
                              ROK 1950. 

  
Dnia 21 czerwca odbyła się w parafii Nowa Wieś wizytacja kanoniczna którą 

przeprowadził J. E. ks. biskup Franciszek Jedwabiki sufragan poznański. O godz. 16 30 
przybył dostojny wizytator z Dobrzycy, przed bramą cmentarza kościelnego nastąpiło 
powitanie przez księdza adm. par. księdza Girjata. TegoŜ dnia odbyło się 
bierzmowanie. Dnia 22.06 b.r. ksiądz Biskup z księdzem adm. i księdzem kapelanem 
Marianem Kwiatkowskim udał się do kaplicy w Koźmińcu, gdzie było krótkie 
naboŜeństwo. TegoŜ dnia o godz. 16 nastąpiło poŜegnanie księdza Biskupa i odjazd do 
RozdraŜewa. 

  
 18.08. udała się pielgrzymka z parafii Nowa Wieś  do Częstochowy na Jasną Górę. 
Wzięło      
            udział w pielgrzymce 62 osoby. Przewodniczył ks. adm. Girjat.   
  

                              ROK 1951. 

   
21.06.  - na Ŝyczenie wszystkich parafian rozpoczęto malowanie kościoła parafialnego 
w Nowej Wsi. Prace malarskie prowadził p. Juszczak z Poznania, a części ozdobne 
wykonywał p. Pacholski. Zarówno jedno jak i drugie wypadło fatalnie, bo źle i 
nieumiejętnie zostało wykonane. Kuria Arcybiskupia w Poznaniu po przejrzeniu 
kościoła poleciła p. Juszczakowi wadliwie pomalowany kościół naprawić. P. Juszczak 
zobowiązał się, Ŝe ściany wadliwie pomalowane przemaluje a części ozdobne tj. dwa 
obrazy będą zupełnie przemalowane. 
  
7.10.  - parafia Nowowiejska przeŜyła wielką uroczystość - konsekrację ołtarza i 
kościoła parafialnego w Nowej Wsi. Konsekracji dokonał J.E. ks. biskup Franciszek 
Jedwabski z Poznania.  
  
W miesiącu listopadzie przystąpiono do załoŜenia instalacji elektrycznej w kościele i 
plebani oraz zakupiono agregat na prąd zmienny i  stały 24V.  
Na pasterce po raz pierwszy zaświeciło światło elektryczne w kościele. 
  

                              ROK 1953. 

  
 25.04. – 3.03.   Odbyły się misje parafialne, które prowadzili oo. Kozłowski i 
Skibniewski oblaci z Poznania.  
W tym roku opłotowano probostwo w Nowej Wsi siatką parkanową. 
  
  

                                                              ROK 1955. 

  



W tym roku rodzi się myśl wśród parafian tutejszych pobudowania organów w 
kościele w parafialnym w Nowej Wsi.  
  
                                                      

                              ROK 1956. 

  
W tym roku w miesiącu listopadzie powierzono budowę nowych organów firmie 
Biernacki w Krakowie. 
  

                              ROK 1957. 

  
W miesiącu listopadzie budowa nowych organów została zakończona . 
  

                              ROK 1958. 

  
3 maja w odpust parafialny Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej J. E. Ksiądz. 
Arcybiskup Poznański dokonał aktu poświęcenia nowych organów w kościele 
parafialnym w Nowej Wsi.  
  

                              ROK 1960. 

  
28 kwietnia ksiądz. Arcybiskup  Antoni Baraniak przybył w godzinach 
popołudniowych do kościoła w Koźmińcu, gdzie odprawił Mszę św. i udzielił  
sakramentu Bierzmowania. 
  

                              ROK 1966. 

  
W tym roku dokonano elewacji tynków kościoła parafialnego w Nowej Wsi i plebani 
w Nowej Wsi. Prace tynkarskie wykonywał  zgodnie z uzupełniającym projektem inŜ. 
Morowskiego z Poznania pan Bolesław Hejnold z Krotoszyna. 
  

                              ROK 1967. 

  
W tym roku wymalowano wnętrze kościoła parafialnego w Nowej Wsi i kościoła 
filialnego w Koźmińcu. Prace malarskie wykonał p. Teodor Szukała z Poznania. 

  

                              ROK 1968. 

  
  



W tym roku wykonano nową ambonę, rzeźbioną i pozłoconą przez p. Józefa 
Berdyszaka ze Śremu oraz załoŜono terakotową posadzkę w kościele parafialnym w 
Nowej Wsi. Posadzkę wykonał p. Witkowski z RozdraŜewa. 

  

                              ROK 1969. 

  
W miesiącu kwietniu pan Józef Berdyszak wykonał dla kościoła parafialnego w Nowej 
Wsi soborowy ołtarz i chrzcielnicę.  
  

                              ROK 1971. 

  
W miesiącach letnich wymalowano ławki i wszystkie drzwi w kościele parafialnym w 
Nowej Wsi. 
  

                                                            ROK 1973. 

  
W miesiącu  kwietniu zakupiono od pana Orpela Ludwika 0.63 ha ziemi na 

powiększenie cmentarza grzebalnego w Nowej Wsi za 48 000 zł. 
  
W miesiącu wrześniu p. Andrzej Mięzał dokonał remontu i strojenia organów w 

kościele parafialnym w Nowej Wsi. 
  
19 listopada bieŜącego roku postawiono krzyŜ na nowej części cmentarza 

grzebalnego  w Nowej Wsi. KrzyŜ ten wykonał z dębiny p. Bała Władysław zam. w 
Budach. Pan Bała Władysław wykonał krzyŜ gratisowo, wyraził natomiast Ŝyczenie, 
by on i jego Ŝona mogli po śmierci spoczywać na tym cmentarzu najbliŜej powyŜszego 
krzyŜa. 
  

                              ROK 1974. 

  
W jesieni rozpoczęto wykopy pod fundamenty pod parkan wokoło cmentarza 

kościelnego i grzebalnego. Przez całą łagodną zimę zdołano zalać betonem 
fundamenty. 
  

                              ROK 1950. 

  
Dnia 21 czerwca odbyła się w parafii Nowa Wieś wizytacja kanoniczna którą 

przeprowadził J. E. ks. biskup Franciszek Jedwabiki sufragan poznański. O godz. 16 30 
przybył dostojny wizytator z Dobrzycy, przed bramą cmentarza kościelnego nastąpiło 
powitanie przez księdza adm. par. księdza Girjata. TegoŜ dnia odbyło się 
bierzmowanie. Dnia 22.06 b.r. ksiądz Biskup z księdzem adm. i księdzem kapelanem 



Marianem Kwiatkowskim udał się do kaplicy w Koźmińcu, gdzie było krótkie 
naboŜeństwo. TegoŜ dnia o godz. 16 nastąpiło poŜegnanie księdza Biskupa i odjazd do 
RozdraŜewa. 

  
 18.08. udała się pielgrzymka z parafii Nowa Wieś  do Częstochowy na Jasną Górę. 
Wzięło      
            udział w pielgrzymce 62 osoby. Przewodniczył ks. adm. Girjat.   
  

                              ROK 1951. 

   
21.06.  - na Ŝyczenie wszystkich parafian rozpoczęto malowanie kościoła parafialnego 
w Nowej Wsi. Prace malarskie prowadził p. Juszczak z Poznania, a części ozdobne 
wykonywał p. Pacholski. Zarówno jedno jak i drugie wypadło fatalnie, bo źle i 
nieumiejętnie zostało wykonane. Kuria Arcybiskupia w Poznaniu po przejrzeniu 
kościoła poleciła p. Juszczakowi wadliwie pomalowany kościół naprawić. P. Juszczak 
zobowiązał się, Ŝe ściany wadliwie pomalowane przemaluje a części ozdobne tj. dwa 
obrazy będą zupełnie przemalowane. 
  
7.10.  - parafia Nowowiejska przeŜyła wielką uroczystość - konsekrację ołtarza i 
kościoła parafialnego w Nowej Wsi. Konsekracji dokonał J.E. ks. biskup Franciszek 
Jedwabski z Poznania.  
  
W miesiącu listopadzie przystąpiono do załoŜenia instalacji elektrycznej w kościele i 
plebani oraz zakupiono agregat na prąd zmienny i  stały 24V.  
Na pasterce po raz pierwszy zaświeciło światło elektryczne w kościele. 
  

                              ROK 1953. 

  
 25.04. – 3.03.   Odbyły się misje parafialne, które prowadzili oo. Kozłowski i 
Skibniewski oblaci z Poznania.  
W tym roku opłotowano probostwo w Nowej Wsi siatką parkanową. 
  
  

                                                            ROK 1955. 

  
W tym roku rodzi się myśl wśród parafian tutejszych pobudowania organów w 

kościele w parafialnym w Nowej Wsi.  
  
                                                      

                              ROK 1956. 

  
W tym roku w miesiącu listopadzie powierzono budowę nowych organów firmie 
Biernacki w Krakowie. 



  

                              ROK 1957. 

  
W miesiącu listopadzie budowa nowych organów została zakończona . 
  

                              ROK 1958. 

  
3 maja w odpust parafialny Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej J. E. Ksiądz. 
Arcybiskup Poznański dokonał aktu poświęcenia nowych organów w kościele 
parafialnym w Nowej Wsi.  
  

                              ROK 1960. 

  
28 kwietnia ksiądz. Arcybiskup  Antoni Baraniak przybył w godzinach 
popołudniowych do kościoła w Koźmińcu, gdzie odprawił Mszę św. i udzielił  
sakramentu Bierzmowania. 
  

                              ROK 1966. 

  
W tym roku dokonano elewacji tynków kościoła parafialnego w Nowej Wsi i plebani 
w Nowej Wsi. Prace tynkarskie wykonywał  zgodnie z uzupełniającym projektem inŜ. 
Morowskiego z Poznania pan Bolesław Hejnold z Krotoszyna. 
  

                              ROK 1967. 

  
W tym roku wymalowano wnętrze kościoła parafialnego w Nowej Wsi i kościoła 
filialnego w Koźmińcu. Prace malarskie wykonał p. Teodor Szukała z Poznania. 

  

                              ROK 1968. 

  
  
W tym roku wykonano nową ambonę, rzeźbioną i pozłoconą przez p. Józefa 
Berdyszaka ze Śremu oraz załoŜono terakotową posadzkę w kościele parafialnym w 
Nowej Wsi. Posadzkę wykonał p. Witkowski z RozdraŜewa. 

  

                              ROK 1969. 

  



W miesiącu kwietniu pan Józef Berdyszak wykonał dla kościoła parafialnego w Nowej 
Wsi soborowy ołtarz i chrzcielnicę.  
  

                              ROK 1971. 

  
W miesiącach letnich wymalowano ławki i wszystkie drzwi w kościele parafialnym w 
Nowej Wsi. 
  

                                                           ROK 1973. 

  
W miesiącu  kwietniu zakupiono od pana Orpela Ludwika 0.63 ha ziemi na 

powiększenie cmentarza grzebalnego w Nowej Wsi za 48 000 zł. 
  
W miesiącu wrześniu p. Andrzej Mięzał dokonał remontu i strojenia organów w 

kościele parafialnym w Nowej Wsi. 
  
19 listopada bieŜącego roku postawiono krzyŜ na nowej części cmentarza 

grzebalnego  w Nowej Wsi. KrzyŜ ten wykonał z dębiny p. Bała Władysław zam. w 
Budach. Pan Bała Władysław wykonał krzyŜ gratisowo, wyraził natomiast Ŝyczenie, 
by on i jego Ŝona mogli po śmierci spoczywać na tym cmentarzu najbliŜej powyŜszego 
krzyŜa. 
  

                              ROK 1974. 

  
W jesieni rozpoczęto wykopy pod fundamenty pod parkan wokoło cmentarza 

kościelnego i grzebalnego. Przez całą łagodną zimę zdołano zalać betonem 
fundamenty. 
  

 


