












Bukowiec to jedna z najstarszych miejscowości na terenie gminy Nowy Tomyśl. Zwarta 
zabudowa wsi rozciągnięta jest wzdłuż drogi prowadzącej z Nowego Tomyśla do Grodziska 
Wielkopolskiego. Odchodzi od niej kilka bocznych ulic. Swoistym centrum Bukowca jest otoczenie
wokół kościoła pw. św. Marcina. W jego pobliżu, u zbiegu ulic: Kąkolewskiej, Nowotomyskiej, 
Sątopskiej, św. Marcina i Kościelnej znajduje się plac, zwany popularnie „ryneczkiem”. Do dziś we
wsi funkcjonują zwyczajowe nazwy miejsc i ulic, np. Dominia, Błonie, Garbary, Winnica, Graniczki,
Pólka i Laski, Gumna, łąka na Smugu. Współcześnie we wsi znajdują się m.in.: Zespół 
Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny, filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Tomyślu, Wiejski Dom Kultury oraz siedziba OSP Bukowiec.

Charakter wsi

Nazwa wsi pochodzi od znanego w gwarach wyrazu „bukowiec” oznaczającego las bukowy. 
Po raz pierwszy jej nazwa – Bukowecz, odnotowana została w dokumencie z 1409 roku. W XVI wieku
dla odróżnienia od innych osad o tej samej nazwie, m.in. Bukowca koło Śmigla, wieś występowała
jako Bukowiec Mały (Bukoviecz Minus 1530, Bukowiec Minor 1581). Jednakże ta forma nazwy nie
przyjęła się. W zapisach źródłowych nazwa miejscowości występuje w dwóch wariantach fonetycznych,
w postaci Bukowiec i Bukówiec. Forma z przyrostkiem -ówiec jest postacią gwarową, właściwą
mowie mieszkańców tej części Wielkopolski. Nazwa Bukówiec występowała do 1927 roku.

Pochodzenie nazwy

Głównym zabytkiem wsi jest drewniany kościół pw. św. Marcina zbudowany w latach 1737–
1742 (rozbudowany w latach 1923–1925). W otoczeniu świątyni rosną lipy szerokolistne o obwodach
390 cm i 340 cm, wiąz szypułkowy o obwodzie 430 cm i lipa srebrzysta o obwodzie 240 cm.  Warto
zwrócić uwagę na budynek domu katolickiego z około 1900 roku, znajdujący się naprzeciwko 
kościoła, który w okresie międzywojennym stanowił centrum kulturalne wsi. W sąsiedztwie świątyni
znajduje się również dawana organistówka z końca XIX wieku. Interesujące są krzyże przydrożne,
które znajdują się w Bukowcu. Pierwszy usytuowany jest przy kościele pw. św. Marcina, drugi przy
ulicy Kościelnej, trzeci przy ulicy Kąkolewskiej. Przy wyjeździe ze wsi w stronę Grodziska 
Wielkopolskiego znajduje się piętrowy budynek szkoły zbudowanej w latach 1905–1906.

Zabytki i środowisko przyrodnicze

Bukowiec to wieś, której rodowód sięga czasów średniowiecza. Po raz pierwszy wspomniana 
została w dokumencie z 1409 roku. Tutejszą parafię założono w XIV lub XVI wieku, a najstarsza
wzmianka o niej pochodzi z roku 1426. Zapisy kronikarskie potwierdzają, że już w połowie XV wieku
Bukowiec był dobrze prosperującą osadą, wchodzącą w skład dóbr opalenickich, a następnie 
grodziskich. Początkowo wieś była własnością rodziny Opalińskich. W 1641 roku miejscowe dzieci 
chodziły do szkoły parafialnej prowadzonej przez Jana Styza z Czacza. W tym okresie wieś liczyła 87
dymów i 700 mieszkańców. W latach 1737–1742 we wsi zbudowano kościół pw. św. Marcina. Od XVIII
wieku właścicielami osady byli Beymowie. W wieku XIX własność przeszła na niemiecką rodzinę 
Heyderów. Przez 28 lat (1902–1930) proboszczem bukowieckim był ks. dziekan Stanisław Maciaszek,
który rozwinął tu działalność społeczną i narodową. Był założycielem m.in. koła rolniczego, banku 
ludowego, a także organizatorem Towarzystwa Czytelni Ludowych w powiecie nowotomyskim. W roku
1914 założono Towarzystwo Śpiewacze „Cecylia”. Mieszkańcy Bukowca w czasie powstania wielko-
polskiego 1918/1919 sformowali własny oddział powstańczy, który wszedł w skład kompanii opalenickiej
i m.in. uczestniczył w walkach o Zbąszyń. W roku 1923 powstał Ludowy Klub Sportowy „Korona”. 
W roku 1926 na cmentarzu parafialnym zbudowano kaplicę NMP Bolesnej, którą poświęcono pamięci
ofiar I wojny światowej, powstańcom wielkopolskim, uczestnikom wojny polsko-bolszewickiej. W roku
1929 odbyła się uroczystość poświęcenia, znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego, groty
Matki Boskiej z Lourdes. W latach 1926–1939 majątek należał do Adama Szczerbińskiego, a po II wojnie
światowej został rozparcelowany. W 1933 roku zbudowano remizę strażacką, w 1982 roku otwarto
Wiejski Dom Kultury, natomiast w 1987 roku rozbudowano budynek szkoły podstawowej. W 2009 roku,
z okazji 90. rocznicy powstania wielkopolskiego, przy bramie cmentarza parafialnego umieszczono 
tablicę z nazwiskami spoczywających tu uczestników powstania. W roku 2011 uporządkowano dawny
cmentarz ewangelicki, na którym w dniu 26 września 2011 roku ustawiono pamiątkowy krzyż.

Rys historyczny

Początki bukowieckiej parafii sięgają XIV lub XV wieku; wówczas wybudowano tutaj kościół.
Pierwszy proboszcz wymieniany jest już w 1462 roku, a w 1480 roku patronat nad ówczesną świątynią
sprawował Jan z Ostroroga. W XVI wieku zarządzający tutejszymi włościami Ostrorogowie oddali 
kościół innowiercom. Ponownie świątynią katolicką stał się w roku 1589. W roku 1737 z fundacji Karola
Opalińskiego z Bnina, starosty śremskiego powstał drewniany kościół. Staraniem księdza proboszcza
Stanisława Maciaszka w latach 1923–1925 kościół został rozbudowany według projektu architekta
Stefana Cybichowskiego. Po zmianach prezbiterium starego kościoła stało się kaplicą Najświętszego
Serca Pana Jezusa i znajduje się po prawej stronie przebudowanej budowli. Wówczas nadano świątyni
unikatową formę, która do dziś jest zachowana. 

Kościół ma konstrukcję zrębową, na zewnątrz oszalowaną. Wejścia do budowli od strony południowej
i zachodniej prowadzą poprzez podcienienia. Od strony zachodniej w bryłę kościoła wtopiona jest wieża
o konstrukcji słupowo-ramowej, zwieńczona barokowym hełmem. Świątynia jest podmurowana. Jej 
obszerne wnętrze nakrywa strop kasetonowy wykonany z kawałów drewna o różnej barwie. Ozdobą
jest też dekoracja ciesielska, stolarska i malarska świątyni. Dolne partie ścian i ażurową konstrukcję
chóru zdobią motywy ludowe. Pionowe ornamenty ze szlifami generalskimi, są pamiątką z okresu 
międzywojennego, kiedy patronem i częstym bywalcem był tu gen. Kazimierz Sosnkowski, właściciel
pobliskiego Porażyna. Kościół posiada witraże figuralne przedstawiające sceny biblijne i życie świętych.
Zostały one ufundowane przez mieszkańców Bukowca, a wykonane wg projektu Franciszka 
Mączyńskiego w słynnej krakowskiej Pracowni Witrażu rodziny Żeleńskich. Nawę główną i prezbiterium
świątyni stanowi fragment dobudowany w latach 1923–1925. W architektonicznym ołtarzu głównym,
złożonym z elementów XVII i XVIII-wiecznych (kolumny po bokach i rzeźby aniołów), dekorację stanowią
dwa witraże: górny kolisty przedstawiający Trójcę Świętą i dolny obrazujący Grupę Ukrzyżowania. 
Dopełnieniem wystroju prezbiterium są dwa witraże po bokach ołtarza głównego, na których 
umieszczone są wizerunki: patrona kościoła bukowieckiego – św. Marcina, biskupa Tours we Francji,
św. Stanisława Kostki i Chrystusaw otoczeniu dzieci. Kościół posiada cztery barokowe ołtarze, w których
znajdują się obrazy świętych: Matki Bożej, św. Apolonii, św. Wawrzyńca, św. Marcina, św. Izydora, 
św. Jana Nepomucena, św. Walentego i św. Kazimierza Królewicza. Na uwagę zasługuje również
chrzcielnica i ambona pochodzące z pierwszej połowy XVIII wieku.

Na terenie przykościelnym wznosi się prosta dzwonnica konstrukcji metalowej z 1981 roku. 
Zamontowano w niej trzy dzwony: Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Marcina i Matki Boskiej. Znaj-
duje się tutaj również kamienna grota Matki Boskiej, po bokach której stoją rzeźby z końca XIX wieku:
św. Jana Nepomucena i św. Wincentego de Paulo. Przy kościele znajduje się również: głaz upamiętniający
rocznicę 600.lecia Bukowca (1409–2009), krzyż, na którym umieszczono chorągiewkę z datą 1635 
i inicjałami wojewody poznańskiego Jana Opalińskiego oraz grób ks. dziekana Stanisława Maciaszka.

Kościół pw. św. Marcina

Osadnictwo olęderskie było ruchem kolonizacyjnym, którego intensywny rozwój na terenie ziemi
nowotomyskiej trwał przez XVIII wiek, aż do rozbiorów Polski.

Ten rodzaj osadnictwa wyróżniały specyficzne warunki prawne, na jakich lokowane były osady.
Przede wszystkim osadnicy byli ludźmi osobiście wolnymi, w odróżnieniu od chłopów 
pańszczyźnianych, którzy byli własnością dziedzica. Dzisiejsze granice gminy Nowy Tomyśl należały
w owym czasie do czterech rodów szlacheckich: Szołdrskich, Garczyńskich, Mielęckich oraz 
Opalińskich. Właściciel ziemi podpisywał z całą wsią pisemny kontrakt na kilkunastoletnią lub 
wieczystą dzierżawę terenu. Wieś w zamian miała płacić solidarnie coroczny czynsz pieniężny. 
Czasami była zobowiązana do wykonywania drobnych prac na rzecz dworu. Dodatkowo właściciel
ziemi zobowiązywał się do wydzielenia jej fragmentu na cmentarz, z którego nie pobierał opłat 
dzierżawnych. Niekiedy udostępniał drewno na budowę szkoły. Nowością był też rodzaj samorządu
gminnego. Sołtys i ławnicy byli corocznie wybierani. Wytworzyło to wśród osadników poczucie 
solidarności i współpracy. Choć początkowo na terenie Prus Królewskich byli to koloniści z Holandii,
to z biegiem czasu osiedlali się również Niemcy i Polacy. W późniejszym okresie określenie „olędry”
utraciło znaczenie etniczne.

W okolicach Nowego Tomyśla osiedlali się głównie osadnicy niemieckojęzyczni wyznania 
protestanckiego, przybywający z Brandenburgii i Śląska. Z nowym krajem łączyli nadzieję na 
poprawę sytuacji ekonomicznej. Kolonizacja olęderska znacząco wpłynęła na obecny charakter
przyrodniczo-architektoniczy gminy Nowy Tomyśl. Ślady osadnictwa olęderskiego można odnaleźć
na terenie sołectw: Boruja Kościelna i Boruja Nowa, Chojniki, Cicha Góra, Glinno, Grubsko, Kozie
Laski, Paproć, Przyłęk, Szarki, Sękowo, Jastrzębsko Stare i Nowa Róża. Na 18 nowotomyskich 
sołectw, 13 posiada olęderski charakter. W rozsianych po okolicy gospodarstwach zobaczyć można
stare chaty, stodoły i budynki gospodarcze. Większość z tych zagród jest zamieszkała, a budynki
nadal służą właścicielom. Na osadę olęderską składały się zazwyczaj trzy wolnostojące budynki.
Była to parterowa chałupa o wydłużonym kształcie oraz budynki gospodarcze: chlew i stodoła. 
W centralnym punkcie podwórza stała studnia z żurawiem, a obok domu rosły okazałe drzewa, 
najczęściej lipy. We wsiach gminy Nowy Tomyśl można spotkać dwojakiego rodzaju zabudowę –
o konstrukcji parterowej lub piętrowej. Parterowe budynki inwentarskie przeznaczone były do 
hodowli koni, bydła oraz trzody. Budynki piętrowe najbardziej powszechnie występowały w miejscach,
gdzie uprawiano chmiel. Charakterystyczne dla naszego rejonu są budynki z tzw. tremplem, czyli
wysokim poddaszem, pełniącym funkcję spichrza lub suszarni do chmielu.

Kolonizacja olęderska stała się bodźcem do powstania miasta Nowego Tomyśla. W latach 
1779 –1780 w osadzie zwanej Nowa Kolonia Glinki wybudowano świątynię ewangelicką. Właściciel 
tutejszych dóbr Feliks Szołdrski, polski szlachcic wyznania katolickiego, przekazał plac i ufundował
materiał na budowę ewangelickiego kościoła dla swoich „dysydenckich olędrów”. Tak powstał wokół
świątyni ośrodek – obecny Nowy Tomyśl, który stał się centrum handlowo-rzemieślniczym dla 
okolicznych osad. W 1786 roku za sprawą przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
Nowy Tomyśl został podniesiony do rangi miasta.
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