Teofil Thorzewski – Niemiec- katolik, długoletni burmistrz Opalenicy

Po lewej stronie alei lipowej, przy grobie Władysławy Gmerek,
zwraca uwagę z czarnego granitu, jedyna na tym cmentarzu tablica
nagrobna w języku niemieckim. 105 lat temu pochowano tam
niemieckiego burmistrza Opalenicy, wyznania katolickiego Teofila
Thorzewskiego, który sprawował tę funkcję przez 27 lat, w latach 18831910. Urodził się w Budzyniu w 1852 roku. Zanim przybył do Opalenicy
pracował w starostwie w Nowym Tomyślu. W naszym mieście cieszył się
sympatią mieszkańców. Potrafił podołać wymaganiom, które zostały mu
powierzone.

Posiadał

odpowiednie

wykształcenie

i

umiejętność

zarządzania. Miał najwyższą pozycję w administracji publicznej miasta. W
okresie swego burmistrzowania starał się o rozwój Opalenicy, podniesienie
jej poziomu gospodarczego. Do Opalenicy sprowadził Niemców,
fachowców do fabryki cukru, na kolej, kolejkę, przedsiębiorców,
urzędników. W pierwszym roku jego urzędowania uruchomiono
cukrownię, w drugim roku pierwszy odcinek kolejki wąskotorowej i
budynki stacji kolejowej. Za jego sprawą wybudowano ratusz w 1897
roku, w którym mieszkał na piętrze. Od jego czasów po dzień dzisiejszy
ratusz jest siedzibą władz lokalnych. Dla pracowników cukrowni
wybudowano osiedle domów jednorodzinnych – Kolonię i budynki
mieszkalne przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Sienkiewicza. Sprzyjał
wybudowaniu szkoły ewangelickiej, przy obecnej ul. 3 Maja. Wielkim
wydarzeniem dla burmistrza i 1500 ewangelików zamieszkałych w mieści
i kilkunastu wsiach, w tym w Kopankach 531, w Łęczycach 195
ewangelików, było zbudowanie domu modlitwy, zboru w 1900 roku, dziś

kościoła pw. św. Józefa. Świątynia ewangelicka została utrwalona na 21
pocztówkach.
Burmistrz Thorzewski założył stowarzyszenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w 1896 roku i stał na czele zarządu do końca swego
urzędowania. Przyczynił się do rozbudowy Opalenicy wzdłuż drogi do
Lwówka i Porażyna. Realizował brukowanie dróg w mieście, oznaczanie
ulic nazwami, a domy numerami. Przyczynił się do ufundowania pomnika
wojennego w hołdzie cesarzowi Wilhelmowi I i 14 mieszkańcom
Opalenicy, żołnierzom armii pruskiej, poległych w wojnach z Austrią w
1866 roku i Francją w latach 1870-1871. Pomnik odsłonięty w 1902 roku,
przy ratuszu, utrwalony został na 12 dawnych pocztówkach. Dziś na tym
miejscu, od roku 1929, znajduje się figura Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Po rezygnacji z pracy i przejściu na emeryturę, wkrótce zmarł w
1910 roku. Rodziny

nie założył. Całym życiem oddał się ofiarnemu

działaniu na rzecz rozwoju naszej Opalenicy. Przetrwał po nim nagrobek w
niezmienionym stanie i prawie 100 pocztówek z obiektami powstałymi w
czasie jego burmistrzowania, zawartych w albumie :”Opalenica na dawnej
pocztówce”, wydanym 11 lat temu.

