Osadnictwo olęderskie w regionie nowotomyskim
Zabytki i środowisko przyrodnicze
W Borui Nowej spotkać można wiele pomników przyrody. Rosną tutaj sporych rozmiarów drzewa,
takie jak: dęby szypułkowe o obwodach 650 cm (największy okaz w gminie Nowy Tomyśl), 470 cm
i 420 cm, lipa szerokolistna o obwodzie 370 cm, grab o obwodzie 220 cm i jawor o obwodzie 350 cm.

Charakter wsi
Obszar wsi do czasów współczesnych zachował wiele cech historycznego układu osadniczego
związanego z XVIII-wiecznym osadnictwem olęderskim. Charakteryzuje się on rozproszeniem
w terenie pojedynczych, samotnych zagród, które w sposób równomierny rozmieszczone są na
całym obszarze wsi. Pojedyncze zagrody oddzielają od siebie regularnie wyznaczone pola uprawne,
zadrzewienia śródpolne oraz kanały melioracyjne. Pierwotna wieś Boruja Nowa powstała
prawdopodobnie w 1705 roku na dobrach należących do rodziny Mielęckich.
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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.
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Rys historyczny

rys. Patrycja Mikołajczak

Boruja Nowa przez wiele lat, razem z miejscowościami: Boruja Stara i Szarki, należała do
największych osad olęderskich w rejonie nowotomyskim. W roku 1789 łącznie wsie te liczyły 165 domostw
zamieszkałych przez 1152 mieszkańców. W Borui istniał duży odłam kościoła ewangelicznego, tzw.
staroluterańskiego. Założycielem tutejszej gminy wyznaniowej był tkacz o nazwisku Menzel. Liczba
wiernych tego wyznania była na tyle duża, że w roku 1847 zbudowano tutaj kościół. Świątynia została
poświęcona w dniu 30 października 1847 roku przez Carla Wolffa z Przytoczni (pow. Międzyrzecz).
Liczba wiernych w poszczególnych latach wynosiła: 1852 (244), 1873 (200), 1898 (261), 1910 (242),
1940 (154). W roku 1884 kościół rozbudowano – został podmurowany i pokryty dachówką. Poświęcenie
wyremontowanej świątyni odbyło się w dniu 25 maja 1884 roku w Niedzielę Pocieszyciela. W dniu
14 sierpnia 1898 roku zakupiono nowe organy. Nie zachował się on do czasów współczesnych.

Arch. Dieter Maennel

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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Pochodzenie nazwy
Nazwa wsi pochodzi od znacznie starszej, bo XV-wiecznej miejscowości Boruja (gmina Siedlec),
położonej w odległości 6 km od Nowego Tomyśla, po zachodniej stronie Jeziora Kuźnickiego.
W XVIII wieku na wschód od Borui powstały dwie osady olęderskie Borujskie Stare Olędry, założone
zapewne w 1705 roku i Borujskie Nowe Olędry. Z czasem ukształtował się podział na dwie
miejscowości: Boruję Kościelną i Boruję Nową. Od roku 1873 funkcjonowały nazwy: Neu-Boruy,
Neuborui. W czasach okupacji hitlerowskiej (1940–1945) wieś określana była jako Neu Hopfengarten.
W dokumentach sprzed 1980 roku funkcjonowała nazwa Boruja Nowa. Nazwa ta została na mocy
zarządzenia Ministra Administracji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca
1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zmieniona
na Nowa Boruja. Dopiero Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych
miejscowości oraz obiektu fizjograficznego zmieniło nazwę Nowa Boruja na Boruja Nowa,
przywracając tej miejscowości historyczną nazwę. Niektóre źródła wskazują, że nazwa Boruja
wywodzi się od istniejących niegdyś na tym terenie borów.

Dawna pieczęć wiejska
Z dokumentów zachowanych do dzisiejszych czasów wynika, że wieś posiadała okrągłą pieczęć
bez godła. Umieszczony był na niej łaciński napis: „NEUBORUYSCHER HOULANDGEMEIN
BOMSTER KREIS” (Nowo Borujska gmina olęderska powiat Babimost).
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Architektura olęderskich osad
Na osadę olęderską składały się zazwyczaj trzy wolnostojące budynki. Była to parterowa
chałupa o wydłużonym kształcie oraz budynki gospodarcze, głównie chlew i stodoła. W niektórych
zagrodach znajdował się też kurnik, drewutnia, owczarnia, szopa i wozownia. Budynki tworzące
zagrodę usytuowane były zazwyczaj na planie prostokąta lub kwadratu, a ogradzał je drewniany
płot. W centralnym punkcie podwórza stała studnia z żurawiem, a obok domu rosły okazałe drzewa,
najczęściej lipy, sadzone przez osadników w celu ochrony przed wiatrem oraz pożarem (jako naturalny
piorunochron). W drewnianych budynkach gospodarskich można rozróżnić trzy typowe konstrukcje
architektoniczne, mianowicie zrębową, zrębowo-słupową i sumikowo-łątkową, z dwuspadowym
dachem pokrytym pierwotnie słomą lub trzciną, a obecnie zazwyczaj blachą lub dachówką.
Elementem nieodzownym, składającym się na zagrodę olęderską jest stodoła. Najczęściej można
spotkać stodołę parterową usytuowaną na rzucie prostokąta z dwoma przejezdnymi klepiskami.
Bryła budynku wykonana była w technice zrębowej lub sumikowo-łątkowej, umiejscowiona na luźno
ułożonych kamieniach polnych lub też na podmurówce z kamienia lub cegły. Całość przykrywano
dwuspadowym dachem.
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