazdu
17.00-18.00 � koncert zespo³u regionalnego Komorno z Komorna
18.00 - 20.00 � biesiada �l¹ska z zespo³em Kapela ze �l¹ska
20.00 - 01.00 - zabawa taneczna z zespo³em Contex z Jaryszowa

IMPREZY TOWARZYSZ¥CE:
- konkurs koron ¿niwnych                                        - konkurs korowodów
- warsztaty garncarskie                                             - warsztaty wikliniarskie
- kowalstwo                                                                - pokaz maszyn rolniczych
- sprzeda¿ miodu i �l¹skiego ko³acza
Organizatorzy zapewniaj¹ namiot biesiadny, stoiska gastronomiczne,
weso³e miasteczko, �l¹ski ko³acz i du¿o wspania³ej zabawy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Burmistrz Ujazdu, Rada Miejska,

M-G O�rodek Dzia³alno�ci Kulturalnej

Obchody 800 lecia Poznowic roz-
poczê³y siê uroczyst¹ msz¹ �wiêt¹.
Podczas mszy �wiêtej ks.Proboscz
Ryszard Podsiad³o przedstawi³ histo-
riê so³ectwa. Potem Po�wiêcony zo-
sta³ pami¹tkowy obefisk, który miesz-
kañcy umie�cili na placu przed ko-
�cio³em na pami¹tkê tego wydarze-
nia. Na pami¹tkowym obefisku wy-
pisano wszystkie historyczne nazwy
tej miejscowo�ci. Go�ciem by³ Staro-
sta Strzelecki Józef Swaczyna, który
w swoim przemówieniu przedstawi³
historyczne znaczenie so³ectwa i
przekaza³ na rêce so³tysa Gintera Guz
pami¹tkowe trofeum.

Wójt Gminy Brygida Pytel opo-
wiedzia³a mieszkañcom o innych wa-
lorach so³ectwa, przyrodniczych i tu-
rystycznych oraz wspania³ym po³o-
¿eniu wsi. Potem rozpocz¹³ siê fe-
styn na boisku w Poznowicach, wy-
stêpowali monocykli�ci z ¯ywocic,
Suskie Skowronki i Tolek z Tarnowa
Op. Potem zabawa taneczna. Suto
zaopatrzone bufety. Go�æmi byli
równie¿ Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny i so³tysi z Boryczy, Kro�nicy, Sie-
dlca, Izbicka.

***
Trudno okre�liæ dok³adna datê

powstania wsi, jednak pierwsze po-
twierdzone informacje o jej istnieniu
(de Poznowicz) pochodz¹ ju¿ z 1300
roku. Nazwa nale¿y do typu nazw
patronicznych. Prawdopodobnie jest
transmisj¹ imienia Poznomir (Pozno-
mir- Pozen- Poznowice) pochodz¹-
cego z XIII wieku. Alternatywn¹ for-
mê podstawow¹ dla nazwy wioski
mo¿e stanowiæ jeszcze starsza nazwa
osobista Pozdek, której istnienie po-
twierdzono 1204 roku.

Poznowice, prawdopodobnie sta-
nowi³y dzielnicê lub te¿ powsta³y na
gruzach miasta Gorzów - Gorzowy.
Jeszcze dzi� mieszkañcy Poznowic
potrafi¹ wskazaæ miejsce, gdzie mo¿-
na zobaczyæ resztki dawnego osie-
dla. Poznowice wraz z legendarnym
miastem Gorzowy stanowi³y wtedy
odrêbn¹ parafiê, ko�ció³ek zbudowa-
no w Poznowicach w 1366 roku.

Tragiczne wydarzenia wojny
trzydziestoletniej (1618-1648) nie
ominê³y �l¹ska. Podczas jednego z
przemarszów wojsk Gorzowy Go-
rzowy zosta³y zniszczone, a ludno�æ
wysiedlona. Fakt ten spowodowa³
skasowanie parafi i przy³¹czenie Po-
znowic do parafii Kamieñ Wielki. In-
formacja ta zosta³a zamieszczona w
starej, drukowanej kronice Marcina
Ferdynanda Elsner von Gorzów z Ka-
linowic. Wed³ug zapisków najstarszej
zachowanej ksiêgi przychodów z
1648 roku, w poznowickim ko�ciele
odprawiano msze jedynie raz na kwar-
ta³ poza tym w �wiêto patrona para-
fii i �wiêta tytularne.

Na poczatku XIX wieku we wsi
by³o 860 mórg ziemi ornej, nale¿¹cej
do dworu, któr¹ zarz¹dzali hrabiowie
von Strachwitz.

W sk³ad Poznowic wchodzi³a
tak¿e kolonia S³awa, nazywana tak
na cze�æ �w. Bronis³awy lub te¿ jed-
nej z hrabianek von Strachowitz o
tym samym imieniu. Pierwotnie osa-
dê stanowi³o 7 gospodarstw, za³o¿o-
nych w latach 1810 i 1811 na nale¿¹-
cym do dominium, gruncie le�nym.

Z " Topographisches Handbuch
von Oberschleisen" Feliksa Triesta
dowiedzieæ siê mo¿na, ¿e w 1864 roku
wioska wraz z koloni¹ by³a w³asno-
�ci¹ hrabiów von Strachwitz z Ka-
mienia Wielkiego. W starym filialnym
ko�ciele proboszcz, z Kamienia Wiel-
kiego odprawia³ msze co 2 tygodnie,
za� szko³a podstawowa znajdowa³a
siê w Siedlcu.

800 lat Poznowic
dok. ze str. 1


