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„Był człowiekiem prawym, nie ulegał 

naciskom. Starał się ludzi jednoczyć, a 

nie dzielić…”   
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Dlaczego pan Wojciech Pazderski? 

 Ze znalezieniem osoby zasłużonej dla niepodległości 

Polski w latach 1914 – 1922 nie mieliśmy problemu. 

Nazwisko wybranego przez nas bohatera – Wojciecha 

Pazderskiego wielokrotnie pojawiało się podczas zajęć 

lekcyjnych. 

  

Niedawno dotarliśmy do pana Stefana Wełniaka, który 

jest wnukiem pana Pazderskiego. Wówczas po raz 

pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć o dokonaniach jego 

dziadka na rzecz umacniania polskości na naszych 

terenach.  
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A wszystko zaczęło się 2 kwietnia… 

Nasz bohater – Wojciech Pazderski urodził 

się 2 kwietnia 1887 roku we wsi Podolin (na 

Pałukach, w powiecie wągrowieckim) jako 

najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa.  

 

Jego rodzice to Aleksander i Marcjanna 

Pazderscy.  
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Na zdjęciu 

Marcjanna 

Pazderska- 

matka 

Wojciecha 
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Młodość Wojciecha 

Młody Wojciech do szkoły podstawowej uczę-

szczał w rodzinnej miejscowości.  

 

Po jej ukończeniu dalszą edukację pobierał w 

Wągrowcu, ucząc się zawodu piekarza – cukier-

nika, a następnie w Niemczech,  w Hamburgu 

kształcił się w zawodzie hotelarza – restau-

ratora. 
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 Po wybuchu I wojny światowej, w 1914 roku 
Wojciech został powołany do armii, gdzie 
dzielnie walczył o wyzwolenie ojczyzny. 

 

 Po I wojnie światowej i zwycięstwie, państwo 
polskie po ponad 123 latach zniewolenia po-
wróciło na mapy świata. Nasza miejscowość 
spod władztwa zaboru pruskiego również 
znalazła się w granicach Polski. Fakt ten miał 
istotny wpływ na zmianę struktury narodo-
wościowej Osieka, bowiem wielu Niemców 
wyjechało. Zostali tylko nieliczni.  

  

7   



1918 rok 

15 stycznia 1918 roku Pan Pazderski ożenił się 

z Klarą Daszkowską w Warlubiu, a następnie 

przeprowadził się do Osieka nad Notecią, gdzie 

kupił dom przy obecnej ulicy Głównej 57, który 

zachował się do dnia dzisiejszego. Tam też 

otworzył piekarnię.  
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Wojciech Pazderski wraz z żoną Klarą 
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Pan Pazderski z rodziną 11   



1918 rok  
Po odzyskaniu niepodległości, jakże ważną i odpowie-

dzialną funkcję sołtysa powierzono Wojciechowi Pazder-

skiemu – osobie przybyłej z zewnątrz. Pełnił ją przez 6 lat, 

w okresie od 1918 do 1924 r..  

 

Do najważniejszych problemów wsi w tamtym okresie, z 

jakimi musiał się zmierzyć ówczesny sołtys zaliczyć można:  

 - antagonizmy narodowościowe między Polakami  

              a Niemcami,  

 - kłopoty z budową kościoła katolickiego, 

 - biedę, dotykającą znaczną część mieszkańców.  
 

Czasy były trudne i w dużej mierze, to od sołtysa zależało 

zjednoczenie miejscowej ludności do działania na rzecz 

odbudowy polskości i instytucji.  
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Zadanie to nie było łatwe, bowiem po odzyskaniu niepodle-

głości w naszej miejscowości nasiliły się nastroje wrogości 

wobec pozostających w Osieku Niemców. Przykładem może 

być akt przejęcia przez katolików 18 maja 1924 roku siłą 

zboru ewangelickiego. Oznacza to, jak trudne zadanie miał w 

tym okresie włodarz naszej miejscowości. On jednak nie 

ulegał naciskom, stał po stronie pokrzywdzonych, niezale-

żnie, czy byli to Niemcy, czy Polacy. Z kart kroniki Szkoły 

Podstawowej w Osieku nad Notecią wynika, iż miejscowy 

stróż wykopał dwa kościelne dzwony i przekazał je urzędowi 

sołeckiemu. Pan Pazderski z kolei przekazał to znalezisko 

sąsiedniej, ewangelickiej gminie. Spowodowało to ogromne 

oburzenie miejscowej ludności. Zarzucono sołtysowi „sprzy-

janie Niemcom”. Wydarzenie to spowodowało, iż Wojciech 

Pazderski pozbawiony został urzędu sołtysa.  
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Sprawa przekazania dzwonów Niemcom wpłynęła na poz-

bawienie pana Pazderskiego urzędu sołtysa. Jednakże 

rok później przez tę samą społeczność pana Wojciecha 

wybrano przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła 

wraz z księdzem Kaczmarkiem. Komitet próbował pozy-

skać ziemię pod budowę kościoła. Pan Wojciech Pazder-

ski aktywnie uczestniczył w gromadzeniu środków na 

budowę kościoła. Sam – jak dowiedzieliśmy się od pana 

Franciszka Chrzana – nie szczędził swoich pieniędzy na 

ten cel. 
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Początki parafii św. Józefa 

Parafia pod wezwaniem św. Józefa w Osieku powstała w 1925 

roku dekretem księdza kardynała Edmunda Dalbora. Osiecka 

parafia została wydzielona z macierzystej parafii w Wyrzysku.  

 

Od narodzin parafii w 1925 roku jej najpoważniejszym proble-

mem był brak stałego miejsca do odprawiania nabożeństw. 

Komitet Budowy Kościoła zamierzał nabyć budynek na ka-

plicę, w którym dawniej swoje obrzędy religijne odprawiała 

baptyści. Właściciel budynku nie chciał go jednak katolikom 

ani sprzedać, ani wydzierżawić.  

 

W dalszym ciągu więc nabożeństwa odprawiano co dwa tygo-

dnie w jednej z izb szkolnych w szkole katolickiej.  
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Pierwsza procesja Bożego Ciała 

W roku 1926 odbyła się pierwsza w historii Osieka procesja 

Bożego Ciała. Z tej okazji Osieczanie dołożyli wszelkich 

starań, aby należycie udekorować wieś. W szkolnej kronice 

zapisano: „Cała wioska przedstawiała las zieleni, cztery 

ołtarze były przystrojone pięknie i gustownie – nikt nie 

szczędził ni pracy, ni trudu, ni kosztów by pokazać i na 

zewnątrz, że sprawy religijne nie są nam obojętne”.  

  

Niewielka kaplica nie mogła pomieścić wszystkich wiernych, 

dlatego ks. proboszcz Kaczmarek wygłosił kazanie pod 

gołym niebem. Po mszy świętej ulicami Osieka ruszyła 

dwustuosobowa procesja, w której szły dzieci szkolne, 

powstańcy i żołnierze, strażacy i kolejarze oraz członkowie 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, do którego to należał 

pan Wojciech Pazderski.  
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Członkowie Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” 
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Starania Komitetu  

Na początku 1927 roku Komitet Budowy Kościoła uzyskał z 

Komisariatu Obwodowego zezwolenie na budowę dzwo-

nnicy na dziedzińcu szkolnym. Pierwszy dzwon o wadze 

106 kg nazwano „Św. Antoni”. W maju 1927 roku Komitet 

Budowy Kościoła wystosował odezwę i przystąpił do zbie-

rania środków na budowę katolickiej świątyni w Osieku nad 

Notecią. Od Generalnej Dyrekcji Loterii Państwowej w War-

szawie uzyskano pozwolenie na urządzenie loterii fantowej 

na rzecz budowy kościoła.  

 

Proces zbierania funduszy i budowy katolickiej świątyni w 

Osieku był bardzo rozłożony w czasie,  w efekcie czego, 

dopiero w grudniu 1936 roku budowa kościoła została 

ukończona. 18   



 Odezwa Komitetu podpisana 
przez ks. Kaczmarka głosiła:  

 
„Ludność nowej parafii prócz kilku średnio tylko ziemią udoto-

wanych gospodarzy, to przeważnie robotnicy rolni (z których 

wielu latem tylko ma zarobek) dominjalni i kolejowi. Nie wielką 

liczbę stanowią urzędnicy kolejowi oraz kupcy i rzemieślnicy. A 

przecież tak ludność robocza jak garstka gospodarzy, przemy-

słowców i urzędników kolejowych stanowi tu silną podporę 

polskości i katolicyzmu na Krainie. Z przykrością jednak patrzy 

na możny dotąd stan posiadania niemieckości. Celem wzmocnie-

nia niemczyzny i nadania Osiekowi piętna germańskiego, rząd 

pruski nie szczędził środków i wystawił tu w roku 1908 zbór 

protestancki, który z dala widny panuje obszernym smugom 

żuław nadnoteckich.” 
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Szkoła dokształcająca 

  Pan Wojciech Pazderski w okresie międzywojennym był 

również aktywnym działaczem środowiska szkolnego. 

Dnia 15 grudnia 1925 roku w Osieku nad Notecią otwarto 

uroczyście przy miejscowej szkole Szkołę Dokształcającą. 

Na otwarcie przybyli wszyscy mistrzowie, którzy zapisali 

do szkoły swoich uczniów.   

 

Wojciech Pazderski w swoim przemówieniu podkreślił 

konieczność ciągłego kształcenia oraz pouczył słuchaczy 

o zasadach dobrego zachowania zarówno w szkole, jak     

i poza nią. Pan Pazderski był także jednym z inicjatorów 

powstania kółka rodzicielskiego przy szkole. Podczas 

spotkania 23 kwietnia 1933r. powstało owe kółko. 
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Cele kółka rodzicielskiego: 

dożywianie młodzieży szkolnej oraz zaopatrywanie 

ubogich uczniów w przybory szkolne, odzież i obuwie; 

zbieranie funduszy na powiększenie zbiorów 

naukowych; 

organizowanie odczytów dla rodziców na tematy 

wychowawcze oraz pogadanek z młodzieżą; 

opiekę nad młodzieżą pozaszkolną; 

urządzanie wspólnie z gronem nauczycielskim 

wycieczek szkolnych i zabaw dla młodzieży; 

prowadzenie kolonii, względnie lokowanie młodzieży 

szkolnej w odpowiednich koloniach na czas wakacji.  



Pan Pazderski – działacz OSP 

Kolejna funkcja, którą Wojciech Pazderski pełnił dzięki zaufaniu 

miejscowej ludności od 1925 roku, to funkcja pierwszego 

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią. 

Jako prezes czynił starania, by w Osieku powstała remiza 

strażacka. Starania te zostały spełnione dnia 5 października 

1930 r. i nowopowstała remiza została uroczyście otwarta.  

Gdy funkcję prezesa OSP pełnił druh Wojciech Pazderski, 

organizacja ta prężnie się rozwijała. Podkreślić należy fakt, iż jej 

członkowie bardzo dbali o zachowanie polskości i tożsamości 

narodowej, czego dowodem było utworzenie w 1927 r. orkiestry 

dętej, która od tej pory uświetniała liczne uroczystości. Udział 

społeczności lokalnej w takich uroczystościach, jednoczył ją, 

scalał i pozwalał cieszyć się tak długo oczekiwaną wolnością. 

22   



Orkiestra dęta z 1927 r.  
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Nasza miejscowość szybko się rozwijała, dzięki linii 

kolejowej, która już wówczas przechodziła przez Osiek, 

stwarzając warunki dogodne dla handlu i prowadzenia 

działalności wytwórczej.  

 

Korzystając właśnie ze stworzonych warunków oraz opie-

rając się na własnej zaradności pan Pazderski prężnie 

rozwinął swoją piekarnię, przynosiła mu ona spore zyski.  

 

Za zgromadzone oszczędności pan Pazderski kupił oka-

zały hotel z restauracją i salą widowiskową. Obiekt ten 

stanowił centrum kulturalne ówczesnego Osieka.  
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Towarzystwo „Sokół” 

W okresie, w którym żył pan Pazderski, prężnie działała 

organizacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.  

 

Sama nazwa, symbolizująca idee i główne cele organi-

zacji, została przyjęta nieco później. „Sokół” bowiem miał 

śmiałym i bystrym lotem wznosić się do napowietrznych 

wyżyn i być symbolem bystrości, siły, dzielności, rześ-

kości i dążenia do wolności. Była to organizacja ogólno-

narodowa, wykraczająca poza podziały partyjne, poli-

tyczne, stanowe, zawodowe. Głównym celem organizacji 

była gotowość służenia ojczyźnie na wypadek każdej, a 

więc i zbrojnej potrzeby. Poza gimnastyką ćwiczono dru-

żyny w musztrze, strzelaniu, terenoznawstwie, zajęciach 

polowych.  
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Wielki człowiek 

  

Czas nieubłaganie płynie, a wspomnień ludzi pamię-

tających okres 1918–1922 jest w naszej miejscowości 

coraz mniej. Uświadomiliśmy sobie to, podczas realizacji 

tego projektu. Niestety, zdajemy sobie sprawę, iż z upły-

wem czasu wiele faktów zostało zapomnianych i nigdy ich 

nie odkryjemy. Tym bardziej cieszy nas to, iż groma-

dziliśmy informacje na temat pana Pazderskiego. Mamy 

nadzieję, iż ukazując jego liczne dokonania, inicjujące 

założenie ważnej organizacji patriotycznej Towarzystwa 

Sportowego „Sokół”, skuteczne działania w ramach peł-

nionych przez siebie funkcji i wiele innych ukazanych 

przez nas informacji na temat Wojciecha Pazderskiego 

udowodniły, iż był to człowiek, który codzienną, trudną     

i ciężką pracą, umacniał polskość na terenie naszej miej-

scowości w latach 1918–1922 oraz w okresie późniejszym. 
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Realizacja tego projektu wiele nas nauczyła.  

 

Pragniemy kontynuować te historyczne poszukiwania, 

by odkryć więcej informacji o przeszłości Osieka nad 

Notecią.  

 

By historia nie została zapomniana…  
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