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Zapraszamy w podróż po przepięknej miejscowości Lusowo w gminie 

Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. Wieś położona jest  14 km na 

zachód od Poznania nad rynnowym Jeziorem Lusowskim.  

Wspaniałe walory krajobrazowe oraz ciekawa historia wpływa na to, że warto 

spędzić tutaj dzień.  

 

1 Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego 

2 Park pałacowy z pałacem 

3 Plac imienia generała Józefa Dowbora Muśnickiego 

4 Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła 

5 Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora 

 Muśnickiego 

6 Cmentarz parafialny 

7 Plaża potocznie zwana Językiem 
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Jezioro Lusowskie 

 

 

Jezioro Lusowskie położone jest w rynnie 

polodowcowej. Powierzchnia to 120 ha. 

W Lusowie znajduje się piaszczysta plaża, 

w sezonie kąpielisko jest strzeżone. 

Rozbudowane jest zaplecze turystyczne: plac 

zabaw, boisko do piłki plażowej, boisko 

uniwersalne. Z Lusowa do Lusówka prowadzi 

urokliwa ścieżka rowerowa.  
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Historia Lusowa 

Lusowo jest najstarszą miejscowością w gminie Tarnowo Podgórne. Pierwsze 

wzmianki o Lusowie – akt nadania Lusowa kapitule poznańskiej sygnowany przez 

księcia Mieszka Starego – pochodzą z 1145 r.  W 1288 r. staraniem biskupa 

Gerbicza powstała we wsi parafia rzymskokatolicka. W rękach biskupich Lusowo 

pozostawało aż do końca XVIII w.  

Po kasacie majątków kościelnych przez władze pruskie majątek kupili Objezierscy 

herbu Nałęcz. Wieś stanowiła posag Pauliny Objezierskiej (1809-1872)  przy jej 

ślubie w 1823 r. z baronem Wilhelmem von Richthofenem (1799-1882). Po śmierci 

Wilhelma Lusowo trafiło w posiadanie rodziny von Palm, a później, 

w początku XX w., w ręce Komisji Kolonizacyjnej. Po I wojnie światowej majątek 

został rozparcelowany 

W Lusowie mieszkał w latach 1920-1937 generał Józef Dowbor-Muśnicki dowódca 

powstania wielkopolskiego. Pełniąc funkcje dowódcze w Poznaniu urzędował 

w budynku przy placu Działowym. Miał też własne, dwupokojowe mieszkanie przy ul. 

Mylnej 15. W końcu marca 1920 osiadł w Lusowie, a następnie w Batorowie koło 

Poznania. Jako zwolennik apolitycznej armii, podczas zamachu 

majowego opowiedział się przeciw puczowi. Zmarł 26 października 1937 

w Batorowie, a został pochowany na cmentarzu w Lusowie. 

W październiku 1940 Niemcy wysiedlili mieszkańców Lusowa na teren Generalnego 

Gubernatorstwa. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_pozna%C5%84scy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_III_Stary
http://pl.wikipedia.org/wiki/1145
http://pl.wikipedia.org/wiki/1288
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Gerbicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Na%C5%82%C4%99cz_(herb_szlachecki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/1823
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Kolonizacyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/1920
http://pl.wikipedia.org/wiki/1937
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Dowbor-Mu%C5%9Bnicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lusowo_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewr%C3%B3t_majowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewr%C3%B3t_majowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/1940
http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalne_Gubernatorstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalne_Gubernatorstwo
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Kościół w Lusowie  
Początki Kościoła 

Parafialnego w Lusowie 

datuje się na XIII wiek. 

Pierwsze wzmianki mówią, 

że już w 1244 roku 

w Lusowie zbudowano 

drewniany kościół, 

prawdopodobnie 

ufundowany przez św. 

Jadwigę Śląską. Data ta 

wykuta jest na kamieniu 

wmurowanym w zewnętrzną 

stronę muru dzisiejszej 

kaplicy św. Jadwigi.  Parafię utworzono w Lusowie na mocy dekretu erekcyjnego 

z dnia 15 lipca 1288 roku. Prawdopodobnie kościół nosił imię Jakuba Apostoła 

Starszego. Z biegiem lat drewniany kościół uległ zniszczeniu, a na jego miejscu 

wybudowano nowy kościół z palonej cegły. Został on konsekrowany w 1499 roku. 

Dokumenty z 1510 roku podają, że była to świątynia pod wezwaniem Najświętszej 

Maryi Panny, Św. Jakuba Apostoła i Św. Jadwigi. 

Niewątpliwą atrakcją są „Lusowskie Poranki Muzyczne”, które  szczycą się licznym 

gronem słuchaczy. Koncerty odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca, 

a uczestniczy w nich grono znakomitych muzyków – organistów i kameralistów 

z kraju i zza granicy, 

prezentujących bardzo 

różnorodne style i gatunki 

muzyczne. 

PAŁAC 
W niewielkim parku nad 

brzegiem jeziora neogotycki 

pałac wzniesiony ok. 1855 r. dla 

Pauliny z Objezierskich von 

Richthofen. Budynek dwukondygnacyjny, na planie 

prostokąta z dobudowanym na przełomie XIX 

wiek i XX w. skrzydłem zawierającym salę balową. 

Pałac zdewastowany, obecnie własność prywatna, 

w trakcie remontu. 

Pomnik przyrody-robinia akacjowa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1855
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
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Muzeum Powstańców Wielkopolskich 

im.  gen.  Józefa Dowbora Muśnickiego 
 

Muzeum otwarto 2 września 1996 roku w sali Szkoły Podstawowej im. generała 

Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie przy ulicy Nowej 6. W grudniu 2008 roku 

muzeum przeniesiono do nowego budynku w Lusowie przy ulicy Ogrodowej 

wybudowanego z budżetu Gminy Tarnowa Podgórnego. Muzeum zostało urządzone 

i wyposażone z funduszy zorganizowanych przez Towarzystwo Pamięci Generała 

Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 
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Szkoła Podstawowa  

im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego 
 

Od 1996 roku w Lusowie działa nowa Szkoła Podstawowa  im. gen. Józefa Dowbora 

Muśnickiego. 

 

 

Tablica pamiątkowa w Szkole Podstawowej 
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Folder powstał w ramach konkursu turystycznego  
„W powiat z klasą…” organizowanego przez Powiat Poznański 

 
Autorami folderu turystycznego są uczniowie klasy 5b 

Szkoły Podstawowej  
im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego 

w Lusowie 
 

Praca wykonana pod kierunkiem  
wychowawcy – Beaty Zgoły 

 
 

Zdjęcia wykonali: 
Sławomir Bochnak – strona tytułowa 

Przemysław i Borys Nowakowscy - pozostałe 
 

 

 


