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PRZEDMowA.
-w* roku t9z8 ;:-iasto Kcł-rlia w wojelvództwie poznańskiem

ebchodzi srve óó6--ec:c. B.. uczcić ten jubileusz miasta, korpo-
racje miejskie, z bl::::istrzem p. lVładysławem Rybarczykiem na
czele, postanor,iłr, ,.,,,, ]ac ninieJ'szą książkę, zawierającą szkice
z przeszłoŚci mia;ta. Z gorv zaznaczyć trzeba, że niniejsza książka,
którą się oddait :- rak publiczności, nie ma charakteru dziela
§ciśle nauko\\,ego. _Test ieclynie dziełkiem popularnem, opartem na
źródlach częścioli,: :aukorvych, częściowo popularnych, które
w sposób dla r..sz,u,s:<icn zrozumiały ma przedstawić najciekawsze
ekresy z historii 

= 
j:.i,i. słr,nącego ze slvych wspaniałych kościo-

lóry, które miało za=zcz,t goszczenia w srvych murach króla pol-
skiego, Zvgmui,-z ]]]. ri- roku r594.

Wszelklc t: .zurki. przeclstar,viające r,v sposób popularny
dzieje Kcvni. z z-.,,ł-zszcza jego klasztoru, są wyczerpane, jak np.:
,,Pamiątka z Kc_r,:: cz1,1i krótka wiadomość o cudownym wize*
runku Pana _Tezu=a K;r,ńskiego", (druk i nakład Jul. Nowackiego
w Mikołołvie), ,1aie' ..opis cr.rdownego rvizerunku Pana Jezusaw kościele pokarmelltańskim w Kcyni", (Kcynia r9oo. Nakładem
i drukiem J. \\'. \\-enilanda). Dlatego teżna|eżali z okazli jubi-
]euszu miasta zabrac .:ę do stworzenia w pierwszej linji pio"y,
któraby zapełniła lukc. jaka się daje pod tym wzglęclem odczuwac.
Zresztą l(cvnia nie posia,la dotąd żadnej większej pracy, któraby
szerzei omawiała dzit.e :l:asta.

Autor ninie;szel D:ac.\,. ;ako dziecko Kcyni, zajmował się łrl
najmlodszych lat dziejani sn,ego miasta, zbierał materjały do jego
historji, patrzał przez kilxanaście lat narozwó1 miasta, przeżywal
w jego murach swój q}lres młodzieńczy, doczekał się w Kcyni
chwili wyburchu porvstania wielkopolskiego, które przyniosło
Kcyni ł-yba-wienie z jarzma niemieckiego. Cloe moZe pokusił się
o rrapisanie dzieła, przekraczaiącego Jego siły, to jednak ma to
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pfzeświadczenie, 7c conajmniej zebrał sporo matefjału rio historjiswe€ao nriasta, ktory nie będzie --- m,
p r z 1, s zł1, ęfu ba da c zy ź ró d ł o rł, y c h ., i, : ; 1i' "l:,;,:" : 

^:; 
::lT J :nie ocizrł,ierciedlają całego ol."ru i,.tez r, cal e ",. "1.1 

;;i;, ;;,..ź: 
": 

] ;::;i'ń:.iii:1.1i;,ł"1;;Jobł:aztt miasta, ]<tór.'b.. u,,. 1,,,i i,,'-,lajrr,ięcej ciel<al.'c nlonlent\"z historji teg.oz erorlu. orrgiś kr,,,l,,.,r..'
Każdę ,,,in],,, ;".;;i; :];j ,,;"''*"

W,ttł,orzona p.,..,, i;i i, .;' il J i: ;ii -l;.fi ,"';-.Ł':rT: ::ście 1;ozostaia tr najściś]elsz-l,nr zrr-ia.zku z psychą swe*-o środo-w jska. Odt rr ,lrz\ c chnc ,, n,aJ"l ,,,i.;;"r; j,,::.]'_1 
:^" :9:Kcl'ni. U. ło ,"n,"i".em autora, 

rZ': tą duszę i tą fizjonorn ję

Na końcu autor poczuiva sii rjo

,rr,lnia za raclr" i wskazórł,l.i ,,,,.r.,,tłil]';:T'r_o.l.':ązkt Porlzięko-
lllliprzl,zbit.ralliti nl;rlcrjat",, ,l",,,_. . 

,l lll' |.tOrZJ- mli I)O1-1ltlr'l,i

liIiji nalezr .;" 1,,,,lr;ęp,.,rr];,;;;'o; , ",,';l' 
le,Co lniasta, \Ą' l'it,rlr sz.,i

z n ań ski ego, i,,i.,-*,, r<il;,,; 1,.,: :,.'il;':iJJ :;}:;1' .1;r 
_adą Pt zY wyborze tytułtr cI ziel a c, r a z,..r-, 

" " 
i' ]i^'-']-1:""

rla1 e j' Panu " i i r- u,rorv i x{o ca rs k,.,,,ll' :i:::*T" J;: 
j,i.:,łłiił,:,

Miejskiej im. Kopernika lv Toruniu, ji*...-.-
z ó rvkam i or a z w 1, p ożycz cn i enu l i u ; . -ń ;' ;i:;.;"J;."fl t.]"''firł'jelce przl,cz_r,nil .i1 Jo 1,o,urtani.',,,", , _z, :|n Ąz.ieła ż^r::::rittzeba, źe Ksiąznica toruńska, zaopatr:,c,na rł- nieomal wszystkie
1:^]T]"j"e8o oPfacowania potrrebne ,izieła, br,ła rvłaśnie tern
3;"i'j::l [ł:il::.lor'stała 

]isiażka i t,,r;i lli liei.,.l.",,,,..ln"j"

Dalej naleźy się podziękowanie tWłariysławo*i nin"r"rykowi, or", u"jli]l,,'^'.:_"*i 
Kcl'ni, Panu

szczere poparcie 
-dążeń 

autcta oraz r" ,oo'""o' 
miejskim za icti ]

1 
n1 e1 s z e: ;.; ;i; 

*P,ob,,.,.,o.,, 
i..o . *] Ii; l' l'""i:#;ilr-f :':opiglińskiemu ofaz avr.łto..,rr' i.'.],,'*'.*o Senlinarjutn Nauczr.-cielskiego, Panu Michało*i Petero,r,. podziękować nalez1 - za jc]tu p r z e j ln e u z 1, c z en i e a u toro w i m a t e ri a ł o rv" ffi ;;_;;.tiir, ou"r, 

" 
nu, ic'r posiadaniu, Na końcu ,"ś 

";i;;;oczuwa się do obou,iązktlzlożenia podziękowania ws21,91kim tl,L obylvatelom kcvńskinloraz b, q,r-chon,ankom_.e*inarjum kcv,iski;., j;; ;.i'* 
'.

sPektororvi szkolnemu Wojcie"ho."l O"..1,ri.łiemu, którzy swemicennemi rvspomnienialni 
lo_tyczł""., p.r.rrłości miasta , ptzyczv-nili się do wyświetlenia niejedrń ;;Ó; nie opracorvan_ych szcz-,e-gółórv z historji Kcyni.
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O ZRCDŁACH l L1TERATURZE
DOTYCZĄCEJ HISToR"ii KCYNI.

A. żRó DŁA.
1. I)o Zii()DĘi- RĘriol'IS\I1ENNYCil tla]r:zr rękollis

iiI{UNIKl MltrJSKIĘJ, któr,v rozl)().z\,l1a się rlopiero or1 r. r85r
i zarą iera barc-Izo tnało tnaterjału lristorr.czlles.J. Są rv rrirn krotkie
i pobiezne opis_v lristorji rniasta, spol:zzldz,ane i uzupełnialle przęz
burlnistrzórv \\1 latach r85z, I865, r89o. W tlgfi opi,sach są

wzlirianki o r]okuirlentach kcl.irskiclr oraz częściou,e ich tłumaczc,
tlił. Znajclr,rje się clalej rt Kronice rn, i. korespondencja miasta
z ,\rchirlutl }ratistri-orvc]t1 \\- 1roztlat,iitt, z 1atldraturą u- Szubinie
rł, si.,l:iu-ic, ricllitttlletttorr- r-nji.isliiclł i t. tl.

Na karcic :9-tej Iironilti zrraj,]uictnv llot,rtkc 1is. prtlboszcz;r
Ziółkori skiego o kościołach kcyńskiclr, rv której autor powołuje się
na rlzicło: ,,Brer.is descriptio archidioecesis Gnesnensis et Posna-
niensis". Do Kroniki r.vłączono takze broszure pastora Fuss-Hip-
pel'a, io kcyńskiej grrrinie ervarrgelickiej), zarvierającą 48 stron.

Pierrł,sze pismo ,,vładzy polskiej, to karta 34 Kroniki. Jest
to pismo starostrr,a sztrbińskiego z 2I. VI. r9zo, riot_vczące herbrr

miasta.
Karta 4t zawieta tłumaczenie rra język polski aktu lokacyi-

nego (z r. 1262), dokonane przez ptotesorów Państw. Seminarjunl
Nauczycielskiego rv Kcyni. Karta 4.4-47 zawiera historję oswo-
boclzenia Kcyni z niewoli pruskiej (r. I. r9l9 r.), sporządzoną
przez Tadeusza Pietrykowskiego, b. komendanta miasta.

Reszta pism, zawartych lv Kronice, to pisma bez większego
znaczenia,

II. AKTA \,{IĘJSKIĘ. Z pośród starszych akt miejskich,
które rnają znaczenie dla historji miasta. rvyrnienić należy przede-

wszystkiem akta tlotąci nieznane i rriełvl-kórzystane, a,tzucające

,]



nowe światło na historję powstania kosynjerów z r. r848 (acta des
Magistrats zu Exin betreffend den erneuerten Polen-Aufstand von
r848, Landes-Polizey-Sachen, Specialia). Volumen tych akt liczy
l39 kart. Zawiera on pisma i rozporządzenia król. rejencji w Byd_
goszczy począwszy od zz. III. 1848, a dotyczące zaburzeń w Po-
znańskiem, dalej pisma Naczelnego Prezesa ,,des Grossherzogtum
Posen", von Beurmanna, raporty komisarza obwodowego w Kcyni,
raporty magistratu kcyńskiego, pisma i polecenia landrata szubiń-
skiego Wernicha i t. d,, oraz różne pisma i protokuły, mające
sytczność z zajściami w Kcyni (kwiecień i maj 1848 r.). Na kartacb
l2o-L39 znajdują się wzmianki dotyczące powstania z r. 1863
(adział kcynian .lv po.1vstaniu z r. r863).

Z dvlszych ciekawszych akt miejskich wymienić nalezy akta
dotyczące cechów kcyńskich, akta statystyczne, aklta dotyczące
szkół kcyńskich, sekularyzacji klasztoru i inne.

III. Korzystając z uprzejmości dyrektora Seminarjurn
Nauczycielskiego, p. Petera, miałenr moznośc q,glą<lu w KRO_
NIKĘ SZKOLNĄ, dotyczącą jedynie szkoly crr-iczeti, rv które}
znalazlęm ciekawe przyczynki do historji szkolnictrł.a w Kcyni.

IV. Poza wyżej wspomnianelni archirvaljami, które prze-
glądałem, istnie je:

KSIĘGA DOKU}fĘNTO\\- PARAFJALI.JYCH z XVII
WIĘKU (Archiwum Farne), rv której znajdują się w kopjach akta
począwszy od roku r5r r, wyjaśniające szczególy tyczące się upo-
sażenia probostwa i oznaczelia dawnej rozległości parafji, ą rnia-
nowicie wykaz (z r. 16zl) wsi parafję stanowiących.

Tej księgi jednak nie miałem w ręku.
V. Według prof, St. Kutrzeby zachowały się:
KSIĘGI ZIĘlvfSKiĘ KCYŃSKIE. Zachowaly się z nicb

tylko drobne ułomki, wśród innych ksiąg ziemskich. Datują
z wieków średnich; przechowane w poznańskiem archiwum.

niu
I35)

I36)

KSiĘGI GRODZKIE KCYŃSKIE w archi}vum Ę, Pozna-
(Kutrzeba):
Burgrab. Kcin I.; bardzo nieporządna księga z różnych lat,
zwłaszcza z szóstego i siódmego dziesiątka lat XV stulecia.
Burgrab. Kcin II. z wieku XVI (r5zr-I534), ale kilkanaście
kart z r. I455. Grodzkie kcyńskie,

I37) Burgrab. Kcin ]II. r. 1461-1473. Grodzkie kcyńskie. Folio"
i38) Burgrab. Kcin IV. r. t475-1485. Tożsamo,

6



I 39)

i -+o)

i4i )
1 42)

Burgrab, Kcrn V, t. t475-t48z (f. 59): liber domini
capitanei.,. districtus Kczynensis. Tożsamo. Folio.
Burgrab. Kcin VI. t486-t4g3. Tożsamo. Folio.
Burgrab. Kcin VIT. t487-1496. Tożsamo.
Burgrab. Kcin VIII. r. i498-I518: liber irrdiciorum di-
strictus Kczinensis... N,Iaioris Polonie generalis capitanei.
Tożsanro. Folio.

i43) Burgrab. Kcin IX. Acta burgrabi (in) dostrictus Kczynensi.
Grodzkie kcyńskie z |at l497-tlg8, troche strzępów
z XVI. w,,, nadto opis zastępcórv z r, I1g7 i 1498.

I44) Burgrab. Kcin X. z r.I4g9-I534. Crodzkie kcyńskie.
Z po.rv_vższ.i,ch źródeł jedrrak nie korzl,stałem.
Vi, Przeglądałern natomiast. o ile chodzi o źródla dru-

kon-ane:
COL)]l\ DIPLO\IATICUS \{ATORIS POLONIAE. Ko-

rleks dyplomatl,czny \Ąiielkopolski, obejmujący dokumenta tak już
drukorvatrc, jak dotąd nie ogłoszone, sięgając do roktr I4oo, w\r-
datle staranietrr Torv. Przyjaciół Nauk Pozn. Tom I-IV, Poznai1.
}{akładem Bibljoteki Kórnickiej r877-188l.

CODEX DIPLOMATICUS POLONIAE. Kodeks dyplo-
matyczny Polski, obejmujący przywileje królów polskich, Wiel-
kicir I{siażąt iitewskiclr, bulle papieskie, jako też wszelkie nadania
pryrvatne i t. cl. Wydał Leon Rzyszczewski. Tom I. IT. War-
szawa 1848.

źRODŁA DZIEJO!VE. Tom XII. Polska XVI Tvieku po,J

wzgĘdem geograficzno-statystycznym, opisana przez Adolfa
Pawińskiego. Tom I. Wielkopolska. Warsza,wa 1883.

B. LITĘRATURA.
O1lszerniejszego opracowania swych dziejów Kcynia nie

posiaela. Istnie ją jedynie broszury 1ł- językrr polskim, które
łv krótkich słorr.ach opisują dzieje klasztoru kcyńskiego, oraz
obszerniejsza pfaca niemiecka, pastora Ph. Fuss-Hippel'a, która
ornawia dzieje kcyńskiego kościoła ervangelickiego w związku
z historją l(cyni.

Poniżej porlaję również spis ksiązek. rv których znajdują
się choć tylko drobne wzmianki o Kcyni.
l. Paniątka z Kcyni, czyli krótka wiadomŃć o cudorvnym wizerunku

Pana Jezu,sa Kcyńskiego z lajużywańszemi modlitwarni i pieśrdami"
wyjętemi z książki do nabożeństwa ku czci cudownego Pana Jezue,ł

9
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2.

kcyńskdego ułoźonej. Druk i nakład Jul, Norvackiego rv Mikołorł,i.:,
N,icolai O. S.
Pam,iątka z Kcrni: Opis cudownego wizefunldu Pana Jezusa ,rv kościele
pokarmelitańskim w Kcyni, Kcynia 1900. Nakładcnr i dlukiem .T. W.
Wendlanda. Wyją,tek zksiążki p. t, ,,Filar przy drodze krzvżorvej, t. j.
Klzi,ż cudorln1, rv kcyńskinr kościelc O. O. Karrneiitó§"'. Warszarł,a
1814. Według mies ęcznika Apost. Scrca ilę"uro.".no.
Pii. l'uss,Hri ppe1: Aus Vergarrgerrheit uud Gegen}vai,t def e}van.
gelischen Kirchengerneinde Exin. l3r,dgcszcz 30, 10. 19]3.

M:l x }( e Ll m,ln n, Regicrungsbaumtistei: Poznań: ,,Exin". ,Ąus denr
Posci,Lcl, L,rncic. Oskar, !]ul,itz \/erlag. Lissa 1914.

Ji:zul Łcpkorvski: O zabytkach Krusz-wicy, G:riezna, Krakorva
oraz Trzemeszna, Rogoźna Kcyni i t. d. Krakórv 1866,

Słolvnik geograŁiczny Królestwa Polskiego i innvclr krajów słorv. pod
redakcją Filipa Sulimicrskicgo, Bronisłarva Chlcborvskiego, Władv,
słarva 'Walclvskiego, 'Lcnr lII.
Rósener, Flandbuch fiir den Kreis Sclrubin, i912.
Landrat K. K t e f f ę 1: Statist. Beschreibung des Kreises Schubin.
§tarożytności polskie. żupański, Poznań. 7852.
TcoCor \1/aga: Wyciąg z geoglaĘji polskiej. 1860. zupariski.
Poznań.
F. X. Scmpiński: Opis hist.:§eo§l,, §/. Ks. Poznańslłiego.
X. Jan Bielski: Widok Królest.rra Folskiego, czr,li na'rva'rriejsze
rł,iadomości o \\-c\\,]l. i zcrvn, sDrarvach darłr-rc j R zcczy,po,spolitej.
Poznań ] E7rl.
Wielkopolska w przeszłości (praca zbiororva), r. l9l(i, Nakł. To:v.
Nliłośnikórv Historji rv Poznarriu.
Edrvard hr. Rlrcz5,ński: Wspomlrienia lWielkopolski. t, j, woii,
wódżtlrl pozłrairskiego, kal,iskiego i gnieźnieńskiego. Tom IL Poznań,
Oledo.gnik 1843.

Dr. Adolf Warschauel: 1) Geschichte der Provinz Posen in
polrrischer Zeit. 2) Die stiidtisclren Archive in der Provinz Posen.
Heinrich Wuttke: Stbdtebuch des Landes Posen (Codcx d,iplo,

maticus urbium Ducatus Po,snanicnsrs, Geschiclrtliche Nachrichten
von 149 einzelnen Stddterr).
E,. C a l1i e r: Powiat nakielski w XVI. wieku. Szkic geogr,,histor,

I'oznan 1836.

Le on We gn e r: Konfederacja województw wielkopolskich w r,1792,
w mieśoie środzie zawiązana, Poznań 18ó3.

ks. sitarrisław k ozierowski: Badania nazw topograL7czaycb
na obszatzę dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski. Tom I,

Kazimierz Rakowski: Powstanie Poznańskie w 1848 roktr,

Llvólr, 1900.

J an Ł a sk i: Liber benefioiorum archidyecezji gnieźnieńskiej. Grn_ie,

zno. J. B. Lange. 1880. (Uwagi ks. Jana Kon,,tkowskiego),
x. ko rytkorvski: Brevis descriptio historico,geo§raphica archt
dioecesis Gnesnensis et Posnaniensis. Gnesnae 1888,

4,

6.

7,

8.

9.

10.

13

1,1.

15.

1ó.

18

n.

21,

,)

I0



L _ _, i- -'

:--: ,-- - -

-.-.

-;.: -]" :

:

.:

-,, _ :

,_: a:..'.
* -_ .,-L

1 ]:1

jl]]' 'a

i,-z: :-].

}: jacr ch
]o \..-aa Z k,j
la-.-ii Siin]
Paiu in

a; śZ.^le

23.

24.

25.

.Jtizcl Kostrze \\,ski: Vy'ielkopolska w cza§ach przedhi§toryc2',
nych. Poznań 1914. Biblioteka Wielko,połska
Ai ck s. \\le ryha,I) arowski: Przysłowia polskie, odnoszące się
do nazrl,isk szlacheckich i nieisco.vości. Poznaii. Zupański. 1874.
l)r. Starrisław Ku trzeb a: Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach
średnich. IX-X. woje\\,-ództwa: poznańskie i kaliskie. Xl. ziómia
l,,,schorvska, (Rozprawv Akademji Umiejętności, rv],dz. histor.,filozo,
ficznr-). Serja II. Tom X\ĄI. Krakórv 1902,

.Jan Dłuqosz, karronik krako.,vski: Dziejów Polskich ksiąg dwa,
naście. Tom I i Il. Przekład Karola Mecherzyńskiego w Krakorvie,
,,Czas", 1867.
Deutscher Ostmarkenverein (dzicło zbiorov,e): Die deutsche Ostmark.
Oskar Erriitz \/crlag. Lissa i. P. 1913,
Ks. 5tanisłarv Ku jot, pleban w Glzybnie: Dzieje Prus Królev,
skich. tr{oczniki Torr,. hiaukolr-cgo lv Tor.urriu. i917-i9lB.
H o 1 z 1r c i nr e r: Die Provinz Poserr als Schauplatz im schwedisclr,
polnisciler, Kriege 1655-1660.
.] u] i u s Kohte, Rcgierungsbaumoister: Verzeiehnis der Kunstdenk"
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r. KCYNIA PRZED RoKIEM t262.

NAZWA MIASTA.

I.

Miasteczko Kcynia, położone w powiecie szubińskim (wola-

ll,óclztwó poznańskie), posiada położenie jedno z najpiękniejszych

z \ł/§zystkich miasteczek Wielkopolski. )uż na odległość kilku
kilometrów wyrasta ono nagle przed okiem widza, 1) Jest ono

położone na t. zw. ,wzgorzu kcynskrem, jednym z najwyższycŁ

punktórv Wielkopolski (l36 nr.), i posiada wygląd dośc imponu,

ią"y. Kcynia przypomina widok miast średniowiecznych; brax

tylko rnuróu, obrorrnych, aby wrażenie było zupełne,

Niemcy, przybyrvając darł,niej na kresy (Ostmark), chętnie

tutaj osiaclali; śrviadczą o tenr zapiski lv kronice szkolnej tutej*

szego serninarjum nauczycielskiego, gdzie kronikarz pisze, że

prof..uro*ie chętnie przebywają ,,tn dem schónen Exin", Nic-

łaleko Kcyni znajduje się rvzgórze Korfantego, dawniej Bis*

marckskopf ż) zu,ane (16z m.). Na południe od Kcyni znajduje

się ,ł,ioska żutawia, położona na wzgórzu |37 m, wysokiem,

Między Kcynią a wspomnianą żutawią płynie strumyk zwan,v

Skoczka, albo Kcyrrka, biegnący do Noteci, w której ginie, Rzeka

Noteć jest od Kcyni oddalona około r8 klm,8)

1) Józef Łepkowski w swej książce ,,O zabytkach ,i t, d," pisze, że

Kcl-nia je st porządnie zbudowana na pagórku i dlatego zdala widnn

v okolicv.
9; Niewiadorno jaka była nazwa tego

pospolite j : prawdopo,dobnie wzgórze było
.,\\'zgó.r",., Dębogórskiem" według wioski
nołożon e l ,

s; \\- .,Słowniku Geograficznym KróIestwa Polskiego" c,zytamv

o Kclnl. co :-}ast.: ,,Kcynia, Jokolic5, górzystej, na jednym z najwyższych

pu,,któ.. q- ks, Poznańskiem. Po,nieważ dookoła miasta grunt §ię obniźł,

wzgófla za czasów b. Rzeczy,
bez naz.rv-l lvzgl. naz5,wało się
Dębogóra, niedaleko wzgórzl
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W pobliżu Kcyni (Wapno) znajduJą się rvielkie pokłacll stlli

i gipsu.
Jeże|i chodzi o prehistorję Kcl-ni i jej okolicy, to wsp,)-

mnieq naIeży rvykopaliska w Trvnie, lv Dobieszewku i dalszej

okolicy miasta, które nam mogą iiac pe\yne, choc niezbyt. jeszcz-e

wyczerpujące clane o clalekiej, rr rJziejactr nienotolvarlej, prż§-

szłości naszego miasta i okolicy,
W pobliżu Kcyrri, we rł,si Ilvnie, rv iatach l9o3 i I9o4, na-

trafiono na polach, naleząc},ch do :,ize lvioski na grob1, prghisto-

ryczne i znaleziono w nich sprze tv l prze cimioty, które posiarla ją

wielką lvartość archeologiczną, a z \torvch wywniosko-wać można

stankulttrr1,-kcyńskicho1<olic...-z:r..achdalekiejprzcszłilści.
Poszukiwania na polaclr lr\na u,.5,,,]r, się poci kiero,1vnictlvcrn

asyŚtenta berlińskiego muzeLlIn ,Kl,, \Iuseum fiir Vólkerkunue),

Zna|ezionorożnegarnki,kubki::::.irit'1l.Naczvniarliająb1:.:
przepięknej roboty, cieni<ie i g,a-1 ,]t , także kubl,i zna7eziolle

ś.ri"d.rą o rozwiniętej techuic,, \\-",xopaliska z pod Iwna 1) pll ,

chodzą zkońca epoki kamienne', i --c, icż z początku epoki bron-

zowej (t. 1. z-gie tysiąclecie prz,_ , }, ,,:, uirrvstusa), !V naczvrliac}r

jednak nie natrafiono na re,z:,_: , ,,_ 1,;,]ćl\\- spalorlych ciał zLrlar,

iy.t. lVięc nie byłyby to tlr:", -," ,;isłern tego słor,va znac_zeriu,

iV crasi"- tytn, z kiOrego \\,",i-::, :śśa pochodzą, przypuszcza..r

na7eży, nie palono jeszcze cia,l ::: ,:il,ch, 1ecz chorvano zmarłyclr

łv całoŚci. Naczynia zna7ez,,,,:-": 2.,-i,,,lc słuzvł1, do jadła i pi,:ia

przy uTocżystości pogrzebo,", c,' 7,",,,.,-:zal chorvania zmarłycłi bee

palerria jest starszy,, anizell ] -, ] , 
" 

-,aiel ja zrlarłvch na stosie

i chowania ich popiołorv,

bE

miasto często jest tvlstatltonc :_J ,i:::

tiusta, pod którą sirł znajdu jc \! ]]:-_,,i ,:

żących, ani stojącl,ch lvód : =,:i :-

:r , Ziemia rv okolicy glinkuvat:r,
:t,::.;. Pod Kcynią niema arri bie,
,lio jest studzien, latem częst<l

brak wody".
,, l)ziś lv Kcyni zt-rajdtljc s:c z:*i:,11 rrodociągów, (Dopisek autora),
"';";; Ó "łi"p"ri.t",Lr 

rr islle :lsze prof, Józef Kostrzewski \\ swc}

książce:,,Wielkopolska \y czfi:cn przedhistorycznych" (rycina la--21

Iwno).Jeżelichodziodalsz.*.-..-p"li,k"rvokolicachbliższych,czyda!.
szych m. Kcyni, to w_vmienić naieźl, (p, Kostrzewski) wykopaliska: \§ po\},"

szubińskim, ryc. 119, 12Ó, r, DoŁ,iesze"ku, rycina 152, 169, 179-183, dalej

rł, żurawi, rycina 318, w Śobieiuchach, ryc, 335, oraz537 rv okolicv Szubin,r:

\ir po\r/, rvągrowieckim "Ń, 
C,"""*,o, ryoina 53 i Wapno, rycina 501_.502,

b) Pattz tałZe: lius i,^ Po""", Lande" r, 1908: Vorgeschichtl,

},unde yon lwno, Kre,is Schubin. l-on Franz Siebers in lrvno, z którego to

artykułu czerpię bliższe dane,
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- je.:zcze dzisiaj, 1ak poda;e obecrry komisarz obwodu kcyń-
,}i'ei;,ó, p. B. Nor,vacki, znajdują gospodarze na polach lwna urtry
i ilaczlnia, pochodz-ące z grobów prehistorycznych. Zalecałobv
się zbadać clokładnie pola Irvna pod fachołvem kierownictwem,
9 i:ł tcż, jak nli rviaclomo, czynrriki kompetentne się starają.

Jozef Łepkowski, pisząc w swych ,,Zabytkach" o l(cyni i jej
okolir:_y, \Ą,spomina, co nast.: ,,Prawie rvszędzie w tym zakątku
zrlaj,lu,ją się ,,żale", polrlemi grarritami zaznaczanę, z którenrr
t:żcst() spotkasz się rł, lasaclr lub na pagorkach. Pominąwszv
r-li,"ł:lt,:nie tal<ie n, borze rvsi Czesl,ewa, gdzie procz tlflr znaleziortD
br,._,lrzolv1. rniecz liścia.sty rzymsklego kroju, trucirrci przemilczeć
,'l l)obicszewku, majętności patla posła Kantaka, gdzie wielkie
i całe clochowane niezorane cmentafzystko, przerlstarvia niewv-
f_]zerpaną popielnic kopalnię. Strorry to ciau,ne] prze szłości, bo do
r,,st'n z,alicza się olve lristoryczne Nakło, ktćlrego zanrek juz lv XI
wiektr r-ra lvidowni wojelrnych dziejórv rr,l,stępuje. Ptzejeżdżajął
tu ową okolicą, na ktorej świetna postac Clirobrego ukaztrje :ię
najwybitniej rv dziejach naszvch, smutno a przykto, że tradycje
w.vstygły a pamiątl<i znrknęły; tylko łopata zaryta rv ziemię po-
lięlnice i spalolre koscr lvyrzucr i te mllczą, bo ich nikt o prze-
.,.lośt' l r ie p) tn ".

Słorva koricorve (rvyzej przvtoczone) J. Łepltorvskiego są
bardzo smutne. Dziś jednak, po uzyskaniu wolności, możemy sie
r;t;cieszyc a zafazem. poszcz}cic tem, ze posiadamv specjalnegt
państworveg,o kollserwatora zabytkow przedhistorycznych 11a

;i,:mie zaclrodnie, oraz specjalne 'low. Prehistorl-czne w Pozna-
lllu, które się zajmuje ochroną tycil naclzv,yczaj dla historji na-
,.l ej zicnri celrnlclr za'llytkórv.

I1.

Po tvnr krotkim i dość pobieznym szkictr dziejórv ptzeii,
iltstorvcznvch okolicy kcyńskiej przenreść lależv sie r,v czas.lr
ł; rvie]t, poźniejsze, w czasy, z których pozostały nam |uż nle-
tr,lko kanlierrne pomniki kultury, |ecz także pisane. Mam tu na
nlvsli czas\- historyczne naszej Polski, czasv zapoczatkowane
przez )li .l: c zv słarł,a I.

Ki.- ll Kc1,-nia jako osada powstała, lriewiadomo i dziś
stlvierdztc :r,.;,lno. Pewnem atoli jest, że Kcynia jako nriasto na

Jlrawie nielllieckiem istnieje od roku tz6z, jak wynika z różnych
tlokunrent, ,l,, . l';.r. roz,rlział z). Prze<ltem Kcynia b_vła prar",,dopo-
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dobnie miasteczkiem na prawie polskiern (rł" dokumencie lokacy1_

nvm jast nast. ustęp: tledimus eis civitatem nostram, qtre Kcina

nomirratur iure Teutorrico locandam'). Możliwe także jest, ż(:

,Kcynia przecltern była wioską, bo Długosz pisze, wspom_iqajęe

o u.rro*i" r,r, Kcyni, że zjechano na wzajemną urnowę ,,tlo w,i,i

Kcvn1", roku lz5iś (Clr. rozdz.: Ważniejsze wydarzenia rv historji

Kcyni).' 
Jeszcze przecl r. 1262 w Kcvni Wład_ysław Hernran (to8 l--

Iloz) miał wybudować kościoł, św, Idziemu (r, lo86) poświęcony,

W każdym razie kościół ślv, Idziego miał stac już w końcu rr-go

stulecia na wzgórzu kcyńskiem, Wspomina o tem Heinrich

Wuttke (Stidtebuch, str. z9r) i inni autarzy, którzy w§zyscy

opierają się na Długosza ,,Dziejach Polski",2)
W roku 1255, jak różni histor\-c.l; lł,spomirrają'), Kcynia

była własnością Przemysłarva, brata księcia Bolesłalva, Wsporni"

na;ą orr; da|ej, że zawarto tutaj *, tym roku ukłarl rnięilzy

Bolesławem i Przemysławem, ksiązętami wielkopolskimi a księ-

ciem pomorskim, Śrviatopełkiem, za pośrednictwem Krzyżaka

Popo; na mocy tego układu zamek nakielski, zabrany przez Fo_

morczykólv, zwrócono Polakom,
iak jak daty powstania Kcl,ni, tak i też znaczellia nazwy

",Kcynia" 
clokładnie stlvierdzic nie mozna,

Co do nazwy,,Kcr.nia" krążą rózne rversje. '|edni twicrtlzii'

żenazwatapochodzio,.1słori-a..Kotrvica...}fiałl.trrtajb}.ć
dawniej wod1,. i moczaf},: s, którl,ch przt zakłar.laniu osacl}, znir_

leziono kotwicę. Teszcze ,lzisiaj okoiica Kcr-ni, a zlr-łaszczzr pói_

nocna, za Graborvem połozona (t, zrv, Bielarvy), w, czasie rozto-

pów jest pełna rvodv, Darvniej, jak opowiadają statzy kcynianie

przez te ląki, z polvodu bagien, truc]no było się przedostać, Gcl,

1)Wedł1-1gtekstu',CodexDiplomaticusurbiumDucatusL)ognrnicn.
sis,CołectioII..,str.141.HeinrichWuttke,St:idtebuclrdcsLandrs
Por"rr, or^" tekstu Cod. dipl. M. Pol. wydanie Biblj. Kórnickiej z ;". 1877.

Międz_r,, jednym a drugm są małe różnice d,otyczące pisołvni," i; Jan Długosz: ,,Dziejów Polskich Ksiąg dwanaście". Tom I. [,rze ,

kład Karola }leclrerzyńskiego,
') Wspornina o tem m. in.: ,,Słorvnik Geograficzn.v Królcstwa l]ol,

skiego'; (Tom III), 'Warszawa 1882, a prze dervszystkiem Jan Długosz

* ,i1,.h ,,Dziejaclr Polskich", tom II, pod rokiem 1256, TakŁe w "}{,ontl,
menta Poloniae Historica", tom II, w ,,Kronice Godysłarva Paska" jest

v,znrianka o tem zajściu, jakoteż w tomie III w,,Roczniktr \\,iclkoprllskinr"

(,,roczn. Kapitul1, Poznariskiej").
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|:^r]: ""^1t|1_.1 w},pasano, nieomal codziennie topiła się tamri..,,r,a. ]-)z:§Ie gęsi 
.gnieŹdziły się rł, pobliżu. 'Iakże między sta-i-..-, c=_e!:tarzem i dzisiejszą gazownią była dawniej rvoja. Tar-

-,;;':.rlekomiejsca, 
gdzie dziś znajctule się dworz". kJ"Jo*_o,,.._.__d''.- .ial\ nleJ mOCZarY.

\\- broszurce. ,,Pamiątka z Kcyni'' drukowanej 1) u Juljana_'iorł,ackiego w Mikołowie, znajdgjerny o nazwie ,,Kcynia.. próbę
-iej objaśnienia, typową clla dawniejszy,ch czasó*, .;;;"siada-
.jącą dziś znaczenia naukowego. Ćritu*y w niej co następuje:
,,}fiędzy ludem i rv dalszych nawet ,okotl.u.ł swiata krą}y poaa_nie o samej Kcyni, że się to miasto niegdyś nad wielkiei',, *.no-siło lvodarni i jako fam mimo tego miasta największe okręta
Ptzejeżdżac miały. 

., 
Sama nazwa,,Kcynia.. podobno od ,,Koca..,to jest od ,,Kotrva'' czyli ,,Kotwica'. pochodzi. W miejscu bo-tł,iem, gdzie dziś stoi Kcynia ,,Kocę.. czyli kotr,vę oj okrętuznaleziono i od tego miasto ,,Kocynią:. nur*^no, , crego ,n6*-z czasem przez skrócenie słor.vo Kcynia po.,vstało. A po ,iuctowa-niu tam miasta, gdy_okręty rnl*o płynęły to zawsze pocl KcyniąKocę zarzucały i albo polską p.r"ri.rt ę z sobą zabierały, albotęż dla pałuk i całej wielkopolski zamorskie swe frukta na lą,.lwykładały. Dziś po onem niby morzu, a raczej po wodach, którerv czasie powoclzi Wisłę z Notecią, Wartą i Óaią łączyły, tylkotorfolviska naclnoteckie zostały, a sama Note. n" ioł,oń,'mili odKcyni płynie. Teraz te rzeki kanał l}ydgoski łączy.'.

Inne znów poclanie głosi, ze w osadzie, ariS kcyrrl" zwanej,za czasów, gdy w okolicach tutejszych zaptowad,zano chrześcijań-
stwo, gromadzono lud,okoliczny, marący być chrzcon_y i, ze więcod słowa ,,Krzest", ,,chrzest'', ,,chrr,r,ić'': , ma się wlrwoclzić nazwa
^cvnla.w ostatnirn zaś czasie ks, stanisław kozierorvski r) ogłosił
|)racę o pierrvotnenr osiedleniu ziemj snieźnieńskiej *ra.' ,bału-
k.::::i. ry której znajdujemy bardzo ciekarve szczeqóły co do nazrvv
Pz,1--:,, oraz miejscorvości leżących na Pałukach, a także i I(cl,ni-|:.",: :zc tutaj uryrvki z dzieła ks. Kozierowskiego, malące zna-

' 1 < nierviadomy, ptzypuszczalnie przed 40-50 llit.,,.- i, :i,rn. koziierorvski: pierrvotne osiedlenie ziemi grieżnieńskiej
wl&z z i.,:,.::li rv świetle nazw geograficznych i cha.akTe.yst|"^y"Linrion r,c.:-.::,. ..Slavia Occidentalis.'. Tom itt-tV. Pornai,.ót igZi.Nakł, rns:.,,::::,:.lchodnio,słowiańskiego Uniw. Poznańskiego.

2. Zprzeszloś: -: -
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czenie dla Kcyni i okolicy, a mianowicie d|a nazw tutaj spo-

tykanych.

,,Północną granicę od Krajny i Pomorza tworzyła Noteć,
płynąca wśród lasów, bagien i topieli. Zdaje się, że Kcynię
i Słupy zalożono na poludniowej granicy tych ostępów ku l§oteci,

bo nazwy na obszarze na północ od linji Kcyni-Słupy wystę-
pujące, zd,radzają pochodzenie z południowych okolic, wskazując

temsamem na fakt, że osadnictwo posu\ilało się coraz głębiej

w lasy nadnoteckie ku północy i zachodowi, skoro na przełomie

XI i XIi w. Czarnków i Nakło bezsporną się stały własnością

Wielkopolan."

,,Ptócz grodu kcyńskiego i grodziska słupskiego, również
Łekno i Panigródz tworzyly zaporę przeciw wojowniczym synom

północy (np. Kopiec na Panigrodzu i Słupach na jednej linji po-

łożony)".
O ile chodzi o nazwę Kcynia. to ksiądz Kozierowski za-

licza ją <lo nazw poczęści niervvjaśnionych a pochodzących

z bardzo dawnych czasów. o kcyni samej pisze: kcynia, dziś

miasto a niegdyś stary gród, r. 1262: Kcina ma odpowiedn,ik za

Dnieprem w nazwie m. Kcyn w gubernji Kałuskiej, Według

prof. Briicknera Arch. f. sl. Phil. t, 38, str, 5r Kca (z), Kiec (m),

Kca (gen.), Kjetja, lit. Kutis-Stajnia. W pobliżu Kcyni mamy

nazwy osad przypominające nazwy na Białorusi, jak Pińsko;

ztego powodu pisze ks. Kozierowski: ,,Gdy uwzględnimy jeszcze

wieńopolskie nazwy Wełnę, Kopyl, Kcynię, Pratrvę i ich niemal

równobrzmiące odpowiedniki ruskie, musimy przl,iąc jakiś dłrvr,1,

związek szczepowy." (Ob. prof. Rozrladolvski: "Nazrvy Wisły
i jej dorzecza", stt.9 i n., oraz ks, Koziero*-skiego: "Barlania
nazw Zach. Wielkopolski", t. II. przedmorva,)

Na poclstarvie Kocleksu, \\'ielkopolskiego, według prac_v

H. Wuttke'go, nazl,rvała się Kcl,nia (Krcenia)| I262i Kcyna;

tz66,, Kczina; 1277: Kc1 n .: 7+2o: Kcynia; 1458: Kczynya; r84o:

Kczynija, Cczina, daiej oppidum Kczinensis lub Cczinensis,

Niemcy przekształcili nazu,ę Kcynia na "Ęxin",

III.

Kcynia posiada herb nadany miastu 1eszcze za dawrrych

czasórv poiskich. Przedstawia on się następująco: na czerwonem
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taz]r, tutaj spo-

tił,orzvła Notec,
się. ze Kcynię

eporv ku Noteci,

-Słupy wystę-
*o1ic, rvskazrrjąc

; coraz głębiej
ro na przełomie
;tałv rr.łasnością

si<iego, rów-nież
rniczvm synom
jednej linji po-

ioz:erowski za-
, coc-hodzących
e: Kcvnia, dziś
c,ipowiednik za
sk:ei. Według
r : l. I{ięę (p),
r Kcr-ni mamy
;i. iak Pińsko;
1.1:imv jeszcze
x-t : lch niemal
ią; j:,ł:ś 

dl,1rt,1,
...).i::,.łr-\\'isły
ć5] ,,Earji-iriia

;'.;-,:i prac_v

:',: . Kclna;
i: z,,,: r,a l I8+tl :

_-;- '. __,_!Ł__.a__:1).

-:-..

le za darvnych
:a czerlvonem

tle biały orzeł wielkopolski z koroną na głowie; ponad orłent
znajduje się biała listewka z napisem rc6z (rok funJacyjny).') ,fł

Kc_vnia, to stara stolica Pałuk, które graniczą na pólnoc
z t. zlv. Krajną, która za czasów dawnej Rzeczypospolitej była
nieomal identyczną z b. powiatem nakielskim 2), na wschó,J
z Kujawami; na południe rzeczka Wełna tworzy granicę Pałuk,
na zachód zaś diece"ja gnieźnieńska. (Kod. Dypl. W. P. wspo-
mina o districtus Palucensis, tom 1Ir, str. 727, w dokumencie
z r. I3gg. Pozatem w Kod. Dypl. W. P. znajduje się przy tomie
IV mapka ,,Wielkopolska epoki Piastowskiej", na której uwidocz-
niono położęnie Pałuk i wszystkich miast.do Pałuk należących).3)

H. Wuttke zaś w,spomina w swem dziele (na str. ryg), że
okolica od Gniezna do Inowrocławia sięgająca, przynajmniej
poźniej, nazywala się Pałukami. Pozatem wspomina, opierając
się na dokumentach Raczyńskiego, że Kcynia tazem z Gnieznetn,
Trzemesznem, Strzelnem, Ujściem, Piłą, Mogilnem, Powidzem,
Kłeckiem, Wągrówcem, Nakłem, żninem, Grabowem należała do
Ziemi Kaliskiej, która sięgała daleko w Ziemię Poznańską.

Różni uczeni tłumaczą, że wzgórza i pagórki, w które obfi-
tują szczególnie okolice żnina, Kcyni (Dębogóra, Dobkowagóra
i t, d.), Trzenreszno i Gniezno, sporvodowaly nazwanie tej okolicv
Pałukami. Wyraz ten (w okolicy Trzęmeszna mówią: ,,garbate
Pałuki"), Qznacza rvięc pewnie tyle, co pałąki i krzywizny, lub
garby (por. Rudnicki S. O. II. zzl in.),

Według ks. Kozierowskiego następu jące rody rycerskie
miałr- srł,oje siedliska rv okolicach Kcyni: Nałęczowie, którzy na

1) Starannie l1rkonana kopja herbu, spotządzomaprzez Atch, Państlv.
lv P<lznaniu, znajduje się lv kronice miejskiej.

2) Pal-rz E. Callier: ,,Porviat Nakielski w XVI stuleciu", szkic geogr.
hist. (mtpka hist.), Poznań 1886,

;) Prócz Kcyni należą do Pałuk miasteczka: Szubin, żnin, Gąsarva,
Zeiniki. C<lłańcz, Mai,gonin itd. Ks. Stanisłarv Kujot, autor ,,Dziejólv Prus
Klólcrvskich" tlumaczy naz.vę Pałuk,w swem dziele na str. 1017. Pisze or,
żc rc;z,rtlżniarro w dawnej Polsce majątki rodowe i nabyte. Do d,zied,zi,
cz.:nia m.r;atkórv rodolvych pan (to jest książe) nie mógł się rvtrącać, gdyż
te bl,ł1- s,iasnością nie pervnej jednostki, ani nawet rodziny, lecz całego
rodu. Tak c.rła prarvie okolica między Strzelnem, Kcynią i Wągrórvcem
należała do :.,du Palukólv, na órvczesncm pograniczu pomorskiem, już poza
włiściwa \\'ielkopolską przez Bolesława Chrobrego osadzonych. Na str.
1-2i.ó piszc ks. Kujot o członkach rodu Pałukórv, o Trojanie, Henrykr;
z ll1,uarzes-a i Sedzirvoju, którzy byli blisko spokrewnieni i należeii do
rociu Pałukórr,, os::clłego rv pobliżu Nakła, koło Kcyni, Wągrórvca i żnina,
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1) P attz; Aleks Weryha,Darorn,ski - _,,P_lzysłołvia 
polskie, o,dno,szące

się do nazwisk szlacheckici,,, i ",i";"o*ości", 
Poznań, żupański i87,1,

') W dokumencie czytam_", ,,No, Bole.slaus Dux Poloniac" i t, d,

Niemc5, lłumacząc dok"ment na je,l,k. niemiecki, oraz pisząc rv kronice

niemieckiejolokacjin-riastanaprarvieniemieckiemrrciążrr.spomitraią
o Bolesłarl,ie \". \\-stl-dlirrlm. jako o założl-cieIu miasta i mianuja go

kró-[em. Bolesłali_ tt ..,t,i]ii.,].] przcciez l,rl ti_l}io księciem krakowśko,srn,
jo_i".uti*, jako taki nle n:,_,,]ł r,,_r.d;rrvać doliumentólv dla ziemi wielko,

polskiej. Dokumcnt po§\,ższ\ rnógi rvvd.ać tylko Bolesław Pobożny, książę

Wi"topor.ti. (Porórvnaj Kron, }licjska karta '14, BÓleslaus V, oder

Kćuśche).
s; H, Wuttle pisze rr, ,,\'ormerkung iiber die Quellen" swego

,,Stadtebuch,,, str. 177, źe nie rvszr.scy radcy miejsc.v traszczy|i się o stare

óokumenty. Dlatego też lv niektórych miejscorvościach nakazano je prze,

;i;;;;j rv koścńłach, Niektórc miasta jak Wschowa, Leszno, Kościail,

śtoda, Pczrraii, Buk, Kcl,ni". \\,ągrólviec posiadały coptarvda archirvum' le cz

i tr,t",; pótno siq do tego zabrano i z liezbyŁ dużą trosklirvośca,
ł) Wiado,mości o dokumencie i jego treść czerpię z kroniki miejskiej,

Także:Dr.\Ą/arschauer:DieSttidtischenArchiveinderPror'inzPo'serr,
(]otlcxMaior.isPoloniagstr.353iH.Wuttke,,Stźidtebuch..s'tr.29iistr.1.11.
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Później jednak owe dokumenty zaginęły. W roku 1856 znaleziono
rv jeclnem z biur rejencji bydgoskiej stary dokument m. Kcyni,
który zawierał rvszystkie stare dokumenty w odpisie, potwier-
dzolle przez króla Augusta IIL Dokurrrerrt ten zdeponowano
u Archirvurrr Państw, w Poznaniu.') Składa się on z 6 kart per.
g,amll1owvch i zawiera rr dokumentiw złączonych w jedną całośt.

Dokument fundacyjny rozpoczyna się od słów:
,.Irr nomine Domini Amen. Evanescunt sinrul cunr tempore...

i t. ,.l. 5o. Boleslaus, Dei gracia dux Poloniae. perspecta fidelitate
bontlrunl virorum viclelicet Rineri et Johannis, cleclimus eis civita,
tetn nostram, que Kcina nominatur, iure Tevptonico locandam, el
i-idelicet jure, quo civitates nostre Posnan et Gnesna in eorum
1e gibus pociuntur... i t. d.

Z tego dokumentu wynika, że Bolesław Pobozny odclał ry-
cerzoln Rynerowi i Janowi, którzy srvą wierną służbą lvobec Bole-
.iarva rvielce się zasłużyli, miasto Kcynia, i polecił im je ufundo-
rvać tta prarł,ie teutońskiem, analogicznie do prawa, jakie w mia-
stach Poznarriu i Gnieźnie panowało. 2)

Ciąg dalszy tegoz dokumcntu (w tlumaczeniu polskiem) jesr
ltastqpu jący: ,,Prócz tego claliśrny im (t. j. Rynerowi i Janowi)
pltl.:iłdłości na r,vłasnośc, które się Bobrowniki i Pielgrzymowo
zllrą. Łąk zaś będą mieszkańcy rvzmiankorvanego grodu swobo-
cJłlie uzyu,ac w Poczepnicach. Tak zlvany młyn sołtysa potom-
l<orvie ich na własność posiaciac będą. Łanów clajemy im 8o,
z ktrlrych założyciele Ryner i Jan i ich potomkorł,ie kazcly 6-ty łan,
orar, każde 6-te zaburlorvanie na własność otrzylnać nają. Każdy
tr;/ęci denar zaś rv procesach zatrzymają dla siebie. Po uplywie
iat q-ciu, od najblizszego ślr,,ięta ślv. X,f arcina począwszy, od każ-

|\ Znajduje się jeszcze dzisiaj w Archirvum Państlv.
:) Edrv. H. Raczyński rv swych: ,,Wspomnieniach Wiclkopolski",

piszac o n,rdaniu Kcvni prarva mxgdelrurskiego anaiogicznie do prarva jakie
rl Pozn:niu i Gnicźnie panowało, dodaje: Nie dos5rć jest na ustarvie rzą,
torvcj. r'rr- zalożone miasto ludnem i kwitnącem uczynić. Położenie tylko
miejscr. prztkładanie się mieszkańców do handlu i przeml,słu i ciągła władz
rządorrl,ch ,lpieka, rt,znosi je, lub do upadku przyrvodzi. Na dowód tego
twierdzenia pizttoczvmy Kcynię. Bolesłarv Książę Wielkopolski nadając
temu miasiu p:ari,o megdebrrrskie w r.1262, postanorvił, aby ,Łeż same miało
przvw,ileje i laki zelzad jak Poznań i Gniezno, w nadziei podobno, że
rórvnie jak tamte rr-krótce zakrvitnie, odmienne ptzecież położenie topoz
qrLlliczne i stosunki mir:jscorve zalviodły w Kcyni nadzieje książęce.
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1) Wiardunek - 12 groszv praskich.

') O plan e, według którego miasto pobudować miano, :zna;dujer,:ry
wzmiankę w zbiorowem dziele: ,,Die deutsche Ostmark", Przytaczatl od,,
nośny ustęp: ,,Neben dem regelmiissigen Kolonistenschema der Stadtanlage
kam schon im 13. Jahrhundert ein zlveites vereinfachtes vor, da:s als Mitte
oinen langgestreckten Markt zeigte, in dessen breite Schmalseiten je eirLc,,

auch wohl zwei Strassen miindeten und dęr, auch in seinem l_,a:rgseitcn
durch Strassęn recht - oder spiŁrł,inklig geschnitten lvurde. Dic litrrrn .er
Aniagen war, wie es scheint, besonders beliebt im Preussenla,_.d, kornmt
aber auch in der Provinz Posen, z. B. schon ,in der um 1262 gegrindetetl
Stadt Exin vor, wo ein langgestreckter dreieckiger Marktplatz dęn Mittel,
punkt des Grundrisses bildet".

22

byc sz

Opatfi

około
i548 }

mieisl
nakie]

Augu
tlluni:
lr dn:

i b.r-:i

tt)I\'3]

ę,ia:::

sib :
zagra:

nośc r
przeć

(tz. I

też poi
rv mic.
podcza
jedl,nir
rvLidk:
im an:

Xi/II .

I)oznai
ilrtre L,.

n iC§'aZ

:

nrólł-i r

rv r.1:
podali l

odbieri



,lcy zaś
ny, abv
l spra\\,
tnie na-
zęz na-

pi byli
Kcvnr,
według
r Kc}'ni
mieście
riektóre
z ot,,v

va nie-
takt, ż,e

lwil pe-
laczr,tt-
\1aioris

rilejriw
rierdzrł
,n-iedził
lobl,tek
). ktore
\\'_vze j
, karne
iedv n ie

jdujc.my
aam od,
dtanlaqe
[s }Iittc
je eine,

ngseiten
brrn der

kornmt
findeterr
l j\littel,

być sądzony przez sędziego królewskiego, na zapoz.ew królewski.
opatrzony rv pieczęć królewską.

W Kcyni znajdował się dawniej zamek oraz mut obronny
około miasta. Wynika to z dokumentu Zygmunta I. (15o6-
I548) '), rvydanego miastu Nakłu.')

Zamek ten był siedzibą starostwa. Utrzymywanie muru
miejskiego od zamku aż do młyna na|eżało do miasta (dokument
nakielski mówi o tem).

Przywile j e mie j skie zostały zatw ier dzone pr zez Zy gmunta II
Augusta (r. t565), przez Stef.ana Batorego (r. 1575) i przez Zyg-
munta II1 (r. I59I). Ostatni zezwala na odbywanie jarmarku
*,dniu św. Filipa i Jakóba (I maj), ustanawia targi na konie
i bydło oraz upoważnia miasto do pobierania cla targowego od
towarów na rynek zwożonych.

Król Zygmunt III w f. 1594 daje zezwolenie na budowę
wiatraka.

W tym czasie żydzi zaczęli się w zasttaszający wprost spo-
sób rozmnażać w Kcyni, a kupcy szkoccy (immigranci) zaczęli
zagrażac handlowi miejscowemu.

Gdy król Zygmunt III w roku r594 odwiedził Kcynię, lud-
ność chrześcijańska miasta wniosła skargę na żyd6w i Szkotów
przed Majestat królewski. 3)

Kr6I Zygmunt III wobec tego wydał miastu przywilej
(tz. IX. I594 r.), który mówi, co następuje:

a) żydorn nie wolno na placach miejskich do,mów ani budować, ani
też po,d żadnym pozorem skupować, lub na własność nabywaó; nie wolno im
n, mieszkaniach mieć sublokatorów albo służby. W drr,iach targowych lub
podczas jarmarku nic wolno im wykładaó na sptzedaż towarów na rynku,
jetlynie rv kramach. SoIi, mąki, śledzi i nnych artykułów spożl,wczych,
rvridki i piwa, a przedewszystkiem zamiejscowego sukna i łoju nie wołno
im ani prrblicznie, arri prywatnie sprzedawać. Bydła nie wolno im zabijać

l 1) Wedlug H. Wr.lttke ,,Stódtebuch des Landes Posen", na początku

]I wieku 7 miast wielkopolskioh posiadało mury miejskńe, a miano,rvicie:

łzr.ar. Gnieano, Wschowa, Ko,śoian, Kolnria, Kórnik i Nakło. Wszystkie

tY*.YJ:;il",ł;TlJ,:: *ly 
jednak z czasam się rozpadły, po,

l :] trŁx* s'§-$ffi"#:,ę;f,fr.,i;i-ił 1fflr'J," ,,,
l*' Ó poly"ie krda Źygmunta III w Koyni i pisze: ,,Gdy Zygmunt III

}. tSSł pomracając ze Szvłecji p,rzez Kcynię ptzejeżdżal, kupcy polsoy

lali mu prŃbę, aby ich uchronił o,d kupców szkockich w Kcyni osiadłych,

Sierających im korryści handlowe".
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prżed domem, aby nie wylgoływać n,iemiłych i wstrętnych zapachów; bydło

na|eży rzezaózu lrr'""""i,"iłut,^ żydzi la rórł-ni z innyrni mieszkańcarni

miasta mają być pociągani do wszystkich śrviadczeń r]a lzecz mia§ta,

b) Ponieważ szkoccy posiadacze 1a9alnów 
oraz ,inni kupcy dorno,

krążni; bez prawa,Uy*uił,ki"go, nie §l}io szkod1, majątkorve obywaćelom

zasiedziałym .v"ua,u|i,'l"u' t**,Z" państrvu szkodza, zakazuje się im

""r"*i".ń 
handlu podczas targó*" l)

"O'"*;i'rir;;;;-"toZo".',* zezwa|a się na zakup zńża podczas targów

publicznych ni" " goaiin,J p",aooł"dniowych, Iecz jedlmie popołudnio,

wych, ab1, nie sl rvol1-wu! U,"L" zboża rvśród mieszkańców miasta,

Włacil,słarv IV rv roku 1633 zatwierdził powyższe przyrvi-

leje i dodał jarmark w dniu św, Indrzeja (so listopada), zaś król

Michał w roku ń69 przydał do tego jarrnark rv clniu świętei

Agnieszki (zl, stycznia),
W roku ,OSs k,Ór Jan Sobieski zatwierdził rvszystkie do_

tychczasorve przywilej e,

W rokrr r73r król
wileje i dodał jarmark w

t. j. św. Trójcy, i zakazał

August TT zatwierdził wszystkl,e przy*

a,-,iir O stycznia i vl niedzielę Trinitatis,

pfzywozu zamiejscowego pit,a i wódki

do miasta.2)
T]ozatemistniejeleszczecałySzereginnyclrdokumentórv

,lo'y.rą.y.r. kcyriskich cechó*, kościołolr-, ceł, podatkótl" młynA, 
,

jakoteż zasta\Ń,u mrasta i lł,ójtostu,a kcl,ńskiego i t, d, i t, d,

Przytcsczę tutaj najrł,ażniejsze oraz rvskazę źródla,, w l<tó^

rych wzmianki o clokumentach, albo też sallle tekstl dokumentórv

znalężc nrożna, 3)

---.frr.rvński zaopatruie punkt b) nasrepująca u§a_qą: "Skarga kup,

ców polskich nl kupcó'.\. ,rio.i,.i., \\, t.rnżc miesteczku osiadłych, którzy

rv ich mnicm".', * r;.]r.t';" r- 
-i 

orr, ści hendlorve odbiera]i. Większy

nrzemvsł szkotós" oszc)ednosC ich i precolvitość, te były podobno źródłern

,viększych ich zvskórv",
:l) Porvyższe dane czerpiem1, z odpisu dokumentu króla Augusta III

, roku 17ó1, który n^"",)""r. '"łej "')ciągłości 
rvsz,vstkie *ryżej przyto,

czonc dokum""tv i ;"'pJi"i",a,", bokume"t sam, jak już rvspomniałem,

;;;;";;'il,u i,"hi,",m Państrv, rv Poznaniu,

') Józef Łcpkowski lv srvem dzjclę: "O zabttkach" lvspomina, że

n,r micjscu. t, j, t" K;;i, po,o,t"łoi,ili rf,; rit],szui tirtv jest rv Archiwum

parafjalnem k,ięgu ńu-"n|S11" spisanl rr XVII rvicku, gdzie zlaiduią

się lv kopjach akta, p"o"lo","y od i" tS_tl, 1r,,-iaJniłirce rzczeoólr §czące

sic uposażen i,, p,obo,iil'tl' o,i".,.ni * ., 
) : :i;;ti x,:r*' ;*#:::

..,i.i. '.r,,,t u, t r. \o2|t lvsi paraI ję stanoltlac'

szukać tej książki,
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W roku r758 krol August 1II wydał dokument erekcyjny

dtra kościoła i szpitala pod nazwą św. Barbary; kościół, szpital
jakoteż paraf ja św, Barbary dzisiaj w Kcyni już nie istnieją, 1)

Wspomnę tutaj jeszcze o przywileju nadanym cechowi

szewskiemu lv Kcyni, ktory się do dzisiejszego dnia zachował,

Pergamin ten z roku 164l został wydany i podpisany przez kr6|a

Władysława IV i jego kanclerza Maksymiljana Fredrę, Cech

szervski r,v I{cyni, jako najliczniejszy i prawdopodobnie najstarszy
(około 8o członkór,v liczył dawniej) odgrywał w rnieście slvego

czasu barr|zo ważną rolę i posiadał nawet własną ulicę (ulicę

Szewską).')
Zachowało się dość <]użo rviadomości o Kcyni w kcyńskich

księgach grodzkich i zienrskich, datujących przeważnie z I5 stu-

lecia. 3) Do tych ksiąg wpisywano s\\,ego czasu przer\żne doku-

nenty i przyrvileje , Z czego skrvapliwie l\{agistrat i obyr,vatelstwc

korzystali. W ten sposób przechorvało się dużo szczegółów do-

tyczących tniasta Kcyni. Kcyńskie księgi grodzkie znajdują się
w Archi-"vutrt I'aristwowem w Poznaniu i zawierają obfity ma-

terjał ćiotyczący ustroju wewnętrznego miasta, jego stosunek do

starosty, do żydów, kościołów, fundacyj kościelnych, cechów i t, a,

Wazniejsze szczeglly z owych ksiąg grodzkich są następujące:

Królewski przywilej ochronny przeciw staroście z r, 16z9 (księga

nr. 33 karta 989) i z 3-go.lipca 1637 (księga nr, 37 karta I59),

królewskie zwolnienie z podatków po rvojrrie sz,lvedzkiej z 7 tisto,
pada 1659 (księga nr. 156 kalta 83z1), kroiewskie zęzwolenie na

pobór cła rrriejskiego z 7 krvietnia 163z (księga nr.36 karta z4,\,

cialej przyrvi|ej zezwalający na odbywanie targów na bydło r, 1633

(księga nr. 36 karta z4); dokument fundacyjny Konr,ventu Kar-
melitót,, rvvdarrv przez arcybiskupa ks. Wojciecha Baranowskiego

1) }lały \ecz dość ważtly zbiór od,p sów kcyńskich dokumerrtów, jak

pisze dr. 
,warschaucr, posiada Archiwum państwowe, a mianolvicie doktr,

menty kr.óla Zygmunta z r. 15t1, dokumenty Augusta II z t. 7731,, dotyczące

kośgioła farnego, oiaz dokumenty dotllcząęe szpitala i kapiicy śrv, Barbary,

rvl,ciagi z ksiąg grodzkich i t. d. księga przywilejórv miast rvielkopolskich
lv Bibijotece l{aczyńskich zalviera pośrviadczenie dokumentu erekcyjnego

(z mctrl-ki koi,onnej pochodzące) króla Zygmunta Augusta z r, 1565,

oraz królelrskie zrvolnienie z podatkólv rla ptzeciąg B lat po pożatze miasta

(dokument z roku 1552).

') Drugim z łzęd,u najstarszym i najliczniejszym cechem kcyńskim,
to ceclr garncarski. któl,r, także posiada srvą ulicę (ulica Garncarska),

3) Patrz Kutrzebir i Dr. 'Warschauer.
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z 27 lipca Ióre (księga nr. 48 karta r37), List że|azny wydany
żydom kcyńskim, którym zarzucano morderstwo dziecka (r, I559,

księga zz karta z8o), dalej królewskie zwolnienie z podatków na

przeciąg czterech lat, wydane żydom Kcyni i Łobżenicy, z 3o,go
stycznia ró58 (księga nr. Ir8 karta t5l), zezwolenie na reperaclę

synagogi żydowskiej z 4 lutego r7oo (księga nr. 52 karta 3o),

Dokument stwierdzający znalezienie miny kruszcowej w pobliżu

Kcyni z z9 sierpnia 1665 (księga nt. 46 karta r4), Statut cechu

szewskiego z 6 lutego r64i (księga nr. 37 karta B45), Statut
cechu mieszanego z r. 1665 (księga nr. 46 karta r37) i przywilej

wyclany Bractwu Strzeleckiemu rv Kcyni z 3o kwietnia z r, t676

(księga nr. 48 karta 677).

,,Metryka Koronna" zaś podaje nam dokument, dotyczący

młyna królewskiego w Kcyni (z z8 |utego l5ro), jakoteż kilka
zwolnień z podatków po pożarach, które miasto nawiedził;,,,

z roku r5o4 i I53I.')
W księdze: ,,Inventarium diplomaticum irr arce Cracoviensi

per conrmissarios 168z confectum"') zapisano rvszelkie zastawy,

Ltóry- miasto Kcynia pocllegało, W r. t4-1o król Władysław III
zastawił Kcynię Wojciechowi Słupskiemu za 5oo grzywien,
w roku t44l zapisał mu na Kcl-ni 4oo grzyrvien, rezerwując dfa

siebie pralvo pobl,tu rv Kc;*ni. Król Kazimierz zapisał r, 1455

Maciejowi z Słupców zoo grzyrvien na Kcl-ni, Wojtem Kcyni był

w połowie wieku XV Szymon Czajka; jego niepełnoletni syn

Pawel sprzedał Za namową swych przyjactoł dnia z.I1I. I48o całe

wójtostwo z wszelkiemi prawami i posiaclłoścrami i dochodami za

roo grzywien Michałowi Drogoszowi (oiim Brzostowski de mr_

nori Tupadla) według świadectwa generała wielkopolskiego piotra

z Opalenicy, Kcynia z. lII. r48o. (Codex dipl, Poloniae, tom II,

str. 34r dok. CXCI).
Oszacowanie miast z t. r458, lvedłrrg którego miano w razie

wojny stawić żołnierza, pieniędzy r t. d,, daje nam poznać ów-

czesne znaczęlie miast naszl,clr, kcynia tak samo jak czarnków,

Pakość, Margonin, Książ i t. ci. rniała stawic 6 pieszl-ch żolnierzy

w razie wojny. Miasta, jak \Iogilno, Szubin tr_lko z, Skoki, Łob_

1) Na podstawie materjału archirvalnego dotl,czace go kcvni są oparte

rviadomości o Kcyni w Raczyńskiego: ..\\-spomnieniech", tom II. stt. 392,

dalej Liber beneficiorum I. S. 123 i Łepkorsski J. ,.o zabyrtkach Kruszwicy,

Gniezna etc.". Str. l20.
2) Patrz H. Wuttke: ,,Sttidtebuch des Landes Posen",
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żenica tvlko r żołnietza. Miasta wielkopolskie miały stawić tazem:

7-8oo żolnierzy pieszych. Później, w czasach, gdy Turcy Polsce
zagrażali, większe miasta stawic musiały także wozy wojenne
(currus bellici), r. 1524 do nich należala także Kcynia.

leżeli chodzi o czasy późniejsze, pruskie, to wypada nad-

mienić, że Kcynia posiada ordynację miejską z 29 kwietnia t84z
(patrz Słownik Geograficzny).

3. KCYNIA JAKo sTARosTwo GRoDowE.
w Ł AD ZE sĄD o wE §?§§ ? łłr|,irAsow 

DAWNEJ

Kcynia za czasów dawnej Rzeczypospolitej była stolicą po-

wiatu czyli siedzibą starostwa grodowego kcyńskiego, miała gród

do jurysdykcji Jenerała Wielkopolskiego należQc}, i na niem od-

prawiały się roki ziemskie kaliskie. Kcynia była także starostwem
niegrodowem.

Starostwo grodowe 1) kcyńskie w wojew. kaliskiem, powie-

cie kcyńskim podług lustracji z r, t66l obejmowało miasta: Kcy-
nia, Mieściska, i wsie: Dembłowo, Borzątew i Wiela. Districtus
Kczinensis (powiat kcyński), który należał wpierw do wojewódz-
twa kaiiskiego (Palatinatus Calisensis), od roku 1768, gdy po-

dzielono województwo kaliskie na kaliskie i gnieźnieńskie, należał
do województwa gnieźnieńskiego, tazem z powiatami: gnieźnień-
skim i nakielskim.')

Przytaczam tutaj wyjątki z r]ziełka dr. Stan. Kutrzeby:
,,Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich" (województwo
poznańskie i kaliskie), które nam najlepiej ilustrują sprawę wła,J,z

publicznych a przedewszystkiem sądów, które w Kcyni w średnich
lł iekach istrriały.

Dr. St. Kutrzeba pisze, że Księgi roczków, zachowane lv du-

zej ilości, świadczą o istnieniu powiatów (w województwie ka-

liskiem): r) kaliskiego, z) konińskiego, 3) pyzdrskiego, .1) gnie
źnieńskiego.

1) Pattz: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Tom III, str.

947-Ą.
2) Patrz: Teodor Waga _ Wyciąg z geogralji polskiej - Pcłzo.ń,

żupański 18ó0, oraz Eu... Heleniusz _ Wizerunek Rzeczypospolitej Po,l,

skiej, Tom I. Krakórv 1891, str. 58 i 59,
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Za to leclwie nieliczne strzępy dorvodzą istnienia dwóch

jeszczepowiatów, a to: 5) kcyńskiego (kcinensis) i 6) nakielskiego

(nakelensis).
Odprawiają1) się też roczki w tych miejscolł,ościach, od

ktorych powiaty biorą nazwy, a więc m, i,: w Poznaniu, Kcyni

i Nakle.
Daleko sięga zanrysł reformy, który wyraża na ze\linątrz

przywilej cerekwicki 2), znoszący sądy, prócz w Kalisztr, Gnieźnie

i Xnr.r". A więc zniknąć miały roczki konińskie, pysdrskie i kcyń-

skie, Czy clo tego do.,ło, nie wiadomo,bo później nieco spotyka

się sądy zarówno w Pyzclrach, jak w Kcyni i Koninie, Odpra-

wiają się one tam przez wiek XV i później,

Wkońcuokresuwiekówśrednichspotykamytensampo-
dział terytorjalny, który istnial już w końcu XIV stulecia, Dwa

powiaty 
-*u 

*o|"*o d,i*o poznańskie (Poznań i Kościan), sześć

nuoj"*Óa"t*o kaliskie (Kalisz, Gniezno, Pyzdry, Konin, Kcynia

i Nakło).
Zapiski r,vielkopolskie mają te rvłaścirvoścl, iż zwyczayne

po<1ają, ia"i. ,ąa sif odprawia (pod gołem niebem, przed domem

którego z mleszczan, tut 
"Z 

na podrr-orzu grodu, rt mieszkaniach

pry*Itrry.h, u rvójta, u ż_vda, rv klasztorze, na plebanji, lub nawet

na cmentarzu). Zdarza się dośc często, iż sąd ziemski zasiada

w grodzie (in castro). Z czasęm zdarza się to coraz częściej, tak

że przechodzi prawie w stałą regułę w drugiej połowie XV stu-

lecia. Roczki odprawiają się tu początkorvo, tak jak w innych

woje,wództwach, co tlw,a tygodnie, Pod koniec XV rvieku roczki

oclńywają się ledrł,ie kilka, nawet z razy na rok,

" W każdej miejscowości, gclzie się zbiera sąd, jest burgrabia

tego miejsca, a więc poznański, kościański, kcyński, pyzdrski i t, ,l,

Jest więc tazem tych burgrabiórv ośmiu na ośm sądów powiato-

*1..t. Burgrabia (senior castri lub senior) występu je we rvłasnej

godności, ;"ko t"t i jest zastępcą starosty i to starost1, wielko-

f,olskiego. A więc burgrabia siecizr "loco capitanei \'Iaioris Polo-

niae generalis".
]Każdę rvojewództrvo ma swego sędziego i podsędka, a więc

osobnokaliskie'osobnozaśpoznar,rskie.Ustanorvienieichnależy
do krola.

1) Prz_r,taczam z małemi zmianami dosłorrnie z placy Kutrzeby,

') Bandtkie, str. 2ó8.
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Kancelarje prowadzą pisarze. Dla każdego województwa
jest jeden pisarz generalny, którego mianuje król. Do niego na-

leży przedewszystkiem prowadzenie ksiąg i wydawanie sądowych
dokumentórv. Pisaru kaliski występuje jako: ,,in palatinatu Ca-

li.chiensi terestris prothonotarius'.
Lecz sami ksiąg nie prowadzą. Do pomocy mają podpisków

t subscribae), których sami według slvej rvoli sobie dobierają, nie-

wiadomo, czy d|a każde§o sądu zosobna.
W rozdziale VI pracy dr. St, Kutrzebv, zat),tułowane"

,.Są,ly groclzkie", czytamy, że właścirł,vm i jedynym sędzią

rr. sprarvach grodzkich jest w Wielkopolsce starosta i t_vlko Sta_

rosta. Nie ma on żadnych miejsc stałych dla tego rodzaju sądów,

Ciągle jeźclzipo kraju, z nriejsca na miejsce, gdzie jest, tam odpra-
wia sądy, Obecnośc starosty jest niezbędną; osadza zlvyczajnle
sęclziego i porlsęclka (za wzorem sądow ziemskich). Nie są to atoli
stali urzędnicy. To jest charakterystyczną cechą tJ,ch sądórv, to

nadaje im odrębnv charakter rł, przecirvsta.vieniu do sądorł, grodz-

kich innych województw. Nie ma tu sądów grodzkich, jest tylko
sąd starosty. Jeżeli sam nie siedzi w sądzie, to daje na swoie

miejsce zastępcę; starosta przez cały rł,iek wykonywa sądy w 16ż,

nych miejscorvościach, a odrębne do wpisyrvania tych aktórv są

księgi, prowadzone ptzez notarjuszy starosty,Iecz obok tych ksiąg
pojarviają się inne księgi, Qznaczane jako grodzkie powiatów. Są
to zawsze księgi Tvpisów, cJokonywanych na sąrlach starosty. Są
osobne poznańskie, kościańskie, kaliskie i t. d.

\,v xv wieku starostę zaczynalą zastępować burgrabowie
rl, srvoich okręgach, ale tylko za każdym razem z osobna, z upo-

rvażnienia starosty, Starosta też sądzi zwyczalnie w tych miej-
scorvościach, gdzie się zbierają rc:,czki, a l,r,ięc w Kcyni, Koninie,
Poznaniu i t. 11. Pod koniec wieku zaczynają też przejmowac bur-
graborvie pfawa starosty przynajmniej w części. Starosta i dalej

sa_ jzi. ma nawet stałego już sędziego (iudex causarum); podsędek

:::-.le, Ale obok tej jurysdykcji rvykonują grodzką także burgra-
i:,:,,,.rie. Obsacla sądu znór,v jest srvoboclną; zależy od burgrabiego,
k:_,:-,, lt rniarę potrzeby osadza sędziego i podsędka i asesorórv
v, i:.-zhle clrł,óch. Powstają więc w taki sposób t,reszcie sądy

gr,- :;.,:e .r, Poznaniu, Kościanie, Kaliszu, Pyzdrach, Koninie,
Griitznit i Kcr-ni. l'tra tle ustroju sądórł, ziemskich powstają rvięc

te sądr-. xtore się organizują na wzór sądów innych lvojewództrv,

Ostateczne ,:rza lzenie tych sądów i uporządkorł,anie ptzypada do-
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pieronawiekXVI.,okcyńskichksięgachziemskichigrodzkich
tył. mo*" w rozdzia|e o ,,Zródłach",

Bar,dzo cenne wiadomości o sądach, które się w kcyni odby-

wały, zwłas zcza w czasach późniejszych, podaj e nam także ks, Jan

Bielski 1) następujące szczegóły:
Powiat kcyński należał do jurysdykcji sądou,ej starosty

jeneralnego wielkopolskiego, bo nie posiadał, jak powiat nakielski,

osobnego starosty grodowego, Generałem wielkopolskim był sta-

rosta f,o"nański, który miał pod swą jurysdykcją 7 grodów:

iorn^i, Kalisz, Gniezno, Kcynia, Konin, Kościan, Pyzdr,v, (Stąd

sąd ten powiatowy odbywany dla całego starostwa, czyli okręgu

groau kcyńskiego jest ądem grodzkim), W Kcyni generał Wiel_

iopolskiit"rro*ił pisarza i rejenta, tak jak rv innych przygrod,

k"ch, t. j, w Gnieźnie, Koninie i Pyzdrach, należących do woje-

wództwa kaliskiego,
Województwo kaliskie, pisze w roku I7ó3 ks, Jan Bielski,

posiadało jeden Urząd Ziemski z 3,ch osób się składający: "z s9-

iri"go, poisędka i pi,"", zlożony, i z innvch pomniejszych urzę-

dnik-ów.- Sąd składa pod dwa czasu do sądzenia wyznaczonego

prawem przypadnienia, tym porządkiem jegoz i rv tych miastach:

pier*s"e'tyóh sądów przypadanie , czy|t jak molvią pospolicie, ka_

'd"rr";", ,^rryn^ się w Kaliszu w poniedziałek po św, Michale

iar*r'prr., niedriei d*i", potem w Koninie przez trdzień, w Pyz-

drach dalej przez tydzień, jeszcze w Gnieznie orzez tvdzień zaw-

sze po sobie następny, Na koniec w Kcrni i lr, Nakle 11, jednym

tygoa.riu. Drugie tych sądów przyp,adnienie zacz_r-na się w Ka-

rir7u po niedzieii ,,Exaudi'i, przed Swiątkami i sądzi się przez dlvie

niedziele; konińskie w poniedziałek po śrr" Tro,jcv, po nich pyzd,t-

skie, tuż gnieźnieńskie, wszystkie po tvgodniu, \a koniec kcyń-

skie i nakielskie roki w jednym tvgoćniu, to iest kcyńskie po

zakończonych gnieźnieńskich od poniedziałku plzez trzy dni, a na,

kielskie w tymże tygodniu w czwartek się zacz"vlac i przez drugie

trzy dni odprawolvać mają",
Aclolf Pawiński w'swych "żrodłach 

dziejorvych": "Polska

XVI wieku", (Wielkopolska) podaie nam blizsze dane dotl-czące

rozległości porviatu kcyńskiego rv l6 rvieku, dalej morvi nam

1)Pattz.,Ks.JanBielski-S'J.,\\.idokKrólesfivaPolskiego,czyli
najr.vażniejsze wiadomości o rvewnętrzrrl-ch i zerrnetrznych sprawach da,

wnei Rzecz}?ospolitej, napistny po raz pierrr,5z§ § r, 17ó3 (Poznań 187ó),
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o ludności. o ilości parafij, wsi i miast pow, kcyńskiego dość szczę-

gółorvo. Pot,vższe dane czerpie Pawiński z ksiąg i rejestrów po-

boro,.,.,ch. ktore są wspaniałemi źród\ami dla geografji i staty-

stl,łi iYieitopolski jat i jej poszczególnych powiatów w XVI w,

Na stronie l8o-195 znajdujemy następujące zestawienie:

Districtus Kcinensis an. 1577 et t579,

Regestr dani I. K. Mci w Kole na Sejmiku Wielkopolskim

uchrvalony etc. przez ur. p, Mikolaja Głogińskiego poborcę

rv-dztwa kaliskiego wybr. |577 r,

Powiat kcyński posiada wykazy z r. 1564,,56s, 157,7, l578,

r579, r58o, I58I, 82, 83. Wcześniejszych z początku XVl_wieku
,|" ń^rr. W myśl tego regestru za]riczono do ,,Districtus Kcinen_

sis" parafje następujące: Parochia Brzeskorystew, Czessewo,

Crer"-kwyca, Podoboicze, Chomiąża, §zlaboszewo ("inszego

gbytu") ;), Chometkowo, Choyna, Chodziesz miasteczko, Koziel-

iko, Dri"*ierzewo, Golancza, Grelewo, Gora Arczibiskupia, Go-

ruiĆre, Gąsawa (inszego gbytu), Izdebno, Janowiecz (inszego

gbytuj, ;"ktoro*o, Janczewo, Kczinia (Kcynia) miasteczko, Kierz_

ko*o, Lekno miasteczko, Margonyn miasteczko, Miesczisko (in-

szego gbytu), Ostorscze, Panygrodz, Pothulicze, Rogowo (inszego

gbytu), Rynarzewo miasteczko, Ryszewko, Szamoklesski, Stopa-

.rr"*", Srt.rpy, Sczepanowo, Woiuczino, Swiethkowo, Srebrna

Gorka, Szmogulecz, Szubyn miasteczko, Tharnowo, Szaradowo,

Usczie (inszego gbytu), Wenecia, Zerniky oppidum, Znyn miasto,

rvsi ks. opata wągrowieczkiego,
Wl,kaz miast powiatu kcyńskiegol) z Ą79 r, jest następu-

jący, Zerniki, Chodziesz, Rymarzew, Barczin, Labiszyn, Wą-

grot,iec, Margonin, Szubin, Kczlnia, Łękno, Znyn (Żnin),

1) ,,Inszego gbytu" oznacza, że dala parlja nie należy do powiatu

kcrnskiego, ,ułląkułu się do spisu po*. kc}r,skiego, Potorca dopisywał

zrrf_kle: 
"exira 

district,r_, "o 
w-kcyński_ powiecie określono z niemiecka

(inszego ebytu)..
:) Jak już wspomniano, kcyńskie księgi grcdzkie zawierają obfity

materjał dotyczący ustroju wewnitrznego miasta, jego stosunku do staroz

s§ i ;. d. Na podstarvieŁródel,, ttO,y"t, korzystałem, wypada.nadmienrić,

Ze o- .. 1771 po Andrzeju Mielżyńskim, Annie z Bnińsk,ich posiadał_ staro,

stwo kcvńskie: Kazimierz RadoRsri, pułkownik Wojsk Kor" opłacając

wlaz z rr,ójtostrł,em t*urty w ilości iłp, en, a hyberny z1p, 473 gt, 6,

(Słown. Geoglaf iczn1,).

Jednl-m z burgrabiów kcyńskich był (r, 1757) Tadeusz_ Śmi,g,ieiski

(wiadomosć z akt gródzkich poznańskich), co do którego znajdujemy cie,
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4. wAżNtEJsZE WYDARZENiA w HISToRJI KCYNI
Z^ CZASOW DAWNEJ RZECZYPOSPO,LITEJ.
Z różnych dokumentów wiemy, że rv roku tzz4,Wladysłatv,

książę na Ujściu (clux de Uscie) rvydai lv Kcl,ni dokument, na

mocy którego klasztor w Trzemesznie został obdarzony różnemi
przywilejami.

W roku rz55 czy też 1256 zawatto w Kcl,ni układ między

Bolesławem i Przemysławem, ksiązętami rvielkopolskimi a księ-

ciem pomorskim światopełkiem, za pośrednictwem krzl,żaka Popo,

W roku I399 Wojciech ,,castellanus Kaminensis" obdarzvł

rv Kcyni przywilejem kościół parafjalny w Słupach.
W roku I48o, w obecności Piotra z Opalenicy, chorążego

poznańskiego i starosty generalnego rvielkopolskiego, dokonano

rv Kcr.ni sptzedaży rvójtostwa (Czajka-Dtogosz).
Później, to jest w roku I594 Kcynia miała zaszczyt goszcze-

nia r,l, s,lvych murach kro|a Zygmurrta TII, który powracając ze

Szwecji, rvstąpił do Kcyni. Śr,viadczą o tem choćby różne doku-

menty spisane w owym czasie w naszem mieście,

O innych wydarzeniach rł, Kc_,-ni jako tez li, okolicy milczą
źr6dła starszej daty, Przvpuszczać jednak nalezr_, ze okolica Kcyrri
była lvidorvnią różnl,ch rvalk i przemarszór§ lvojsk, a to choćbv

ze tvzglęclu na bliskość \akła. ktore przecież było przęz długi
czas g"rodem warolvnf m na granicv Polski i Pomorza'). (Odle-

głość między Kc1,-nią a Nakłern rvrnosi jedl,nie r8 klm.). Jaki zaś

uclział Kcynia brała rv tl-ch rvalkach o Nakło, i cz1l z powodu

bliskości tegoż grodu była natażona na ścierpienie różnych dztałań

rvojennych na §wem terenie, o tem nic dokładnego nie rviemy,

W okolicy Kcyni spotykamy także szańce starodawnc, mia-

nolvicie niedaleko Gromadna w kierunku Nakła, jakoteż więcej na

południe pocl Panigroclzem, niedaleko Kcyni, dalej w lesie po,1

Królikowem, pod Szubinem. Szarice te idą clalej r,v kierunku Fol_

kav",ą rozprawę helaldyczną w ,,Miesięczniku Heraldycznym" (rok 1914

nr.3_4), napisaną przez Stanisława Dziadulewicza p. t.:,,Jak się lcg,iĘrno,

wano ze szlacheotrva przed b. Heroldyą Królestrva Polskiego",
Adolf Nolvaczyński rv slvej pracy o Goczkowskim (Szkice Literackie,

Pazlań, ostoja 1918) wspomina, że Jan Ernest, któn bl-ł trvórcą rtalważ,

niejszych galęzi przemysłu pruskiego za Frl,deq-ka \\,ielkiego, jakort:eż naJ,

g"r,;utrri";."]rm ńnansistą r, Europie XyIII rvieku, był wnukiem JózeIa

Goczkorvskiego, burgrabiogo rv Kcvni.
1) Patrz H. Wuttke: Stddtebuch. str, 181,
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d,ona, Zamczyska pod Bydgoszczą i t. d. H. Wuttke zastanawiając
sic nad znaczeniem tych szańców, sięga daleko wstecz i przypo-
mina, że najstarszemi miastami Lechitów były Gniezno i Krusz.
rvica, które były zarazem stolicami. Jakby dla ochrony tychze
miast 

- pisze Wuttke 
- ciągną się z wszystkich stron wyżej

1v-,-mienione Szańce.
Inni zaś nazywają te szańce: szańcami szwedzkirni

(Schwedenschanzen) i twierrJzą, że pochodzą one z ezasów aa-
jazdu szwedzkiego. Nowoczesna nauka zaś strvierd za, że nie są
to szańce, lecz pozostałości z czasów prehistorycznych.

Podczas Ii-giej u,ojny szwedzkiej Kcynia zostala wciągnięta
w orbitę dzialań wojennych, W roku t656 Czarntecki po ptzegra-
nej ze szwedami między kłeckiem a Gnieznem ustępować musiał
ogałacając z wojsk polskich Wielkopolskę. Czarniecki pobity,
pisze Moszczeński r), szybkim pochodem, nigdy nie tracąc serca
i głowy, rczbija szwedzką załogę w żninie, bierze Bydgoszcz.
idzie do prus, daje odsiecz wojew,odzie wejherowi w chojnicach,
z nim się łączy i zajmuje stanowisko pomiędzy Kcynią i Nakłem
n. Notecią. Przecina tem samem Szrvedom komunikację z Pome-
ranią, Prusami i Wielkopolską, i obserwuje ciągle ruchy króta
Karola Gustawa. Karol Gustaw ściąga wielkie siły, aby odzyskać
utraconą komunikację między Wielkopolską i Pomeranią. Czar-
niecki nie spodziewając się tak prędko mieć z calą szwedzką potęgą
do czynienia, na równinach pod Kcynią oczekuje nieprzyjaciela.
Do walki nie przyszło, Czarniecki zręcznie się wycofał, unikając
bitwy siecią wód między Notecią a Wartą, zaslaniając się przecl
połączoną potęgą szw edzką.

W wojskach Czarnieckiego, które wówczas były pod Kcynią,
słuzył takżę nasz poeta Wespazjan z Kochowa Kochowski. Czyta-
m_r- o tem r.r, jego biografji napisanej przez Jana Czubka (Rozprawv
Akademji Umiejętności, wydz. filologiczny, tom XVII). Miano-
rł-icie na str. 43 Czubek wspomina, że Wespazlan Kochowski wraz
z s\\,\-m młodszym bratem Sewerynem brał ud,ział ,,w całej tej
rvie<opomnej epopei narodowej i .lve wszystkich jej epizodach
przeli,aznie pod dowództwem Czarnieckiego. Byli pod Warką,

') a) Patrz: Ignacy Moszczeński, wstęp do książki: Gen. Ign, Prąo
dą,ński - ..Czterej ostatn,i rvodzowie polscy przed sądem historji... Po,
zlaiy Żup,:,ński 18ó5; b) pattz: A. Warschauer - ,,Geschichte der Provinz
Posen in polnischer Zeit"; c) patrz: Holtzheimer - ,,Die Provinz Posen
als Schauplatz im schrvedisch,polnischen Kriege 1ó55-1660".
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pod Gnieznem, gdzie poeta został dwakroc tanny w rękę, pod

Kcyną, wreszcie w walnej trzechdniowej bitwie pod Warszawą,
jak to sam poeta zaświadcza, morviąc o bracie:

,,Gęste kule leciały, gdy lvojenne lŃIzawy

U Warki, Gniezna, Kc.vnv, potem u'Warszawy
Szv,edzkie pułki wzniecały; czem jak żołnierz mężny

Tam nie połegł? (Lir. II. 31)."

Według zapodań Louis Levina 1) r,vojska polskie podczas

swego przęmarszu przez Wie|kopolskę nie szczędziły Niemców,
a zlvlaszcza żydów, ktlrzy popierali Szwedó,w. Podobno docho-

dziło do krwawych pogromórv w poszczególnych miasteczkach,

Nie tepiej poszło też żydkom rv Kci-ni.
O Kcyni za czasów szwedzkich rvspomina też Henryk Sien-

kie,ivicz ,w slyym ,,Potopie", tom I.

Podczas wojny siedmioletniej rI756-1763) okolice Kcyni
były widownią przemarszów },Ioskali. którzy przez Krajnę szli
w stronę Brandenburgji i z po\\,rotem. \\I Bydgoszczy dla iMos-

ka|i zalożony magazyn żr,rvnościorvv ,Jai polvód pruskiemu gene_

rałowi Dohna, ab1- rł,krocz.,c ,1o sąsiedniego porviatu nakielskiego

celem zniszczenia bl,clgoskich zapaso\\-. Prusacy usadowili się

w pobliskiej Łobżenicr,, skupując na Krainie dla armji Fryde,
ryka IT zboże, za które płacili fałszr-lla nlonetą, bitą w Dreźnie,

Dowódcy pruscy namową a często grvaitem zabierali chłopów

polskich do pułków pruskich. Doszlo do tego, że na Klajnie
i w pobliskich powiatach werbował żołflLefzy każdy, kto cheiał

imogł.PoplecznikPotockiegoKarłorvskizbierałszlachtęprze.
cirvko Czartoryskim, Malczewski okrzl,kniętv regimentarzelTr na

województwo kaliskie, gromarlził siły zbrojne na rzęcz konferlera_

tow barskich.') O wyżej wspomnianym Karłowskim czy,tamv

w ,,Pamiętnikach" Kitowicza, że później oskarzony o napaść na

stryja swego uszedł do klasztoru Karmelitórv rv Kcyni, skącl za-

br;;y i przed sącl kapturorvy starvion1,, został skazany na śrnierć

i rozsttzelany.

1) Patrz:
Posen, tom 16 l

disch,polnischen
2) PŃrz:.
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mlała znaczenie. Obywatele gnieźnieńscy zawiązali ją

w celu sprawiedlirv ego rozłożenia ciężaru w dostarczaniu ż

ści dla wojska pomiędzy zięmian rvojewództwa slvego i po

kcyńskiego. Dokonany w tym celu r,vybór komisarzy fu

pozostał konfederacji tej wyłącznym skutkiellr', Z aktu zarvi

tej konfederacji (Relationes Gnesnenses r. 179z, str, 9z3)
dujemy się, że na tym zjeździe rv Gnieźnie dla por,viatu kcy

ustanowiono jako komisarzv furażowych, którzy pośred

mieli rv rozdzia7e prowiantórv dla rvojsk Rzplitej: W, W, A
Palęckiego i Antoniego Kraszervskiego.

O Kcyni porl panowaniem pruskiem będzie mowa w

rozd,zj.a|e. Wspomnieć jeszcze rvvpada o tem, żeKcynia za
Księstwa Warszawskiego nalezała do Departamentu By
\M ,,f)zienniku doniesień rządorlr-ch i prl,rvatnych Departa

Bydgoskiego Księstwa Warszalvskiego" z r, r8o8 i r8o9 zna

dwa obwieszczęnia Deputacji Ceł i -\kcr-z Depart, B

d,otyczące licytacji budynków N{agazr-nu Solnego w Kcyni,

5. o KoŚCIoŁACI-{ KCYNSKICH

I.

Już przy końcu XI. stulecia miał s::,c ll, Kcl,ni na w

kościół św. Idziego, Co się z t,vm kośc:_it::l stało, kron

akta, ani też inne mi dostępne źrodła nie ,_-:,,],zą,

Źnlejszych opisów miasta wynika, ze 
",,, 

::,:t;,c,_:, na któ

dziś wznosi wspaniały kościoł i klasz: : :__arrr_Lelitat,ls

w r6-ym wieku koŚciółek pod rvezrvanie::l '",':-,:tboilziecia

Panny Marji. KoŚciołek ten ocldali nlie,z"z-,:-,i, i,\,1i:c\,

zwoleniem ks. Wojciecha Baranorvskieg,,, a:l,, bi,^upa gni

kiego, O. O. Karmelitom 1), którzv tez :::ia ,:; lioca

uroczyście do niego wprorvadzeni zosta]1, \ienliecki
Warschauer rvspomina o dokumencie erexci,':lr-t-n kontven

melitów rv Kcyni, rvydanym przez arclbi:^:]:,2 \\', Barano

dnia z7.VII. r6Iz. Klasztor u,vstarl,iotlc, i::: -ire ri,niany, R
wiellri pożar nawiedził l(cynię. \ieo:::ai całe miasto

m. i. także l<1asztor clrervnianv z koścl-,ixic,n, Był to j

) O. O. Karmelici trzerviczkorvi, patrz Józef Łepkowski, k
mienil. żc o nich znajdujc się rvzmiirnkir rr- _\rchirvum Farnem,

księdzc parafjalne j, o kttirej nadmicnił,
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}płżar, o którym wiemy. Pierwszy raz, jak to wynika z dokumentu
Władvslarva Warneńczyka, spłonęło miasto doszczętnie w czasieprzed l44l.

Po drugim p|!ave, w roku ry87, już za czasów króla prus_kiego Fryderyka Wilhelma II, o. o. Karmelici wybudowali zeskladek now}l do dziś istniejący klasztor i kościół z dwoma oka-załemi wieżami. Wybudowali prócz tego obszerny i wspaniały
krużganek, stykający się z kościołem, a ozdobiony trzema mniej-
szerni wieżami, w którym to krużganku znajdują się stacje MękiPańskiej, wymalowane na I4 obrazach naturalnej wielkości.

Kościół klasztorny znajduje się na najwyżs'zym i najwspa-nialej położonym punkcie Kcyni, ,r. ,rac"elnern mielscu, * ,yrku,
ŁTil1: :1d 

clłe1 miastem. Klasztor jest duszą miasta, nadajelnu tlzJognomję i charakter. Już z daleka, na kilka kilometrówod Kcyni, zauważyc można klasztor kcyński, ten piękn.y zabytek,bez którego Kcynia nie byłaby Kcyrrią. Kcynianie są bardzodumni ze swego klasztoru, który dla nich jesi jakby simbolemcałego miasta, Kcynia przecież, to mała mieścina, i:rjł"u r*.,r,własnem żvciem, * Yr."* nie ma większych i silniej iur"ę poru-szających zdarzeń. Najważniejszemi zdarzeniami jla rini t,lolrlstr kcyńskie (.7,.nalezienie i Podwyższenie św. Rrzyża), topiątki podczas rł,ielkiego postu, na które pątnicy z odległych na-lvet stron ptzychodzą do Kcyni, by ukorzyć się przed t" ,irki.Zbarvicielem. Dziś coprarvda te święta kcyńskie coraz więceitracą na znaczeniu; dawnie; zato, jak to starzy kcynianie opowia-dają, podczas odpustów całe miasto stawało się jedną go.poaą.Pątnicy szukali sobie noclegu u wszystkich oty,nr"t.ii,- u'prr"^kupnie kcyńscy, których było clośc .poro, wystawiali na sptzerlażkoło klasztoru swe różańce, książeczki z opisami klasztoru i Cu-dcirłlnęg6 Pana Jezusa _kcyńskiego, jakotez obrazki z pieśnią
o kcyńskim Zbawicielu. Mrasto ciągnęio dośc wielkie zyski z tychodpustów.

Jeszcze dziś każdy dobry kcynianin spieszy, o ile czas muna to pozrvala, co piątek do swego klasztoru na mszę św. o godz. g,gdzic trad_vcyjnie podaje się relikwję św. Krzyża do całoJania.
Śmiało powiedzieć można, Ze nieomal całe życie duchoweprzeciętlrego kc-l,nianina, zrośniętego z tradycją kcyrlską, obracasię koło klasztoru. To też bez klasztoru, który stanowi *ł"ś.i*ąduszę miasta. Kcr-nt dzisiaj sobie przedstawic nie można. Zdającsobie sprat,ę z tego kultrr kcyni"n al" ich klasztoru, poaru*or,
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się do obowiązku, obszerniej opisać klasztor kcyński, j

jaloteż historję jego Cudownego Pana Jezusa,1)

Wszyscy aL7totzy, piszący o kcyńskim klasztorze,

się bar<lzo dodatnio o nim, Niestety nię znalazłem żad

polskiej o budowie jakoteż o znaczeniu architektoniczn

,t i"go klasztoru. Nawet ,,Sprawozdania Komisji Histor

Krakowsk. Akademji Umiejętności nie zarvienją żadnej

o nim.
Przy opisie klasztoru opieram się na materjale, :

tym z akt miejskich, na dość obszernej prac1, Juljusza

artykul'e Maksa Neumanna p. t. ,,Ęxin" t także na innych

które poclałem w rozdziaIe p. t. ,,Literatura dotycząca

Do ostatnich na|eży także dztełkoŁepkotvskiego p, t, ,

kach Kruszwicy i m. i. Kcyni". (Krakólr- 1866),

II.

,Jy'erzeichnis der Kunstdenkmóler der Proyinz Posen",

podaje on, zajmuje rv Kcr-ni pierrtsze r-rlicisce ze rvszyst

ściołow i stawia rv cień nalvet kościół farnr,, ktori, jest

starszy. Kościół klasztorny jest utrzvnran\, \\,e formach

wych i znajduje się na miejscu batdzo urnieiętnie i zr,ęc"

Poniżej przytaczam rvszl,stkie rlzinianki o

skim, które znalazłem rv rvr-zej przltoczonrch ,]ziełach,

Niemiec \Iax l(eumann. b, bu loli,niczr- rejencl,j

znaniapisze') o klasztorze bardzo pochlebnie, Kościoł kl

bir.re*. Dwurvieżowa fasada zachodnia klasztoru j

czona dwoma hełmami cynkiem krytemi, które z dalek

zab_vtkó*,.' 2) Patrz ań. p. t. ,,Exin". Aus dem Posener Lande,

Verlag. Lissa 1914.
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- mie; rv polsce spotyka się ten typ kościoła w poznaniu i w kra-korvie. Według tego samego wzoru pobudowano kościół Jezuitówvl Chojnicach, jakoteż kcyński kościół karmelitański. Ń"u,,,".,,,
prz\-puszcza nawet, że oba kościoły są tlziełem jednego mistrza.
Przejście z rynku barc]zo obszernego do wysokich murów i rł,iezyc
klasztoru tworzy dośc clługi kruzganek, który ptzypomina gmachy
klasztorne we Wschorvte, powstałę w r68o roku.

We wnętrzu kościoła znajdują się stalle i ławki, które na-
\eżą do epoki późnego baroku. Z tego samego czasu datuje dość
oryginalna kazalnica rve formie przedniej części łódki. Ńnętrze
li,cścioła przedstalvia się barclzo okazale i robi rvrażenie wielkich
przestrzeni.

Józef Łepkowski pisze o klasztotze, zbudowan ym w r. t787,
co następuje: ,,Klasztor rvystawiony rv stylu przekwitłego roko-
k,r; małe nawy poboczne mają ponad przesklepieniami loże, zwy-
kłe lv budowlach, tak zwanego zopfu''.

W klasztorze znajduje się krzyż z Chrystttsem Panemv, dtzewotzeźbie, które1 pochodzenie Łepkowski zalicza nąi-
rvcześniej do XV stulecia. Krzyż ów wisiał na stacjach klasztor-
tl,łch aż clo cudu 1) z ową panną z Żutawi.

J. Kothe zaś pisze, że klasztor kcyński jest otynkowanym
ł:rnachem z cegieł, pochodzącym z końca I8-go stulecia. Za ołta-
:rem głównym znajduje się tablica pamiątkowa z ry87 r. Po stro-
nie zachorlniej znajdują się z mniejsze więże. Podobnie, jak przy
l:ia;71orru lve Wschowie, znajduje się na południowej i wschod-rliej stronie kościoła krużganek z wielkiemi obrazami ściennenri,
r,;-zedstawiającemi drogę krzy żową. W głownym ołtarzu znai-
rluje się drewniany krucyfiks, pochodzący z t6-go wieku, którv
r,l,zedtetn znajdował się w kaplicy, istniejące j ptria budową obec-
ncgo kościoła.

. Tiiasztor kcyński posiada kielich ze stębra pozłacanego, za-
bltek poźneg,o fenesansu, na którym znajduje się stempel 

"*i"rt"
Troz.:al::a. oraz znak nier,vyraźny mistrza. Pozatem znajcluje się
tiltaj cl:rzcielnica o więcej indywidualnym charakterze, na którei
przc.:::rrr-iollo 1\: Sposób średniowieczny chrzest Pana Jezusa.
Pochc :z,, i,|.a z t6-go.łieku. Naokoło chrzcielnicy znajduje się
napis (rr,_r i:ltek z ewangelji śr,v. Mateus za rozclz.3, 17). Na obrazie

1) O cudzie rvspomnianym przez Łepkowskiogo będzie później mowa.
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samym znajduje się monogram H, F,, który prawdopodobnie ozna-

""" 
pi"r*r"e litery nazwiska artysty, ., _

Przejdźmy teraz dorozpatrl,wania dalszych losów klasztorg

i konwentu O. O, Karnrelitów,
W roku ,S,O ko;*"nt O, O, Karmetlitów w Kcyni liczył

9 mnichórv' _.^l_:^-^ ,,, .^Llr rRe< zakonnicv
Z rozporządzenia rządu pruskiego w roku 1835 zakon,

O, O. Karmelitów opuścili klasztor, a kościół odtąd przeszedl

pod opiekę miejscowych księży o,:|:,,,:,U"; majątek zaś'i dobra

klasztorne zabral rząd, przeznaczaląc;e częściowo na cele oŚwia-

towe i szkolne.
Własnością klasztoru m, i,

razern ze Stalówką i Wójtostwem
bvł folrvark Karmelita, który

, "d-i.,i.t."cyjnie 
jeszcze dziś

należy do miasta Kcyni,
Ostatnim p""Ó,"* klasztoru kcl,ńskiego') był O, Hilary

Sliwiński, którego oi,", *i,i w przedsionku klasztoru, Po znie_

;;;;i;.;';,u,"O, śliwiński był czl,nnr nr li, kościele klasztornym

;;;;;;*;y, podległy tutejszemu probosz.czow', 
___ *,^^,

Dziś w pozostaŁfr części zabud.orl.an:a xlasztornego mleszczą

się mieszkania dla *it,","go oraz służbl, x,lścielnej,

W aktach miejskich zachowałv się 9i,:ic,śu11, przejęcia klasz-

toru przez katolicki dozór kościelnr- z r:_i O, O, Karmelitów,

reprezentowanych ;,;;-;;,""ra O, Hilar,go, Z t,vch akt dowia_

dujenry się o bliższ},r, j""y"ł,, dotr-czac",c:: xlasztoru, Według

oszacowani a , lSl7 roku klasztor z lr,:ze]iic:::i zabuclorvaniami

przedstawiał wartośc'7 7 ),atalarolv. i,t 5 g;o szl, srebrnvch, Kruż-

ganek przytykając, aJ t"S""ła przedsiarr iai rvartośc a,6-1ó talarów,

Rozmiary kościoła klasztornego są l:astępuiące: długośc -_

ą6.6o m., szerokośc - 
16,7o m,, rvr-sokośc każclej z wież klasz-

ii'#*'arl;; ;,, Kalwarja (krużganek'l ze stacjami jest długa -_

72,20 l-]n.

Klasztor i buclynki przyna|eżne br-ł1, opasan,, T"l|*, 
Ogród

klasztorn1,, r.tO,y się l""ia"*"ł za klasztorem, bl,ł dośc obszernr"

-;;went O, O, Karmelitów s\§ego "",u 
6usiał być dość liczny,

Cele klaszto"," t*o,)y'łli-I"ii-*'"tt' bid,nek rv kształcie czworoboku

przybudorvanego do,'kii"r"]", Dziś część 
. 

teso zabudow alia ztliszczono,

Teren, na którym O"ii*i"SJ się seminarjuń, naleZał dawniej także do

klasztoru.Porvyjściuo.o.Karmelitórr.,wcclachpozakonnychiwrefek,
tarzu, mieścił_n ,ię "tły l,,,do*", katolicka i elvangelicka,
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Cudorr.ny ()llraz P. Jezusa Kcvńskiego,

KościóI poklasztofny w Kcyrri,



S:arz_v kcynianie opowiadają, ze dawniej, za czasów O. O
Kar::ciitólv, prowadził ganek podziemny od klasztoru aż do ulicy
Klasztornej i, zdaje się, aż do samej Karmelity, t. j. folwarku,
nalezącego do dóbr klasztornych, Drugi taki ganek istniał podo-
blo od klasztoru aż do kościoła farnego. Ganek, który kończył
się przy ulicy Klasztorrrej, był ostatnio częściowo odkopanv.
Później jedrrak, gdy dzieci, bawiąc się w ciemnym ganku, często
nim clocieraly aż do ubikacyj klasztornych, gdzie psoty wyrzą-
azały, zamufowano wzgl. zniesiono ganek z rozparządzenia właaz.
Cz,.,ś6 *orrku zaś, prowadzącego do folwarku Karmelity, zapadła
się z czasem zupełnie.

III.
\V wielkim oltarzu piękrrego kościoła klasztornego widzimy

starożytną figurę Pana Jezusa na Ktzyżu, licznemi wotami ozdo-
bioną, do której lud okoliczny, a na.ivet z clalekich stron, szczegól-
reul paia nabożeństwenr z wdzięczności za laski, jakich u stóp
I-ikrzj,żowanego doznaje. Dawniejsze zapiski, dotyczące tej świę-
tej figury, zniszczył pożar. Karol Estreicher w swej Bibljografji
rrl,nlienia clzieło p. t.: ,,De miraculosa Cruce Kcynensi" (addy-
tarrlet;t książki karrnelitaliskiej). Druk. Akad. I756. Ęstreicher
nie ztie egzemplarza, (Bibljografja Polska. Częśc III. Tom VIII).
Istniał:r dalej książka, drukowana w roku 1814 w darvniejszej war-
szarv-ckiel drukarni państwow,ej p. t.: ,,Filar przy drodze Ktzy-
zcrvej, t. j. Krzyż Cudou,rry w kcyńskim kościele O. O. Karme-
1itów", rv której opisano dokładnie dzieje kcyńskiego Pana Jezusa.

Według tej książki historja tego krucyfiksu jest nastę-
.,,ia^,, 1\.
-. J.ź|a 

).

,,W dawnym kościółku O. O. Karmelitów umieszczony był
:;:: ]irzyz Zbawicie\a w plzedsionku, gdzie wiele pobożnych osób
i. ...]r- modły do nieba lvznosiło. M. i. szlachetnego roku panna
\\-:_:z":iska z żurawi, gdy nieznośny bol głowy cierpiała, modląc
się ::z.1 tvm krucyfiksem, postanowiła obciąć sobie włosy i przy-

') §si:żki tej odna|eżć nie mogłem. Przytaczam tutaj tekst z ,,Opisu
cudorrneEo rvizerunku pana Jezusa w kościele pokarmelitów rv kcyni",
który pochodz'^ z :vyżej wymienionej książki: ,,Filar przy drodze ktzyżo.
rvej". Prn,taczem tufaj tekst w calej tozciągłości ze względu na to, że
Tvszelkie broszulki, dotycząc"e kcyńskiego klasztoru i ,,Zbawiciela Kcyń,
skiego" są §-\ czerp3ne,
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brać nimi figurę Zbawiciela na krzyżu. Przyprawiwszy więc
włosy swoje tejże figurze, natyclrmiast wolną od wszelkich bólów
glowy została. W tym samym czasie żebrak, pozbarviony wzroku
od urodzenia, nocując we wiosce Tupadły pod Kcynią, został ze
snl7 przez kogoś obudzony i wyprowadzoĄy ze stodoły, w którei
spał, na pole. stąd ujrzal nagle cały kościółek o. o. karmelitów
w nadzwyczajne1 jasności, a nad nim ten sam ktzyż zbawiciela
z prawdziwemi włosami na głowie pana Jezusa. Natychmiast
udał się do miasta i oporviadał nad,zwyczajne z;awisko. Nie moztrzr
było zaprzeczyć jawnego cudu; wszyscy bowiem znali ślepego
żebraka, który nagle wzrok uzyskał. Tym oczywistym cudem
pobudzony pan Chodorvski, dzierżawca starostwa kcyńskiego,
wystawił własnym nakładem ołtarz lv kościele O. O. Karmelitów,
dokąd przeniesiono cudowną figurę, podczas tego przeniesienia
człowiek niemy od urodzenia nagte mo\\-e odzyskał, co wszystko
przyczyniło się do rozgłosu cudownego krucr.fiksu. Niezwykłe
te zdarzenia miały miejsce w samych początkach przybycia
O. O. Karmelitów- do Kcyni.

W sam dzień Nowego Roku r7I7} za rzadórv O. Teofila,
ptzeora kcyńskiego konwentu, obcięto cudorr-nemu Panu Jezusowi
włosy aż po brwi w obecności wielu dostojnr-ch osób, tak ducho-
r,vnl,ch jak i śrvieckich, jako to: ks. Boysza, proboszcza smogu-
leckiego, ks. Kołudzkiego, komendarza kcr-riskiego, O. Teofila,
pfzeota, dalej L. Baranowskiego, dziedzica Grocholina, Wł. Ska-
łaskiego, dziedzica żurawi, Adama żegotr. P. Kąsinorvskiego
i wielu innych; w ich obecności też tę śu,ięte relikje włożono do
kielicha i zapieczętowano. Po roku rv obecności tl-ch samych
osób kielich otwotzywszy, przekonano się, że rvłosr- na dobry cal
przyrosły. Stwięrdziwszy to świadectwami, że rvłosy TJktzyżo-
wanemu Panu Jezusowi rzeczyrviście rosną, doniesiono o tem
wladzy duchownej w Gnieźnie, która cud ten z ambony publi-
kowac poleciła". 1)

1) Adolf Nowaczyński w srvej polvieści dramatvcznej: ,,Wielki Fry,
deryk" wsp,omina o powyższym cudńe. (Obraz III. str. 152, sl,danie Warz
szawa, Gebethner i Wolff, r. 1910). W dialogu, którv s,vwiązuje się między
Fr5.derykiem Wielkim a biskupem Krasickim, ryyraża Fryder_vk Wielki
życzenie, aby b,iskup Krasicki opowiedział mu, cz§ 1eszcze wciąż odrastają
włosy drewnianemu Chrystusovri w Kc5,ni. Biskup Krasicki potwierdza ten
fakt. Frl,dervk Wielki naturalnie lystepuje tutaj rv roli dowcipnisia i iro,
nizującego ateusza, jakim był w rzeczvwistości.

42

i!

]i:

l;j;
§

---ź



ilęc
lów
oku
lze
ire j

:órv

ieIa
:a st
żga
3go

em
go,
i rr,.

nia
_:io

kłe
cia

Ksiązka z roku r8r4, drukowana w Warszawie, podobno
1eszcze o innych nadzwyczajnych łaskach i cudach kcyńskiegct
Pana Jezusa donosiła. O norvszych zaś łaskach świadczą liczne
*-ota 1), pochodzące z ostatnich lat, gdzie, jak podaje ,,Opis''
z roku t9oo, ożywiło się nabozeństwo do Pana Jezusa kcyńskiego,
które podczas t. zw. ,,kulturkampfiu", z porvodu braku kapłanów,
nieco zanikać zaczęło. Około kultu dla kcyńskiego Zbawicięla
zasłużył się zmarły proboszcz kcyński, ks. Romuald Ziółkowski,
który ze składek ludu wiernego odnowił także krużganek, przy-
tykający do kościoła. Ksiądz proboszcz Ziółkorvski zastal kościół
w wielkiej ruinie. Snieg i deszcz, dostający się do wnętrza kruż-
ganku ptzez szcze|iny zepsutego dachu i sklepień, zniszczvł
wszystkie obrazy stacyjne. Po restauracji krużganek odzyskał
dawną swą okazałość i służy do odprawiania drogi krzyżowej
licznym wiernym, kt&zy gromadzą się tutaj przez cały rok,
a zwłaszcza we Wielkim Poście i podczas uroczystości Znalezienia
(3 maja) iPodwyższeniaKrzyża św. (r4 września).

Przed, krużgankiem, na rynku, od strony południowej, stoją
figury św. Jana i Wawrzyńca na wysokich kolumnach, a w po-
środku, między niemi, znajdule się wizerunek Pana Jezusa. Ogro-
dzenie żelazne tych figur datuje z czasów ks. proboszcza Ziół.
kowskiego.

Obecny ks. proboszcz Jan Opieliński rv roku t9o§fo6 kazal
odnowić ponownie cały klasztor. Prace malarskie .ivykonał p. Go-
sieniecki z Gniezna.

Istnieje pieśń o Cudownym Panu Jezusie kcyńskim, którą
podaję:

PIĘŚŃ O CUDCWNYN,I PANU JE,ZUSIE KCYŃSKIM.
Ukrzyżowany świata Zbawicielu,
Cudami lv kcyńskim słynący Karmelu
Do Ciebie w ktzyżach i nędzy wołamy,
Niech je cierpliwie z rąk Twych odbieramy.

1) \\'edług protokółu z 1836 roku było 101 wotórv srebrnych, m. in.
także 2 iDan, serc srebrnych, 1 zloty pierścień z drogocennemi kamieniami,
L złoĘ pierścień bez karnieni, medaljon z rvizerunkiem śrv. Jana Nepomu,
cena, krą-Ą,k ze szkła niebieskiego, wysadzony czeskimi kamieniami. Po,
wyższe lvota znajdują się obok rvizerunku Pana Jezusa. Kilka innych znaj,
duje się obok obrazu \ajślviętszej Marji Panny w bocznym oltarzu.
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Zasłuż,yliśmy krzyżyków nie mało,
Krzyżując znowu Twoje święte ciało
Ąle już 

_z 
grzechem poZegnai się chcemy,

Toć z Krzyża odpusi z łot.em urłyr""-y.

Dla tegoś cierpiał Jezu ukochany,
I krew wytoczył Fzez głębokie rany.
Żebyś nas obmył z grzechowego brudu
I nie potępiał okupnego ludu.

Toć i my mamy nadzie ję przy Kcyni,
że Twoja dobroć tego nie uczl,rri,
Abyś miał gubić tl,ch, dla których Twoje
Płynęly z Ciała prlenajśrviętsze zdtole.

O Drzewo Rajskie żlrvota rłiecznego,
Apteko chorych, Pojporo każdego,
Przy Tobie nędzni odbierają zdrorvie,
ślepoty widzą i słyszą gluchorr-ie.

Kiedy na włosku życie ludzkie bl.rva,
Ożyje kto się do Ciebie odnrr-a.
I luboś Jezus twarz zakrył włosami.
Jednakże widzisz, co się dzieje , ."-l.

Jeszcześmy dotąd o tem nie słvszeli,
żeby ktoś odszedł bez Twej kurateti,
Są tego znaki w kaplicy po ścianie,
Jak dźwigasz nędznych miłosiernv Panie.

§ Zaco d,o nóżek przebitych padamv
I z Magd,elaną u nich się wieszamv,
Ratuj nas Jezu, niech z Trvojej opieki
Nie wypadamy teraz i na rvieki. Amen.

Pieśń powyższ_ą śpiewa się na nutę zbliżoną do nuty pieśni
,,Boże w dobroci"- Usłyszeć ją można co piątek lv klasztorze, namszy św. o godzinie 9-tej, jakotez rv dni kcl.ńskich odpustów.Z jakiego czasu pieśń pochodzi, ustalic nie mogłem

Klasztor kcyński posiadał clarr.niej także bibljotekę klasz-torną, ktorej szczątki znajdują się ,lziś ieszcze * klasrtor"e, .r.galerji, rv zabitej szafie. Książki te zapomni ane, cotaz więcejulegają zepsuciu. są to starsze druki łacińskie z 17 i 18 wieku
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prze1\,aznie. często w skórę opfawne. Treść ich moralna i reli-giina ,traktaty o wierze r t. d. 1).

G Jr- już mowa o ksiązkach, wspomnieć się godzi o książce,k::r,: podaje K. Ęstereicher (Bibljografja Polska Tom XXV;,a łtóra w r. l75g wydaną zostala z okazji wprowadzenia kon-fraterni do kościoła kcyńskiego O. O. Karm"lita*. Tytuł tejksiążki jest przydługi i brzmi jak następuje: ,,Pustelnik Dziwnie
wesoły y Ochotny Onufry święty, Wesoły z wid,zenia Boga,
Ochotny na pomoc ludzką, do Towarzystwa y zbawienney kom-
panii wabiący chrześciańskie serca przez wprowad,zenie konfra-
ternii swoiey do Kościoła kcyńskiego W-W. O. O. Karmelitów
Sciśleyszey Obserwancyi, za nad,aniem Odpustórv od S. Stolicy
Apostolskiey a za przykładnym powodem Herbowney Podkowy
Wielmoznego I. M. C. I. Pana Adama Radzimińskiego, Podrtolica
Nurskiego, osobliwszego tey dewocyi Promotora, mile od wszyst-
kich przyięty y Ęliaszowskim kandorem przywitany roku, którego
Bóg y Człowiek na Kalwaryiskiey Górze pożegnał się z Matką...
1759 r,.w Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.

IV.
A teraz ptzejdźmy do innych kościołów kcyńskich.
Już na wstępie niniejszego rozdziału wspominałem o ko-

ścieie na cześć świętego Idziego wzniesionym, który według świa-
dectwa Długosza, za czasów Władysława Hermana, około r. ro88,
bvł pierwszym kościołem parafjalnym w Kcyni. O plebanie kcyń-
skim jest mowa w dokumencie łacińskim z toku lz66.

P r zy toczę tutaj w zmianki k s. Jana Korytko w skiego, zagarte
rv dziele Jana Łaskiego p. t. ,,Liber beneficiorum archidie?rczli
gnieźrrieńskiej", które najlepiej ilustrują nam historję beneficiurrr
i kościołów kcyńskich.

Po urvagach historycznych, dotyczących notatki Jana Dlu-
gc,iź,a o roku ro88, ks. J. Korytkowski pisze, co następuje:

..Król Z_vgmunt I na prośby arcybiskupa Jana Łaskiego zrzekł się na
rzecz karituł1, gnieźnieńskiej prawa prezentowania na beneTicium kcyńskie

1) Ks, Kamil Kantak w swym artykule:
dekanalnvch rr archidiecezjach gnieźnieńskiej
dodatek literacki do ,,Kurjera Gdańskiego.. z
że r. i834 postanolliono zalożyć bibljotekę
w Kcyni u Karmelitórv. Bibljoteki klasztornej
nie nie posiada żadnej iviadomości o niej.

,,Kilka urvag o bibljoćekach
i poznańskiej" (,,Pomorze",
7925 r. nr. 5 i 6) wspomina,
dla dekanatu kcyńskiego

jednak nie opisuje, wid,ocz.
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i zezwollł na wcielenie dochodów jego do tejże kapituły. Rzeczon)l arcv,

biskup zamierzał pierwotnie na tem beneficiurn fundorvaó suffraganią gnic,

źnienską, óotąd ptzez zakonników zajmowalą, Iecz pożliej odstąpił od

t"go ,u^iuru.- .o.;,_bru*."y na ten cel donośniejsze probostrvo żnińskie

ii'.tu a"... C"pli. G.res"n). Na początku wieku XVI kościół paraf;ainy

kcyński b_vł drerłniany i podupadły, Kapituła poczurvając się do obo,

;i;k; prŹrrn^crylu rr" oJb"do*anie jego z ceg|y palonej w roku 1525

,i"j.-ouS.i" grz}wien srebra (acta decr, Cap, V 15), Nie przyszło przc,

cież do tego, gdyZ na sesji generalnej w roku 1554 postanowiła z dochodów

probostrua" po-dźwignąć stary koSciół drelvn_iany od upadku i ptzeznaczyll

natencelprócztegozfunduszórvsrvoich20grzywien(tamżeVI460).
ri.av p" latach 80 tościół ten zupełnie był zdezolowatly, zasiąpió gokw

zah kipituła nowym, murowan§m do dziś dnia istnie j ącym,_ który, znacz,

;; j"; nakładem ukończono rv roku 1ó31, Konsekrował go dclpiero

* .oku- 1728 ks. Franciszek Kraszkolvski, suffragan gnieźnieński, a, pro,

io"r", miejscowy czyli rvikarjusz rr_leczr_str., ks. Michał Maurycy Koniecki,

trrrorrft grri"Zrri"n.t i, prz1,ozdobil go okołc roku 17ó0 nowemi oltarzami

(acta Visit Wyczałkorvski de a, 17ó6),.---- 
op.ó." parafjalnego kościoła znajdolvałv się w Kcyni następujące

kośoioły i kaplice:
1. KoSciOł z klasztorem O, O, Karmclitólv, przez obywateli rrriasta

wroku1612fundorvany,pierrviastkorvozdrzervarvysarviony,wrokuzaś
ti1aO prr"r zakonnikórv z jałmużn rvspaniale. z mulu rvvbudorvany, Po znie,

*i*iu tt^r"toru, kościół zamieniono na sukurs,rln}-, a w klas,ztorze umit,

szczoxo szkoły; rv najnorvszym zaś czasie uizadzono tam i w gmaclrach

;;;;;;;;"_tj"i k",oli"kie seminarjurn nauc z, ciclskie. Kościół klasztorny

;ńil .o .uią Wielkopoiskę z odpustórv z porrodu figury Chrystusa Pane

rnianej powszeclrnie za cudolvną;"2: 
kościół pod wezwaniem Najśs,ietszel ,\ll:ji Panny, na mieiscu

dawnegodrewnianegowpołowiewiekuX\.iri'rr.nkumiastazcogł}"pa,
l.onej odbudowar.y, przez'Stanisławo Falęckicgo, s;ir,rglna gnieźnlieńskicgo,

.oł,, tSOł konsekrowany, którego dziś nie m.l śl:,ju;-- - 
3_ kaplica pod iyt,rł"_ 

"ś,,v. 
Barbar.. _dles_nrana, 

\\_laz z szpitalem

przez mieszc"or, l:po,ń"ym, Ostatni is.tnieje dotad, pierwsza zrik\a bęz

iń" (o"tu Visit, Óe Se"e f, 78, 7g), Erekcje na tę kaplicę i szpital wl-dał

arcybiskup Jan WęZyk a"l^ rS ,tv"ni,l roku 1ó37 (acta Visit, Wycza\,

kowski de a, 1766),..'-Tyleks.Korytkowskiwu\\.agachdodziełaarcybiskr'rna

1.s. Łaskiego. Urvagi jego uzupełnrc naieży danemi, które rra,łl

podaje tenże autor w swej ,,Brevis descriptio historico - 
geogril-

phica Ecclesiarum arch, Gnesn, i Posn,", dalej ks, arcybiskup Jan

Łaski lv swym ,,Liber beneficiorum" i inni agtofzy,

Wszyscy autorzy, którz.y o kcr-ńskich kościołach piszą, §ą

sobie zgodni, że przed, wybudorvaniem dzisiejszego kościoła far,

nego isiniał w Kcyni kościół drervniany i to do roku 16z4, gdzie

zaczęto buclowę muro-łanej Farr,, O rozpoczęciu budowv Świa,,i-
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:ara i ralny
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doch,ldów

'ezniiłż}'lt: \:I ł60).
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1) \o§,e dzrtony dla kcyńskich kościołów sprawił rv r. 1928 obecny
proboszcz kcviski, ks. kan. dr. Opieliński rvłasnym kosztem. Poświęcenia
dzwonórl doko::ł dnia 2?. IV. 1928 Ks. Kardynał Augustyn Hlond. Dwa
no§yo/poś§ięcoDe dz\\,ony (św. Michał i św. Jan Nepomucen) prżeżnaczono
dla kościoła far:reqo. drva dalsze (św. Józef i Najśw. Marja Panna) zawie,
szQtlo w klasztorze,
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ścioła farrre go, zw|aszcza na.wios":, ]:,,:U 
zieleni drzew r bzu

oJ"Jra"*'" się barclzo charakterysŁycznte,

Przedkościołei" il;; ,nu]a"j" się dzwonnica, poclro_

<1ząca z czasów paZ','*:Ji,n, |tór:_ 
jest wysoka I2,Io m, }dosi

ona następuią,y ""pi"i",",*': "Summi 
Óei Gloriae, Civitatis

Ornamento K"y,i""!i"m Commod6 - 1$15", - Po polsklr: l{a!-

wyższemu Bogu na;;;;"i*, ku ozdobie miasta, a rvygodzie kcv-

nian - r8r5. -^^ł^^rr;a.A. riługośc
Rozmiary kościoła {arnego są następujące: długośł

ar,ro *',, ,"",okośc - 
I2,$g m,, rvvsoko§{ - 

29,16 rn,

Zamiast wieży znajduje się na zachodnim szczycie kościoła

iig".;a; Michała irchanioła z trąba w ręku,

Kościół fu,"y"vr';;;ion_l, przez ks, Jakóba Dubiusa, penl-

tencjarza g"i"ź"i"",ki'"", "ald"1,_ :.,, 
O"*'em pod wezrvaniern

św. Michału ł,"r,*io]u'i"lt Titulo Sti \Iichaeli Archangeli),

Patronem kościoła jest rząd, 
:^^^ ,_,i^.,i 1 rtt "

Do parafji ńO,r,i"j naieżą.na,=tępujące wioski i gmtnv:

Adamowo, Bąk, D;il;;, J*"go::;,ie'Hut,y, Djabełek, Duni-

nowo, Głogowinek,t,J"n,i'", 
j",ko"o Irvno, Karmelin, Kaźmie-

Tzewo,Kcynia, rorJal"*to, Krzepiszi,n, Łankorvice, Łankowickie

Huby, Malice, M;;;;;;, Miu,t,o"i", \1r,cielervo, Paln,lierowo,

Paulina, Piot,o*o, Radzimin, Ro.str zem bo r", o, Rozrvarka, Rzetnle-

;;;i."; sierniki, iffi;;_*':*: i;5',il[1,:.ji:ffi}J:
i; :::n:,;łlł#",,?1lX;;: * jń; o 

-i,;,,i 
",t 

o,v o, z abł o ci e,

Zieiony Dąb, żurawia'), Jak z porvr,ższego spisu, cho<, już nie

zupełnie z dzisiejszym stanem "",?"go:i-,,*o 
rl,idzim1,, parafja

kcyńska jest barazo lvielka; liczy ona ,1ziś oxoło 6,ooo dusz,

Wioski na odległ-ośc 16 km. od Kcr-ni PołoŻone' naleŻą do

o ", 
* j 

;:;i§' ? 
jj",T 

il;x. *' :i; :, :, Tj Tii }; ]ł*i :ff 
" 
_

skiego'), W "";;;;i,-dawniejsz,ch 
Kcvnia posiadała drttgą pa-

r af j ę ś w, n u,t ",n'i) 
;ą; ; 

i.'1.] 1' : ] : *. :,^lT :: ili];i;' J: ilij
św. Barbary , szpital, probostrlo t ztel

,) spis tychże gmin, :vedł|c 
* 

:., 1ili.j-§ii'."iX;;?i,l',lj:-il:[:,
r*z"'rJ,"u,"yti,kup Łaski podaje )-_l)l]...,;;;xro ł,u,r",go dziś iuż n\
;r;;;i;;" ;arafję kcyńską, Zest,rs,tenre \
pot ..,o u,,ię " :ĘI"§"[I-T';§;.: :T])]l],li] "ro,oum 

dccanl:tus L,k,
2) Ks. arcyblsKup LaJ^, y,"_

nensis,
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''..,, :::,:::^a śrr,. Barbary datuje z t. 1758 (wydany przez krola
}*.,, .,o iii,l . Kościół ten stał na miejscu, gclzie dziś znajduje się
--.- .. nalczący do domost.rva położonego naprzeciw starego
ćil_.ltarza i poczty (domostwo i ogród stanowi jeszcze dziŚ włas-
;,,-ś,: kościelną), Kościół ten, zaniedbany, gtoził z czasem upa.J-
.l:m, rvobec cze8,o na tozkaz rządu rozebrano go, a z materjałl
ł.u,lorvlanego pobucJowano dzisiejszą kaplicę św. Barbary, która
znajduje się na starym cmentarzu (rok r8,1o) 1). Parafję śrv. Bar-
|,lary złączor-ro z głórvną parafją. Proboszcz kcyński jest zarazem
proboszczem nieistniejącej parafji św. Barbary.

Około r8l6 r. był tutaj proboszczem ks. Kowalewski, potem
łs. Pluciriski, ks. Kuligolvski, ks. Ziółkowski, a obectrie ks. kan.
Jan Opieliriski.

Patafja kcyńska jest dośc zasobna. Należą clo niej obszary
rlrvorskie: I{rzepiszyn, Ujazl,l oraz mniejsze gospodarstwa.

Z opowiadań staryclr kcynian lvynika, że swego czasu
!.*. Grabo,wski, imieniem którego nazwano północną częśc miasta
i{}rabolvo), zapisał fla rzecz służebnikórv kościoła kilka domów
1lt,z1, dzisiejszej u1, Garncarskiej na Grabowie, obowiązując ich
araz ich następców do usługi w kościołach kcyńskich po wszystkie
cuasy. Tam mieszkał organista, kalkanista, zamiatacze kościoła
i irrna służba kościElna. Było to tazem mniejr,,r,ięcej 8 domkólv.
Dziś część tyclr clomków nie istnieje, a zapis poszedł w zapom-
.l}lenie.2)

O ile mowa o kcyńskich kościołach i proboszczach, godzi się
\\rspomnieć takżę o wikarym, ks, N{acieju z Grochowa, który prze-
łlvrvając rv Kcyni około roku r4o7, rr,:llce zasłużył się około naszej
ll:eratury i rnuzvki kościelnej. Jemri rvłaśnie zawdzięczamy odpis
n;Ljstarsz1, słynnej nasze1 pieśni ,,L,guroclzica" z nutami. Jest trr
r,ipis drvóch pierrvszvch zrł,rotek te1 starej pieśni, lvykonany na
kllrcie papierowej, przvklejone1 cli:, pergaminu, pokrvwa jąceqo
rvertnętrzną częśc tylnej, cleskolvej opfawy. 04pis l<s. N,{acicja
z Grochorva zajmuje pierrvsze miejsce rvśrocl r,r,szvstkich innl.ch
ollpisólv, zawierając najcz1,-stsze i najstarozytniejsze formy języ-
];,,j\ye, §lskutek czego zb|iża się clo pierrvotne3o brz-mtenia orl,gi-

') \\'iaComości powyższe czerpię cześciorł,o z akt miejskich, czą,
ściorvo z tlstneqo plzedstarvienia rni sprawy przez mlcjscorvcgo proboszcza.

?) \\'iadomości o zapisie hr. Grabowskiego czcipię z opowiadań sta,
rvr:h kcvnian:: 1lotllic;dzerria lv aktach nic znalazłem,
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nału. Jako datę napisania tegoz ocipisu ustalono Iata l1o7-t4o,1,

Oclkiejcnie karty, na której znajcluje się rvspomniany odpis, dało

nroznośc strvierclzic, że druga jej strona b_vła zapisana mandatem,

lvyclan.vm 1405 roku przez kapitulę gnieźnieńską do przełożonyclr

parafijrvx.yniiinnychsąsier'lr-ricil.\Ą/idacniandatbvłjużwy-
L.rur,.,, kiedy oszczędny ksiąrlz, llikary kcyński przr-lepił kartkę

ze rvzględu na cirugą stronę 1eszcze nieuzytkolvaną t1o okładki

l<or]eksu. 'lo zas, Z. i.r. Maciei z Grochorva fta zaoszc7,ędzonej

karcie pieśń ,,Bogurodzica" zapisa1, przvpisac można tak rvspól-

czesnej bitrł,ie pod Grunwaldem, prze,1 którą śpiervało ją wojsko,

jakoteżikulton,idlaśw.Wojciecha.ktoregour'n'ażanozaautota
iej pieśni. W diecezji gnieźnieńskiei pieśri ta szczególnie musiala

].,},ć ,_alecarra księzom clo śpiervania r,, kościele, śpiewano ją więc

,"p.*.r. | 11(6yni, jako parafji do tt-'_ 1Lecezji należącej i dlatego

to może rvpisał ją ks, wikary kcr risxi, \1anrrskr,vpt, o którytn

rvyzej rvsponniano, mieści się rv Bibiiotece _Tagielloriskiej,1)

O i"rr.r. jednym ducholvnln; lla]ezr, \r,,spomniec, któregcl

nazrvisko jest związine z KcyniQ, _Iest to O, _Jakób Szafarzyński

(Sza{arr-iius), Jezuita, który urorlził się lv Kcvni r, r5s2, O, Sza-

farzl,ńskicloszedłrvPolscecioróznr-ch''1o:toieri.strvkościelnyclr
i zasłl,nąl jako pisarz religijny, \1ia:lr"l,icic rrapisał on dzteło

p. t., ,,Zi*ot S.". Ignacego", i<tóre ri,vc]rL]ii],\\,ane zostalo w Kra_

io*,i"'.u'r, I593, O, Jakób Szafarzvński ucz, 1 ;rlio profesof pttez

perł,ierr czas-w Po,naniu i był rektorem sz^, 
",, 

,i Lublinte, Zna-

l.onritT terr kcvnianin, profesor-literat, zn-iarł rl, i, iól,r, ")

\\/ I{cyni rodz:li się takze zakonn:!, _',,_", i], z\\,an\- Parveł

z Kcvrli (Parvel Kcynensis), ktorl- naltzl] z::konrt Rernarcly-

nO*, ibrł sponn ied"ikiem Panien kla,zrc:,,: śi,," _\gnieszki w Kra-

korvie.PawełzKcyninapisałksiazkei.':.:.'\\-izerunekZyNola
zal<onnego" i .vl,clał to dzie1o, , |,,::i śi: str, 584, lv Krakor,vie

rr- roktr t6r3.
Ztla|azlem m, i, ksiązkę p,t,: "lerozolirna nowa w Poznaniu,

Roku r399. Trzv śrrie;te hosttp lv Poznatlitl r399 Roku nożarr;

"J ,",lj..' 
rrkłtrte", prr., k,, T, t:lasza Tretera napisaną, W tej

oto ksiąZce po opisie historii l c":ilrr trzt,ch śrr,, hostyj są opis,r,

1) Porvyższe dane czerpiem], z prac}, Wandy Korrczyńsk'iej p, t,:

,,Zarys'historji Bibljoteki Jagiellońskiej", Krakó,*- 1923,

:_; O Jakóbie Sz, pisze ks, Załęski rv dziele: "Jezuici w Polsce",

Tom I. strona 769.
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, :-],-,:- \.c-\,1,1l, WlęceJ niz liłiesiąc cięzl<ie ponosił boleści, które go
- - .- ::atniego orawip nr.?\in^,l-;1-. t^^,-,:,go prawie przypędził1, terminu. Za uczynio"r"rlri,_- _ ___..-"b" yrąyvll plLypęQ,z1I}I tefmlnu. La ttczyni',::i,-. z rlielkim naboźeństwem i rviarą (clo Chrystusa w
"-i,, L \\1clKIIn naDoZenStwenr i u.iarą (do Chrystusa w Najświęr-:z-r;fi Ę65fYach) zdrowie odebrał, a cud, który na sobie odniósł,na kazaniu aby opublikowano prosił''.

Jak z powy ższego szkicu widzimy, dziele kościołów i du-chorvnych kcyńskich przeclstawiają się dośc okazale i ,uriugi*"ł},l1a szersze omówienie,,dó którego też jak najchętniej przysiąpiliś-my, by oddac hołc] i należrą r."ść kcyńskiemu Zl"rrici.to*i i jegośi",iątyniom, a pfzez to także prryspćrryć blasku naszej mieścinie.

6. DZIEJE GlVliNY EWANGEL.ICKIEJ §r KCYNI.SYNAGOCA ZYDO WSKA.
kościele i gminie ewangelickiej poctaje nam sporo mater-

.].1'" 
,O ,1rr.:'o. 

kcyński }'uss-Hippel w swej broszurce: ,,Aus Ve;:_

:i_l9i:n"''_und Gegenwart der ewangelischen Kirchengemeincle
J\,\lIt zLlm Ęlnwelilung.stage der neuen Kirclre anr 3o. X. r9r3'.,Pastor Fuss-Hippel, który był zaciętym hakaitystą, oplru:ą.dzieje erł,angelickie gmirry- kcyrisliej, daje narn takze ńaly obra,-zek historycztly rlziejow Kcyni i Poznariskiego pod parro*anie,npruskiern, riaturalnie w zabarwieniu niemieckiem, łalekiem o.1prarvdy, Broszurka pastora-hakatysty ma na celu zohydzenie
'vszvstkiego teg,o, co polskie, a \Ą/)/wyu SZenie kultury protesanckł;-nienrieckiej. Jako przl,klac1 prrytóczyc wystarczy ttrtaj kilka
ury-r,vk$q, z jego broszury.

l\a szirłyrrr wstępie p. F. H. pisze: ,,rJie dlteste GeschichteuIrserer ewangelischen Kirchengemeincle Ęxin ist, wie c]ie c]esgatzen Posener Lancles, eine Geschichte, rł,elche von viel Bluttli,, l'rónerr, von g'ausamer verfoigrrng uncl hżrtester Bedrtickrrngztl sa8en rł,eiss, r,velche aber auch zugleich ein zeugnis von clerl-rniiberrl,indlichen kraft cles Ęvangelitlrns ttncl der Glaubenstreue
unserer \-ńtcr i.t.'.,)

-ilbo rla innen nriejscu: ,,Ęine <jer. blutenclsten Wunden irrralten Ki,l:i::,ejch Polen waren clie inrrrrer rvieclerholterr Glauben.l-

') Po :olsku: lr.iajstarsza historja nasze j gmin5l er,vangelickiej
rv Kc5ni, t..k ,ir]< listcija całej ziemi pcznańskic., mówi nam dużo o ptzej,ściach pełnr-ch łc;: i kirvi, o przeżyciach pełn-vch okrutnego prześladoilraniai ciężkiego uciskll jcsi ona zalazem świadectwem ntezmożonej siły naszejer,vangelji i eorli.,,.,ej rr.iarr- nasz.rlch ojców.
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berlriickungen uncl Verfolgurrgerr cler Dissidenten, d, h, der

Protestantcll Ll. s. \v, 1)

To pisze b. kcl,ński pastor rrienriecki, wiclocznie niepomlrv

wyr,vłaszczeń, ustaw kagaricorvl,c]l, l<olonizacji i politl,ki ekster,

minacyjnej, stosorvanej prue, r,ąd;lrusl<i rvobec Polakóu,, Trvier-

tlrenia pn.toru F, Hippla są bezpodstarvne i wypłyrvają jedvnie

z, 1ego nienawiści clo Polaków, Ogoł historykórł, uznał l]olskę za

,byitol.rancyjną w stosunku c]o il-rtrr-ch lvyznań, jak np, Nietniec

}1einrich Wuttke, znawca historji polskiej, a zwlaszcza Poznltl,

skiego, który pisze w srvem dzicle: "Stidtebuch des Lantles

lrosJn,,: ,,Der polen Natur neigt uberhaupt rricht zur Grausam_

keit; <ier 3cbilclete Pole ist gutlrrlrtig Lrnr1 gibt siclr dic Miihe

Ge,i,valttótigkeiten zu steuern 2), '[ak 
rr t,glącla więc pastor Fuss-

Hippel, pisząc o ,,Grausatrre \,/erfolgutigetl", lvobec porvagi natl-

korvej tej rniar1,, co Heinrich Wtrttkc:

Widocznie pastoror,vi F,-Hippelorl,i chodziło o uniewinnie-

niedztalańrządupruskiegolr,obecPolakL-,u.pr7e7-fzucanięka-
mieninatycir,którymsięrzeczl'rvistakrzr'rr.riadziała,Zdziełka
p. 1.'uss-Hippla dorviarlujemy się pozatenl blizszl,ch szczęgółów

orozrvojunietnczr.zrlyrvKcyniioliolicrl\r?\7ńpclrt.staniugmin1.
e\vallgelickiej rv Kcyni,

Jttż lv roku t77g Nierncy-ervangeiict nl , I(cvni i okolicy,

(n,idocznie koloniści Fiyticrl,ka \\lielkiego : , lr zięli plan lr,l,bL1-

dow,ania c]omu mocilit$Iy §I l(cyni, RokLr l;St ,:erląl tutaj pierri-

szy kościół ervangelicki nrniejszl-ch rozlllli,i"", , Pastorzv z Cho-

,ii;"Z1,, Szubina, \1rocz1,, ł-a'lliszvlla i \l,ii:_ ', ,](ż,\żali tlo Kcyni

clla ortprarviania nabozeiistrr" \\' ro,"Ll : \:- ,-:znal rzącl pruski

reskrl,pte- ninisterjalnym (z I5, \ t i r S:; i kcr,ńską gminę

"*,urlg.li.ką 1nko ,,"rrroc1,i,ln,t, R,,,:": , S34 grr-rirra rtiemiccl<o-

ervang,elicka rniaia liczr,ć 3,ooo,1,_::z ;r,-, ir,i qrnin_l prócz tniasia

należało około 88 rr.iosck i osa,l ],rr,,_, iu ltcvlisl<iego,

Rokur845rvl-buclorr.:11161i.}i6r.tlirr-iększr.kościołe\lianxe.
licki, ponielvaz star\-, zburlou-a::l i"-rokrt t78I, y"s7,}-stkich kolo_

1) Po połsku: Jedną z najs-;t,cc-j \,1ylr",incr-ch ran rv starem. Króle,

str,,,ic Polskiem b5,ły rvuiąż sic po," I_:;,:':,,r e _i:ki rviary i przcśllclou,,lni,r

dysycleirtól",,, t. j. protestantórv i t, d,

') Po polsku: Natura Polaktirv nie jest skłonna do okiuc eństlv;

Polak rł,],kształcony jest dobrodusznv i stiIa się zapobicc rvszelkinr

grvałtonr.
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-,<:,l\\,. coraz \vięcej napływających r1o naszvch ziem,
.::c riie mógł.

pomie-

Roku r87o podzielono gminę elvangelicką rra 3 części (Kcy-
lla, Kowalervo, Sipiory). Okolica I{cyni zaczęła się w tych
czasach coraz ."vięcej niemczyć i zapełniac er,vangelikami, Gmina
es,angelicka Sipiory np, Liczyła w roku r867

t . t 6z ervangeliktlrr-.
I9 1uterall,

z49 katolików,
7 ży r1olv .

W roku r9oz kcyńscy l\iienlcy,ervangelicy rr,l,buclorvali sollie
t. z!v.: ,,Evan€ielisches Gerneinclehaus", t. j. dom Iglj6lyy \\lzg1.
paraf jalrly.

W roku l905 ut\vofzono rrier]aleko I(cyni nową parafję
ervalrgelicką, rv skład której rveszła rvioska Dziervierzewo i okolica.

Rozpanoszenie się zr-l.iołu nietn.-ewangelickiego lv Kcyni
i okolicy bi,ło następstrl,enl frł,nrarki zielrlią polsi<ą, która rv tyin
czasie z rąk polskich nlagnató.'y za grcsz juiJaszor,r,ski przeclro-
cfzjła lt ręce pruskiej kolollizacji. W. tyrn tak clla nas nader
st,ltutłrvrn okresie sprzeclar..czl-kostrva rrie;erlna połać ziemi pol-
sl;icj przeszła -,v ręce niemieckic i clo clziś clnia się rv nich znajduje.

W roku I895 np. \Ioszczr,ński sprzeclał kolonizacji rJobra
rycerskie Dzier,vierze,"vo, a pruski,,rrzącl kolontzacyjny za,Jecy-
rlorvał rozparcelon,ac Dzier,'ie rze\yo rrrięr,lzy N ie nrcórv-ervangeli-
kow. Za przvkładt:rrr \,{oszczr-ńskieg,o pocląz),li rvrret inni, Roku
r9oi Kcllstant,,, Sulerzyski sprzec]a1 kolonizacji Górki Zagajne,
a Dr,rclv (}iierniec) oddał kolonizacii na 1;arcelację Zarcz-;,n. Z ra,k
p. E, Rogalińskiej przeszła rv r. I899 r.,,ioska l(rólikorvo \,v ręl]e
kolonizacji. Irtrapłyrv Niencórv-er,angclikór., rv okolicę Kcviri, Jo
rł,iosek ongiś polskich, clziś rozparcelcrlarllch nrięclzy ]<olonistó rv-
7lr zyby szólv, rvl-rvołał potrzebę pobu ilor,arlia l<ościola erl angclic-
jio-nienrieckiego l,ve rviosce f)zielvierzer..iel ]<ościół tell rr-r.buclo-
wallo lv roku r9o3. N{irrro utr,vorzenia norvvclr parafij e\vang.-
niemieckich lv okolic1, I(cyrii, liczba czlorlkórr. ervailgelickiej pa-
rafji kcyńskiej zaczęła stale rvzrastac.

W roku r9o5 kcyńska parafja err.arrgeliclia liczyła t,76t7
ervangelików, rv roku I9Io - z,7z6 e:tangeJikorv, rłl roku 19II *-

.€.8I3 e,lvangelików.
Wobec tak świetnego rozrvojr-r protestantyzmu \v Kcyrri

i okcllicv, rv roku l9tzll3 pobudorvano nowy l<ościół elvarrgelicki,
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który dzisiaj jeszcze istnieje. Kościół ten z wieżą, która iest
54 m. wysoka (miał borviem ptze:vyższac katoiicki klasztor), jest
masywny i przypomina cośkoiwiek styl gotvcki. },Iie robi on
jednak ładnego wtażenia jest on jakby intruzem \v symetrycz-
nym i naogół pięknym krajobrazie kcyńskim. Niemcy wyposazyli
swój kościół bogato. Obraz lv ołtarzu, z ttzech części się składa-
jący, jest dzielem artystki, pochodzącej z Kcyni 1). Bogatl. liclr
tarz, dalej największy z dzrr.onów tegoż kościoła, jakoteż tóżne
witraże i t. d., są darem członkólv gminy ewangelickiej. W ok-
nach kościoła umieszczono 6 herbów okolicznej szlachty nie-
mieckiej '). Herby te mają byc dokumentem niemieckości Kcyni,
Pozatem znajdują się w kościele herb b. prowincji poznańskiej
oraz herb z Bialym Orłem, t. j. godło tniasta Kcyni 3).

Kcyńska patafja ewangelicka, jak podaje ,,Słownik Geogra-
ficzny", na|eży do diecezji szubińskiej. Jeszcze w roku r83z
kcyńska parafja ewangelicka należała do superintendentury w Łoi.l-
żenicy a). Z szybkiego rozwoju kcyńskiej parafji ewangelickiei
wnioskować można, że niemczyzna polvoli zaczvnała za|ewac
naszą polską mieścinę i okolicę. W rrrieście samem (podaje pastor
Fuss-Hippel) mieliśmy w r. I9Io: z.795 katolików, 65z ewan€ie-
lików, zo3 żydów, 

- razem: 3.650 mieszkańców.
Powstanie Wielkopolskie połozyło kres polityce pruskiei;

dziś Kcynia liczy (r. tgz4): 3.346 katolik6w, 3z6 ewangelików.
48 żydów,

żydzi kcyńscy, swego czasu batdzo liczni. (o nich będzie
mowa na innem miejscu), posiadają rł,łasną s}-nagogę. pięknie
z cegły mllfowaną. Sl-nagogę tą budou,ał przed mniej ,lvięcej

5o 1aty buclorvniczr. Stabrorr,ski - Polak, Przedtem żvdzi po-
siarlali s),nagoge,]rervniana.

1) Dzieło hrabiny Fredy r,. Itztlplitz, (lrr, Itzenplitz b5,ł dawniej
właścicielem Wojtostwa, przez \iemcórv przezrvanego na,,Hertzberg").
Obraz podarowała hr. Klaudja v. Itzenplitz.

') Są to herby rodzin: von Busse, v. Colbe, Graf ltzenplitz, Gmt
Bredow, v. Treskolv, v, dem Knesebeck (herbv polv.vższe są darem wyżej
wymienionych rodzin).

3) Dar miasta Kcyni.
a) Pattz ,,Verzeichnis des Bromberger Regierungsbezirks". l833,

Bromberg.
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r KCY§]IA PCD pANoWAIliEh/i PRUSKIEh4
(POWSTANjE Z ROKU 1848 I 186:*) 1).

T,

R.oku l77z nastąpił l-szy rozblór Polski. W czasie, gcli-państwa zaborcze układały się z Sejmem polskim o uznanie roz-bioru, nienasycony Fryrleryk Wielki na rł.iosnę roktt l773 posun:lł
swe gfanice jeszcze dalej w głąb Polski, poza iinję wprród usta-loną. Przy tem nowem posunięciu granicy Pruńy zajęli Cho-dzież i Kcynię, leżące już o z mile po)a ńnją zaboru

Drugi Taz, w toku ry74 Fryderyk Wielki, łakomy na ziemię
pols!cą, zagatnął bezprawnie, mimo oporu króla Stanisłarra Aug,r-sta i Sejmu polskieg_o, miasta: Bułryr, Trzemeszno, Powidz,
Witkowo, Mogilno i Gąsawę. Polska *ó*.r", była bezsilna,

W roku 1776Prusacy zawarli z Polską konwencję i ustaliii
norvą granicę, która jednak pozostawiła prz1, Prusach następujące
miasta graniczne: Bud,zyn, Margonin,' Gołańcz, Kcynię,'Znin,
Gąsawę, Mogilno, Gębice, Strzelno i Gniewkowo. Granica szłaniedaleko miasta Kcyn|, t. j. między Kcynią a wioską żutau,il1,
pod Królikor.venr i wzr]łuż Noteci.

Tak lvięc lv roku 1773 polskie rniasto królewskie
dostało się .r,v ręce pruskie.

Autoro.rvie nierrrieccy wszyscy przyznają, ze Kcynia w cza-
;ie, gdy Prusacy przejmo.1vali miasto z rąk polskicń, posiarlała
latdzo rozwinięty przemysł garncarski i że prowad ziła ożywionv
handel garnkarni. (Miasto posiadalo,la''r,,''i"1 .".r, g"rn.rrrxii jeszcze dziś posiacla ulicę Garncarską). Roku r775, tl1. .ln, d.u-gim roku panowania pruskiego w Kcyni, miasto ,Lło ,ię ofiarą
rvielkiego pożatu, któty zniszczyl nieomal cały dobrobyt miasta.
Kc_.;nia wó.ivczas bard,zo poclupaclła; lv roku 1788 liczyła tylko
r 16 domów i 895 mieszkańcórv.

Prusacy dośc wcześnie zaczęli kolonizować okolicę Kcyni,a z*,łaszcza pas naclnotecki, osarlza jąc wszędzie kolonistów nie-
mieckich, których Fryrleryk Wielki sprowadzał z całl,ch Niemiec.

Kcynia

J5

1) L dzieł Kcyni w poł-staniu 1848 r. i 1863 r., opracowano na pod,
stawie tajnsch akt miej§kich, których dotychczas nie wykorzys,tano. Aktate (Acta des -\lagsiirats zu Exin, letreffend den erneuten Polen,Aufstand
von 1848, Landes,Polize\-,sachen. Speoialia) rzucają nowe światło na dziejet. zw, ,,kosrnjerki" z roku 1848.
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kronika nriejska, fragnrerrtarycz,na i niezbyt dokładna, nie

poclaje nam nic o przejęciu l{cl-ni przez Prusaft$ly, jakoteż o ich
pierwszl.ch poczl.naniach rl, nlieście.'l'ak samo milczy o Księstlvie
iVarrr".u.kiern (I8o7_r8r3l. ,1o którego Kcynia należała i t, d.

i t. c1, kronikarz kcyński z tychze czasów nic rrie umie nam po_

lvieclzieć o zmianach polityczn\.ch z epoki }dapoleona i z trastęp_

lrvch 1at.

Skilclinąrlrviemy,żeporrladkuKsięstrn'aWarszau''skiego,
Kongres Wiecleński w r8t5 ,, 7;.i,,r\, ?r7,yZnał Prusakom Kcvnię
vi]taz z bliższą i d,alszą okolicą. \\-te,]r, tez Prusac}r zorganizowali

t. zrv. obrvód regencyjny b),dgo,i:, ro,1zielony na 6 powiatórv:

11,ylzyski, bl,clgoski, czarlrkorr-ski. ",,1,1rolviec]<i, inowrocławski

i gnieźnieriski. Do polviatu \\-\,r7_..,_iir,!,]l llależały miasta: Wy_

.rysk, Łobżenica, Wysoka, }Iiasteczi,,,. :{cvllia. Gołańcz, Szamo_
-l: .in i }Iargonin. Z rlnięnt l. I. i8i§ ,_::,,,.,_,::. ,]](l porr-iat szubiński,

do którego przydzielono l(cynię,
Dopi"ro.naclrokiemr84.8rczi-...'z:..tkrorriliarzmiejski

1lroclrę szerze1; z tego czasu istnieją r:a-" li >,_:]::,i;le akta iniejskie,

l<tóre riam rlośc szczegółolvo przedst;l,,,.::.- , , .:.:].,ri roiitr rE48.

\\r roku I84B (pisze kronikarz i]_]:,:].. _,, rl,iu r8ó5) ocie_

grała się na tutejszym rynku, jakotez ,,,. _:_.. : ll,:.ście l\.alka po_

nrięclzv jeclną kompanlą z_go bataljo:,_: _ _ l ..i^,_: lar-rclrYery a po_

rr,staticami_l<csynjerami. Walkę tę ur!l.::. , , ,:. , iirlał porvstania

z loku lB4B.
\Vrokul}5zzaśpisałburllistrz-..::l].ŻĆ..r.rcliui848,

WnocyZ7na8rllajaStoc7,onorrK'...:......lt]zr.ill.ur.
gentami a żoł,nterzarni 5 kompanii I _ ,_ ,:_:._._, 

,., 
11 ]l,ićr},. ktclr1__ch

i-.rr.rrg.n.i napadli, ptzyczęm paclło o^,i ' -:l,urgetrtórv i 3land-
rverzystów.

Liczba poległirch kosynjeror! ic:_ l:,,i:i] izona. oclrralazł,em

akta nriejskie, dotl,czące,,ilen erlleutti] ] ,,:l -rtlistancl von r84B",

\\r którvch potrvierclzenia tak \\,\,:,_ a:l: iiczll1, poległyclr nie

zna|azlem.
\Ąr parrrięci Kcvnian zl-je uicś,- ,, l!-tit poległych kosynje,

rach, którzy spoczyrvają na kcl,riski;i] ,:]]ci]tarzLl,

Weclłr-rg porvyzszych al<tórv rili,]silclr, których dotąd nikt

nie -nl,vzyskaial" ł-,istorli powstania z rr:l,il-t I848, sprarva porvstarria

kosynjerórv rv Kcl,rri przedstarvia się nlł,tlpu jąco:

- Już w mafcu i krvietniu roku lB48 naczelny prezes

w. ks. poznańskiego von Beurmann oraz landrat polviatu szu
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bińskiego, \\''ernich, w niepokoju o losy W. Ks. Poznańskiego
wobec zbrojnego ruchu polskiego, przesyłali na ,.ęce burmistrza
kcyńskiego pisma urzędowe, w których zakazyv,ano kowalom
prostot,ania kos, jakoteż gromarJzenia tychze, by uniemozliwić
lur]ności polskiej t. zw. ,,kosynjerkę''.

Z aktów dalej rvynika, że rząd pruski był niezdecydowany;
nie wiedział co robić. M. i. wydano bowiem instrukcję, aby
na tazie nie aresztowano polaków za zryrvanie orłów pruskich
(geringes \,zergehen) i nie zeztvolono na transport aresztantóvr
politycznych do Byclgoszczy, by nie rł,yu,ołyrvac rozgoryczenia
wśród bydgoszczan. Pod datą 17. IY. r848 pisze rejencja byd-
goska, że należy podać waitość stanu posiadania polskiego i nie-
mieckiego (żydów wlicza się do Niemcórv), dla stwiłcl zenia,
które części W. Ks. Poznańskiego w pfzys złości należec mają cio
,,Deutscher Buncl", a które lv ,,sensie polskinr'' rnają byc ,r"or-
ganizorvane.

\{imo to jeclnak wojsko pruskie rozlokorvało się w okolicy
Kcvni (5 pułk huzarów Bliichera i 14 pułk land.o,ery), jakotez
zac zęto zaciągac cl o wo j ska,lv szy stki ch polal<ów-lancirv erzy stórv.pierrvsze traruszenie spokoju w kcyni miało miejsce 9 krvie-
tnia, kiecly, jak w aktach rrapisano, oclbył się ,,ein Judentu,mult''"
Jak wynika z raporttt magistratu kcyńskiego, drria 9 kr,vietnia,
po południu o gocizinie 4-tej, rlrvóch chłopór,v wiejskich kuporvałr,l
na rynku kcyńskirn bułki u piekalz1, zyclowskiclr w jatkach. (Ma-
gistrat przy tej okazli stwierclza, ze lv Kcyni znajrlują się jecĘnre
piei:arze życlorvscy, którzy inimo niskich cen zboża clostarci raią
ludności najgorsze pieczyrł,o). Bułki, które żyĄ2i rvówczas owyln
chłoporn oferorvali, były mało rvartościołve i narł,,et połamane.
Clrłopi polscy pozwolili sobie rra krytykę tego pieczyl,va,, co sięjednak zyrlom nie podobało. żydzi wówczas pano\\,ali rv Kcyni
ri-szeclrrvładnie. Koło jatek żJ.dowskich stali synolvię czy tęż
czeladnicy żydowscy, ktorzy bez większego porvodtl rzucili się na
orr-r,ch chłopów polskich, by ich ukarać za śrrriałość kr,tykowan'a
tortaru zvdołvskiego. Do piekarzy ptzylączyli się rł,net rzeźnicy
zl,dorvscr- oraz dwaj żanclarmi miejscy. Wobec tego, że po nabo-
zeństrvie nieszpornem właśnie polacy zaczęli rvychoclzić z klasz-
toru, przvszło r]o bójki między żydami i Polakami. żandarmi
stanęli po stronie zyrlow-skiej i aresztowali owyclr chłopów pol..
skich wśród krzvku żyd,ow, którzy czując włacl,zę po ,-.J stronie,
rł,ołali,,Schlagt die Hunc]e tot, iegt sie in Ketterri'' Pol".y, choć
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byli w rviększości, zaclrowaii się t-lośc spokojnie i pozrvolili na
aresztolvanie chłopów. }dad rvieczorerrr iedrlak zebrała się większa
grupka Polakórv przet1 atesztem i zL-ż:Llaia rr-r,puszczenia uwię-
zionvch na lvoltlośc. Policja, bojąc sl., ,,,,,zburzonego tłumu, w,y-

puściła chłoporv z atesztl7, co się znrl*- ż,, 1om nie podobało. Nia

rynku zebrało się dtrzo zydolv -- br]r, :::l około 2ao - i zaczęLt

utząrlzac t,ieikie hałas1,. ZęszIi się ta^:- P,llacv i l{ierncv, którzv
dopiero z trudem uspokoili hałastr jlcr,.-:, z,,,,1otl,.

życlzi lvolvczas \v Kcyni byli bar _: - iiczni i rządzili nieofi.
cjalnie miastem. Tegoż samego dnia :::_::.:-1i do rejencji w Bl,rl-
goszczy pismo zbiororve, w którem p;:., ls:;_rr-ili stan tzeczy zl7-

pełnie fałszywie, nazyw- ając to zamte:z:.:-_ : : .,l c zźl_tkiem prrrvstania
polskiego. żydzi z prawclzirvą perficil;_ z- :.,,,,,sxa pisali:

,,Wir schweben in Gefahr, cla ,,t,:: -,::c \Iilitór unci Po-
lizei sind."

,,Wir vertrauen mit ganzęt Hi:-.:.: __..- 1tn preussichell
Schutze, und beantfagen deshalb bei E-:,.: ś,,,iliglichen Hoch-
verordneten Regierung, da Gefahr im \-e::_-. :::. |tc,chgeneigtest,

rech bald
I) eine Abteilung N{ilitór hierher z,: :, - _:::ien.
z) einen provisorischen deutschgesi::.:c: Biirgermeister an

clie Spitze der hiesigen Polizei zu stelie:. ::-, dles unr so mehr,
als cler gegenrvżrtig hier stellvertrete:: ,. ::,.: ..rmeister (Steje-
rowicz) ein echter Pole, ohne alle Sympa::.l. :,-:: Deutschland und
ohne alle kenntnisse ist".

Tak żyd,zi wówczas pisali. Pod tr,::: ,".,:.l:sslem poclpisali się
jako,,Ęrgebenste Biirger", najlvybitnie:.: : ::-lstarviciele gminy
żydo,1ł,skiej u, Iiczbie 47. (I dziś w sto.:::..;,_: lo rvłaclz polskich,
jak to zaobserrr,orvać miałem okazję, - 7,.-:,;,.lla lvnioskach i pis-
mach do właclz podpisują się ;ako ,,najrr,:.::-.::isi obl,rvatele").

Dla ,,urviecznienia" orvl,ch ż1 dorl, ri, :,anrięci Kcyni poclaię
niektore nazwiska, 1eszcze dziś ,,aktua.:-_r" rr- Kcyni: lVittrve
T,. N,[oses, H. Rosenthal, Nloses Siisskin,l. \iarcus Hirsch. J. Le-
lvinsolrn, Leib Simon Chick, FI. Moscs. Gl::oI1 Krakou,iak, _Tacob

Sijsskind, Bendet Robak, Samuel Rarvtczcr. Hirsch StisskinrJ,
Woli Nlarcus, Dawid Cohn, Gerson Jerochem. \feyer Bendet i t. C.

Następstwem zdetzenia Polakórv z żydatni w dniu 9 krviet-
nia było, że chłopi z wiosek Malice, Szczepice, Turzyn, Rzemie-
nien ice i Szaraciolvo w dniu Io kwietnia pocl ciowództlvem Roz-
marinorvskiego, urzędnika gospodarczego ze Szczepic Kościri-
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liu 9 krviet-
,:l. Rzemie-
It\',,em Roz_
:c. [iościri-

skiego z W. Suchoręcza oraz Piecirorł,skiego z Ttr.:z-l-na, (którz1,
zawsze, jak to komisarz obrvorJow-1, Nelte- donosił ,.;.rr.li, ,*ąnienat,iśc clo rząrlu pruskiego okazl.rvali) 

- lvkroczyli clo"miasta
rólvnocześnie, idąc z łvszystkich kierunkórł, świata. Chłopi ci byli
uzbrojeni w kosy i widł;,. Na rynku kcyńskim wszystkie odd,zialy
złączyły się w jedną całość. Potem z okrzykami : ,,I.{iech zyie
Polska!" kosynjerzy udali się na skraj miasta, przy szosie nakiel-
skiej, gdzie cały oddział się rozlokował.

Wyżej rvymienieni trzej ptzywódc.v uclaii się clo komisarza
Neltego i żądali ocl niego grł,arancji, żeporząrJek i spokój rv mie.-
ście nie będzie nafLlszony. Na zapvtanie komisarr" N"it.go, .o
było powodem tego zbrojnego w-ystąpienia, przy.r,vódc1. odfowie-
dzjell, ze polscy mieszkańcy Kcyni, obawia.ląc się zaczepki ze
strony Niemców i żydow, poprosili lud okoliczny o po-o..

Kosynjerzy zachowali się poprawnie; mimo nalegań komi-
sarza Neltego otaz ówczesnego proboszcza kcyńskiego, ks. Plu-
cińskiego, nie chcieli jeclnak się rozejśc do slvych wńsek, stojąc
na straży mienia i życia polskich obywateli nriasta.

Ostatecznie jeclnak, przekonawszy się, źe w mieście panuje
spokój, rozeszli się.

Dalszy raport magistratu nosi clatę 8 rnaja; lv tymże rapor-
cie burmistrz miasta, stejerorvicz, clonosi landratowi o rozruchach,
.:tóre miały miejsce w nocy o r-szej godzinie z 7 na 8 maja 1848.
F:rrrnistrz pisze mięclz1, innemi, ze rv clniu 7 maja, po nabozeń-
s:',-,,ie około godzirrv r-szej rv połuclnie, przyszło do małej sptzeczl<i
:: :.dzr. chłopem polskim a życJ.em Szmeją rv szynku tego ostat-
nie:o, Wojsko jednak, które od pewnego czasu w mieście kwate-
r:,"",alo, poskromiło owego chłopa. Poc]obna scena miała miejsce
u :-.-]a, szynkarza Lewinsolrna, który posprzeczał się ze swynri
pa:. -,iami. Po krótkim jednak czasie uclało się porządek .tv mie-
Śc:- : ,,-., szynkach zaprowadzic, a zebtany \ucJ rozpędzić.

:,:l\a godzin poźniej za to, w rrocy około godzinv t-szej z,a-
,,,,3no rvojsko, n, mieście kwaterujące, wieścią, że rv rnieście,

.,,, całej okolicy gromaclzą się kosynjerzy. Wnet rozpo-. : śr,_li] nocv strzelanina. Domy .r,r, nlieście byłv zatr,-
. :::::::l,-,Ść panorvała rr,szędzie. \Ąrnet jeclnak miasto cale

:,, ]:-ilLllle TTczvnili fn nnlvcfqłin,. ^^,]^-l^i^^ ^-r^--,:,,::-ilulll€. Uczl.nili to porvstańc1., podpalając czterv
,,, .,,,_.,,-,-skie i niemieckie, które stałr- na skraju miasta, or1
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Rozpoczęła się lvięc rvalka kosl,n jel lrr- z lvojskiem pruskien,

którc nie zbyt bohate;:;" ;; ,pi,"io" Cliicerorl,ie pruscy, kwate-

ru jąc,, w Kcyni,, *,;;;;::ff*.li lli,l:']'].i. 1"1;""j1,1'"Xji-'

"* "' i|.o; ):;l1: i 1l",:1'1.1 
lrr_ : ::',1l":';.,'',', J l']:':' ; ; ;'.l:

się napelniło k osyn j eraTt : 
N1:,_,, 

^t11,lli:i,r, _,...,,,,,,., bu r,_,, i rtrru
i Ńi.*.ó,,, szukac broni i 1*u",,], ,),^:

.otraty po obu stronach był_v następu]ące:

zabitych: r }f,iemiec, 4 kosvnicr",,",

rannvch: z Niellrcólv, 5 l;otl-r:, : ,,;

Weciług opo"luaoi starych kc),nian,.1: _,__',:"',:i::Ti:;:

czaniu clo miasta '""j*"" 
przyl,łitala ,sal,i, 

:,:: - 7,," Jzi 1rcl,rlsc_v

poclobno strzelali "-';i'",;-,;y.:h 
do*o" , ,,::lczając,ch ko-

svnierórv. Wojsko uciekając z miasta,,z,osie,,,,, - ^arabirr 
i r ple-

cak (rvedług,ii,j"l;;;;',lo,""l .- i nic 7,?:" ,::-"_, się dalej jak

.v Nakle (rB km, za Kcynią),
ilannych ",.;,;;;";,o'- 

,ut" kla,zi_,:: ,, ]..1sze 1osy ,"v-"_

pfawy kosynjerów lu ł,i",", ̂
*,li 

rr::,.;,_ , 

. ,._,i",."",";i;_
ir"pojon"l" nie unriano, cz,y też ue

czaso\\iego zrvycręstlva rv Kcl'ni,

Czego "kt" 
;;;-a,*"";, uzupełn:c " - , :l,it,nie na ptltl-

stalvie opówiaclań starych_ k",:"', 
, ,^

zar az po,"j;-;: Tl.:,l i.TT:;i i,,, " -' "',''.,::.i.:';:;l-

:):,,i"li.':T;: il::;:-;;l:*i"i?il",,,,".1 
",,,::;,;i),

ń^r^iut", za rlnia białego, do upolotr,,.',

,,l,] rlliłstel",,".,,ii":r;1,1:r::},'",,']. -'', .',l,.'.,r,[i.n
ż.cln ,,r. rqku r lra rynkU ZaCząI 0O lltLLl ,tnorr.;tl

tlo zaprzest""'",l*,i,-,,,^a' "a"nl',']], ",;,]* ?|,.1,"i"",
;.r,r."r" zbrojn1, i rvezrvał iclr do opt1 :,--,

r,r,obec t"go ,up",,stali <1alsz_vch pc,_ll,_:' ..-11 lr- rionraclr z__vclorv-

skich i opuścili #J;' Ń; ;;ii,11 .,,,.,, 
;.,,:':'i.:ji i:.Jffi;i;

ii.yn;, ktOrej posiadanie kosvnlerz,,

a którą tlez, strzału Niemcom z pol\,I^:.:], ,l 1r]ali, /

,,Kara" ,u'7"o ruc1r zbroinr, :"l :,_: ilaszego była okrutn;r,

ld ierrr cy zenrścili,;.'; ;; "n, " 
ł,.,1b 

1 : _:]|..] "U 
nazrł'ali kosYn j cr'-

'-' 
*"]])u, 

1'ł],ł l11; ,] ,LT:::', 
i"", komisja ślctlcze,

ktclra kaz,ał" ",])'"*lC 
poa,j"un..ch o lvspółudział obywateli,
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Lllr,ięziono m. i. stolarza Biiskiego, Józefa I{,owalskiego, korvaia
}{ichała Duszyńskiego, iitófy kosy prostował po\,vstańcom, clzięr-
za\vcę liempczyńskiego (cfr. akta miejskie).

żyrlzi kcyńscy nrieli teraz jako denuncjanci pole do dzia-
łania, codziennie zjawiało się kilku żydków lv magistracie i poda-
wało cio protokółu materjał1, obciążające obywateli kcyńskich
i okolicznych, którycil za udział w powstaniu trastępnie areszto-
\vano. Protokuły te do dziś się zachowały. Między in, rvłaścicielzł
majątku Malice, Zabłockiego, przy ataku na Kcynię .lvidzieli
kotrno jadącego: żydzi Abrahamsohn, Szymek i piekarz Rosen,
od ktclrego Zabłocki dotąd nawet chleb kupowal. życl Hirsclibcre
i Heirnan Aronsfelcl zeznali, że widzieli robotnika Michała Or,
łorvskiego, jak ira rozkaz burmistrza Stejeron,icza fendanta kas},
rniejskiej Batora, przeszttkir,r,ał domy z).dorvskie w torvarz1,5f,,yię
kosynjerórł,. Jako,,lvspółr.r,inn1 ch" rvynrieniają protokóły: robot-
nil<órv lVojciecira Zal er,r.sl<iego. N{ichała i J ana Korzenielvskieg,:,
Jana śpiervaka i Stacha Dunorr,iaka, którzr. mieli rzekorno rozkaz,
czurvania nad życlkami, zamierzającyrni uciekać z miasta. 1)

Z dalszych protokółów wynika, że kosynjerzy, wypędzając
u.ojsko z Kcyni, zclobyli buty, pistolety, karabiny i różne części
umuncluror,vania, jakoteż wzię|i clo niewoli kilku landrverzystórr,.
(O porvJ,ższem nie ma żadnej r,vzmianki w oficjainych raportach).

Z porvoclu polvyzszyclr denuncjacyj nastąpiły dalsze afesz-
tor,vania. ł,{ięclz1. innr-mi aresztowano na Toz,7<az lanclrata Wer.-
lliclra, burmistrza Stejerowicza i renclanta kasy miejskiej Batora,
pp, T{arłowsltiego ze Słtrpor.vy, Ulatorvskiego, Dutkiewicza Anto
rriego i Griinerta, i to na mocy denuncjacji zyclćlrv Salingera
i Juljtrsza Nochema, daiej rzemieślnikórv Petrl,korvskiego, Jana
Paprockiego, garncatza Szynrańskiego, robotnika Szerzyńskiego,
stolarza },liichała Samtera, stolarza J ana Str 4, że.r,vskiego, robotni -

kL;r,,, \Iusioła, Burzyńskiego, Naclskakułę, Haclricha, Kędziorę,
_q;::li:,sliiego i lvielu innych. Z polviattt rvągror,vieckiego posąclzc-
no i jtnttncjorvano Florjana Wilkowskiego z Wapna, ek-onoma
Ri,jlil..-ha z Wapna i ekonoma Krettzera ze Stołężl-na.

l; H \\'uitke pisze na marginesie swego ,,Stidtebuch des Landes
Posen'': J..,. L,..die polnischc Insurektion in Pcsrtl S. i44, Das Blutbad,
rvelches la,;l :, ,.-l..chen Rcrichten der prcussisclie n lJcerfiihrer Hirschfeld
mit Schrapnc,ls :.: Exin angerichtet haben soll, gehórt nacir Voigts,l{lrctz
aktcnmissiger D.l:.t.l1,1ng der polnischen Insurektion von 1848, S.41, in
die Rciche cler F-:ijic:t,:ll,]rn.



Po aresztorvaniu burmistrza Stejerorvicza miarrowano tym-

czasowym burmistrzem Kcl,r,ii komisarza }i elte'go, zaciętego

Niemca, który energicznie zajął się tropienienr polł,stańców, Po-

nragali mu przytem, jak 1uż \\,:polnniano,żydzi, którzy podsycali

j|nrZ"|,r" nienawiśc Niemcórł__1andrverzystórv, utrz_vnru jących po

,ajściach porządek w mieście, żałnierze prusc}r ra"effi z Niem-

cami, zorganizorvanynri w t, zri,, "Freikorps',y", bili Polakórv na

,y.,t u, ,o)kłu,i"ią. ich na kamieniu, Depcząc ręce i nogi tn,n,
titi tyi,-,ią częśc ciała do krrvi, Przv tem biciu niejeden Poiatr

zostalśmiertelniepoturborvanr',nieiedenkrótkopotemurnarł'1)
Dnia lz, V. I848 ogłoszotlo stal rvvjątkola,y ("Stanclrecht",

rozporządzenie gen. ko*"r,a, v, Colcrb i Nacz, Prezesa W, Ks,

Poznańskiego v. Beurm anfla z tlnia _: '"-, l8+8), Landrat szubiriski

11,yrJał ostre rozpo rząd,zenie śleclze::::, l tropienia porvstańcórv

także po lvioskach,
Na moc1, clenuncjacji handlarza_ -<,,:,:, ;l-,, lr -śalorrrona Benriit

Roboka, aresztorvano Franciszka L,,,, l,:- _, ,,,,,,ltq-o z N,Iiastowic,

Po strorrie niemieckiej r,aczęły się t"",, :-, , ,- - l;liałr-, które mial1,

tra celu tropienie kosy,j"o,n: i znęca::"ie na,,j rlii;ri, Bvly to

t. zw.I Biirgerwehry, S,h"'""ereine, ]r,,:zbitt,1,;r,, Freikorps'v,

które i lv I(cyni grasorr,,ały,

Dr, Stanisłarv Karu,o,,r,ski rv slve , ,:::-:,rli \\I, Tls, Foznari-

skiego"') pisze o tyclr ,,Freikorpsacl:'' - ,: 1zraialności okoio

ra.y"i, .o ,rnrtęprj e: ,,Już lv końcu llllriii: '<-\ l zllczęł1, 5ię f1l6-

,ria ,, W. K;, Poznanskiem nierll:,-,-," ,,;::liii, ochotniczc,

|riór" , zajaclłością rzucały się na bezbr,: :,-,,_-., l]'t,lakorr-,

Taki oc]dział utlvorzyli najpieri", - 1;"_",\, z Grccholina (po,l

Kcynią), r],ztęwterz;"go \i-itt 
"tn, 

1_,.. j'.'.,...,.;llitt t znatii z rr,l,stępku

n, Słripach asesof óaja"" z Szub:,,,-,l, - - ;llrli Kranter z Słonar",

Napaciaii clorny polskich oblrvattil , :,1 1lozol,clrr sz-ukarria broiri

clopuszczaii się okropnvclr olirucill]:-|.,\'. Llbie !i,a;zlc się o 1epszl1

z 1ancllverą pruską,

Szczególnie dokazyT,r,a1 scbie Gólclner, bijąc Polakorł- 1_,o

t\y ar zy, nazy w ając ich,,poi sk il-n i o s an-ri ", "pol 
sl<ieirr ścierr,v em ",

Pocl rvocizą owycl-r hersztc,rr-, którym komisarz obw.ociowv

Bulr,r,in ofiaror,vał,ir',^ przerr o,inika, banda kolonistólv nicmiet:-

r) Z onorviaditń st:,-l,vch kcl-nian (Xlaciejelvski i tseitka),

') Tom 1, str. ,łó7, "łóB i 'ł69,
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z p,ocl Kcyr-ri napadła w nocy

Ulatowskiego...
Banda Treskowa zbiła okropnie w-

starei,io l<uchatza Wieczorka, włódarza

1) Gazetr Polska, 52.

z 13 na l4 maja Rybowo, rvi,:ś

Stołężynie (pod Kcynią)
Walerowskiego i tataia

Bleję i t. r1.

Burrnistrza Kcyni Stejerowicza, deputowanego na se]m

berliński za to, że głosował za nieprzyłączeniem W, Ks, Poznań,

skiego r.io Rzesz-y Ńiemieckie j, r,bito ba,tami, związano i odwie-

ziono r1o Bydgoszczy.')
W końcu kwietnia otrzymały niernieckie oddziały ochot-

nicze goclnego siebie sprzymierzeńca w ta\< zwanych "Netz-
bruclrallr" czyli koloni stich z nacl Noteci, ,,bandzie zbojów i ra-

busiów,,, jak ich nazywa H. Schmidt. Bandy te pomagały wojsku

we rvszl,sikich egzekucjach, dokonywanych na już rozbrojonych

Polakach.
przeciwko ,lreskoworvi i jego kolegom śmiało wystąpił

pastor Theden z Kcyni, zafzucaJąc im, że oni to pierwsi zaklócili

spokój."

III.

Pismemzlz.YI.r848landratszubińskiwmyśltozpotza-
rlzenta Naczelnego Prezesa W, Ks, Poznańskiego zakazał stoso-

lvac chłosty cieiesnej za udział w powstanilr,, zezwalaiąc jedynie

na kary pierrięZne ao 5o talarów lub na karę więzienia do 6 ty,

goclrri,-Dnia zlipca tego roku Naczelny Prezes W, Ks Poznai-

skiego zakazal <talszych aresztowań i śledztw i ogłosił, że spokój

," Ń. Ks. Poznańskiem jest przywrócony,
81. przedstarvić całokształt ,,kosl,njerki" w Kcyni, na|eży

takze sięgnąć do ksiązki dr, Kazmierza Rakowskiego, który w swej

książce:-,,Por,vstanie Poznańskie w 1848 r," (Lwów 19oo) pisze,

że organizatorem en chef siły narodowej w powiecie szubińskim,

" ..,ię". i Kcyni był A. Skórzei,vski, organizalorem piechoty Ber-

lier,kawalerjiKromkou,ski.Zorganizolr,anychmianoposyłaćcio
obozu \\:e 

'Wfześni, O ataku kosynjerórv na Kcynię pisze Rakow-

ski co następuje: w nocy z 7 na 8 maja wykonał oddział party-

zancki. zebrany w okolicactr Wągrówca, Gołańczy, Łekna, Szu_

bina. atak na miasteczko Kcynię, gdzie stała kompanja linjowei

piechotv pruskiej. Nie dośc wyćwiczone szeregi polskie nie wy-
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konały napadu na miasto 2ę rł,szystkich strorr jeclnocześnie, jak

to by,ło postanor,r,io";;;",;"liły_ Prusakom rvvkonac oclrvrót ku

\,t 
",1 

o," i.or" i, "p "-,l" 
\ 

" i ",*.l,_:.:]: ;j" ::L ;i' " 
1 
"",*,.,:#,iyło oparrot,anie miastcczka, wzlęcle 

,:,: ",;,;"",.r,ri ir",
litórvcir na słorł,o ","i" 

O,:'" pLrścić rvolno - i +o sz-tuk bronl,

_}rrljan Stasier,vski rv srvej broszurce: Rok iB48, pisze rv roz,-

clziale. zatvtułolvanym: "KalerT 1arz t,ażnie jszvch ri'r-,iarz-eń porl-

CZź1: !lor\,,1a-nia roktl i§_]s",," ],a-1(,Puic: dnia 8 maia _- "Starcie

rv Iicr_rri. l tu opui.i]-n r,,..r,," ilość 1anrlrverzystórv-Polakórv

szereg,i prlrskie l stu,,,ęł" ,1ziell:ic po stronie kosynjerór,v", () po-,

.rr,rr)"- hó,lŁa niernieckie rr',ilc zą,

H. Wttttke w sl,v\-m "Sta,ltebtlcil" 
Disz-e, że poza wyPadkanri

\v f. I8;ł8, clnia r4 krvietnia__i.8ć,r prz1 "ło " Kcyni na rynku r1o

bijatyki mięclzy Polakami i Nierl'canli, Drugi raz w sierpniu, gd,v

rejerrcja ,o,ka,ała r",iiO,t* kościoła ,ś,,r, lr,arbary, któty jttż

darvno groztl,"p"a"ię,l"* i ,ie b1,1 uzl-rvanr" (\Vuttlre mylnie

Disze o rozbiórce kościoła klasztornego), Ks, prob, Pluciński

i " ,ri- ob1"l,"tel,t,uo p""'i*,tawiło się robotnikorn, nie zezwa-

laiąc,vm clługo na roz,ebranie kościoła,

Iv.
O powstaniu roku ,1863 

w aktach m, Kcyni znalazłem

rrastęptrjącą lvzmiankę: Utrzl,muje się pogłoska, jakob1, nastę_

1lującv obyrvatele ,rr;u,t, Kcl,ni na perlietr czas opuścili miasto,

bv brac uclział .i" o"i,ń"', :993 1oku 
ri lirólcstrtie Polskiem:

czelarlnicy ""u""''io'e'słaou 
Biaicki, Hiercrrinl Sobczr-ński, Bar-

tłonriej \,faciejewski, 1grrac1, Paprocki"leoii1 Brzuszkiervicz,

Parvcł Cu.,koo,ui,l" lql,huł Kacz,tnareli, \\-inccnty Orłowslti

il(otistantr.\''Iirllct,czelarlrrikgarrlczlrski-lanlankierł'icz',cz.t.
larlnik stolarski śt"łi"o"i" i rl.istlz,_ rz,ezrricki Teodor Ko"r,alski,

clalcj nauczy,t" ;;;"-;'^,] S"'",o"" s]ii i r,oźnica Franciszek Ge_

ryna, uczeń ,l"j"i,kl Jan Ka,1,,orr icz-, rrrvcllarz Palr,eł I]illert

i cieśla iu,,, lV,"ain,ii, 
'Po,u'"nl 

_ol;",-iniono 
parobka Józeta Szy-

mariskiego , !lf,'"'-"|,,bolva p, i"c.l,nią, że trama"viał młorlzież

z Rozstrzębo*,u,"Óu'l il{oli.:'ao lr,]zialu rv polvstaniu r863 roktr,

Naclto ernigrant Antoni Garczr-ński, zamieszkały w Kcyni,

1ak akta "yk",ui;, 
;-organist1, Tiari cz},ńskiego, ,nv roku r863 rve1-

born,ał -ło,l,ieZ 
"i,'ot,oti,u,t, 

Gniezna r1o porvstania i przeprolva,

clzał pol""stańcórv przez granice: po,1 Porvirlzem,

'lyle akta miejskie o r, 1848 i 1863,
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Poies]i xłsvnjerzy z roku r848 zostali pochowani na staryrrr

cnrentarzi: lcvńskim, Ź ",u"^jednak 
pamięć o nich zaginęła,

D,_,piero po l'orv,t""iu Wlettopolskienr z roku r9r9, w ktÓ-

11,6 Kcvnia wielką oa"g,"ł" rolę iako "kltrcz 
Wielkopolski",

odrr.'r" pamięc bohaterów z roku r848,

Kcyńskie To*u,"y,t*o Powstańcórł, i Woiaków, które ma

także zadani" .ru*J,,j nad pamiątkami walki o naszą wolność'

zamięrza razern z innemi towarzystwami kcyńskiemi zająć się

s^prawą grobr-r łosynjerów i pra€nie ozdobic mogiłę krzyżem pa,

miątkowym. lV podobny sposób uczczono powstańców z I9I9t,,

którzy pod Kcynią 
-;;;i" 

swe oclclali w ofierze Ojczyźnie, Lecz

ó tem na innem miejscu,

RoK 1848. (DoPIsKl),
I.

Akta miejskie jakoteż dzieła historycznę o ,1ok: 
1848 nie

ł,świetlają należycie .ra"i"łu Kcyni w ,,kosynjerce", By dać iak

naiwięcej *r."",oiifói, *go al" Kcy"i tak w_ażnego zajścia,

oclszukałem .u ,ot,l'i9"a ",1,t"i"ych.obywateli 
Kcyni, a zwłase-

cza tych, którzy ,;;;" Zycie spęd"ili w tym grodzie i dlatego

łlobrze pamiętają *ro"jr,i " ,SaS.iot", - 
i starałel 

:,:,:U "'"'
clowie<]ziec 

'"g", ";;;;;na 
kronika i żaden akt pisany nie przed-

stawia' łwie pp, Franciszka Macie_
Po kolei przesłuchałem w te1 sprl

jewskiego, Bejtr,ę, Mrchała Maciejewskiego 1S9 tat; i Annę Bia-

iecką 1ro3 lata) i innych,

Alry dać jak najwięcej bezstronny obtaz wypadków,__,l_*

,r.amięszczam poniZei,",n,,ania przesłuchanych, które stanowtą

i"UOo .r"uoełnienie tego, co już napisano,

I. Michał Maciejewski, stary kcynianin, 89 lat, opowia,la

o roku 1848, co następuje:

Miałern tr lat, gdy kosynjerzy wkraczali do Kcyni, Właśnie

bvłenr rv podwórzu ojca mego przy,pracy, gdy wieść się rozniosta

po mieście, ż" k;;;j;;"y *a,noazą, Fobiegłem z ojcem na ich

.o"'Ti]ij 
,., gdy pierw szy raz_do miasta rł,kraczali (patrz opis);

,yzii oni a.ogą oa i,o,1,oti"", Ubrani byli w kożuszki, staropolskie

kapturv. r."p"r",)" i-".rt,*"",, W ręku ich błyszczała prostan

;sz€roka i U",a,o o,tra kosa, Na czele oddziału jechali dowódcv
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Szpitalenr zajmowały się panie z t]worów okolicznych,

>zlac}:cianki usługiwały rannym. Wozy pełne mięsa, chleba i róż-

:_i,cł przvsmaków przychodziły codziennie z dworów do szpitala,
' 

Pogrzeb poległych bohaterórv odbył się nad wieczorem,

Ośmitr poległych kosynjerów, czarnemi całunami okrytych, wie-

.iono na jeclnym wielkim wozie na stary cirrentafz, gdzie ich po-

chowano niedaleko kaplicy św. Barbary, Stał tam dawnie j krzyż,

lecz dziś już się rozpadł.
Do zakończ enii rządów kosynjeró,lv lv Kcyni przyczynił się

ks, prob, Pluciński, który w clniu po owej nocy krwawej wyszedł

,ra iy.r.k, gdzie wygło.ił p."",,,o11,ę <1o kosynjeróu" Prawił całą

goa"l.r. i zmęczył się przytem tak bardzo, że krople potu wysti1-

iiły ,ru jego czole. Kosynjerzy, ktorzy z początku byli głusi na

jego słowa, z czasern, gdy im ptzyrzeczolo bezkarność, usłuchali

,łJ* proto szcza i ,orłrili się. Później jerlnak niemieckie__"Frei-

ko.psy" zemściły- się za ten ,,napacl" polski bez litości, Wszyst-

kich poclejrzanllch o udział rv kosynjerce wyrvieziono do domu

karnego w Koronowie, Także zastępcę burmistrza Stejerowicza,

który był kupcem i miał dom lv rynku, aresztorvano, Obywateloln

kcyitskirn odbierano po domach flinty i pistolety, Niejerlen z csby-

rvateli ziemskich siedział dłuższy cza§ 1v rvięzieniu, Np, Moszczeń-

ski z Srebrnej Góry siedział z Lata w więzieniu,

Gcly kosynjerzy wkraczali tlo miasta, życ\ Hirsch Salomotr,

znając rlobrze charal<ter i uporJobarria chłopa polskiego, kazal w,s,-

tocz}-c ze sklepu swego beczkę woclki i częstował nią kosynjerów,

o statni j ednak, ., porr_r-.ri.., i pr z ez <7olv 6dców ( pr z e rł, ażnie ziemian),

nie pili, ptzypuszczaląc, że żyd, dale im truciznę t1o picia, By się

p.r.konuC, i" to ,ri" tń"i""u, kosynjerzy zrnusili ży<la Hirscha,

by jako pierwszy pił; potem oni się napili, }da tem kclńczą się

zezrrania M. Maciejewskiego,
Dla ustalenia miejsca, lvzgl, grobu, w ktorym poclrowalto

poległych kosynjerów z roku t848, udałem się razem z Anną Bia-

łecką, z clomu Krus zczyńską, na stary cmentarz katolicki, gdzie

Białecka rvskazała miejsce, na którem pochowano kosynjerów,

Anna Białecka zeznała przytem, co następu je:

|)zis Itlatrr ro3 iata; roclziłam się w Kcvni i prr,ez całe życie

przebr-ir aiatll lv ń.y,i, Jako stała mieszkanka Kcyni pamiętam

dobrze rvszvstko tcr, co się clziało u, Kcyni w 1848'okt],,_

Kosvnierzv w .oku 1848 clwa razy zajmowali Kcynię;

pierwszl- raz przt|1 \\iielkąnocą, clrugi raz po Wielkiejnclcy, Przv

, ..__-ą
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konno. Przer] kosynjerami szli, jako pierwsi, strzelcy, uzbrojerri
.lv fuzje; była to przeważnie służba leśna z pobliskich dworów

szlacheckich. Między kosynjerami byli nietylko chłopi z okolic

Kcyni, \ecz także z da|szych stron, np, z Łopienna,

G.1y drugi raz kosynjerzy clo miasta wkraczali (z 7 na 8 maja

l848 roku) - 
było to nocą - 

zapalriti sobie jako pochodnie 3 sto-

doły (życlowskie i niemieckie), które stały po drodze, po której

srli. Była to droga od, żurawi, w której to wiosce mieli swą

główną kwaterę. Cdy dochoclzili do miasta, zaczęli bębnić i trąbic,

ńrłas ten zbudzil nietylko rvszvstkich kcynian, lecz także załogu-

jące w Kcyni wojsko pruskle, ktore krótko potem stanęło na

.n-rrku gotowe clo walki. Gdyb1 kosynjerzy cichaczem i bez poci-

trralenia'stoclół byli się rł,kraclli do miasta, wówczas zapewne bez

,r,ystrzałuzajęlibymiastoiwzięlibr.doniewolicałąkompanię
1andwery.

Ponieważ tego nie uczynili, ponieśli dośc znaczne straty

ptzy zdobywaniu rynku,
Niemcy,ustawienrrvszykubojorr'r-m,na.rvidokkosyn.je'

.rólt, z pompą i fanfarą się zbliżającr-ch, zaczęli strzelac, Kosyir,

1.rry, itarry szlj, bez żaclne1 osłony, zaczę',i padac ranni i zabici

,ru r.ut mielst i. Wtenczas ci, co byii na koniu (t, j, dowódcy)

zaczę|i krryrr..,-,,Rzucac się na ziemięl" Oddział strzelców,idą-

.y n. 
"""1" 

, uczylił to natyclrmiast, Rozpoczęła się teraz ostra

wymiana strzałów i walka wfęcz, Kosvnjerzr-, nie zlyażając na

stłzały lanclwery, zaczęIł z braw,urą Niemcorv atakorvać. Niemcy.

którympoclobnonawetamunicjizabraklo.ri'r.coiaiisięwkie-
.r'r.rk., N"kł", zabierając ze sobą rannl-ch na x,ozach, Na pobojo-

wislirr zostarvili jetlnego żołnietza zabiteqo, ze szczęką rozttzas-

kaną orl l<uli polskie1. N, bruku zaurlażvc b},ło rnożna strugi

k,'"i,apocałejd'roclze,ktorąNierncl.rr.iezlislr'ychrannych,widac
było ślacly krrvi, która ciekła z rvozórr"

Zabitych na rynku kosynjerótv było S-miu; rannych było

rlośc,clużo. Część z nich wyztlrorviała, częśc zaś umarła, Szpital

clla rannych u,rządzono w celach klasztoru kcyńskiego, Czte-

fym liosynjerom musiano oclląc no§Ę, a innym znót, fęce,

Potrzaskane strzałami i poźniej arrlputowane nogi i ręce |ężał,ł

po operacji długi czas rv korl,tarzu klasztornym, My chłopcv

i..yrir.y, mięrlzy nimi i ja (NL \{aciejewski) clrodziliśmy oglądać

te nogi i ręce amputorvane, Razu pe*-nego wziąłem jedną z tych

mart,liych nóg n, s\\le ręce i stwieri]ziłem, że była dość'ciężka,
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drugiern zajęciu Kcyni było dużo zabitych. Powstańcy uderzyii
nocą na miasto; n,ojsko niemieckie uciekło przed kosynjerami.
Nasi, którzy z dwóch stron rvkraczali do miasta, nie orjentowali
się dobrze w ciemnościach i strzelali narvet clo siebie.

Na drugi dzień rano wyszłam tazem z innymr mieszkań
cami lniasta na rynek i widziałam dużo trupów kosynjerów; nie
łiczyłam ile ich było, lecz wiem, ze br-ło przynajmniej zo_3o za-
bitych lub rannych. Widziałam, jak ich noszono do cel klasztor-
lych, Kobiety nosiły wodę dla rannvch. Ja taĘże dawałąm ran-
nyrn w-odę do picia.

Ks. proboszcz PLuciński z dozorem kościelnym, t. j. z moirn
ojcenl Piotrem Kruszczyńskim i z \forkorvskim, wyszedł przer,l
południem na rynek i nawoływał kosr-njerów do zaprzestania
rvalĘi" Obceny przy tem był także pastor ewangelicki (Theden),
który tazem z ks, proboszczem Pluciriskim namawiał do zgody
między Polakami i Niemcami. Pastor razem z ks, Plucińskim dali
przytzeczerlie. (zakładając się o serdeczn_r, palec), że Polakom ze
ich czyn zlrojny nic się nie stanie. Wobec tego powstańcy opu-
ścili miasto. Później jednak przyjechali do miasta Niemcy, zor-
ganizowani w t. zw. ,,Freikorpsach", biIj i męczvli Polakór.v,
Nienrcy nie dotrzymali obietnicy.

Poległych kosynjerórv pochowano na starvm cmentarzu, po
}ewej strorrie, niedaleko kaplicy św. Barbar_l-. Grób był wielJ<i:
ro kroków wdłuż i wszerz. powstańcórv chorł-ano zbiorowo .-
jak sobie prz.ypominam 

- 
nie w trumnach. lecz okrvtych pfze-

ścieradłami. Tych jednak, kt&zy lvskutek ran umarli, chowano
w trumnach. Pow;,.ższe zeznaję zgotlnie z prarvdą i pamięcią
rnoią. (Następują podpisy).

II.
Z powyższych zeznań u,_r,nika. ze poległych kosynjerów po-

ehor.l,ano na starym cnrentarzu kcvriskim. Miejsce ich pochowa-
nia określili zgoclnie przesłucharri }I. l,{aciejewski i A. Białecka,
]<tórzv nawet b},li obecni prz\r pogrzebie poległych. Co do liczby
pochowanych w rvspólnej mogile. utrzymuję, że ptzyjąć należy
liczbę 8-rniu. Liczba ta jest najrlięcej prawdopodobna i najwięcej
u,spomillana. Wywiad rv tej sprartie u rvładz kościelnych nie
doprowadził do żadnego rezultatu. W Księdze Zmarlych parafji
kc_vńskiei, którą kcr,ński proboszcz ks. Opieliński łaskawie mi
przerlłozl,ł. nienra zarlnej notatki o poległych i poclrorvanych na
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_,:].c:_:aiZ.l kcl,ńskim kosynjerach. Widocznie swego czaśLl z.a_

:,t:;:;:]aio stwierdzic nazwiska poległych i może z tego lrrb,

z i:;:ego powodu zaniechano wpisu do Księgi Zmarłl,ch, Nato-
:::iasi strvierdzić można w wspomnianej Księdze Zmarłych zapisy

zmarłl,ch wskutek ran, oclniesionych na polu ivalki, W rubrl,ce

Księgi Zmarłych: ,,powód śmierci", zapisano: ,,fana na nóclze,,

u cztereclr zrnarłYch, niewątpliwie kosvrrjerórł,. Naz,wiska ich są

następujące:
I. Piotr Broniecki, z3 7ata, z Boleclro,1va, f łl, Kcyni 5, Vi, 1848

roku, ranrry w nogę;
2. Michał Bukowski, z5 lat, z Lechlina, f rł, Kcyni 7,VL r848 r,,

ranny }v nogę;

3. Jan Jaraczervski, 5o lat, z Mokronos, f 16, VL IB48 r,, ranny

w nogę;

4. Maciej Dąbek, z4 |ata, z Jabkówka, t 13, VT, 1848, ranny

v/ nogę. Syn Wojciecha Dąbka i matki Doroty, żonaty z Wik-
torją Ludygą.

I iI.
Powstanie kosynjerów z r. 1848 zna|azło srł,ój oddźwięk

w poezji, przyczem też o Kcyni nie zapomniano, Mianowicie
Pomorzanin, clr. Karol Ney'), roc]enl z Tortrnia, uczestnik po-

wstania, wydał lr,, I)oznaniu tomik poezyj p. t.: ,,Pamiątki z wię-

zienia r. I848", w których opiewa boje r848 r,, a przedewszl,st"

kiem kaźń więzienną porvstańcórł, wielkopolskich, Kilkakrotnie
wspomina też o Kcyni, jako o miejscu walki z landwerą pruską,

Wiersze te porvstały prarvdopoclobnie rv kazamatach Grolmana,

{ortecy poznańskiej, na co wskazuje jeden z wierszy, p, t, ,,Grol-
mańska Kazamata". Wiersze, o któryclr dlowa, są dalekie otl

tego, by je stawiac jako wzór poezji polskiej, lecz są bardzo

uimujące dla swej prostoty i swego uczucia patrjotycznego, Przy-
loczę tutaj kilka urvrvków z nich, a nl. i. takze te, które clotvczą
Kci-ni.

i j lr,;

,,żadea z ust jeńców głos się nie wymyka,
Nłe błnpa Polak o politowanie;
\]iech g"o z .ąk lvróga nawgt śmierć spoĘka.
C)n mę"czennikiem ojczyzny się stanie."

,,Rosą naszą, to łzy krwawe
Nad ojczystym krajem;
Zorzą ranią-to nadzieja,
Z którą co dzień n,stajem."

- 
'l Zr.iurr,, \el"a opracował ks. A. lvlańkowski. Zapiskj Tow, Nau,

kowego rł, Tul,:niu (]925) VI. ll,
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albo niły wierszyk zatytułowany:

,,Chorąży do narzeczonej".
Bo kiej w bitwie owejpod Milosławiem
Na ogień łlziałowy
Piersi wystawiem;
Tedym placu dotrzymał,
I chorągwi brać nie dał

,1 kosynierami,
zuchami,

A że potem człeka
W lochy wsadzili,
Nie jestem kaleka
Choć żydy bili.
Kiedy nas połapano,
Jak złod,ziejów spedzono

Do kazamaĘ,,
kamratr,.

W lvierszu p. t. ,,Imienin_v li, kozie" N"y opistrje życie wię-

zienne. Z tego opistr rvynika, że u,ie zniorvie rrrusieli sobie karł,e

wafzyc, płukac szklarrki, talerze r t. ,1.

W tvmze rviersz-tt zllaj.ltl je sie opis. jak to rvięźniowie lr,z,a

iemnie się nawołują clo tej ktrchennej prac\,. Jeden z nich woła:

,,Mtrie karr ę \\ ill,z\ L] : - 
r/!cle >llsiaC diugi,

Nigdym nie pełnił kuchennej usługi.
Walczyłem za kta1, w Miłosłav,iu, *, Kcyni.
Kapitulacia dziś mnie rł,olnl,m czl-ni,"

W tym zbiorze poezy1 zrrajduje się takze u,iersz lrumor;,

styczny, w którym autor kilkakrotnie rvspomina Kcynię.

Wiersz ten nosi tytuł:

,,Mosiek"
(na nutę: Gdyby orłem byc!)

.,Gdy szli kosynjerzy
Tv długim szeregu,
Stałaś tam przy wieźy
Rzekłaś: ,,mói Stachu,
,,Idźcie z Bogiem -.bądż mi zdrórvl"
I te kilka dobrvch słów

w sercu, oj"! stałem,
chowałem.

Gdvbv Mośkiem bvć!
Siwi Śzkapę mieć! '
I na qrzbiecie tej szkapiny

Bi:iae po ulicach Kc5mi
Z rabusiami żyć,

Pułkowniku mój,
Posłuchaj i stój;
Daj mi urlop do povriatu,

Innego pragnę klimatu,
Nie służy mi bój.
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Narodowv duch!
'.l.'ziąwszi kawałek od piki

poszedł miedzv ochotniki
Lecz mu opadl brzuch.
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1,1osiek dostawsz)r urlop wsia(la,,na kobyłę", odjeżdże
i plzvll_, lr-a do Kcyni.

1-1a. tam Kcynia, ha! Do Kcyni zjechał.
Tam mnie powiat zna. Kapitulował,
.Tuż tam znają moje czyny, O paszpoń do oficera

Tam mi zakwitną wawrzyny, Pytała §o się larrdwere;
Tam moja sława! Ledwo nie omdlał.

Byłem w ob,ozie
Nie zapieram się.

- Nic ,to wszystko nam nie wadzi,
Ojciec ś. cię jednak rvsadzi,
Po,siedzisz w kozie..,

it.d.

'lerr opis ,,bohatersi<icłr czynów" Mośka kończy się na tem,

że ,.ehociaż się sztaborł,i kłarriał", zawieź|i go do Poznania, dcr

więzienia, gdzle na słornie i nlclru sobie odpoczywał.
lĄ'iersze Ney'a \lrspolninają poza Kcynią, także nliasteczi(a

Trzemesztro, Mogilno, Książ i Milosłarv, gdzie w r. I848 oclbyły
się t,iększe lub rrrniejsze walki kosynjerów z Prusakami.

8, STAN cosPoDARCZY MIASTA DAWNiEJ A DZIŚ.

ARCHITEKTURA. _ KoMUNIKACJA.

I.

O stanie gospodarczym Kcyrri 1) lv czasie po założenitl
miasta w-ierny stosunkowo malo. W aktach miejskich znalazłet7
notatkę z toku L89o, z której wynika, ze domów pierwotnie było
}v mieście 6o, a 445 rrrieszkańców. Z dokumentu króla Wład1,-
słarva 'Warnefrczyka (i4a_I t.) rvynika, że pożar, który wówczas
,lla rliast z drzewa budowanych był wpfost zabójczy, a który
rv rlricście szalał przed I44I r., zniszczy| cały dobytek mieszkań-
corr,. \1iasto miało byc przedtem bogate i posiadało licznych rze-

1 Ńc.:lia dzisiaj należy administracvjnie do powiatu szubińskiego,
(Szubin został miastem powiatowem w r. 1818), a porviat ten do woje,
wództrva pozlrńskiego. Kcynda w powiecie szubińskim jest najwięcej ruch,
liwem i handlorł,em miastem i posiada najlepszą komunikację. Dwie linje
kolejorr.c zbiegaja się rv Kcyni, t. j. Gniezno-Nakło, Poznań-BydEoszcz.
Przez Kcynię prorr-adza §zosy] wągrowiecka, szubińska, smogulecka i na,
kielska.
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mieślników i przernysłowców, W księdze przywilei miast więlko-

n.iJ'"n (Bibij. Raczyńskich) znajrlujemy dokument z I552, wy-

'a"u-oy prru U,atu Zig*unta Augusta,. który zwalnia miasto na

pr"i"ri* 8lat z poauit,O* po pożarze, który narviedził miasto,

Także poźniej, mianowicie w roku v75, sza|ał wietki pożar

w Kcyni, który zniszczył rviększą częśc budynkow, m, i, także

klasztor. Miasto po pożarze bardzo podupadło, Z r, 1773 za§

(okupacja pruska ,n, kcyni) mamy notatkę, że w mieście garn_

carstr,vo bardzo kwitło i ze kcynia uprawiała wielki handel garn-

kami. Cały ten przemysł i handel upadł po pożatze z r, 1773,

Miasto się wyluclniło, Roku 1788 spotykamy łv Kcyni tylko

r56 clomów i 8g5 mieszkańcółv,

Poza pożarami jeszcze inne nieszczęścia nawiedzały miasto,

Wojna szwedzka, ciągłe przęrnarsze.wojsk zrujnowały miasto;

wobec tego król .jan K-a,imi erz czul się zmuszony dnia 7 listopada

ró59 zwolnic miasto ocl płacenia podatków, Z innych dokumen*

tów clotyczą.y,t, go,po,1a,c,ycfi stosunków miasta m, i, wymie-

nić na|eży, ,"""ol",ie królewskie z r, t63z na pobór cła w mie-

ście, dalej pr"y*ir"l odby"""i" targów na bydło z r, t633, zwol- ,

"i""i. 
Zy',J,6w z placenia po<iatków na cztery lata i t, d,

Po pożatze ostatrrim (,, lzzil miasto długo nie mogło po-

wetować strat. Dopiero w roku r816 widzimy znaczniejszy przv-

rost clomów i mieszkaRców w stosunku do roku 1788,

Roku r8r6 Kcynia posiadała: zro r]omów, I+17 mieszkań-

córr,. t. j. 839 katolikiw, r68 ewangelikow, r|1o żydórv,

Roku l837 Kcynia posiaclała : 2o7+ mieszkańcó*,, ": 
r, 1843

Kcynia posiadała z3z7 *i""kańcołł-, a rvięc ludnośc w Kcyni od

r. i788 clo 1843 poi"o,vł" się nieomal trzykrotnie, Znaczny od,

setek luclności trrorzyli ż;-dzi, np, }v r, 18,46 było w Kcyni ro7r

żydów.

Poniżej podaję statystvkę }udności m, Kcyni, która przed-

stawia n^^ p"y,osi ludności t, ostatnich dziesiątkach lat, otaz

stosunki wyznaniowe ludr-rości miasta, 1)

r; Na podstawie akt miejstr,ioh; dane co do roku

rchrift der ńi*t" G"", l, d, Prov, Posen", tom VII,

li"i"i^-Ś.n*arńacba p, t,: "Der Nężedistrikt zur

§olcns".
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I)odarn do tego szczegołową statystykę z foku 1837, którą
zualazłetn rv aktach miejskich, a która tlwzglęrlnia nawet in-
łł,elltarz domowy i gospodarski.

W roku 1837 Kcynia posiadała zo4 d,omy mieszkalne, z44
btrdynki gosDodarcze, szopy; Io43 mężczyzn i ro3r kobiet, fazena
zo74 tnieszkańców, w tem 3r5 małżeństw, ro48 katolików, 3o9
er,vangelików i 7t7 ży<Jów; r szkołę, 3 nauczycielki, ry7 chłopców
w wieku szkolnym, r88 dzielvcząt w wieku szkolnym ; 57 patob-
ków, 75 służące, r4o koni, 2I7 bydła, 1384 owce, z8 kozy,
t89 świnie.

Ze statystyki ltrclności można rvyrvnioskować, że stan lud-
ności Iniasta nie porllegał zbyt wielkim zmianom. W roku r865
kronikarz kcyński pisał: ,,Już od dziesiątek lat nie można zauwa-
źyć powiększenia się liczby ludności, Najważniejszem źródłem
zarobku tutejszych mieszkańców jest rolnictwo, a także handel
i rzemiosło, choć w mniejszym zakresie".

TyIe kronikarz, Z wyżej podanej statystyki jednak wyni-
ka, że ludność miasta stale się pomnaża. Poclczas rł,ojny świato-
rvej copralvda ilość mieszkańców znacznie się zmniejszyła, po
rlojnie zato w szybkim tempie wzrasta.

Pocieszającym objawern jest, ze liczba zvdórv uległa znacz-
nej zmianie, Wobec Io7I żydów rv roku 1846 mamy dziś juz
Tylt(o 73. T akże ilość Niemc 6w znacznie się zmniejszyła._.---' 

spoO.k ludności z powodu porł-stania z r. 1848.

73

Statystyka ludności miasta Kcyni.

męska I zeńska praY7.
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Co do zatrudnienia mieszkańców statystyka lvykazuje, że

w Kcyni b),ło najwięcej szewców, krawców, stolatzy, gatficatz\"

i lolników.
W tornie V11 czasopisma niem, "Zeitschrift 

der Historischen

Gesellschaft fiir die P,oui"" Posen" str, 222, znajdtljełrry tabelę

przemysłowców i rzemieślnrkórv rv miastach poznańskich 7, c7,a-

sólv okupa.ji p,u,t,l"i itut"rr" der Gewerbetreibenden in cleir

Stóclten zur Zeit p,""")"i"r Besitznahme), Według tej tabeli

b,vło rr- Kcyni \y t, 1772| zbednarzy,. r chirurg, r kuśnierz, r ślu-

sarz, L kowal, 3 t"a*ców, 8 szewcórv, z sto|arzy, 8 garncarzy,

(piekarza nie było Zaanego), Ruclr w mieście w owym czasie był

c!ość znaczny. S"i"J,"/o tem chocb), to, że w Kcyni wćlvrczas

oclbyrvało się rocznie rz jarmarkow,.

Poniżej poclaję małe zestawlenle rzcrrrieślników z ostat-

nich lat.
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Dokładrriejszej statystyki rzemiosła zestawic nie mogę, po-
nierł,aż brak odpowiednich danych statystycznych. Czerpałem
7, z.estawien Magistratu, z ,,Handbuch fiir den l(reis Szubin",
G. Rósenera i z ,,Statistische Beschreibung des Kreises Schubin".
l87ł,. Landrata Richarda Kleffel'a.

Rzemiosło kcyńskie, jak wszędzie w naszych miastach, było
ześrodkowane rr- cechach. W Kcyni istniały wzgl. jeszcze istnieją
ceclry : szerł,ski. garncarski, krawiecki, piekarski, rzeźnicki, stolar-
ski, młynarski, kowalski.

Kied1, one powstały, truclno powiedziec. Przywilej cec}rtr
szerł,skiego, który do dzisiaj się zachował, datuje z 6lutego t64t,
Dalej znajduje się rł,zmianka w księgach grodzkich o cechu mie-
sżanll]l z r. 1665. W kazdym razie cechy, jak wszędzie, odgry-
rvałr- i w Kcyni clośc znaczną rolę. Dzisiaj ceclry podupadły.
_Tako takie zycie prolvadzą dziś w l(cyni: cech szewski i rzeźnicki.
Asesorem, który pełnił ftrnkcje pisarza cechu, był dawniej każdo-
fazowy burmistrz, lub zastępca. Z tego też porvodu cechy wnet
się zniemczyły i mimo większości Polaków protokuły cechowe
prorł,adzono tv języktr niemieckim.

W Kcyni swego czasu cech szewski i garncarski oclgrywał
najrłazniejszą rolę. Według opowiadań starego cechmistrza cechu
szerł.skiegcl li, Kcyni, p. Franciszka Maciejewskiego, cech szewski
\\. srl,r,ch najśrł,iettriejszych czasach 1iczył około 8o członków,
posiadał rvłasną chorągiew i rvłasne światło, t. j. świece kościelne,
któremi sir; posłtlgir,.,,ał, griy się oclbywała msza cecholva (4 razy
rv roktt), albo też podczas pogrzebu któregoś z mistrzow. Zebra-
nia cechu ocibywały się w rnieszkarriu cechmistrza. Dzięń zebra-
nia (co krłrartał jeclen laz) był świętenr cechu. Cechorvi po wspól-
nej lnsz1, św. gromadzili się u ceclrmistrza, załatwiali slve sprawy
cechowe, opłacali składki, a potem bawili się, pili i śpiewaii do
późnej rroc1,. Brac ceclrowa byla bardzo wesoła, choć ściśle prze-
strzegała 5il,ych oborł,iązków, stojąc zawszę tta straży §wJrch pfaw
."o1l611,ych, Wielkinr zaszczytem, było zostać cechmistrzem. Cech-
trlistrz rł, obecności zgromadzonej braci cechowej, nad otr,vartą
"1adą" ceclrorł,ą, składał przysięgę wierności i sumiennej pfacy
n:,.,i rozrł,ojenr cechu. ,,Lada" cechowa, t. j, sl<rzynka, w której
przecilowyrł,ano gorJła cechu, księgi cechowe, księgi mistrzów,
ucz:ll. czeladnikórv oraz pieniądze cechorr-e, bl,ła \\, barclzo
rr-iel 

^ 
ierlr poszanowaniu. Przedstawiała ona jakbi, symbol widzial-

nt, cecl-;, (;C) na kwartalnem zebraniu cechmistrz ją otwierał,
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cała brać cechowa, otacza1ąc skrzvnkę, stała na ,,Baczność".
Wszelkie czynności cechowe odb;*lvały się nad otwartą ladą.

Wszelkie protoktrly cechowe rozpocz\-nają się mniej więcej temi
słowy: .,Nad otrvartą ladą - 

przyjęto N. \. na rnistrza i t, d,",

a po nienl: ,,Vor óffentliclrer Lade erschien N. N. r-rnd bat ihn al*

Nleister der N-Irrnunp1 aufzunehmen".
Rorlzina p. Fr. Maciejervskiego około zo lat piastowała

,,r, Itc_r,lli gotlnośc cechniistrza cechtt szewskiego.
Ceclr szervski jak i cech garllcarski posiaclał rv Kcvni własną

ulicę, t. j" ulicę Szcwską i ulicę Garrrcarską, które jeszcze dzisiaj
istnieją. W ulicy Szewskiej lv kazdvnr domku mieszkało dwóch.

cuasem nawet trzech samodzielnvclr rrlistrzórt szelvskich.
W cechrr piekarskirn r krawieckim s\vego czasu było dużo

żydów.
Stosurrki te panow-ały mniej Tł,ięcei przerl 8o laty. Większość

rzemieśln ikc,lw, k cyń ski ch, a zwłaszcza s z e \\- cL) \i. (c zęściowo j eszcz_e

clziś mamy ten sam zw,yczaj) latem rtprarviała hanclel orvocami,

dzierżawiąc sady orł,ocowe po wsiach okolicznvch, a tylko zimą
praktykowała swój zawócL kcynianie zrvili tvch rzemieślników

,,sadolvymi".
I{ronikarz semina.rjrttn nauczl,cielsii:eq-o rl KcJ,Ili uskarża

się, że clzieci tych harrdlarzy orł,ocami nit ,.rczeszczają do szkoły,
gtlvż latern wyjeżrlżalą z roclzicami clo rvr,,izierzarvionyclr sadów.

Przy Lej sposobności clowiadujemy się z k;.,-,ikl sctllinar.;um, że

w Kcyni panowała swego czasu (okoł6 1§q,_;-!r,ll lvielka nędza.

Widac to było t,l,:ożna po biednie ul,ra.-, ci] : gioclnvch tlzic,,-

ciach sziiolnych, które rodzicom polnaś,ac :r,l sia,łr, rv zarabianiu
na zycie, spędzając całe lato pfzv prac_\, rr, ,a,]ach,

Jeż,eli rlzieci nie pornagały rv _<adzic ,.,rzv zbieraniu orł,ocu,

to rvtetrczas musiały zbl,erac kłos),, alb1, C3 i0rsze. kości, odpadki

i różne gałganki, by w ten sposób przl,t-zYnic ,.lę r]o rvvżywienia
liczrrych rodzin.

Dzieci w sz-kole były czę,sto gło,,ine, \\iłaclze szkolrle littr_

jąc się nacl biedną dziatwą szkolną. kazalv je; dawarl w szkoie

zttpy l, chleb podczas pfzerw}. ołliador!ei. \a tcn cel setnittarzl,ści

urządza|i koncerty rv Kcyni, a dozor szkolrr1, w r. l8Q4 uchwalił
na dożywianie tych biednych dzieci ;.o marek rocznej subwencji.

Jak juZ wyżej wspomniano, u, Kcvni swego czasu kwitł
hanrlel garrrkami. Pozatem nierviele *,iemy o ruchu handlowym

w Kcyni w czasach dawniejszych,
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\\ art., Nuie lI. Beheim-Schwarzenbacha, znajdującym się
rł \- jI tonie czasopisma niemieckiego: ,,Zeitschrift cler Histori-
sci^e n |].,...]schaft fiir die Provinz Posen'' str. z3t, czytamy, że
lstnia]a .prcjaina miara kcyńska, t. z.rv. ,,kcyński szefel'' (Kcy-
::.:.,,:-j. r'zrnisclre Scheffel), którl,nr się posługirł,ano w handlu.

B',,,zsze dane o lrandlu kcyńskim mamy dopiero z czaslt
,,,::a:nieS,o. obecnie Kcynia w powiecie szubińskirn jest najwięcej
:,arii]or,em miastem. Reg. Baumeister Neumarrn poświadcza to,
.,i>ząc \Ąr slvynr art_vkule: ,,Ęxin" (,,Aus dętrr Posener Lancle''), co
liastępuje:,,Der ausserorrlentlich weitriumige Marktplatz bilclet
ri en M ittelpurrkt eines,erilóltnisnrissig regen Gesclrżftsleben§".

Poniżej podaję tabelę statystyczną hancllu kcyńskego,

Inte-
reSy
zbo-
żowc

:]837

r 846
l 858
1912

9

rJ

2o

6
6

5
17.

I

2

J

J

s
5

I

I

J

48
49
57

8 piekarzy
9rzcżnlk
1 hand. ryb
2 handle

dziczyzny

r8
I4
I4

-+a*tazem
23

I

l

l
l

;
8

5

14 intcre-
rówpiekar-
skich i

Co cio lat l9tz, tgz4 i 1928 mogę podać obszerniejszą sta-
t],st,ykę:

W roku rgr2 ptocz składów wyżej podanych było w Kcyni:
z lekatzy, l apteka, z banki, 7 przedsiębiorstw bu<lowlanych,
r rlrukarnia, 3 księgarnie, 5 interesów tytoniowych, r cukiernia,
: akuszerki, 6 interesólv porcelany, z zlotnjków, 3 hotele, 4 skład.r
skóry, t mleczarnia, I adrvokat, z spedytorów, r $,etefynafz, 7han-
,1,1arzy* bydła, r dentysta, e cegielnie.

W roku tgz4 pr6cz składórv u,yżej podanych było: handta-
izr bvdłem:8, składów obuwia i skórą:6, porcelany:5, papie-
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ru: 5, jedna apteka, z łlanl<i,3 księgarnie, r cukiernia, z złotników
zegarmistrzórv. 3 hotele, t mleczarnia. I spedytor, I weterynarz,
z lekarzr,, z rlentvstów, z cegielnie.

W ostatnim zaś roku (r9z8) mamy skłaclórv liolonjalnvch 16,

konfekcr,jnyclr 6, restatrracyj 5, wyszynkołr, 6. skłacl<jrł, z żel.a-

zem _+, interesórv zbożowych 5, handli bydłem z, skladólv obuwia
i skór 6. skłaclórł. porcelanv 7, skłaclów papieru 

- 
ltsięgarri 5,

banki z, cukiernie r, złrltników-zegafmistrzów 2, hoteli z, mle,
czl,.rllie l, spedytorów r, rvetervnaruy t, lekarzy 2, dentvstów 2,

cegielnie z.
Poclczas \,\iojlly światowej ruch han<l1orvy i gospodatczv za,

czynał rv l(cyni porvoli zanikać, Obecnie jednak stosunki ekono-

miczne Kcyni polepszają się z kazdl,m rrriesiącem, Poprawa życia
gospoclarczego rv Kcyni jest rviiloczna clroć częścior,vo z rttchtl
pocztorvego i kolejorvego.

Przed wojną, w roktl r9rr bvło ;o aborlentów telefonicz-
rrych. Porlczas rvojny i podczs Porvstania \\'ielkopolskiego ilość
abonentóry spaclła zllacznje, pralvie do p-,olorr-r,, Obecnie (rok l9z8.1

w Kcyni mamy już 7z abonentorv tc]::,,,:llcznr-ch. Stosuniii
ustalają się coraz rvięcej ; rve rvszystkich ]ziedzinach ż,vcia wró-

ciliśmy do norm przedrvojennych, nan,et je .,lzekroczvliśni1-.
Ruch paczkowy na poczcie rr- rc,ku ic]28 \\, stosunku licl

roku r9z3 lł,zmógł się o 2oo-3oo%.
'l'akże stat)rstyki kolejowe rvl-kazi:jl; z:,,rcżlle polellszerrie

się stosunków gospodarczych Irriasta \\, :i. >,.::lku ilo czasów

przetllvo jetlrrvch,

Ruch pociągól,,, na drvorcu kcr-riskil:, ,", sio:unku ilo czasórv

nienrie ckiclr rvznrógł się o z5 Or[. 'lak :ai::c :u;h torvarorvy stale

się zwiększa.
\\r roku r9l7 rvpłyu, kasolvY w, :e]::i,:rl rrliesitlcu z_ biletrjlv

i eksperlycji torvarów na cllvorcu kcr-ńskim rvvnosił: z7,8to ::ok,,

w rokLl Ig24 \y czerwcu 3z.416 zł,. rl, roklt l92_+ \v październiktr

około 4o.ooo zł., w roku r9z8: 75.ooo zł.

Jest to najlepszy dorvód, że postępujel}ly, a nie cofamv się,

jak to Niemcy narn chcą wnrórlic. \\, zupełności dorówrraliśmy

Nienrcom, a nawet ich prześcignęliśm1-,

Jeżeli choclzi o obroty w tzeźni miejskiej, to przecl wojną

światową mieliśmy rocznego obrotu od 35oo-4ooo marek,

W roklr tgz4 obrót roczny wl,nosił 6198 zł, Obecnie biie się
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w Kcyni u, jednvm rokrr: ca.35oo świń, ca,6oo bydła, ca. I5oo

cielakórv. ca. 5oo skopów.
Kcvrria posiada także przemysł rviększy. W roku 1924

istniał;,z cegielnie pafowe: I) Złotowicza, z) Winkla; ad l) za,
tru<]niała .i,,i ludzi i produkowała rocznie przeszło I.ooo.ooo cegiel,
acl z) zatrudniała 3l, ludzi i produkowała rocznie I.ooo.ooo cegieł.

\\- roku r9z8 obie cegielnie zatrudniają po ca. 6o ludzi.
Pro,i,_:kcia toczna razem ca. 2.ooo.ooo cegieł i r.7oo,ooo rur dre-

;:a:. k ic h.

Przed wojrrą istniały w Kcyni 1eszcze dwie dalsze cegielnie:
:,,, ja Seemanna i Niernca Wiesego; dziś obie nieczynne.

Posiadamy w Kcyni dwa młyny pafowe (właściciele: Mi-
:hał Potoniec i Stanisław Poniecki), oraz fabrykę wody mineral-
rej ilvłaśc. Guido Rosseck).

Spora częśc mieszkańców miasta zajmuje się rolnictlvenr.
\\-eclług spisu ludności z 3o. 9. Ig2I ogólny obszar gruntów, na-

lezącyclr c]o mieszkańcórv Kcyni, wynosi lv morgach: 4t931ir-
Cała okolica Kcyni jest bardzo żyzna.

W roku 1848 Kcynia posiadała właścicieli nieruchomości:
\iemcóu, i żydow ror, Polaków IIo. Wartość własności nie-

mieckiej i życlolvskiej wyrrosiła 95.740 talarów; wartość własrrości

polskiej zaś - 5z.z8o talarów.

Dzisiaj stan ten zmienił się na korzyść Polaków, Większą
ilość kamienic lv rynku i głównych ulicach nabyli Polacy od

\iemcóu, i życlclrv, któtzy po Powstaniu Wielkopolskiem opuścili
Kcynią.

W r. l9z4 Kcynia liczyła zr8 rvłaścicieli domów: Polakór,v,
-.z rł,łaścicieli donrów: Niemców, rz właścicieli domór,v: żydów"

W r. r9z8 Kcyrria |iczy zz4 rvłaścicieli domów: Polaków,
z6 rvłaścicieli domów: Niemców, rr właścicieli domów,. żydów.

Pocieszający to objaw, że |iczba żydót, lv Kcyrri się zrnniej-

szr.ła. Posiac]ali oni dawniej w swych rękach cały kcyński handel

i częścio.,vo przemysł. Jak z dokumentu króIa Zygmunta TI1,

11.ynilia, kcyrrianie mtrsieii szukac obrony przeciw żydom u sa-

nrego króla. Zarządzenia królewskie, o których mówimy na

innem miejscu, choć dość ostre, nie skutkolł,ały na długo, góyż

krotko potem życlzi kcyńscy znów zaczęIi rej rł,odzić w mieście

: ,,lz,vskali ocl króla nawet zwolnienia od podatków, list że|aznv
,.:. p. Ze statystyki zr. 1846 r z opisu zajśc w roku 1848 widzimy,
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że żydzi umieli opanować całe życie rniejskie nie dopuszczając
teszty rnieszkariców do głosu.

Dawniej, mniej więcej do roku 186z, gdy pobierano w Kcyni
rra wylotach miasta cło od towarów przyrviezionych, jakotez
opłątę od wozów otaz mostowe, miasto wydzierżawiało pob5;
cła żydom. Ostatnim rJzierżawcą byl żyd Siisskind. ,,ślabony'.
po niemiecku ,,Schlagbaum", zrrajdowały się dawniej także po
szosach, i to na nakielskiej koło Szczepic, gdzie dziś jeszcze
domek szosowy się znajduje, jakoteż na szosie wągrowieckiej,
Domek szosowy zachował się u, Norvym Panigrodzu. Koło tyclr
domków pobierano t. zw. szosowe.

N{niejwięcej w tym samym czasie stała na rynku kcyńskim,
niedaleko klasztoru, wartownia, rł- której trzyrnano aresztantów
policyjnych. Wartownia była z drzęwa i posiadała dwie cele.
Kolo niej zn;jdowąły się jatki, rv którl,ch sprzedawano żywnośc,
a zwlaszcza pieczywo. Na rynku, 1\ jego środku, stała studnił
cembrowaRa z żórawiem, z ktorej lttdność nriasta czerpała wodę.

Ii.
Kamienice w rnieście są przewaznie norvszej daty. Zostaty

one pobudowane przedewszystkiem przez Niemców i żydów,
którzy w Kcyni się zbogacili. Da,rvnieisze domy kcyńskie był1-
mniejsze, bez piętr i zazwyczaj szczltem do ulicy skierowane.
Dziś jeszeze spotykamy kilka takich stafszvch clomów, n. p_

A. Sobeckiej, Batoga (do tego rodzaju domorł- należal także
clawniejszy dom Rossków). Szczyt takiego donru b_vł upiększony
fas-adą, jak to clziś j.eszcze widzimy u domu Batoga. Tnnycłr sta-
rych kamienic; tak charakterystycznvch dla starozytnego rnia-
steczka, Kcynia prawie że nte posiada. _Tedl,nie w rynku zacho_
wała się jeszcze stara kamienica, naleząca dawniej do Małeckici-r,
dziś będąca własnością Józefa Kozłorvskiego 1), która, obszerna,
nieomal patrycjuszorł,ska, dawniej zaopatrzona we wielkie maje-
statyczne schody, dziś zmodernizon,ana, jest może jerlynyrn

1) Właśoioielem tej starej kamienicr- miał być pierlvo,tniie Polak
,§obieralski, szlachcic, o którym krążą miedry starymi kcyndanami wieści,
że był ,,l4rmazonem", t. j. rrołno,mularzem. Opowiadają też o nim ńżne
oiekarłe historje, o pokuoie jego du*zy po śmierci i t. d. S. jest po.chowany
na starym, om,entarzu katolickim i posiada piękny nagro ek z lrerbem. Pó,
,źnieiszymi właścicielami tej kamienicy b1,li: żyd Boruch, później Polacy:
,Prusinowski, Malecki, a dziś J- Kozłowski,
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zabytkien :--i::, -iJi§ki architektonicznej w Kcyni, Regierungs"

baumeisie: ],.,:-arn pisze o niej, ż_e zapewne powstała w Poło-

wie i8, s:i:-":: , Ze posiada ks,tałty późnego baroku, Bardzo

charakte;r,.:-,:;:\, d",h *""'"rdowy 2) z trzema owalnemi okna-

mi nada't "'u=,"ni,y łygląd dom_u mieszczańskiego, dość często

w owl-= :za_,ie spot;ń;g,, _ 
Na zewnąttz tej kamienicy za-

uważv. ::-:ż;la kilka drzwi, które przypominal1 
':T]^ ;"'"

z połc,ro",, :8. stulecia, Dawniejs"" ,"",oki" schody, pisze Neu-

;;* ::_.rviadały o zamożności je! właścicieli,

Tc, rvszystko, co o architekturze świeckiej w Kcyni powie-

dzieć nożn", ,,l, *Jiii, i,Z o mniejszych niskich starych chat-

kach. .<tore się spotyka gjzieniegdzie w b, dzielnicy żydowskiei,

cz:- ,_ez rv ulicy S]"*,ti,i, tui n" Grabowie (część północna

mia=:a). Godny *spom"i"nia jest wspaniały pałac na Wojtostrvic,

dan,niej własność ii, i;,""piitza, Schwelinga, dziś Z|otowicza,

właściciela cegielni,

Przęrlkilkunastu ratyjeszczeznaldowałysięna-ulicyŻy-
ć,lowskiej (Sy"ago;e",t""";, dziś ulicą Parkową z\lafie1, u wy-

lotu jej na b, ulicę fuąg,owi"cką stare chaty i brudne kramiki ży-

dowskie (,, p, 1ot,""1,T-n",a,t), Ząb_ciasu, T9*, 
w.szystkrl

skruszył, Polacy wykupili place z chatami ,*11,_^?_:"::,:,

wybudorvani" "o*y,h 
domów miasto uzyskało no,1vocześntelszy

*'*'?.r,,'a 
dawniej była o wiele mniej sza, Jeszcze w,roku r8,48

tam, gclzie d,iś ;;j kcyński się znalóuie, stały stodoły, które

spalili t ory,1""y,Ęr",","ją" do miasta'w nocy z 7 na 8 maja

18_18 r. St"y ,*""ia" tJolicki, i<tóry dziś znajduje się kolo

budynktt Mugi.t*t,, i ulicy Kolcjowej' a Przez to w samem

mieście, ,"ulao*"l iię * ,"u,",h jego zał.ożenia 1:]:|::" 
*,"

stem. Zt"go *ialC, Z-" |",yt",1u ""ł"go 
miasta w czasie ostatnim

znacznie się r ozszer zylta,

Rokur88o*yt'ao*"nowKcynisądil.;ięzienie.Donie-
dalvna istniał tutai szpital, który 

_ 
pochodził jeszcze z 

-czasów

darvnej Polski iSłi'"r I*, Su,U"y;' W r, r87r w szpitalu miało

;;;l.;".""nie r6 osob, Dziś szpital skasowano,

C)becnie Kcynia posiarla trzy Domy Ubogich, t, j, dwa

miejskie i jeden kościelny,

r; \\-zór łrancuski,

6. Z przeszloścl Kcyni,
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Do rozrr.,oju rrriasta zftacznię się przyczl-niło wybuciowanie

kat. seminarjurn nauczycielskiego, o ktorem będzie mowa później,

Duszą miasta jednak, jak to już na innen miejscu w§po-

minano, jest klasztor kcyński, który, znajduląc się r,v najpiękniej-

,r.rr, rniejscu miasta, króluje nad całem miastem,

kcl:nia posiada też aptekę, która znajduje się w rynku

i jest wlasnością apteka,za Pardona, Około f, I80I prowizorem

w kcl,ńskiej aptece był niejaki Ernest Fryderyk Fiiip Bethe,

który: brał uJział w kampan ji napoleońskiej jako aptekarz

polorvy.

1I1.

W obwoclzie nadnoteckim zaprorr adzono pruską pocztę po

r. 1776. Strvorzono drvie większe 1inje pocztowe, które się

lącr,y'ł,y z 1inją Berlin-Królewiec, Pierrvsza z nich - 
to linja

Nakło_Inowrocław, a druga, to linja Piła przez Margonin,

Kcynią do Szubina,')
1stnieje zestawienie z r, t8l5 '), rtedług ktorego mieliśni_v

wówczas następujące połączenie pocztorve z Bvdgoszczą: na linji

poznańskiej 4 razy w tygodniu przez Samoklęski, Kcvnią, Wą-

!ro*i.., Rogoźno i Nlurorł,arrą Goślrnę il razr konno, 2 razy

wozem). \ĄI czasach poźniejszych zas regularnie kursowała

ior.n^ mięclzy Kcynią a Nakłem, Janórr cctll i lVągrówcem"

bocrtę') obsługiwaii kontraktowi przedsiębic,rc,,, prvwatni,

Właścicielem koni poczto,"vych (br-ło lcil ,:,statnio około l6)

był pervien obywatel na Wójtostv,ie, Poczta 'ęz,Iztja 2-3 tazy

dziennie. Pocztyljon rvygrywał srvoje heinllv rvl,ieżclzając lub

popas \\:e Wapnle, gclzie zmieniano koni,-, ,ila poczty jadącej do

Wągrówca w Grę,iiach, Do Nakła jez,lzc,no bez popasu, Urząd

pocztolł,.v przecl wybudowaniem 
_ 
S*l,h, pocztorvego (1867 r,)

mieściłsiępev,ien.,".*domub.rr.łaścicielaBroekerego,jako-
też rv domu nalezącym dziś clo Fr, Pietrykowskiego"

Ocl roku r88S Kcynia posia,la rvłasny clworzec kolejowy,

Pierlvotny budynek drewnianv zastąpiono krótko przed wojną

lir art. E, Ho{fmanna: "Hundertjlihrige 
Arbeit auf Gebieten des

Verkehrsrves"", ń,' ;;;';;i,"t,"" O"r,'u,k", itrm 5, str, 353 czasopis,ma

,,Zc.itschrift a", Hi,io,, ćesellschaft fiir die Prov, Posen",

') Cfr. art. E. Hoffmanna (jak rrlżei),

'j 7 oporriadań starych kcl,nian,
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: --, ;,: .:aniałym gmachem murowanym. Przedtem, chcąc
" ::-_ :: : .:clei, musiano jeździć końmi do dworca nakielskiegrr.

.--. ic_vnia nie była 1eszcze połączona z koleją, po wszel-
. ,,1 : - -.;,.- kupcy kcyńscy posyłac musieli do Nakła, W tym
:::i.:,,; Kcyni było dużo furmanów r właścicieli furmanek.')
_-: ,:,e:.nie 3o-4o furmanek udalvało się do Nakła, skąd zwo-

: :, , io\\,ary rł,szelkiego rodzaju, które składano w Kcyni,
o* spichrzach, jeszcze dziś częściowo istniejących. Zułożono do

§cl,ni m. in. dużo soli do tak zwanego Państwowego Magazyntr

Soli (Salzmagazin). I{ad magazynem soli czu,wał urzędnik
..Kgl. Salzinspektor"), który miał pott sobą podział soli między

kupców. żupa, czy|i magazyn solny stała tam, grlzie dziś

łr,łasnośc p. Tyspera; śpichrz, gdzie sól magazynol!,alo, dziś już

rozebrany.
Ulic Kcynia posiada z9 t + place: rl,nęft i targorviska,

o których będzie mowa na innem miejscu,

g. sTosUNKI oswIATowE.
I.

O szkołach kcyriskich w czasach dat,nie;szych mamy dość

szczupłe rł,iaclomości. Faktem jest, że w r. 16o8 istniała już

szkoła w Kcyni. W Jana Łaskiego ,,Liber beneficiorum" archi-

rlyecezji gnieźnieńskie; zna|azłem w dopiskach dotyczących

Kcyni co następuje: Arcl-riclyakon Wincenty de Sevó rv wizycłe
srł,ojej z roku 16o8 tak pisze o szkole r,v Kcyni:,,Schola quoque

est bona, sed parva, in qua rectof Laurentius unicioviensis, pro_

bus, moribllS compositus, qui salarii 8 flor. in annum habet

a D. plebarro, ex cluibus unum florenum dat cantori, Scholares
habet multos, quoS instrtrit diligenter in moribus et litteris...

(acta Visit,t.7il"').Krótka notatka jest bardzo wymowna

i daje nam ciekarvy obraz stosunków szkolnych, panującycb

ii, Itcyni rv początku 17. rvieku. Poza tą notatką nic więcej nie

znalazłem, coby nam ur,rozli.r,r,iło śleclzenie dalszego rozwojtl

,) Furmanów w kcyni było tyle, co szervcórv, opowiadał mi pewien
--. -, <clnianin.]' ii''',:i"*",r"eniu polskicm: Szkoła rv K;i-ni tiobra, lccz mała, rekto,
__:, _.: \\,..,r.,.rz_vtr U., człek zacnT i ułożon.v, z pensją B florenólv rocznie

:....-...zktór-vclrlflor.oddrrjekilntolo§i.Posiadadużouczniów,
,:. -,^ :,,-.lt ilczv i wvchorvuje.
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:_:: ::rześcijańskim. Szkoła misyjna była utrzymywana
:::.: .,]eseilschaft zur Befórderung des Christenturrrs unter den
_::...::e:". Towarzystwo to miało swą siedzibę w Poznaniu.
].i,- ::su I843 utworzono z polecenia rejencji bydgoskiej żydowską
::l. ]ć elementarną. (Pamiętac ttzeba o tem, że życlzi wówczas
,,,. Kc],,ni stanowili bardzo poważny 'odsetek ludności miasta)"
Z,: _zi jednak niechętnie posyłali swe dzieci do publicznej szkoły.
i\- Kcyni było wówczas kilku nauczycieli prywatnych, którzy
uczyli lv t. zw. szkółkaclr zydowskich (Winkelschulen) a do któ-
rl,ch bogatsi żydzt posyłali swe elzieci. Stan terr istniał jeszcze
rv roku r84§.

Statystyka szkolna z lat następnych przedstawia się na-
stępująco: Rok 1846: w T(cyni 4 szkoły, 5 ftaucz., r siła pom.,
zz5 chłopców, t62 dziewcząt; rok 1849: 4 sz,koł5,,5 naucz., I siła
pom., 2Ig chłopców, r57 dziewcząt.

W roku t864 wybudowano szkołę ewangelicką; dzieci
ewangelickie uczą się odtąd we własnej szkole. Do szkoły klasz-
tornej uczęszczają tylko dzieci katolickie.

1I.

W roku 186o rzpoczęto w Kcyni, na terenie należącym
clawniej do klasztoru O. O. Karmeiitów, budon,ę Państwowego
Senrinarjum Naucz),cielskiego.

Katolickie Seminarjum l{auczycielskie, wykończone i do
użytku oddane w r. 1865, przedstawia się wspaniale lv krajobrazie
kcyńskim i jest szczególną ozdobą miasta.

Seminarjum 1) posiada internat dla 90 seminarzystów
i składa się z kilku pięknych gmachów, które tworzą odrębrrą
całość:

l. Glllach głoivny posiada trzy piętra; w nim mieszczą się
kuclrnie, mieszkanie dla służącego i gospodarza seminar-
jurn, 7 klas dla pomieszczenia kursór,v ,"roi1131-,, jnych

1) Patrz opis w: ,,Handbuch liir den Kreis Schubin", G. Rósener,
i ..Statistische Beschreibung des Kreises Schubin", Landrat K. Kleffel.

Baldzo szczegółowe opraoowanie dzie jórv zakładu spoĘkarny
rv ..Sprarvozdaniu Dyrekcji Państw. Seminarjum naucz. męsk. im. Karoła
Libelta q, Kcvni", r. 1926-1927, rvydanl,m przez obecnego dyrek)tora,
p. .}lichała Petera. Prace w tem sprarvozdaniu zawarte dają wspanialy
pogiąd na dzieje zakładu od czasu założeria aż do dni najnowszych.
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i szkoły ćwiczeń, pracorvnie, oraz svpialnie dla seminatz\,-
stów, sala bilbjoteczna i konfererrcvjna.

,iji,,-:i gr:lacl-,_r sl<rzrlciło1.,-3 c. l-g]1 piętrach. \Ą/ nicil inie_szczl}
się mieszkania dla rlyrektora i 5-ciu pfofesorów, sala fizy-
kaina i sala dla chorl,ch.

Przybudorvanie do frontu t_i-lIrego, które jest dwupiętrorł,e,
zalviera jadalnię, salę muzr-czną i aulę.

Z gmachow poboczrrl-ch senrirlarjunl posiada: haię gimna-
styczną, norvozbudowaną rvillę dla Drofesorów, otaz dvi,a budynl<i
dla celów gospodarczych. Do seil]1l]ar]tlnl należy prócz tego
piękny ogród warzywny i orr-ocorr,_r. \.,, .tl,rrlm seminarzyści pra_
cują w godzinach wolrrych od nauki.

Koszta budowy i urząd,zetlia \,, i,:]clsił\, (prócz r,r,illi pro{e-
sorskiej, kt6rą później zbudowano) zz_;,ooo mk.

W roku t865 odbyło się uroczvst. L]t\\,arcie uczelni w obec
ności naczelnego prezesa prorł,irrcji, Z okazlt te1 uroczytości
wl,dano obiad galorvy, na którr- zaproszciltl okolo 6o gości, t. j.
przedstawicieli rzą<lu, szkolnictwa, ivla_Cz i-niejskich, rluchowieri-
stwa otaz obyrł,atelstwa.

Pierlvszym dyrektorem ucze]ni b_vt ]:c. Speers, Z późntei-
szych dyrektorów kronrka seminarvjrla.,,,,_r,illienia: Kubou,icza,
Szafrańskiego, Reitlrantra, Kloesela. .; l.,,_:l1c. Kretschmera,
Griinera, Schrrrrdta, Spannenkrebsa. ,lr, }ii:sxc. Ęrversa, dr. En-
gelsa i dr. Knauera, który był ostatnir]i ni.:l]lecllin dvrektorern. 1.;

Istnieje z czasow nienrieckich kr,,,:,jia senrinarvjtra, którą
dość starannie prowadził nauczr-cie1 Kukułka, ktor1,, przesz|,o
z5 lat urzędował w I{cyni. Zrosł on się z Kcr-nią do tego stopnra,
że wyraziŁ przed śmierctą życzentt, ał:r, ciało jego pochorvanc na

cmentarzu kcyńskirrr. 1stotntc zrr,łoki jego przewieziono na
wieczn1, spoczynelt z Wrocłalvia dc, Kcvni. Narrczl,ciel Kukułka,
który przez przeszło a5 lat patrzał lra rozwój zakłarlu, opisał
dziele seminarjum w, kronice szkolnt,1 dośc szczegółolvo.

Z powstaniem seminarjun nauczl-cie1-.kiego przybyła Kcl-ni
nowa katolicka szkoła elemeirtarrra i,,szkoła ćrviczeri" dla serni
narzystów), tnteszcząca się ,lv seilinarjum. \\Iobec tego skas,o,

wano szkołę rv klasztorze.

1) Bliższe dane znaldziemy §, ,,Sprarvozdaniu seminaryjnern" (art.
dyr. M. Petera).
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Ubyiek dzieci rv foku I9Io tłumaczy się tem, ze z po\voclu
przepełnienia szkoiy seminaryjnej r.vybudowano w Kcl.ni norvą
obszerną szkołę katolicką, położoną w pobliżu kościoła ewange-
lickiego, do której skierowano rviększą część d,ziatwv szkolnej.

Do roku r887 uczono w seminafjum nauczycielskiem języka
polskiego. Tfrzv r.l.szelkich obchoclach _szkolnvch jeden z proł,e_
sorÓw lub seminarzl.stów ptzemawiał po polsku; prócz tego
przemawiano także po niemiecku. Jąk z nazwisk seminarz\-stólv
i profesorółv (patrz rozdztał: Stosunki narodowościolve) wynika,
na początku istnienia senrinarjun-i profesorami a przedewsz).st-
kiem seminarzystami byli przewaznie Polacy.

Późnie1, u. mr,śl rozporządzenta Prowincjonalnego Kole-
gjum Szkolnego z, pażclzternil<a I887, skasowano jęr,yk polski
rv szkole i zztriechano przemóu, podczas obchodów rv języku pol-
skim. Aby uczelni nadać charakter zupełnie niemiecki, spfowa-
dzono później selninarzystów }diemców z !Vestfatji, Nadrenji
i Berlirra,

Seminarjum nauczycielskie rv Kcyni wyclało dość porvazn.y
zastep nauczl,cieli. DoŚć spora częŚc naszych starszych nauczy-
cieli Polaków, jeszcze dziś urzędujących, to wr.chorvankorvie
seminarjum kcyńskiego. Dokładnej liczby tych rvvchou,ankórv
:eininarrrjnvch podac nie mogę, ponielvaz N-iemcy nie zostawili
lckłarirrego spisu. Z zapisków rv kronice można mniej rvięcej
..,.,i r.,,t-tios]<orvać, że o1toło 9oo-Iooo nauczvcieli rr._vszło z Kcyni. 1)

1 l I]liższe szczegóły
c, :.: ..l)zicjc Zakładu od
r, i9]ó 2;).

,?7

znajdziern.v rv artvkule p. dyr. Michała Petera
czasu założenia do roku 1919" (Sprawozdanie
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II I.
W dniach 14 i i5 października Ig25 o<Jbyła się uroczystość

jubileuszowa ku uczczeniu sześćdziesięclolecia istnienia seminar.
jum. 1y obchodzie wzięło udzial około r5o byłych uczniów, kilku
były ch prof e sorów zakład,u, nailto prz ed staw iciel e c-l u chow ieństwa,
władz szkolnych, wladz państworvych i samorządowych itd.

Podczas mszy św. wygłosili podniosłe kazania: proboszcz
kcyński, ks. kan. dr. Jan Opieliński i ks. profesor Jr. Karol
Mazurkiewicz. Podczas uroczystości u, auli Seminarjum przema-
wiał rvizytator prauziński, w irnieniu miasta 

- burmistrz-Rybar-
czyk. Z licznych mów byłych l,",1.chowanków Zakładu należy
zapisac słowo powitalne insp. Józefa Cegielskiego i emerytowa-
neg,o nauczyciela Aleksandra Ślirvińskiego, który uczęszczał do
Zakładu, poczynając od roku 1865. Jako przedstawiciel Zakładu
przemawiał dyrektor tr4ichał peter, w imieniu zaś obecnych
uczniów władysław pituła. podczas uroczystości powitalnej
1'adeusz Pietrykowski, syn miejscorl-ego obyrvatela, wyg.łosił
wykłacl o dziejach naszego miasta. 1)

W związku z jubileuszem 6o letniego istnienia Seminarjunl,
p. Minister W. R. i O. P. pismem z dnia 24.X. l9z5 nadal zakla-
dowi nazu,ę ,,Państwowe Seminarjum Naucz,cielskie im. Karola
Libelta w Kcyni".

W grudniu r. :1925 
- ku czci Karoia Libelta 2) urządzono

w seminarjum obchód, podczas którego odśoieri,ano pieśn o Li-
belcie, ukłaclu p. Michała Pete,a. Słol.a tei pieśni, którą rłło-
dzież zazwyczaj śpiewa na nutę pieśni Brcrjzińskiego ,,Pamiętne
dawne Lechity", są następujące:

Pieśń o Libelcie.
J eziota fale srebrz.vste
glebę całują Czeszes,a.
Słuchaj, co suum ich opiev.a,
gdy kochasz dzieje ojcnste:

Tu w Czeszerłie n,l mąż dzie|ly,
czynów sławą nieśmieńelny.

1) Według ,,Sprarvozdania seminan,jnego", 1926--27, str. 54155,
ż) Nazwę im. Karola Libelta nadano seminarjtlm dlatego, gdyż

Kcynia może się tem poszczycić, że niedaleko Kclni, w Czeszenłie,
nrieszkał długi czas nasz lilozol rr.ielkopolski: Karol Libelt, na któreqo
c.ześć Kcynia iedną ze swych ulic nazvała ulicą K. Libelta.

W żninie, maśteczku należącvm ongiś do powiatu kcyńskiego,
urodzili się Jan i Jędrzej śniadeccy, i to rv czasie, gdy żnin nńeżal ,7o
powiatu kcyńskiego (* 175ó Jan S. ' 1768 Jędrzej S.).
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Pan Libelt, jako sierota,
szukał w nauce pod,pory...
Bić się za wolność był skory:
Ojczyzttę dżńgląć chciał z błota.

Cierpiał od Niemców niemało,
gwałty ich piętnował ś.mialo.

Pan Libelt był profesorem -szczelze wielbili go młodzi:
Cnota i ,,um" jak się rodzi,
nauczal i świecił wzorem,

bo bez cnoty i mądrości
niema prawdziwej wolności.

Pan Libellt połskiej młodzieży
orle dał za przykład loty:
Uczył, że górne tęsknoĘ
obudzió rv sercach rtależy...

n,iech was wiedzie Orzeł Bialy,
na rvieżyn_v, w słońce chwały.

IV.
Uprzejmości p. Wojciecha Daszyńskiego, inspektora szkol-

nego ze Strzeltra, b. wycho.ł,anka seminarjum nauczycielskiego
w Kcyni, zawdzlęczam sporo informacyj dotyczących kcyńskiego
życia seminaryjnego od r. r886-1889, jakoteż wiadomości od-
noszące się do tajnyclr organizacyj polskich p. n. ,,Ognisko",
później,,Zan'', które swego czasu istniały w seminatjum
kcyńskiem.

Ponizej ptzytaczam wiadomości, przesłane tni przez p. Da-

szyńskiego, w całości i bez zmian.

- Byłem w seminarjum kcyńskiem od 1. X. 1886 do zdania egza,

minu dojrzałości na nauczyciela w sierpniu 1889 r, Dyrektorem byl wów,
czas zacny i gorlirvy Polak, Szafrański; prócz tego profesorami (narodo,
wości polskiej) byli; pp. Ewert, Wojciechowski (nauczyoiel przy ćwicze"
niówce, ,,Serninar,Uebungsschule", w której uczono dzieci ,szkolne z rńasta
i najbliższei okolicy) Kukułka, sumienny i bardzo dzielny pedagog, lecz
całkiem oddany Nierncorn, który vypełnial rozpotządzelia wladz co do
litery, nie pytając się o to, czy to jest bezprawiem i gwałtem. Nauczyciele
seminar_vjni, Nienrcy, bywali różni, mniej lub więcej wrogo usposobieni
rtobec Polaków. Najwięcej prześladował Polaków nauczyciel muzyki,
Bever. który plzez swe obrażliwe mov,1, obudzał rv nas Polakach najwięce;'
guies-u i zemsty.

Ze ml,ch czasów składała się najwyższa klasa (I.) wyłącznne z Pola,
kórv: ]l. klesa miała także Polakórv, prócz jednego. III. klasa, do której ja
należałen:. miała Polaków i Niemców.
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W roku 1886 lrlkładano religję po niemiecku , Iecz i częściolvo po
polsku; uczył p. Ervert. Lekcyj języka polskiego. 4 godziny tygodniowo,
udzielal dvrektor Szafrański, który nas rv tl,m przedrniocie ćwiczył
gorliwie .

Prócz niemieckiej bibljoteki była też i polska, mała bibljoteka.
\Ą'' roktl 1BB7 przeniesiono nauczycieli,Polaków na zachód \iemiec, a dy,
rektor Szafrański podziękowal za służbę. Przy pożegnaniu rl auli powie;
clzial do calego oiała nauczycielskiego i do nas seminarzystórv: ,,Mógłbym
pozostać jeszcze dłużej w urzędzie, gdyż czuję się dość siln_v, iecz pójdę
stąd, ponieważ usuwa mi się ziemia z pod nóg". Przez pewien czas zastąz
poł,ał dyrektora pierwszy nauczyciel seminarjum, dr. Reimann, chytry
i niesympatyczny Niemiec.

Potem nastał dyrektor dr. Kiesel z Rarvicza, Niemiec, energiczny,
ale sumienny i sprawiedlirvy.

Po ustąpieniu dyrektora Szafrańskiego zniesio,lro całkiem język pol.
ski w religji, usunięto wszystkie lekcje jęz.vka polskiego, obostrzono zakaz
użyrvanie języka polskiego pomiędzy seminarztsta;m,i. (Przedtem już
istniał także tel zakaz, lecz nie tak ścisł.v i surotr-). Do religji powołeno
jako profesora księdza Kretschmera, którr- został później kanonikiem
w Gnieźrrie. Był to miły i dobry człowi€k, lecz zarr-sze nriemieckiego po,
chodzenia.

W roku 1884 seminarzysta Jasielski założl,ł § seminafjum naszem
Torvarz.vstrvo tajne p. n.: ,,Ognisko"; serdecznvm opiekunem i doradcą
,,Ogniska" był ks. Piotlolvńcz, obecnie w Skalmierzlcach (ks, radca Pio,
trowicz).

Jas elski był pierwszym prezesem tegoż tos-arzvstrł,a. W następnycir
latach byli prezesami: Kwiatkowski, (nazwiska je dlego, lub drvóch następ,
nych już nie pamiętam) Korzeniewski, Stasierrski: ostatni,m prezesem
byłem ja, w foku 1889. Nie wszyscy seminarzJ,ści,Polrc1, należeii do tego
tołvarzystwa, Ęlko ci, na których było można polegać. \ajprzód odby,
wała się dokład,na obserwacja każdego kanrl.,dat,l co d-, c]laraktell, patrjo;
tyzmu i t. d., dopiero potem następowało prn-jecie do organizacjt po zło,
żerrriu urocz,vstej przysięgi na dowód milczenia. Zebrania odbywały się
przeciętnie co niedzielę; |atem za miastem, ri, laskach t zagajnikach gro,

chołińskich pod Kcynią, na cmentarzu katolickim i t. d. Zimą zaś zbiea

raliiśmv się na strvchu w seminarjum. Liczono sie historji polski i ojczystej
literatury. Prezes przesłuchirvał zadanv materjał naukowy. W ,,Ognisku"
obchodzono pamiętne dni narodolr-e, ,i:k Pot,strlrric Listopadolve, i)zień
3 Maja, Powstanie Styczniorł-e i i. d. Obchod__v takie odbyłvały się skromz
nie, oichuteńko, lecz lv vielkiem skupieniu, przy mił5,m i serdeczn.vm

nastroju.
W loku 1888 i 1889 przysłano do Kcl,ni dużo seminarzystórv pocllo,

dzącvch z Nadrenji i Westfalji, tak, iż lv klasach II. i III. (w r. 1889) b_vła

już tvlko meła lj,czba Polakórv. Polożenie naszego koła, które z czasern,

z ,,Ogniska" przechrzcono na ,,Zan" starvalo się coraz trudniejsze. Koło
tvtenczas liczvło czlonkórv z I. klas1, : 6 seminarzystórv, z II. klasy :
2 seminarzl,stó\t,, a z lII. klas1. - il członkólv.
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Po porozumieniu się z pierwszym prezesem, t, j, Jasielskim, który
już od ti|su lat był nauczycieiem na posadzie, rozwiązalo,nasze koło

..Z",.,.. o_ roku 1889. Książki nasz,ej skromnej bibljoteki rozdzielono po,

rc.iedz1- członków,
Członkorvie towarzystwa, opuszczający po zlożeniu egzaminu semi,

rerjum kcyńskie, rlostawali na pamiątkę przynależności do koła "Zan"
złoiy pierScie ń z perelką, wykonany przez pewnego złotnika w Poznaniu,

Na pil.Scie''iu blł;' wyryte: pierwsza litera nazwiska, pseudonim i rocz,

nik. Ja takZe posiadam taki pierśoień, który obecnie nosi mój syn

Kazimierz.
Ludność miasta Kcyni odnosiła się do nas seminarzystów,Polaków

miie i przych;,Inie; do Niemcólv zaś oibojętnie, Niektórz_v seminarzyści,
polacy tywali nawet w domach obywatelskich i żyli z ludrrością w przy,

jaźni.
Tyle p. inspektor Wojcieclr Daszyński,
Z,,Nauczyciela Polskiego", ofganu Stowarzyszenia chrze,

ścijańsko-nafodowego nauczycielstrva szkół powszechnvch w Po1-

sce (Warszawa, I wfześnia r92+. nt,8) wyjmuję artykuł p, t,:

,,Niezwykły jubileusz", który jest poświęcon1, 4o-letniemu jr-rbi-

leuszowi założenia organizacji konspiracyjnej p, n, ,,Ognisko",
n aapoznle] ,,Lafl

Autor, podpisu jąc1, się pseudonimem ,,Sierp", pisze co

następuje:
W dniu 8 lipca I92A r. obchodziło grono kolegów Wielkopol1n, by,

łych *,ycholvanków seminarjum nauczyoielskiego w Kcyni, nienvykłą uro,

.r5,.toji, t. j. 40 leini jubileusz założenia organizacji konspiracyjnej

p. n. ,,Ognisko", później ,,Zan" w seminarjum kcyńskim,
Celem i zadaniem olganizacji tej nLie b5,ło przygotowanie i *1,wo,

ływanie zbrojnyclr po,wstań ani rn,pralvianie człorrków do poprawne§o lvła;
ja.ria kosą, lancą iub szab|ą, |ecz raczej zapozlavłalia się z ,tem, "co
swojskie, io ..u"r.,,, *y,r""u.ri" ich ws.zystkiclr ,lvzniosłych prawd narodo,

*y.-t, i.tO." każdy nauczyciel,Polak zlać i lv,ieózieó powinien, aby sku,

tł"rn:" ,.przed poiskiłrr narodem nieśó oświaty kaganiec",

Trueba szczelze przyzlać, że ze strony konspirato,rów była to śmia,

łość granicząca z karkółomnem zuchwalstwem, aby w internacie,_ pod bo,

kiem profesórólv,hakatystów, pośród grona szpiegowskich współuczniów,

zakłaiać polski związel ko,,,pi"u"yjtty i przez lat siedem ż górą otacznć

jego istnienie ściisłą tajemnicą. Jak w tych siedmiu latach zsl,iązek praco,

,uił, ;ut rozszetzał i ptgłęblai poiska r":iedzę, ile sił_y i hart',r rr-lał rv słabr:

i niervl,ćrvic"o.r" drr."" slvych młodych członków, poświadczyć mogą

.rrvrro p"aau sza zakładu, polanki i "ugplniki 
sąsiedniej rvioski Grocholina

(t. z:v. ,,Ziemia święta") Ó,a, ci, którzy -,v zebraniach i schadzkach ży,n,y

udziai brsli.
Gd1- po egzaminie maturalnym zam_l-kał1- sie podrvoje ,zakłaóu 

z,tt

odcholz,,cl_mi, odz_vrvały się serca i ,rrrr1_.ł\. młod_vch pedagogów głośnem

echen: ..\ie bedzie ućreń" nad mistrzel., _ ,,Idźoie ted_v cierpieó jako
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olbrzymy, a jako dzieci przesypujcie ziarnka piasku z dłoni w dłoń, ufni,
że z tych ziartl może brył5, porvstaną, a może... a może i opoka się wznie,
sie!,. _ szli młodzi konspiratorzv \\- no\§e, niezllane ż.lcie z wiarą w lepszą

przyszłość, z nadzielą rv zmartrvvchrł,stanie Ojczvzny i miłością plzepeł,

,rior,"." sefcem dla upośledzonego ludu rvieikopolskiego i jego młody,:h

pokoleń.
Ptzez |at 40 szli drogą przykrą, skalistą, obficie zasla,lą głogami

i ostem, z zaparciem się siebie, niejednokrotnie urr-ieńczeni cierniową

koroną, _ ale szlr i wierzyli! I wiara odniosła triumf znamienity. Ta

siła, która ongi była budowniczym polskiej po.tęgi i chu,ałv, na któlej
przez setki lat opierał się Majestat Najjaśniejszej Rzeezypospolitej, ta

siła sprawiała, że stalę|i u mety swych marzei i dążęń, że oŃągnęii cel,

do ktorego lepsi może od nich przez d|ugie lata daremnie wyciągali slve

dłonie. ,Io też rv nagrodę za z*przysiężoną -;"ielność Ojcz,lźnlć poz\,olił

im Bóg oglądać Jej godzinę zmańwychwstania,

Dziś po 40 latach cichej, mozolnej pracy, zjechali się do Pozlalia,
aby ,,rvolni z wolnymi" za pośrednictwem rviernego przyjaciela i życzli,

wego'doradcy Imci ks. radcy p,iotrowicza ze skalmierzyc, podziękorvać

Bolu ,u odebrane błogosławieństwo, by przeprowadzić przeg|ąd szeregów

i siwierdzić, kto jest, a kogo niema, by sobie ponownie podaó spracowane

dłonieiod§ł.ieżyćprzysięgęzlożonąptzedcztetdziestulaĘnawierność
ÓlczyZnie. Z bÓ|em serca stwierdzono, że prawie połowa ,,najlepszych"

,rń sia.uił" się do apelu, gdyż poprzednio już złoży1i kości swe pod dań
cmentarną. Cześć ich pamięci.

Poniżej podajemy nazwiska przybyłyclr );Taz z ich pseudorrimami,

którymidiazmyleniaczujnościprześladowcórvizatarciaśladuporniędzy
sobą się posługiwali.

Ks. radca Piotroq,icz ze Skalmielz),c i Bronisłarv Czeclrak z Starego

Sioła, wojew. hvorrskie, jako goście,

Stanisław Jasielski, ,,Harmonja", z Poznania; ,\ntoni }Iolski, ,,Lon,

gin..,inspektorszkolnyzGrocholicka;NlichałŚmigielski,,,Kopja..,irrspek,
io. .rkoir.y z Jarocina; Juljan Stasiel,ski, ,.Soplica". insp. szkolny z Wrześ,

ni;WojciechDasz-vński,,,Połota..,insp.szkolnvZeStrzelna;Stanisław
Giapirisll, ,,Damazj Sierp,,, prezes Zarzadu Głównego z Przylepek.

Bolesłarv Horn, ,,Robak". z ostrolr_a: Stanisław Zentkeller, ,,Kozie,
lec,,, z Koźmina: S-vlrvester Krzl'ża3óski' ..Topór", z Leszla; Bronisłalv

orło.vski,,,Dęboróg", ze Strzelrra; \\,alen§-Starvn_v,,,Pioru.n", zDaniszyna;

Heliodor Handke, ,,Pogoń", z Rarricza; Aleksander Jezierski, ,,Nałęcz",
z Mogilna; Jan Korzenies,ski, ..Rob,rk", z Porvidza; Michał C3lnn]ę1,5[i,

,,Mac;ek,,, z Kobyl,icy; ]Vlicirał Biał},, ,śroPidlo", z Sierakowa; Augustyn

źiołt "*.ti, ,,Miecznik", z Domasłarvk a: Kazimierz Czechowski, ,,Zerwij

Kaptur", z Dębnicy.

,,Dobrym wszędzie dobrze będzie,
Tylko złlłn jest Krvas!"

Sierp.
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v.
Po przedstawieniu tak pięknych wysiłków seminarzystów

kiclr o wychowanie się w duchu polskim lv czasach nasze1

oli, goclzi się też poświęcic słow kilka strejkowi kcl,ńskich

:i szkolnych z t. ryold, W r, 19o6 zaprowadzo"":11'::
ż, vp^-9^--J

ji * ję"yku niemieckim nawet na początkowym stopntu

ly ludowej. Wybuchł więc po .ferjach 
U*:*::,*11,5:il

,;;;l ;;;;; Ji",i szkół ludowych w Poznańskiem, w Pru-

.:ch Zachodnich, na iVu,*1i i śląsku, Ksiądz arcybiskup Florjan

:_-:inarjum.')
Seminarjum nauczycielskie liczy obecnie nauczycieli etato-

,.,,-1.,ch I3, nauczycieli kontraktowych 3, senrinarzystó,lv 2o,t,

Slxoła ćt,iczeń przy seminarjum - r18 rlzieci,

Sieclmioklasowaszkołapowszechnaposiaria7nauczycteti
: _: natlczycielek. Dzieci szkolnych - 5oo,

Stablewski rv liście paste,skim z dn, tg, X, wl,jaśnił, że jeszczc

,,: chr,vały soboru trydenckiego nakazywały uczyć religji w języku

oiczystym. no"po."ęło,i[ *ię, prześladowanie strejkujących

1zieci, ich rodzeńst*a i o1ców, Także w kcyńskich szkołach gor

llrvie strejkowano. W seminaryjnej szkole cwiczeń strejkowałtl

ogołem Ó5 dzieci. Karano te dzieci karcerem godzinnym po

..u.. "u 
każd,y dzień bolraterskiego oporu,

O kcyńskiclr dzieciach strejkujących pisał dyrektor semi-

narjum d.ri" 19. XI. i9o6 r., co następuje: ,,stoją z podniesioną

głolvą, okazując p"*ną dumę i hardośc, Do odsiadywania go-

irinykarceru zgłaszają się dobrowolnie i zachowują się wzofowo,

Odchodząc później do clomów, idą w znacznej liczbie do kościoła

klasztorrrego i modlą się głośno, odmawiając tóżantec",

Dyrektor Spannenkrebs rvojowal z tlziecmi strejkującerui

a pod konie c pata,i,enLka 19o6 r, wysłał donos do Prolv, Kole-

3:ium Szkolnego, że ks, dr, Ópieliński, proboszcz miejscolvy, jest

qlównym pro-otor"- strejku, aiborviem odczytując z ambony

list pasterski ks. arcybiskupa Stablelvskiego rrie mógł powstrzr"

lnac się od lvzruszenia i ocl łez, W grudniu r, 19o6 starosta sztt-

ciński spowodował odebranie ks, dr, Opieliriskiemu urzędu człon-

ta katolickiego dozoru szkolnego; rórvnież pozbawiono ks, pro-

,aoszcz,aurzędukomisarzaarcybiskupiegoprzyegzaminachwse.

1) Cfr. ,,Sprawozdanie setn, 7926-|927 s&,9 i l0,
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Szkołv err angelickiej Kcvrria obecr.ie nie posiada, Dzieci

ewangelickieuczęszczająciorriemieckieirvl'zszejszkolyprylł'at.
,rej, * i<tclrej ucząi I nauczyciel i z nauczl,crelki, Dzieci szkol_

nTch: ca. 50.
Prtlcz tego istnieje rv licyni szkoła dokształcająca dla rnło_

<1zeży rzemieślniczej i handlowej,
Oc] roku 1888 aż clo rvojn1, światowej istniała tutaj rvyższa

szkoła zeńs]<a (Hóhere 'lóchterschtrle), Około L 19Io istniała

,, |{r;yrli lvyższa -,zkola dla chłopctl11, (Hóhere l(naben_,chule),

od seksty do kwarty.
Dziś clzieci obyu,ateli kcl,ńskich kształcą się w rvyzszych

szkołach i gimnazjach w Nakle i rv Bvdgoszczy,

\iL
Sprawy ośrviatowe pozaszkolne rlie stoją iv Kcyni lla od-

poluiedrriej wyżynie. Nie ma tutaj ani ,,]onltr luclowego, ani bibljo

ieki lub też czyte\ni miejskiej, gdzie og:liskorr-ałoby ż,ycie ośr,via-

tclwe. Prócz bibljoteki kolejowej, kt"ra iiiurlc]orvał p, Pawlak

zNakła(około34otomó$I),Kcvniat.c,s:a.]ataiizellibijoteczkę
T. C. L. Kcyńskie tolvarzystrva posiadaia nlniejsze księgozbiory,

zktórychjeclnakmałoczlonkórvkorzr.s::.'TstrriałSwegoczasu
pl"r, uiruorzenia rviell<iej Ksiązrticr- ],Ii,", ,,: ittl , Karola Libelta

* ktOr"j miano zlącz,rć rl,szystkie bib 'c:tczki kcr-ńskie, Przy

bibljotece,niałapo."stacc,r,telni2111ięis.<:.'\\.obecbrakuśrod-
ków finansowych jednak musiano plal: , :l ż",c na późniejsze,

lepsze czasy.
Wszelkie rocznice i śrvięta naro,1,:",, r '],1-1,] ',zi sic; rv Kcyni

doŚć uroczyŚcie. Są orre jeciyną okazjl1 :,:, ":,-:szi,ch 
sfer obywa-

telskich, aby usłyszec coś z historii r,cisiie:i o spralvach narodo-

wych. Z inicjatywy dyrektora =ti],:,_,:',_::il, 1,, Petera, utrvotzl,ła

się\vczasieostatnim:,,Miejscorr-l.Ra.iaPlezesórvTorvarzystrv
Kcl.ńskich.,,któramaczu]ł'ac,13.j3li;irr'anriośrr'atolł.emiinaro.
doivemi urządzając obchody, odczttl, i t, d,

l0. STOSUNKI NARCDowCSCiCwE,
T,

Więl<szość obywateli m, iiclrli stanowili zawsze Polacy-

katolicy (pattz statystyka 1rrcinościl, którzy, mieszkając na kre-

sach rraszej Rzeczl,pospolitej, zarr-sze nrusieli walczyc z napofem

niemieckim. Sam i,l.. \\,arscl,airr-r pisze, że Wielkopolska była
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:- : ,,, Kiinenl \§bit\lm rl, \,f archję Wschodnią Państu,a l{ierrriec-
. ę<o. i że to położerrie światowe (Weltlage) było powodem cią-

§: :n walk międz1, Polakami i Nierncami,

Tak, jak ,,v innycir nriastach Wielkopolski, prawrlopoclobnie
,, Kcl.p| mieliśmy SlĄIego czasu immigrację niemieckicl-r rze_

- .ślnikórv i kupców. Wuttke m. i. pisze, ze rv XVI wieku rze-

:..ślnic1, i kupcy w Wielkopolsce byli Niemcanri, lecz ulegli

::,. iko spolszczeniu. }die umieli się oprzeć 11,płyrvom kultury

- -skiej. Niemc1, szczycą się tem, ze miasta ivielkopolskie po

- :biorach polski znacznie się wzmogły i podniosły ekonomicz-
- :, Kcynia poclobno podnosła się po rozbiorach o 13% w sto-

.-::ku cio czasów polskich. Cirarakteru polskiego jednak Kcynia

-.e zatraciła, choć często trudno było rozpoznać jej oblicze pol-

..,:e. żywioł niemiecki razem z żywiołem żydorvskim zaczął się
: :aj panoszyc w rynku i rv głórvnych ulicach miasta, Polacy

.<o ekonomicznie słabsi musieli się zadowolić drugorzędnemi

*-:cami i Grabowem. Barclzo ciekawy i pouczający jest qlynlk
, zrv. ,,LJrwahlen" z z8. IY. t86z r., który Wuttke prz,vtacza jako

_..r_od niemieckości i znaczenia miast wieikopolskich. Niemców

..6 l1,yborców, (Wahlmźnner) 11,ybrały miasta: Rarł,icz, Fordon,

z Polaków obok ro }Tiemców wybrał Szubin, 3 Polaków

'_ t ó Niemców rvybrała Kcynia, 4 Polakórv obok 14 Niemców

lrało Nakło, ro Polaków obok zr lrTiemców wybrało Gniezno,

Z wyżej \Ą,ymienionego zestarvienia rvvnika, że Kcynia sto-

-,.io\\,0 nie najgorzej zaakcentowała srvoją polskośc,wobec
. ::lców. Aż do końca panowania niemieckiego Kcynia walczyła

- , ,lją polskośc i tez zdolała zachowac slvój charakter polski,

Zato 1ednaL< miasto dawniej często nabierało fizjclgnomji
-- -,:i3 żydo,n,sl<ego. Były lata, w ktoryclr ilośc żydórł, docho-

_,:a r.jo przeszło polon,y ilości mieszkańcórv ("p, ', 1846); w la-
,,.:,- około r. I549 zaś, za kró|a Zygmunta III, musiała ją znacz,
' ,: ?lrzćw\ższac, jeże\i luclnoŚc chrzeŚcijańska, gnębiona przez

,_,ł z},c1oll,ski. prosic musiała króla o obronę przed naporem

. ,,,,sliim. Weclług .,Słorvnika Geograficznego" rt, r, l765 b1,lo

, -,,.,ie cie kcyńskim r.9z8 izraelitórv,

1achorlała się statystyka żydórv z r, I86I , t, 1, już z czas1w

-.''ch.któranarrrclajenrałyobrazekstosurlkorr,.'iakiewórv-
, : - ,, :nieście panowały.
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d|rektora inst_vtucji. ił,ykazuje poprawną pisownię nazwisk

polskich.
Dyrektorem seminarjum był wówczas Polak Szafrański;

,nazwiska seminarzystów są następujące: Bartnicki, Ignacy; Da-

rlaczvński, Kasper; Jasiak, Wiktor; Klawek, Ignacy; Kosmalski,

Józet; Latosiński, Władysław i Menze|, Dawid; Mściszewski,

Władysław; Nawrocki, Nikoclem ; Zmudziński, Wiktor; Błaże,
jelvski, I6zef; Cywiński, Michał; Drozdowski, Jan; Jagodziński,
Wincenty; Jaskólski, Antoni; Jeszke, Wacław; Kaniewski, Jan;
Nowak, Franciszek; Strzelecki, Igrracy; Trynka, Anastazy1, Za,

krzewski, Antoni. P|źniej jednak seminarjum zupełnie zgerma,

nizowano, ściągając profesorórv Niemców, oraz seminarzystiw

niemieckich z Westfalji, Nadrenji i innych części Niemiec 1).

Późniejsz,l, dyrektor seminarjum Spannenkrebs był założycie|em

tutejszego,,Ostmarkenvercinll" (zur Fórderung des Deutsch-

tums), i nau.ryciele seminaryjni, niemieccy katolicy, szpiegowali

nawet w kościele, czy ksiąd,z polsko-katolicki regularnie miewa

niemieckie kazania i raportowali o tem slvej przełożonej władzy,

_Jak dalece w Kcyni krótko przed wojną światową parroszyć się

zaczęla niemczyzna, najtepiej tłumaczy nam Neurnann w swym

artykule: ,,Ęxin" w czasopiśmie hakatystycznem: ,,Aus dem

Posener Lande" z r. Igr4- Pisze on m. i,, że targi kcyńskie w sto-

sunku clo innych miast Wielkopolski, są bardzo żywe i zdradzają

rvielki ruch hancllowy. Obcy przybysz, zwiedzający miasto, ze

zdziwienienr spotyka na rynku kcyńskim podczas targu, kobietv

w strojach, które uwagę zwtacają na siebie z powodu swych

ogronlnych kokarcl i wstęg czafnego koloru, z polvodu swych

szerokich sukien wełnianych, koloru cynobrowego, dalej rlla

srvvch chust i fartuchów w żywych kolorach, pięknie odbijających

rl, cgólnym obrazku. Neumann kończy tryumfująco: ,,Westliche
cie,-:tsche Stammesgenossen aus der Gegencl der Porta Westpha-

lici. ,_rnd clem Biickeburgischen haben in den meist fruchtbaren

Str:;ien um Exin eine neue l]eimat gefunclen", Dalej na innem

n_,i::.-,_t. pisze Neumann, że rząd pruski przez pobudowanie pięk-

nr'c|- ,:,_ilrórv urzędniczych, często w śroclku ogrodów połozonych,

ilF,iJ. jr:]]llia urzędnikowi nierrrieckiemu pobyt na Wschodzie,

Konczą: opis dobrodziejstw, jakie ze strony rządu spadają na

rniasto icvnię, wyraża życzenie, aby i północna częśc miasta

t,l l,,]: ;uż mowa o tern na irrnem miejscu.
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Kcyni (Grabowo), która jeszcze bardzo po polsku wygląda (t. j.brudna i nieregularnie rv,vbuclowana). jaknajprędzej doznała do-brodziejstw kultury niemieckiej.
Nie małą walkę stoczyli N-iemc1, w roku 19o6 z tutejszeru*Bractwem Strzeleckiem, isiniejące m jeszcze z darł,n,vch czasó*,polski'ch. Bractwo to zawsze miało więi;;.;;;il"i , ,"gotytułu domagało się obrad w języku polskim.
Niemcy widząc się w nrniej.roś.i, nie chcieli lla zaclen spł:l*sob zezwolić Bractwu na pochody z btonią i na urząrlzanie strze-lania podczas Zielonych Świąt. łV i.o,i.u władza"a.inl.ir".yin*

zdecydo.r,vała się rozwiązac Bractivo Strzeleckie. PrzełożeniBractwa jednak pp. Synorar]zki i t,rbariski nie clali ,^'irrr^n"i odwołali się przez clr, Wł. Mieczkorvskiego, b. adrvokata rł, Ptl-znaniU, dO sądU administracyjnego w Poznaniu. OstatecznieNiemcy jednak zwyciężyli i ,gźr-łn;rorvali Bractrvo Strzeleckie.Dziś jednak znów Polac_v panulą rv Bractrvie S'rrJiii"-, 
',wioł niemiecki jest w nim słabo ,.p..rento.rvany.

Urzędowego spisu niemieckich burmistrzów kcyriskiclr nieodnalazłem. Na mocy poclpisów * 
"*t".ł, ',rl.*'.n^.i*r§rr'r"*następujący porząclek panowania burmistrzorr. miasta Kcvni:około roku 1816 Krossek (Kgl. R"gi"ru,,",i;",;,a..";';.;:

,, ,, 1833 Wyszecki,
,, ,, rB43 Treuchel,
,, 1, I84B Stejerowicz (poclczas il:,l,-stallia kosl.rlię1.6t21,ptzez żydów denunciolranr l,

l848 Borrrwski. zast, burIn j.trza
,, ,, 1848 l{elte, konrisarz, poźnle'bi:rtllirtrz.
,, ,, r85z Goeritz,

,, r853*186z Bartlitz,
,, ,, 186z-1865 Krenz,
,, ,, 1868 aptckarz Zinnenlartn.
,, ,, r8ó8 Kories, 

{']mtsar,yczny btlrrnistrz,

,, ,, r87o Luclwik l(napkiewicz. ,Ilugo przez tząr1 nie za-twierdzony,
,, ,, r9rO Fróse,
,, ,, r9r3-t9t8 Stóckmann.

Kcyńska Racta Miejska za czason, niewoli, nrimo większościludności polskiej ,,, Kcyni, była prre,.nznie niemiecko-zyclowska.Żydzi, jako najbogatsi wśród mieszkańcć
łiem w'"i.j ,;j ;ilzili. w pierwsz.l-ch *L;]§?'.lll:liK:*-
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r },iiem-

:., 
'f 
ii _.:":l- 1nję|i nawet własną gazetę:

- i--i'r;i yJł-ał kcyński,,Ostmarkenverein'.,.:: c:i znacznę subwencje. ,,Ęxiner
- jnir:Żi-ni Wendlanda w rynku.

,,Ęxiner Zeitung", którą
, Rząd pfuski dawał na
Zeitung" drukowała ,ię

przykła-
(Al. Ka-

po wojnie,
ta znacznie

11. §7OJNA Śwnrowe
I PowsTANIE §I/IELKoPOLSKIE.

Kcynia, jak wszystkie nasze miasta i miasteczka, trcierpiałabardzo duzo w czasie ostatniej zawieruchy rvojennej. Podczaswojny światowej cała młod,zież kcyńska , j-akote'ż *r"yr.y -ęz-czyźni rv klviecie 
:i.|u, musieli chwycić za broń, by walczyc zasprawę niemiecką, która nie była ich własną .pr"*ą. Wskutekwojny życie w kcyńskiem s"mi.r"rjum nauczyciels kiem zamarło;seminarzyŚci podążyli do szeregów wojskowich, a w nua}nt""t,seminarjum utworzono szpital dla rannvch . Póź.niej w roku r9r8ubikacje seminaryjne służyły jako koszary dla Heimatschutzórv,a po 1.I. ryt9 roku tlla nowotworzących się wojsk polskich, prze-,Iewsz_l,stkierrr dla kompanij bataljonu kcyńskiego, które rekruto-rral_r, się przeważnie z synów Kcyni i okolicy.

Całc aieomal życie miasta z powodu wojny zaczęloustawać;:ande1 i przemysł z,a.lał z-anikac z powoclu truclności ury.k".ri":orlarótrv i surowca. 
,n[agistrat na początku wojny S*i"to*";, aiu::aktt rnonety zclar,vltovuej, l"1,dawał *ł".n" p;"niąar. *i"j.u.,.ztuki ocl 5 fen. c1o 5 marek. Pieniądz ten papierowy był cloś,i;:ii,3fy62nię rvykotlany i ozrlobiony herbem nriasta, t. j. ń""run-..:en orła białego. Liczba luclności zaczęła się cofać rj. ógOłem: -"- nężczyzn z Kcyni brało u<]ział we wojni e. Liczba ,^iityrn, :::;-lr-ch kcynian podczas działań wojennych jest dość pokaźna.Dziś (r. ryz4) Kcynia posiacla inrvalidów wojenn;,ch 33-, ., orr--,. rvojenne. Żolnierze, pochodzący z Kcyni, walczyli nao,: ':,,:cll frontach i l,v rózhych armjach. Kilku kcvn ian l-ta7eżało'ś_r_ ..rl]lji generała J. Hallera, powstałej rve Francji. Kilku,-:, -- ' ,znało Anglję, przebywają" dłr,r.r1- czas \\, niervoli an_a::-."..-

' . .,.,,.-olucja niemiecka wybuchła, lv Kcyni, za-.:: _ :_-::ast, tttworzył się,,Arbeiter- i Soldatenrat''

--' ;.-s: ]a10 Kcynia liczyła mieszkańcólv 3ó50, a
r 1. : :-r.-, ..]] migszkańców 3óÓ. Ob§;; jednak liczba
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źmietczak, M. Lewandowski, Bolesław Dykier, St. Zal<aszewski),
który Niemcom duzo krwi napsuł 1). Niemcy kcyńsc_v, obawiając
się przervrotu polityczneg,o w Kcyni, w grudniu 1918 roku ścią-
gnęli z Bydgoszczy do Kcyni oddzial ,,Heimatsclrutzu.', który
zakwaterowano w seminarjum nauczycielskiem. Dowódcą tegoż
oddziału b;rł Oberleutnant Freiheff von Groll, który swem bez_
lvzględnem postępowaniem ,ł,obec tutejszych obywateli stał się
plagą nliasta. Wszystko to jedrrak na nic się zdało. Miasto za-
tryumfowało ostatecznie nad butą niemiecką w noc nowofoczną
r9r9 roku, zrzucając z siebie jarznlo niewoli pruskiej. Tstnieje
książka niemiecka, napisana przez 1eutnanta i adjutanta III. Grenz_
schutzbataljonu, Karola Stephana, ktorv opistrje dziele Heimat-
schutzu w Kcyni, oraz w sąsiednich nliastach, jako też walki po-
wstańcze o Kcynię i cały powiat szubiriski rr. okresie po r stycz-
niu r9r9 r., t. j. po pfzewrocie politr-cznvn1 na korzyść Polaków.
Wspomniana książka rlosi tytuł: ,,Der To,leskanrpf der Ostmark
r9I8-r9I9" i została wydaną rr. Piie ri. roku r9r9. Naturalnie
jest to gloryfikacja bezcelowych rł,alk ,,Heimatschutzów" przecirv
oddziałom dzielnych powstańcóul wielkopolskich. którzy jako pra-
wowici właściciele ziemi wielkopolskiej, nie szcze,iząc krwi i trudu,
wa|czyli z najeźdźcami i r,vyrvalczyli rlolnośc dla naszych miast
i całej ziemi wielkopolskiej.

W książce: ,,Der Todeskampf cler Ostnlark" rvypisano cza*
fio na białem, że ludność niemiecka Kcl,ni ,,i grudtriu r9r8 roku
kilkakrotnie zwtacała się do Oberltn. Gro]1a z prośbą, aby nie
opuszczając miasta wytrwał na stanorvisku i ratorvał licynię dla
niemczyzny. Postępowanie Grolla w-obec Pc,]akorr- bl,ło tak bez-
względne, że gdyby (tak piszą Niemcr-) \\.szvsc}- clowódcy
,,Heimatschutzów" tak energicznie i z,lec_r-,]orl-anie postępowali
wobec ,,idei przewrotowych" Polakoll,, to nape\^lno Powstanie
Wielkopolskie zdołanoby stłumic rv zaroclku. (Strona z4),

Lecz na nic się zdała energia Oberltn. Grolla i jego Heimat_
schutzu". W noc noworoczną t9r9 roku garstka zuchów goła-
nieckich, pod Tvoclzą przyszłego kapitana Kowalskiego tazefti
z młodzieżą kcyńską podążyła tla drlorzec kcl,ński, gdzie kwate-
fował ,,Heimatschutz", ulokowan\. \y rvozach kolejowych. Polacy
dzielnie zaatakowali wroga i po krotkiej rvalce rozbroili go. Prz1,
tym ataku padło 3 Heimatschutz6lv, resztę wzięto do niewoli.

1) Patrz: ,,Przedpowstańcze zajście w Kcyni", Jan Mielecki, Księgc
Parniątkowa Powst. \rl/ielkp. Bydgoszcz 1925. &
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Od tego momentu zaczęła się nowa era polityczna dla Kcyni.
Orzeł Polski, po tylu latach nie'voli, znów roztoczył swe skrzydła
narl starą królewską mieściną.

W pamiętnej nocy noworocznej rytg r, młodzięż kcyńska
mogła sobie wykrzykiwac: ,,Niech zyje Polska!"; żailen żandarłn
pruski nie mógł juz temu przeszkodzic.

Nazajutrz, lv Nowy Rok, od §amego rana patrole polskie
ut,ijał1- się po mieście i cieszyły mieszkańców swemi barwami
biało-czerwonemi na rękawach i orzełkami srebrnymi na czap-
kach. Niemcy zaśbardzo przestraszyli się widokiem powstańców,
synów Kcyni, którzy patrolując po mieście z bronią rv ręku, jak
najlvyraźniej zadokumentowali przybłędonr, że skończ1,,ło się pa-
nowanie pruskie.

Rozpoczęła się teraz gorączkolva praca nacl spolsrcrenierl
miasta. Zarvładnięto plzedewszystkiem pocztą, koleją, magistrzr-
tem i wszelkiemi instytucjami, które regulu ją życie miejskie. Ko-
mendantem wojsk kcyńskich mianowano pol,ucznika Jana Sławiń-
skiego z TJjazdu, p. Kcl.rrią, organizatora i późniejszego dowódcę
baontt kcyńskiego; komendantem miasta Mieczkowskiego że
Siernik, później Tadeusza Pietrykowskiego 1). Panowie A1.
Kaźmierczak, Miecz. Lelvanclolvski, Ęilw. Sobecki, Al" Witosław-
ski z Nakła, Tacleusz }{indak z Nakła, Wincenty Pietrykowski,
dalej Józef Codrow, F. BocE'acz, Wolński, Piotrowski, Jan Heyrr,
}Iałecki, Kornel Wierzbicki, Fr. Bała, Grzegorz Hanclke, Kazi-
mierz Daszyński, N[uszyński Hieronim, Maciejewski Władysłarv,
Szalorv Karol, Szyperski, a narórvnl z nimi caia młodziez Kcyr,i
: okolicy, której nazwiska rvytrvorzvłyb1, całą litanję, przyczvnila
się clo spolszczenia i utrzymania miasta rv rękach polskich.

Wnet stanęło wojsko, rekrutujące się z rnłodych i star;,ch
....\,nian oraz synów chłopskich i robotniczych z okolicy. Wszyst-

Pod lvzględem patrjotyzmu i ofiarllości Kcvnia nie ostatnie
_;';llowała miejsce.

') Komendantami miasta
- _,.u 1919 byli:

i) Mieczkowski Edward
l _: * ski Kazimierz z Dtążna,
',i _:l:ry z ł,ahiszyna,

Kcyni podczas Powstania Wielkopo,Iskiego

ze Sicrnik, 2) Pietry,korvski Tadeusz, 3) Cze,
4) Pietrykorvski J<rzet, 5) Lewandowski
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Cały bataljon wojska uformowal1o w Kcyni w kilku rlniacll-
Dnia 3. l" I9r9 proboszcz kcyński, ks. kan. Opieliński w k,:-

ściele farnym zaprzysiągł naszych powstańców i wojaków i za-
grzał ich piękną przemową do rvalki o Kcynię i całą l]olskę.

Nie było jednak rvolno długo upajać się zwycięstwenr.
W Bvdgoszczy zbrojono się z,arłziecie przeciwko powstańcom.
Niemcv rł.vsl,łali całe pociągi pełne rł.ojsk na odcinek kcyński
i nadnotecki, aby odebrać Kcynię. oraz wszystkie miasta zajętc
przez Polakórv. Największe rvalki stoczono o sąsiednie niast_o
powiatowe Szubin, \Ą/ którem Nie rr-rcl mocno się usadowili.
Dzielni wojacy kcyńscy, pod dorvództ\\,em por. Jana Sławińskiego,
uderzali kilkakrotnie na Szubin, zacięcie broniony przez ,,Heimat"
schutz". Wreszcie cel osiągnięto. Porlstańcy nasi, rł,zmocnieni
pszez wojska, pozostające pocl clorł,t.,,iztrvetll genera.ła Kazimierza
Grurlzielskiego, zdobyli Szubin.

t]lvolnienie Szubirra z jarzma prusl<iego kosztolł,ało rras

dużo cennej krwi polskiej. Dzień r7-go stvcznia r9r9 r. był dla
Kcl,ni rlniem żałoby. W tvm rlniu Kcr-nia żegnała sr,vvch boha-
terólr,, poległ;.ch rvc lvalce o Szubin, t. j ś p. Józefa Codrorł,,,,.
Florjarra Bochacza. _fana Szr-perskiego oraz jednego nieztlanego
żołnietza. Miasto całe odprowadzlło tvch bohaterót, rra cmentarz
kcl,ński, gdzie szczątki ich spocz\-\\,a]a razenl zę. z,ivłokami
wszystl<iclr polrlstańcórv, poległl,ch lvc rta]kach o Kcynię, na fron-
cie nadnoteckim.

Następują rv ltttynr IgIg r. d]a Kc_r-r,.' -] ni l<rrlalł,e, rlni pn-
nure. Sytuacja na froncie kcyńskim staie s:r coraz gorsza. Niern-
cy zgronradziwszy rvielkie siły, zdob1-1i Szubin z porr,lotem i za,
czynają okalać Kcynię że|aznym pierścieniem swych wojsk. Po-
płoch por,vstaje rł, mieście, Zaczynanlt rvątpić, czy uda się nam
Kcynię utrzymac \Ą/ fękach polskich. Cu<]em jednak zostaliśm;,
uratowani. Niemcv mimo najll-iększr-ch n,ysiłkórł, I{cvr-ri nie zclo,
byli; nie zdoła|i opanov.ać gć;rv z klasztorem i cuclami słvlrącl.trl
P. Jezuserrr. Porvtórzvł się Cud _Tasnej G(.lry z czasó$, wojen
szweclzkich.

W clzieri -\{atki Boskiej, t. j. z lutego. jako też 3lr,rtego r9rg
roku, małe siły polskie z pomocą Pana Jezusa, - 

jak to trvierdzą
wszyscv kcynianie - pobiły na głorr,ę prze:łażające siły niemiec.
kie pocl *§lonawami, Zablociem i Kcynią. Pierścieri okalającr.
Iicvrlię rł, tvnr tlniu przeru,allo. a Kcvnia zostala uratorł,ana.
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O walce tej 1) czytamy w nielnieckiej książce: ,,Def Todes-

&ampf der Ostnrark", co następuje: ,,3 lutego rozpocząŁ, się wielki
atak na Kcynię. ,,Grerrzschutz-Bataillon V" closzeclł walcząc aż

rlo zachoclrricgo brzegu rniasta i czekał tutaj na uderzenie ,,Grenz_
sztttz_Bataillonu I", bv z nim tazem Kcl-nię Szturmem brać! Plarr
jectrrak się nie udał, ,,Bataillon 1", ktory przez Ęlizervo maszero-
wal, zajął po małej waice W. Su,choręcz. T'utaj jednak pokazaio

się, ze oc]c]ział nie był jeszcze rv sobie dość ,,skonsolidowany", b_r

rnóc pl,zeprowadzic atak. Pod Malicami pochód zatrzymal się zu,
p,ełrłie, Ocl Szczepic rozpoczął się silny kontratek Folaków, którr,:,

ttchrł,J,cili ,,Bataillon V" z tlanki, jakoteż z tyłu. Tnfanterja nie-

trriecka, zd,etnoralizorvana nagłvm atakiem polskim, nie starała się

wcale opanorvać sytuacji, Iecz zaczęła w panicznym strachu ucie-

kać, pozostarviając na łasce Bozej al,tvlerzystórł, tazem z ar-

matami. Kanonierzy pruscy starali się ratować, co tlyio możla-
Bronili się zacięcie, lecz wszelkie rvysiłki były bezcelowe,

Konie podczas walki im zasttzelono, a armaty stały sit
łupem Polaków". Tak mniej u,ięcej piszą Niemcy o slvej prze-

granej. .Do tego dodać jeszcze należy, że bitrva z 3. IL l'9rg r.

nriała ivpł},rł, na cały front rrarlnotecki. ,,Die Lage wurde jetzt

kritisch" - 
piszą Niemcy.

Wojska niemieckie zdemoralizowane porażką, zaczęły
częłv uciekać i zatrzymały się dopiero częściowo za kanałemł

Noteci. ,,Heimatschutz" mu§iał opuścić Rynarzewo; Szutlin, Ła-
chowo; cały front zmienił się zasadniczo. Walna ta bitwa stanowi
przełonr w historji naszeg,o powstania. Ataki Niemc6w odtąd za-

częłrl ustawać. Wytrwałośc nasza została ttwtenczona wielkinr
sukcesem,'Przez zwycięstrvo pod Kcynią cała Wielkopolska zostaŁa

ufatoura,nź}. Kcl,nia przecież była, jak rnór,vił ś. p. generał Grtr-
clzielski, kluczem Wielkopolski. Po zdobyciu Kcyni przez Niem-
cólv bowiem wróg miałby drogę wolną do Gniezna i Poznania.
f)zień 3 ltrtego I9I9 f. jest dniem pamiętnym dla Kcyni. Zdobycz
tego iilria była wspaniała. I'trasi wojacv przywieźli na rynek kcyń-
ski 8 arrnat, 37 kulomiotów, rB koni, Io wozórl, taborowych,
r l<trclrnię pololvą, niezliczoną ilośc arntrnicji i t, d.

Dnia 7 lutego rgT9 t. kompanja Obltrr. Partenheimera wzno-
,tr,iła ataki na naszym froficie kcyńskim pod studzienkami, lecz

l) Pltrz tcż Dodatek: art. kpt. Palucha,.,Szkic rvalki pod Kcyn,ią,

3. II. 1919 r.

l03



została po krótkiej walrce ptzez nasze wojska tozgromiona, Leul
nant Partenheimer poległ, a jego żołlierzy i z siostry Czerwoneg

Krzyża wzięto ,do niewoli. Krótko potem wyznaczono linj
demarkacyjną, a stan naszego posiadania, orężem wywalczon,
został uznany za obowiązujący. Pod Paterkiem, Gromadnem i na

Notecią kcynianie ttzymali straż na linji demarkacyjnej aż d
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawl- przvnależności ziemi wielkr
polskiej do Polski.

Pamięc dowódcórv frontu nadnoteckiego i kcyńskieg
ś, p. gen. Kazimierza Grudzielskiego, kpt. Palucha, por. Fenryc}r
por. Golniewicza, Jana Sławińskiego. jako też pamięć kompar
kcyńskich, nakielskich, czarnkorvskich, rvvrzyskich, szubińskic
śreclzkich, gnieźnieńskich, powidzkich. znińskich, poznań§kic
które walczyły na kcyńskim froncie, porvinna w Kcyni być zaws:

żywal. Nazwiska pułków: 4-8o, 7-go, 8-go, 9-go i ro-go (strzelcó
rvielkopolskich), które na odcinku kcl-ńskim, bąrlź to się organiz
wały, bądź to walczyły, nie porvinn\- \\, pamięci Kcyni nig<

zaginącI
W walkach o l(cyrrię zginęło lazem około 5o bohateró

wielkopolskich. Miasto z wdzięczności rvvstarviło im pomnik l

cmentafzll kcyńskim. Nazwiska poiegłr,ch rvyryto na tablicy me

murowej. Pomnik poległych, zbudorlallr, 7rzez Jana Wituckie;
z l(cyni, pośn,ięcono dnia z9. X. l9zz roku. ścisły komitet bud

rvy pomnika tworzyli: ptoboszcz kcl-ński: ks. kan, Opieliński, bt
misttz Władysław Rybarczyk, komisarz obrvodorvy Bolesław N
wacki i porucznik tezerwy Tadeusz Pietrvkolvski. Ponrnik w

budowano ze składek publicznych miejskich i okolicznyclr ob

rvateli.
Nazwiska bohaterów, które umieszczoi1o na tablicy rtarm

rowej pomnika, są następujące:
r) powstaniec Józei Codrorv z Kcyni, z) powstaniec Florj

Bochacz z Kcyni, 3) porvstaniec Jan Szyperski z Kcyni, ,1) i
wstaniec Leon Bajer z Kcr-ni. 5) powstaniec Franciszek Palir
z Kcyni, 6) porvstaniec \\'alentv Kalka z Kcyni, /) powstan
Klemens Dastych z Kcl-ni, E) porvstaniec Ludwik Kuffel z Nak

9) powstaniec 'Iomasz Janicki z Paterka, Io) powstaniec Le
I,asecki z Laskorvnicy, r r) powstaniec Kazimierz Graczyk z Bia
żyna, tz) powstaniec Czesław Dobosz z Bnina, 13) powstan

Józef Fiszer z Biechowa, r4) powstaniec Wincenty Galant z G
tow, 15) powstaniec Konstanty Jankowski z Policlrna, 16) polvs
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niec Józef Bizororvsl<i z- Wieszek, I7) po\\rstaniec Franciszek Wie-

trzyiowski z Kcyni, 18) powstaniec Jan Damazyn ze Szczepic,

I9i po*.t"niec Szczepan Cięzki ze Rzemieniewic, zo) powsta-

niec kazimierz szczepaniak z chłapowa, 2I) powstaniec

Franciszek chłaborvski z Tucholskich borórł" zz) powstaniec

Walerrty Janek z Chorzempowa, 23) powstaniec lzydor Szyma-

niak z Swiątorvnik, z4) powstaniec Andrzej Budziniak, z5) po-

wstaniec Franc. Balcerek, z6) powstaniec Marcin Grobczyński

z _}altorvca, z7) powstaniec Franciszek Kaźmierczak z Poznania,

zSj powstaniec Marjan Trawczyński z Poznania, 29) powstaniec

Stanisław !Viśniewski z Stęszewa, 3o) powstaniec Franciszek Sty-

ziński z Szamotuł,3r) po.,vstaniec Zygmunt Sikora z Kołaczkowa,

3z) powstaniec Stefan Knach z Kcyni, 33) powstaniec borowy

Wilke ze Szczepic.
Przl-toczr,ć tu nalezy także nazwiska tych l(cynian, kt&zy

polegli po<iczas rvalk z bolszelvikami, Na froncie litewsko-biało-

ruskirn ro]<tr I92o, we lvalce z bolszervikami, zginęli z Kcyni

i okolicy:
r) stalszy szeregowiec Marjan Ignatowski z Kcyni pod Bo-

brujskiem, z) sr"r"go*iec KazimierzMenze| z Kcyni pod Bobruj-

skienr, 3) starszy saper Florjan Coclrow z Kcyni pocl Jakimow-
skaja, 4) ,r"rego*iec Leon Klawiński z Kcyni pocl Wilejką,

5; ,".r"g,o*iec Feliks Majewski z Kcyni na Białorusi, 6) szerego-

wiec Ędmtrnd Czechowski z Kcyni na Białorusi,7) sierżantKazi-

mierz Putz z Kcyni na Białorus: (6z p,p ), 8) kapral Jan Lawrenc

z Karmelity pocl Smorgoniami, 9) starszy szeregowiec Stanisław

lvladaj " 
:rupuał pod Kosow em (67 p, p,), ro) szeregowiec Fran-

ciszek Dunajkowski z Dobiszeu,ka pod Porpliszczami (67 p. p,),

rr) szeregowiec Andrzejewski zKcyni na froncie bolszewickim,

Spis członkólv honorowych Towarzystwa Powstańców

w K.yrri (im, Co<lrolv a Józefa), którzy się zasłużyti wobec miasta

i frontu kcyrrskiego (mianowani członkami honorowemi decyzją

zebranla z cln. ro. IX. l9zz r,) jest następujący: r) major Golnie,

wicz Konracl, z) kpt. Sławiński Jan, 3) kpt, Paluch Miecz,, +_) kapi-

tan Czerniak Jan, 5) kapitan Krenz Paweł, 6) porucznik Koczo-

rowski N4aciej, 7) porucznik Pietrykowski Tadeusz, 8) podpo-

rucznik Kaźmierczak Al"ksa"der, 9) sierżant sztabowy Witosław-

ski Alojzy, toi) chorąży Nowacki Józef, rr) Czeszewski Kazi-

mierz, rz) Mieczkowski Edward, r3) Bilski-Poznań, t4) sierżant

sztaborvy Józef Pietrykowski-Toruń,
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Celem uczczęnia panrięci poległl,ch powstańcórv i wojakór,v

ustalił się w Kcyni zwyczaj vrządzania pochodu wszystkich towa-
rzystw, jakoteż obywatelstwa z wieńcami i sztandarami na cmerr-

tatz w dniu r-go listopada. (Dzień Wszystkich ślviętych i Dzień
Zadvszny), gdzie po krótkiej modlitwie nad grobarni poległych,
,otaz po odśpiewaniu ,,Roty" przed pomnikiem, rł-szr-stkie organ,i-

zacje składają wieńce na grolrach naszych bohaterórr,.

72 STAN OBECNY MIASTA.
I.

Po wypędzeniu Niemców z Kcvrli zabrano się szybko r-lo

spolszĆzenia miasta. Wszystkie urzęd_v oraz szkoły stały się nie-

omal w jednym dniu polskiemi. Okazało się, ze dusza miasta była
zawsze polska, skorupa jedynie niemiecka. Patrjotyzm i cluclr

ofiarny obywateli l(cyni okazał się najlepiei poclczas Powstania
Wielkopolskiego oraz podczas wojny bolszeli,ickiej l9zo r. Cała

młodzież kcyńska podążyła pod sztandar1,, b_v bronić zagtoż,onej
Rzeczypospolitej.

Obywatele kcyńscy złożyli dużo ofiar ila ołtarzu ojczyzny,
Stan gospoó,arczy miasta podczas wojen śrviatorvej i bolszewickiej
ucierpiał zlacznie. Zmniejszyła się także ilośc micszkariców. Dziś
jeclnak nriasto ptzyszło już do rówrrowagi. \Yszvstko pracuje try-
bem prze<lrvojennym. Cegielnie kcyńskie produxulą cegłę dla od-

budowy kraju, a młyn pafowy dostarcza rnaki na chleb. Rzerrrieśl_

nicy, przemysłowcy i kupcy po okresie dervaluacji marki zaczy-

nają uzdtawiać swe przeclsiębiorstrva, opieraiąc srvą gospodarkę

na złotym polskim.
Seminarjum nauczycielskie kształci nauczvcieli, którzy mają

tozszerzać oświatę i kulturę polską. żr,cie organizacyjne tniasta

się wzmaga. Choc Kcynia jest małern nliastem, posiada stosun-

kowo duzo towarzystw i organizacvj społecznych i zawodow_lclr,

Podaję poniżej spis towarzystw i organizacyj m. Kcyni (organi-

zacyj istniejących oraz tych, które rv Kcyni dawniej istniały):
I. Bractwo Strzeleckie. Data porvstania (r35o r,), podana

przez Bractwo, nie znaldule potwierdzenia w dokumentach kró_

lewskich. Natomiast znalazlem notatkę u dr. WarszaLleta, żę

istnieje wzmianka o kcyńskiem Bractrvie strzeleckiem rv kcyłli_

skich księgach grodzkich (z 3o. T\i. ń76. Ks- nr. 48, karta 6771,

N{oże być, ze Bractwo, istniejące od r. r35o zostala piźntej
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ft, r. 1676 potĘ,ierdzone, jak to często spotyka się w historji
cechów i bractw.

Bractwo kcyńsk,ie posiada za miastem, nad szosą wągro,
wiecką, wspaniałą strzelnicę z ogrodem. Dawniej strzelnica
mieściła się rv ogrodzie Retzlaffa. Pierrvotnie bracia strzelcy
posiadali strzelrricę na terenie, gdzie dziś się mieści mleczarnia
kcyńska.1)

2. Cech szclvski od roku 164r.

3. Cech rzeźnicki.
lstniały tutaj dłwniej cechy: piekarski, krawiecki, stolarsko,szklar,

oki, młlnarski, kowalsko,ślusarski garncarski. Zla|azlem w aktach miej,
lkioh następujące zestarviende cechórv z roku 1852 i 1854:

Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)

c)

cechór,r, kcyriskich
do cechu sze,,,skieqcl

należało członkórv ,lr t,oku 1852; rt rciku 185ł.
&t 70
68
lU JJ
:rł 28
7\ 6ł
:]6 76
'i 73

,, ,, piekarskiego
,} t, kralvieckiego ,,

,, l, stolarsko-sz}rlalskiec..n
,, .l nrłynarsJiicgo rlalezałrl
,, ll i<on,alskr:,-:,1rrsarsk,,,

9arlrcal,siiieg() J,

Płzyjąć rrależy, żc do cechólv rrależeli ,także ruemieślnicy z okolicy.
Z pawn,ższego zestarvienia wynika, że cechy kcyńskie były dość liczne.
Dziś jednak życie cechou,e powoli zamieta.

4. Sokół męski z t. t9o7.

5. Sok,ól zeriski z r. l.gt l .

6. Skaut. rlrużvna harcersl<a im. Władysława Jagiełly
ż t. 1924.

v, Torv. PrzemJrsłorve z r. 1885.

8. Tow. śpiervu ,,lv{oniuszko" z r. l9o4.
9. Torł,. Robotnikórł, katolickich z r. I9o8,

io. Torv. }l1or]7,i6121, 1;rllsl*o-l<at. z r. I9Io.
II. Tor,v. Pon,stańców i Wojakow im. JózeIa Coclrorva

z r, Ig2L
l2. Z*,iązek Irrrvalicióił, \Ąiojenrrych Rzeczyposp. Polskiej,

Fil,ia lt Kc_r.ni z t. l92o.
]3. Polski Tlłiązek Zarvodowy istniał od I9o8-i9zo.
i,i, 'lov,, Mlorlzieży Kupieckiej, od I9I2-I923.
I5. Koło Miłośników Sceny istniało w t. 1922.

ló. Torv. T(upców.

1) Z opowiadań starl,clr kcvniat..
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|7, Straż Pożarna, dobrowolna i przymuso\Ma_
r8. Koło Rolnicze (mało żyrvotne),
19. Klub sportolvy ,,Aquila" (młodzież) ryz3 r.
Z organizacvj politlczn_r,ch istniały za czasów niemieckiclr:
I. Polskie Tow. \\-vborcze na m. Kcynię od r9ro-r913 r,
2. Samopomoc Ludu Po]skiego od r9r3-r9r6,
3. Tow. ,,Straż" or], roku r9o6-r9t5.
Dziś istniej ą jeszcze:
I. Związek Ludowo-\arodorvr- od r9zl r.
2. Naroclowa Partja Robotnlkórv (prawica) od tgzl r,

, 3. Obóz Młodych Wielkiel Polski.
4, Polska Partja Socjalistl-czla.
Niemcy posiadali dawniej nastepuiace organizacje:
I. Kriegerverein od 1874 r.
2, Ostmarkenverein od l9o6 r. bardzo popierany prze?.

wladze miejskie i landrata; patrz poufne akla miejskie z czasów
niemieckich).

3. Verschónerungsr.,erein od I8.]-: l]_l :

4, Tugendpflege (do którego to tcx,arzvstrva w roku r9r4
młodzież polska przymtlsowo nalezec =:.:ala: opornvch zmu-
szano karami do staT,viania się na ćrvicz.:.::, lr-ojskorve).

5. Ortsgruppe des Verbandes rler :.i::karbeiter Deutsch-
lands (organ. socjal.), rok r9rr.

Dziś Niemcv (jarvrrie) posiadają r,,, _i:, --

I. Molkereiverband od r. l9zl.
2. Zweigverein Deutscher Giiterbea=::: :: Polen od r.lgez"
3. Landwirtschaftlicher Verein Ex:;- )afdzo zr.lvotny).
O niemieckich organizacjach pol:i.,,;z:,i,ch rv aktach miei*

skich nie ma uadnej wzmianki,
Polskie towarzystlł,a kcyriskic z . :i ]l.,- ostatnio zrzęszonę

w t. zw. ,,Miejscowej Radzie Prezes,_.rl, ]c,rvarzvstw kcyńskich".
Jak z polvyższego spisu rr-r,lltka. lr- Kcvtri istniało wzgl.

istnieje około 4o organizacy1, co rvollec małe 1 iiości mieszkańcó"ł
świadczy o wielkiej ruchli.uvości kcr,ńskich dzjałaczv spclłecznvch.

IL
}'inanse miasta przedstawrają się rlobrze; miasto Kcvnia

posiada dług w wysokości 5o.z56,7o zł., ciążący na rzeźni miei-
skiej i wodociągach miejskich, tr,Iiasto stara się jak może o swych
obylvateli. W cza-"ach pod rvzgiędem gospocJatczym krvtvcznych
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{n. p. zimą roku tgzl|z5), miasto własnym kosztem utrzymu;e
kuchnie ludorł,e, w których wydaje się 8o-roo bezpłatnych obia-

dów <lla biedniejszej ludności. O ile clrodzi o bezrobotnyctr,

któryclr dzisiaj posiadam1, rv całej Polsce, to Kcynia stara się

zatruclnic swych bezrobotlir-ch przy czyszczeniu rowów, dróg,

przy naprav/ie ulic i t, p.

W lataclr przeszłl,ch sprawa bezrobotnych przedstawiała się
następtrjąco: od roku IgI2-rg2I Kcynia nie miała bezrobotnych,

rv roku 1922 było 3o bezrobotnych, w roku Ig23 - 45 bezro-

botnych. rv rol<u Lg24*-,z|bezrobotnych. Podczas zimy Ig27l28

Kcvnia miała ca. 7o bezrobotnyclr. Laterrr zaś Kcynia nie ma

bezrobotnych.
Kcl,nia posiacla rvłasną gazorł,nię od roku I9o6. Przed

rvojną gazorvnia procJukorvala l47 ooo-I50 ooo kbm. gazu, clzlś

zaś około roo.ooo kbm.
Miasto, cibając coraz więcej o rł,ygodę mieszkańcó1,", zamie-

Iza uI najbIiższej przyszłości zaprowadzic w mieście światiłr

elektryczne. Wodociągi kcyńskie zostaly zbudo,w,ane w f- I9I5,
t, j. już na początku wojny światowej. Wodę srvą czerpie kcyński
zakład wodociągol,vy ze źródeł podziemrrych, za pomocą dwócL

motorórł, gazowych po Io K. M. Rocznie wodociągi dostarczaią
wody około 45,ooo-5o.ooo m3.

Kanalizacji Kcynia nie posiada, Ptócz domu, służącego
<,lziś nliasttt za ratosz, otaz gazowni i wodociągów, miasto posiada
jako swą i.l,łasność: dwa domy ubogich, więzienie miejskie,

rzeźnię miejską, jeclen dom dla sikawek straży pożarnej i z7 mor
górv ziemi uprawnej.

Budżet miasta przedstawia się następująco:

rozchóti 45.8oo N[.

,, 33.513 zi.
,, 4o.3I I ,,

,, 97.676.ż? r,

,, Ioo.33o.68 ,,

Za rok r9ro ogólny
!l ,t 1921 ,,

,, ,, 1925 ,,

J, ,, 1927 ,,

, j ,, l9z8 ,j

dochód: 45,8oo marek,
,, 33.513 zł.

,, 4o.3I I ),

,, 97.6z6,z7 ,,

,, roo.33o.68,,

Służba bezpieczeńsiwa w mieście jest następująco zorga-

nizowana: Kcynia posiada posterunek Policji państwowej w sile:

t przodownik, r str. posterunkowy i z posterunkowych, Zakres
cziałalności służbowej tegoż posterunku rozciąga się na miasto

Kcr-nię i rejon 14 kw, kilometrów. Wioski obwodu kcyńskiego
:ie posiadaią specjatnych posterunków. Przed wojną ilość poste-
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runkorvych, t. j. żartlarnroł" była tnniejszir, _]ak statystyka wy-

kazuje, przestępczośc w Kcyni i okolicy, w stosunku do czasów

przedwojennych, zwiększyła się o 40%, co usprawiedliwia po-

większenie służby bezpieczeństwa.
Nliasto pozatem posiada swą policję miejską w osobie

wachmistrza miejskiego, który nosi specjalny mundur nriejski,

Jego czynność polega na tem, aby w nocy czuwać rrad bezpieczei(-

stwem miasta i kontrololvać stróżórv nocnych, których miasto

posiada dwóch. Stróże miej sc1,, opłacani przez miasto, są uzbro-
jeni w trąbki alarmowe na pozar i u, dzid}, clla odparcia ewen-

tualnych ataków.
Miasto posiada pozatem ;ednego *,oŹnego, któr1, roznosi

akta i pisma miejskie.

III.
pieru,szym polskim burmistrzern nl . kcrIli otl 14 czerwca

Ig2o r. jest p. Władysław Rybarczlk, Sekretarzem nriejskim

i policyjnym - 
p. Stefan Olszak, rendantenl kasv miejskiej ._

p. Mieczvsław Janiszewski.

Członkowie magistratu:

I. Btrrmistrz: Władysłalv R1,-barczvk.

2. Maksymiljan Ziółkorvsl<i.

3. Franciszek Złotę:wicz.

4. Józef Kozłowski.
5. Wojciech Batog.
6. Ł,ukasz Komasit'lski.

Kcyńscy duchowni, urzędnicy. lekarze i t. d.

Pr<,lboszcz kcyriski: 1<s. kanoi:l.i ,1r. _}an Opieliński,
Sęclzia powiatowy : p. \\iitol,1 Liebich.
Adwokat i notarjusz: p. dr. ,\{ansteirr-I{enner,

Lekarze: r. Dr. Stanisłar,ł, _1 
edn,abny,

z. Dr. Wiktor Christman.
Weterynarz : p. Eugenjusz Czekotowski,
Dyrektor semirrarjum nauczl,cielskiego; p. Michał Peter,

Naczelnik poczty: p. Piotr Wrycza.
Zawiac]owca stacji kolej. rv Kcvni: p. Leonard C)lejniczak,
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Iv.
Ratusza z czasóy, darlniejszych Kcynia nie posiada. Magi-

strat i władze miejskie mieściły się do roku t9zo w różnych
clomach obywateli kcvrlskich, od których potrzebne ubikacle
dzierżawiono. Dzięki zabiegom obecnego burmistrza, p. Włady-
sława Rybarczvka. urzedy miejskie mieszczą się wszystkie
x, domu lr.łasn_r-nl, zakupionym przez Nfagistrat rv czasie ostat-
nim. I{agislrat nosi się z zamiaręm przebudowania dzisiejszej
sw-ej sierJzibl, i nadania jej wyglądu fatusza przez ewentualne
dobuclollallie rvieży.

Nazwa Nazrva placu

Poznańka
Dworzec
do 'Wójtostwa

Garncarska
Wybudowanie
'Wybudorvanie

ul, Szewska
R_rnek

ul, Polna
ul. Podgórna
ul. Gorska
ul. Młyńska
ul. Dworcorva

Wójtostwo
ul. Klasztorna
ul. Sądo*,a

'Ę-ybudorvanie 
I.

Droga do Grocholina
ul. Farna

Cegielnia
KarmeIita
Stalólvka

u]. Cmentarna
ul. Wvrzyska
ul. Szkolna
_1, Krzyrva
,.ll Libelta
._i]. Parkowa
rl Ogrodowa

t, Rynek rgłórvny) r5o mtl.. długi,
óo mtr. szer.okl.

z. R.ynek wal-zywny I2o mlr.
Clługl 40 mtr. szeroki.

3. Targowisko końskie.

4. Targowisko bvdlęce 50
dlugie, 30 mtr. Ś""rbłi. "

Miasto posiada:
2, cTfientarze katolickie

(I nowy, r staty)

,2. cmentaf ze ewangelickie
(w tem r stary nieuŻywan5-)

I. cmentarz źydowski.

Według,,Słolynlft" Geograficzl
nego'', Kcynia składa się z 5 od-

dzielnych miejsc czyii części:
a) Kcynia, miasto
b) Kcynia, kolonje, folwarki
c) Karmelin
d) Stalólvka
e) Wydartor1,o

Ill

Spis ulic i placów miasta Kcyni.

Nr.
bież.
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v.
Pierwszym polskim komisarzem obwodowym') lv Kc},,ri

był p. Jan Heyn z Kcyni, Obecnie komisarzem obwodorvi,llr

jest p. Bolesław Now-acki,

Obwócl kcyriski jest dośc obszern1" należą c1o niegcl fiastq-

pujące gminy i obszary dwoskie:

I. Gmrny.
I.
2.

3.

+.

5.
6.

8.

9.
Io.
II.
12.
I3.
I4.
1s.
r6,

Dębogórki, większość polska 17,

Dębogórzyn, większość niem, i8,

Di,bieszelvo, wioska czysto pols, r9,

Dobieszewiec,,r,,uo,
Gromadno, większość niemiecka zl,
Iwno, połowa Polakólr, 22,

Józefkowo, większość: niem, 23,

Kaźrr,ierzewo rr polska ż+,

Karolinowo, połowa Polaków 2s,

Kowalewko, większość niem, z6,

KowalcwieC, l, ,, 27,

Ludrvikow-o, ,, ,, 28,

Laskownica,wioska czysto polska zo,

Łankowice, większośó niem, 30,

Łankowiczki. rrioska czysto pols, 3r,

Miaskowo, wioska czyto polska

.11alice, połowa Polaków
Mieszkowo ,, ,l
\1 ic],aiinka rvię\szość niem.
\orvarvieś, połorł,a Pelaków
O1eszno, gmina r Polak i r Nrenr_

Parrlir. a, rviększość niem.
P,OI:'C''",'O, !r ,,

Pa]rrl e :,, rr-o, rvioska czysto poiska
Rostl,z9b,,r,,,cl, połorł,a Polaków
S}unc,r,. :ec, rvioska czysto polska
Sipic,:,r-. l,,-ięi:szośc niem.
Studzieli:: ., ,,

\Ą:eron:,-a 1. J,

'Wo jcieszvn i ,,

Zabic,:,,e. r,,, :os]ła czr's,,o pols}i e

Hulterl-Czapski
s:anisialv szulczewski
1niem,1 Jerzy Busse
\Yincenty Kar,vczyński

k o ści elna, Ózie r, ż. Konstant5l Śla,,] ui,i ski

(niern,'} -\gnieszka Biilorł,,

I.

3.

+.

5.
6.

8.

9.
Io.
Il,
l2.
I3.
I4.
I5.
ł6,
|7.
r8.

2, Obszary dworskic,

Chwaliszervo 52g ha właścic, }iiichał Szulcz,-rvski

Dębogól,a Io94 l, ,, (państrv-) Cz:e:zair-ca 'l, Szlerlnicki

Dobieszewko +22 ,, , (niem ) E]se i-a,eng:iei

Grocholin lz86 ,, ,, (niem,) ZIg* Tle-sl-tlrr-

Kocewka 28o ,, ,, Gospoda:ze Polacl,

Korvalervko folw, 9r7 ,l |, Gclspoia:ze Polacs

Krzepiszyn Io8 r, ,, koŚc:elna

Mechnacz I4I ,, ,, (nien,_l Herman \ĄIelke

Olszewo 53o ,, ,, (nien,) }Iagdalena Nałęcz-Kunowska

Rozpętak +2o ,, ,, (niern,) E:9"" Landgrat

Sierniki 372 l, " E,lrlard }Iieczkowski

Szczepice tl76 ,, ,,

Smogulecka wieś 945 ,,

Słupowo 37o ,, ,,

Tupadły 41o ,,
'Włodzimierzewozgg ,, ,,

IJjazd
Ż:urawia

87 ,. własn,
669 ,,

r; Ostatnim niemieckim ko,misarzem obwodowym był p, Hansmnnn,

p.r"^rłuZborry oficer pruski,
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VI.
Kończąc opis dziejów Kcyni poclkreślic należy, że choć

Kcynia nie jest wielka i choc u., historji naszej Rzeczypospolitej
nie odegrała zbyt ważnej roli, to jednak zasługuje na uwagę
chocb;. dla swego znakomitego położenia,

Na wzgórzach kcl,ńskich, jako tęż na krańcach miasta jest
dużo miejsca dla 11,ybudowania miłych i zacisznych ,will i clom-
ków. Ziemia w okolicy Kcyni, dotąd dokładnie niezbadana.
zawiera giinę (liczne cegielnie w Kcyni) i t6żne inne skarby
ziemne (w poblizu: Wapno z solrą i gipsem). Istniał swego czasu
projekt uruchomienia rv okolicy Kcynr fabryki produkującej wr,-
roby ceramiczne, by znórv ,lvskrzesić dawniejszy przemysł garn-
carski i harrcle l §arnkami; zanieclrano jednak wykonania tego pro-

_iektu. Istnieje uzasadniona nadzieja, ze Kcynia z czasem, dzięki
jej bogactlvom, mieszczącym się rv ziemi, stanie się r,vielkim
ośrodkiem kopalnianym. Poza tem istnieją widoki, że wladze
łr,ojskowe pobudują rv Kcyni koszary dla w,ojska, które tutaj ze
rvzględu na bliskość granicy ma byc ulokowane na stałe. Kcynia,
posiadając stały garnizon, napewno zyska dużo pod rvzględenl
ekonomicznym.

Kcynia, ongiś dumne miasto królewskie, które w sr,vych

murach gościło króla polskiego, a które dla swego przepięknego
położenia robi z dala wrażenie śrcdniorviecznego miasta wa-
rownego, zasługuje na to, by zwrócili na nią swą uwagę wszyscy
ci, którzy kochają miasta polskie i którym na sercu leży rozwój
miast polskich.

Niech 666 rocznica Kcyni prz;rpomni całej Polsce nasze
miasto, które nie jest ostatniem w rzędzie miast Rzeczypospolitei"

8 z Przeszłości Kcyni. l l3
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I.

Codex diplomaticus Maioris Poloniae (r, 1878, Tom L Str, 353),

Boleslaus dux Poloniae 1262 Jun.D inPoznan, dat Rinero et Johanni

civitatorn Kcyn iure Theutonico locandarn,

łr (Dokument lokacyjny z r, 1262,)

In nomine domini amen. Evanescunt simne cum tempore que gerun,

tur in ternpore, nisi recipiant a scripti vel sigilli memo,ńa firmamentum.

Noverint universi presentes et posteri ad quorum presencia,m presens

scriptum pervenerit, quod nos Boleslaus dei gracia dux Polonie perspecta

fideiitate 1orro.,r,', virorum, videlicet Rineri et Johannis, dedimus eis civi,

tatem nostram que kcina nominatur iure Teuptonico locandarn, eo videlicet

iure, quo clivitates nostre Poznan et Gnezna in eorum legibus pociuntur,
preterea addidimus eis duas hereditates que Bobrownioi et pelgrinovo

nuncupantur, pratis vero in po,cepnicz incoile oivitatis dicte libere utentur,

Molendinum ibidem sculteti no,mirrati et eorum posteritas possidebit.

Mansus antem ibidern dedimus eis ootuaginta; sed rac,ione locacionis

Rinerus et Johannes et conrm posteritas sextum mansum libere

possidebuntetcuriamsextam'Terciumverodenariumliberetenebuntde
re qualibet iudicata, Evolutis autem tńbus annis a festo sancti Martini

p.o*i*o venifuń, de quołibet manso feńonem argenti nobis solvent, Cives
'vero 

antiqui eadem libertate qua et novi perfruentur. Volumus antem, ut

nec castellanu§ nec palattinus nec aliquis miles ad eos se intrornittat, In

cuius rei tesrtirnonium presentem paginam sigilli nostri munimirre confirma,

mus.DaturninPoznaninfestoSanctiPetri,permanum]vlattuenostrinoy
tarii, aąno gracie Do,mini m. c. c. l. x. secundo, (Bobrownici, Pelgrinowo,,

Pocepnicz, nie odgadniorro).

II.

Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście,

(Przekład Karoła Mecherzyńskiego,)
Tom I, II. Krakórv ,,Czas" 1867,

. Tom I. str. 353. - Rok Pański l08ó. (Wyjątek),

.,Judyta, księżna polska, wydaje na świat syną którego nazwano. Bole,

sła*,em; "i^u 
,uś *,k.ót"e umiera, W Krakowie zalożoly kościół św,

lCuiego. a wiele innych kościołów 666[6dnmi opatrzono,
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Puez wszystek zaś czas, w którym Judyta, księżna polska, była brzen
mienną płodem poczętym z łaski Bożej ptzez zasługi św. Idziego, ząjęta
postami, bogomyślnością i modlitwą, na upros,zenie sob,ie szczęśliwego rozo

wiązańa. dnia 20 sierpnia porodziwszy syna przedziwnej urody,
spełniła przepowiednią zakorrników św. Idziego i dostąpiła nagrody za swoje
jałmużry i dobre ucątnki.

...Od tego czasu zaczęto w Polsce czoió z wielkiem nabożeństwem
św. Idziego, or§obliwie zaś wzywaly go w swoich modlitwach niewiasty nie,
płodne dla uproszenia sobie po,tomstwa. Za czętt i Władysław książę
Polski, zawdzięczająo pdbożnie uzyskaną pociechę w nowonaro,dzorrym
synu, wystawił mu w mieście Krakowie kościół, i nadał up,o§ażenie na
pewną liczbę kano,rr,ików; a póżńej w całe,m Królestwie PołŃiem po m,ial

stach, masteczkach, wsiach i folwarkach, jako to: w Tar,szku, Pkano,rrie,
Kłodawie, Kcyri, Kroibi, Czyrnielołr4e, Giebułtowie i Zborowie biskupim,
pozakladane zastały ptzez Władysława książęcia i jego rycerstwo kościoły,
które doĘchczas jeszcze istnieją."

b) Tom II.

Rok Pański 1256.

,,światopełk nie mogąc dobyó zamku zbudowanego w pobłiżu Nakta,
zalogę jego wywabia zdradziecko w pole i potaża na głowę. Nareszcie za
pośrednictwen, ktzyżaka Popporra obąj wojujący książęta przystępują do
zgody.

,,§więto,pełk, książę ponorski, chooiaż zwyc:'ęzcą z pod Nakła po,

wracał, przewidując ato,li, że za jedel,zamek nieprawTrie opanowany sroższa

i zaciętsza wyniknie wojna rniędzy nim a jego siostrzanami i po,siłkujące,mi

ich sprzyrnieveficy, za porśrodnic,twem mistrza poppona (był to potrak szla,

checkiego rodu, krakowczyk (cracovita), który rvszedł do zakonu krzyżao

ków, z świętolpełkiem i Przem,ysławem ptzez matkę spokrewniony) począł
przemysława do wza.lemnej nakłaniać zgody. Nie odrzucił i przemysław

za radą Poppona tej świętopełka chęci pojednania się z sobą; zaczem zje,
chał na wzajemną umowę do lvsi Keyn1, v, przeddzień św. Jakóba Apostoła.

...Obydwaj książęta zdali się nad sąd ruec7.olego Poppona."

I II.

,,Stddtcbuch des Landes Posen" von Heinrich §y'uttke, l,eipzig. 18ó4.

(Geschichtliche Nachrichten von den einzelnen S&idten des Po,sener Landes.)
Str. 291, ,,Exin"

Exin, p. Kcynia, Krcenia (1262 Kcyrla, 1266 Kczina, 1277 Kcyn, 1420
Kcl,rria, 1458 Kczynya, 1480 Kczynija) auf einer Anhóhe gebaut. Die Aegi,
diuskirche soll daselbst schorr am Ende des XI. Jahrhunderts gegriindet
worden sein von wadislaus Hermann. Ein pfarrherr von kczina Namens
Andreas kolrrmt im Jahre 12ćó als Ausfertiger oiner Urkunde fiir den Her.
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zog in Kalisch vor 1). Im XIII. Jahrhundert war Exin schorr Stadt. Boles,
laus, Flerzog von Gro,sspolen, dem sie gehórte, gab sie zu Posen im Jahre
7?ń2 (civitatem nostram) seinen Getreuen Riner und Johann, damit beide
dieselbe auf deućsches Rccht anlegten, rvie solches die Stddte Posen und
Gnesen hatten, und befahl, dass kein Starost, \l,'oirvode oder Edelmann in
diese Stadt eindringe. Er rvies dcr Stadt E0, mit je einem Vierdung zlt yev
steuerlde Hufen und die Besitzungen Bobrovniki und Pelgrinovo zu, gestatł
tete ihl auch die Nutzung der Wiesen in Pocepnicz. Die beiden Anleger
bekamen die 6,te Hufe und das 6,te Gehóft steuerfrei, mu§sten aber das
Drittel der Gerichtseinkiinfte abfiihren (Urk CCI.). Kónig Wadislaus bez
stiitigte (in Ofen 1441) das deutsche Recht daselbst, entfernte das polnische
Recht und alle Gervohnheiten, welche das deutsche Recht zu verwirren
pflegten. Ąlle Strafsachen sołlten vor dem Vogt der Stadt entschiederr
werden, dieser selbst aber nur von dem Kóniglichen Richter verurteilt
werden kónnen, wenn er durch eine mit kóniglichem Sigel versehene
Ladung vorgefordert wiirde, aber auch dann nur nach d€ut§chem Rechte.
In Exin stand eine Burg (Urk. LXXXVID, die der Mittelpunkt einer Staro,
stei war; in Exin wurden die Kóniglichen Land,gerichte gehalten. Am Grod,
gericht war auch ein Archiv. Von der Burg bis zur lvliihle die Mauer in
§tand zu halten, war Exin verpflchtet (Urk. LXXXVII). Der Districtus
Kczinensis wird im XV. Jahrhundeń erw6hnt; er unterstand bis 17ó5 dem
Palatinate Kalisch, den Verpfiindungen unterlag auch dieser Ort. Kónig
Wladlslaus III. verschrieb ihn 1440 um 500 Mark dem Albeń Slupski, 1441
schrió 9r fiir denselben 400 łlark auf Exin, behielt sich aber das Recht
des Aufenthaltes daselbst vor; Kasimir verschrieb 14.55 dem Mathias de
Slupy 200 /Vlark auf Exin. Vogt von Exin war nach der Mitte <ies

XV. Jrhrhunderts Simon Czayka; dessen unmiindiger Sohn Paul verkauftc
nach dem Rath seiner Freunde am 2. Mdtz 1480 die gatze Vogtei mit a]lcr
Herrschaft, alien Gerechtsamen und Besitzungen, Eirrktinften und Gefdllen
um lm Mark an Michael Drogosch. Nach der Veranlagung von 1458

hatte es 6 Krieger zu stellen. Im XVI. Jahrhundert bestdtigten den Frei,
bńef cer Stadt von 1441 die Kónige Sigismund II., August und Stefan in
den Jehren 1563 und 1585. Den christlichen Biirgern der Stadt w,ar der
Hereinzug und die Vermehrung der Juden ein Aerger. Sie fiihrten dariiber
bei Kćnig Sigismund III., als derselbe im Jahre 1594 In Exin war, Beschwer,
de und er verbot am 72. September, dass noch mehr Juden sich in Exin
niederliessen, setzrte auch die Jahrmirkte der stadt fest. Johann kasirnir
endlicn wiederhołte 1,649 die Bestdtigung des vor 208 Jahren gegebenen Freiź
bńefs. Im zweiten Schlvedenkriege litt der Ort. ló56 fand bei ihm ein
Treffen sŁńŁ. 1768 wurde der Kreis von Kalisch abgelóst und unter Gnesen
geslellt. 1773 wald Exin preussisch, Damals war Tópferei im Schlvunge
und Exin fiihrte einen bedeutenden Topfhandel. r\us alter Zeit gab es in
Exjn ein Karmeliterklo,ster. Auch ein Hospital war entstanden. Zu einem

,,Gnadenbilde" in Exin walifahrteten viel Gldubige. Im Jahre 1848 ,war

Ex.n auch der Schauplatz von lJnordnungen; Soldaten besetzten die Stadt,

1) Exin: Racąvński, cod. dipl. Maj. Pol. S. 62.
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Bewaffnete Polen, welche im Einverstiindnis miit Einwohnern standen, ver,
sucbrten am Abend des 7. Mai, wóhrend die offiziere sicir in einer Gesell,
schaft befanden, die Stadt zu iiberrumpeln, wurden aber nach e,inem

strassengefechi herausgeschlagen. 18ó1 kam es wieder zu unruhigen Aufo
tritten, das einemal am 14. April, bei dem Markte zu einer grossen

Schlzigerei zwischen Deutschen und Polen, das andere mal im August; als
die Relierung das ldngst unbenutzte, halbverfallene Klo,s,tergebóude abz

tragen lassen wollte, widersetzte sich der Propst Plucinski sammt der ka,
thołischen Ortsbevólkerung den Bauhandrverkern und hinderte anfangs den
Abbruch. Im Jahre 1788 bestand Exin aus 15ó Hdusern und 895 Einł
wohnern, 181ó aus 2;10 Fęuerstelien, 2 katholischen, 1 evangelischen Kirche,
und hatte 1417 Einwohner (839 Katholiken, tó8 Lutherarrer, 410 Juden,
irn Kloster waren 9 Mónche). 1837 betrug die Einwohnerzń|2074, 1843 -
2327, 7858 - 2464,18ó1 - 25ó8.

lv.

P.astor Ph. Fuss,Hippel.

,,Aus Vergangenheit und Gegenwart der evangelischen Kitchengemeinde
Exin". (Wyjątek. - Str. 1-7),

,,Eine der bedeutendsten Wunden im alten Kónigreich Polen ,łraren

die immer lviederholten Glaubcns,Bedriickungcn und verfolgungel der
Dissidenten - h. h. der Protestanten und der Union mit Ronl nicht zuge,
hórigen Griechisch,Katholiken. Als Graf Stanislaus Porriatow-ski als neuer
Kónig von Polen gewiihlt v,ordcn war, atmete das Land auf ung ginq cs als
hcller Jubel durch alle evangelischen Herzen, als an 7. Deze,rnbet 1767

unter dem ncuen Kónig auf dem Reichstag zu Warschau G]aubensfleiheit
verkiindet ll,ard und jene 4 Artikei unterzcichnet rvurdell, durch velche,
wenigstens zum gróssten Teil, den Evangelischen ihre alten Rechte z:fiick,
gegeben wurden, die vorr den polnischen Kónigen so oft hcschrvorcl und so
oft gcbrochen waren.

.,.In Schmiegel sang man im Festgottcsdirnst:

,,Jauchzet, 1auchzct, iilr Sarmirtcll.
Alles ist nach Wunsch geratcnl
stanislaus sitzet schon
C]lorreich auI dem Ki]nigsthron.

Oeffnet cuch, hr Flimmelsauelr,
Lasset Hcil und Seqetl tauen,
Auf den Kónig. auf dłs Land,
so trifft man auf unseren Flurerr
Immerfort dic schónsten Spuren

Doch noch einrnal sollten alle Schre cken des Religions, und Volks,
kricgcs das ungliickliche Land heimsuchcn" bis es. fast verlviistet, un,ler
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dem milden, gerechten Zepter der Hohenzoltern u,ahre Duldung, Frieden

und kultur fand.
AlsProtestgegendieDuldungderEvangclisci-renrł'urdeden.29.Fe,

bruardieKonfóderationzuBarinPodoliengcschlossen,v'elchenebendet
u""ińeiexeit von Russland vor allem die Einheit der Kirche, d. h^ die

al" i""irrirng der Er.angelischen und Griechisch,Katholischen auf ihre

Fńneschńebundinder"Folgevorallemdieheutezuoesterreichtlnd
Russland gehórenden Teile Polens verwiistete,

Was Wundcr, §enn der Religionskrieg gegen die Evangelischen trotz

des sohónen 
.warschauer Retrigionsiraktats auf Duldung und Gleichstellung

ba]d allerorten aufflammte, ńa zrvar sollte Exin fijr unsere provi4z den

Anfang machen.
Am5.Junil7ó8riefirrExinderPosenerTafeldeckerundoberster

derFahnevonScbneidemiihlvonRydzyńskizuKonióderattlion,d.h.zur
ł,rfl"trrrr.rg g"g.r, a",, rónig und zur ijnterdriickung der Evangelischcn

auf. Der Adel um Exin schtoss sich ihnr an und wżhlte ihn zum Marschall,

Bald fielen ihm Soidaten und alierhand wildes Volk zu, so dass er schon

nach wenig Tagen einen Vorstoss auf Posen lvagen konnte, der .freilich
ciurch den tatkrnftigen russischen Major Drewitz verei,telt wurde, und

Rydzyński am 14. luni liUer tOO T_ote und viele Gefangen,e, dazu etliche

Fahnen kostete. Nur 9 Tage hatte die Exiner Konfóderaćion gedauert, aber

ciochdenganzenOstenunsererProvinzinAufruhrgebracht.Versprengte
Korrfóderierte zogen he,um ""d erfiillten alles mit Raub, Brand und Mord,

BisEndeJulizrih]tcmanalleinijber50ermordetePostreiter.Diet]eber,
f,ii" 

"irr""lrr"r 
Evangelischer und ganzet Hauldnderdórfer sind gar nicht zu

iiberschauen.SchonlvarkeinEvangelischer,deralssolchererkanntwurde,
seines Lebens sichcr. ńuzu schickien die katholischen Ge stlichen in den

stiidten und auf den Dórfcrn heru,m trnd liessen um Almoscn zu seeletv

o,","",.fiirdiegefallenerrKonfóderiertenbitten,alsofiirdieEmpórer
gegen ihren Kónig und die Mordbrenner des Landes, Kein Wunder daher,

dass trotz des schmrlil,ichen sclreiterns der Exiner konfóderation alsbald

neue Konlóderationen entstanden, So entfaltete am 17, Juli irr Janiszkowo

bei Zt,in Uieiski clas Konióderationsbanner; bald darauf in Gostyn T)zie,

tzanorvskiu.ż.\.o1.allemMalczervski,dendievererinigtenAufstiindlgen
zu 'Wreschelr zum General,Konfóderatonsmarschall wdhlten, Und wie

hausten d,ie Konfócierations banden im Lande!",
(Następują opisy okrucieństrv oraz prześladowań, jakich rzekomo

clopuszczono się na ewangelikach,)

Doch genug von diescn Schreckensbildern, Die ganze Provinz war

vóliig ruinieit, ai" stajt" entvólkcrt, ganze Dófer veródet, weite strecken

Landes zur Wijste gervorden; die Ev*angelischen, bis aufs BIut versucht,

dezimiert und vóllig verarn,t, Da verstdndigten sich im Februar 1772 Russ,

land, Preusse., ,r.,a Cl",t"rreich, um diescr Anarchie des Landes ein Ende

zu machen, ijber eine Teiiung Polens, und Friedrich d, Gr, erklirte am

13. Septembe. Westp,euss", ńO den Netzedstlikt fijr preussische,s Gebiet,
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Es folgte zum Segen des Landes
auch das iibrge Posen Preussen
Kultur und Frieden erlang,te."

1793 dle zweite Teilung Folcns, bei der
cinvcrleibt v,urde, und damit Ordnung,

Wyjątek z,,Księgi Famiątkowej Pov,stania Wielkopolskego".
Bydgoszcz 1925.

a) Jan Mielecki, ,,Przedpowstańcze zajśaie w Kcyni".
(Wyjątek.)

,,Około 19 listopada 1918 r. doszłv do Kcyni pogłoski o zapisy,lvarriu
się młodzeży do wojska polskiego rv Poznaniu. W Kcyni samej syn żan,
darma Ditsch rzuca myśl utworzenia niemieckiego Soldatenratu. Polacy
lpruedzlją go, zwo|ująa wiec, celem lł1 boru rady żołnierskiej z większośoią
Polaków. Wiec odb1,1va się w restauracji p. Kozło,wskiego, zebranie pro,
wadzą pp. Książkiewicz i Zakaszewski z Kcyni, Tworzy się Soldatenrat
z 8 ęzlonków (wszyscy Polacy). W przeciagu 5 dni uzbraja się w karabin1,
częściowo przywiezione ze §obą z frontu przez żołnietzy, częścio"łło kate,
biny model 71 odebrane z Gildy Strzeleckiej z Kcyni. Zaraz w pierwszych
Cniach powołuje Soldatenrat radnych miasta do Magistratu i żąda polep,
szenia bytu biednych i t. d. Przy tej okazji rłr,rł-iesza sztandar czerwony
na magistlacie i poczcie. PrzewodniczącY radv miejskej JustŁrat Lewi
oświadczył: Merine Herren, wir erkennen Sie als die hóchste Gewalt in der
Stadt an, Was Sie befehlen, soll geschehen.

Teraz Sołdatenrat, w którem batd,zo sprytnie na korzyśó połskości
dzialaó umieli panowie Mieczysław Lewando*-ski i Aleksander Kaźmier,
czak z Kcyni starali się wziąć wszelką władzę rł, slvoje ręce i Nie;mcó\y
lń,ogóle nie dopuścić do dzia|ania, zajmuje się rviec zlvalnianiem pciwra,
cających żolrńetzy itajną a1itaeją lewolucyjną. (\iemcv starają się o woj,
eko z Bydgoszczy, by nie dopuśció Polakórv do opanorvania władzy
w Kcyni). Polacy dowiadują się przez urzędnika kolejorvego Graczkolv,
skiego, źe plzybylva pooiąg wojskorvy. Cał1- Soldatenrat chtl,ta za błoit
i spieszy na drvorzec, aby nie dopuścić d6 rłl,łedorvarńa żolnieru.v- Gtenz,
schll:Łz zatrzymuje się lv Szubinie i przvbvrva do Kcl,ni dopieio póżńej,
w siie 1 oficera Oberleutnant Groll i 55 źołnierzv, 2 C. K. M"

Niemcy lł-kraczają do miasta. trzvmając ręczne granaty rv rękach,

bagnety na karabinach, krz;,cząc: .,\icht stehen bleiben, sonst lvird ge,

schossen".
Rada żołnierska rrzl,rva oddział do natychmiastowego opuszczenia.

ru*iasta, o ile nie chą mieć a\Yantu!, oberleutnant Gro11 ;ednakżę tłumaczy
się: ,,Die Polen wolen einen Putsch vorbereiten, dazu bin ich hergesanrlt

und habe Befehl, hier zu bleiben". Pozostaje i kvarteruje w Seminarjum.

Następnego dnia rada żołnierska zrr-ołuje radę miejską i obraduje rv ohec,

ności Grolla nad obsadą dworca, magistratu i poczĘ. Niemcv i Groll ria

to się nie godzą. oberleutnant Groli podczas zebrania sicdzi w kącie
z rervolwerem w ręku, trz.vmając go skierowanego na każdego przemawia,
jącego polaka, co dało okazję do częstego śmiechu po s.tronie polskiej.
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] - :ozbiciu się zebrania obltn. Groil teleforrr:jo do Bv<J-goszczy po posiłki,
]"- Lerr-andowski jednakże wydziera mu słucharvkę i "i" poro*lu telefono,
o,.:ś, Groll grozi rewolv,erem. Lev,andowski wybija mu go z ręki. Groll

: _edni miasta opusz czają wielce rozgoryczeni salę,
Rada miejska i nd,a żołnierska żąda ponotnie opuszczenia mia"sta

::zez rr.ojsko. Grołl zaslania się rozkazem i po.zostaje.
Drva dnr póżńej otrzymuje załoga kcyńska posiłki: jedną kompanję

__-:ada radę żołnierską, rozbtaja ją i odbiera 13 karabinów.
Na rric jednak nie przydały się te ostrożności ze strony Niemców. We

*,sz}-stkich sercach polskich wtzała chęć czynu! Więc niedługo mogli
\lemcy popasać w Kcyni. Kiedy rozeszła się po Kcyni wieść, że Poznań
golny, że w Wągrówcu powśtańcy chwycil,i za btoń, odnieśii zwycięstwo,
::derzyli i kcyniacy na Niemcół, i to z wca]e wydatnym skutkienr. N,l
olczas przybył Kcyni na pomoc por. Kowalski z Wągrówca ze swym o.d,
działem, a o tem napisał i on swe wspomnienie."

5l Włodzimierz Kowalski, major.

,,Noc sylwestrowa i Nowy Rok 1918119 w Kcyni...
(Wyjątek.)

,,Było nas niewielu, może dziesięc,iu, z dwoma karabinami, dnia 30,go
;:udnia 1918 o godz. 15 w Gołańczy na rynku, kiedyśmy rozpoczęli wojnęz },Iiemcami. Poszliśmy na dworzec, pocztę i komisarjat obwodowyl wszędzie ogłosiliśmy osłupionym urzędnikom pruskim, że wład,zy nie,
nleckiej nie uznajemy.

Dnia następnego robimy Polskę podług recepty gołanieckiei lv Pani,
;:odzu, stacji kolejorvej w kierunku Kcl,ni.

Robienie Polski tak jak w Gołańczy i Panigrodzu nie zaspakajala
-rsz_1,,ch ambicyj. Więc marsz na Kcyn,ie!

Z Kcyni nie dochodziły do Gołańcz\. żadne wiadomości. Wiedzie,
_:śmv tylko ,tyle, że tam Niemcy są napcwno i to rv sporej liczbie. Nie,
:nordowany Józef Wy,szonrirski z Gołańczy spro.wadził dnia 31 grudnia
rfanych dwóch obyrvateli ziemskich z pod Kcyni, pp. Mieczkowskiego
: jzulczewskiego, ab5, się od nich dowiedzieć cośkolwiek o Kcyni.

Na podstawie otrzymanych wiadomośoi zbudowałem plan ataku
-: Kcyrrię.

Sokoli kcyńs.cy przyrzekli przez usta swego prezesa p. Mieczko.,v,
sclegc rvspółpracę i stanąć mieli do rvalki o północy la 'l,ące po prawcj
=::onie szosy, tuż pod stacją kolejor,vą Groclrolin. Wobec tega. że kcynialv
:::., posiadali broni, przyrzekłem im ptzywieźć broń, którą otrzymałem
: \\'eqrórvca.

Wiadomości o Niemcach w Kcyni były następujące: w Semilarjum
\,:.:czvcielskiem jedna ko,mpanja, na dworcu jedna kompanja i pociąg
:::§al'rly, na moście Kcynia-Szubin dwie armat1,,,

Kc,vnię znałern z czasów przedwojennvch bardzo dobrze. To mi
,:ł::rłiło pracę. Niemców lv Seminarjum chciałem odciągnąć od walki
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ptzez pertraktacje. Tak samo zdobycie armat na moście nie sprawiało rui

w planie źadnych trudności.
Gorzej było z dworcem i pociągiem pancernym. Pan Szulczewski

ptzy-tzekł mi dostarczyć jeden granat ręczny. Tym granatern chciałem

pociąg zdobyć. Taki był płan ataku na Kcynię, Stało się jednakowoż

ilaczej,
O godz, 23,ej, 3! grudnia, siadała gołan ecka wiara ochoczo na

wozy, łliało się wrażenie, że jedziem_v na tvesele, a nie na wojnę, Noc
mglista i trochę dżóżysta, ale ciepła. wsiadam więc z mołim adjutantem,

l"lctie- Wyszomirskirn, właścicielem po\vożu Tadeuszem Drogorvskim

i dwoma zucha,mi zaworskimi do porvózki i jadę na samy,m końcu, po

drodze przylączają się do nas ochotnicv z Częszewa,

NawysokościPanigtodza,wpobliżugorzelninaszosieWągrówiec-
Kcynia wozy nagle stają. Pan Mieczkori-ski przylvozi ,z Kcyni najnowsze

wiadomości. Sokoti kcińscy nie biorą udziału w walce, albowiem Niemcy

sąpoinformowanionastąpićmającsmatakuipo'czyniliodpowiednie
prz5lgotorvania.

Było.bywarjactwemnalażaćniepotrzebnieludzi.Trzebaimaczej
dzialać'ZosŁawiamwo,zynaszosiemniej*ięcejrvodległości2ki!o,
metrólv ,od Kcyni i jadę z Wyszomirskiem Jackiem, l)rog,owskim i Zawor,

,t.i-iaorcy,,i.Byłemzdecydowanynartszr.stko:alboprzemocą,albo
podstępem muszę dostać się do Kcyni,

Wjeżdżamy do rniasta, Na ulicach spokój, Niemców nie widać, rrni

patroli, ani posterunków. Co lo ma znaczyć? \a r_vnku spoĘkamy stróźa,

fu"ło_y go do sielie. Doviadujemy się od niego, że Niemców w Serni,

narjum-ni-ema,niernaarmatnamoście,anipociagupancernego'jesttylko
j"a.ru ko*punja na dworcu, Kamień z setca mi spada, Nakładmy nsze od,

Źnakila Japki,jedziemy na drvorzec, aby zobaczl-ć, co tam sńę święci, Tuż

przed dwo,roem, przy gŁó*"", wejściu rvidzę drr,óch drabów w hełmach

.tulo*y.h. To warta! Gruszczyński, r§oźnica, zajeżdża wyclągniętynr

tł"."..przednosyNiemców.ZaŁtzymaniekoni.ubezrvładnienieNiemców,
t" tvrr.Ó sekunda. Połvózka zawrac^, Odpros,adzamy jeńcórv w zaciszę,
jŹaŚ" 

" 
nich to Polak z pod Nakła, drugi kute Niemczysko, O,statni

śp urru całą litanję, Dowiaduję się od nic_qo, żc torvarzysze jego spią

* *ngorr".i, i że mają pięć karabinórv maszr-nosrych,

Robię nov,v plan. \\/idzę żc położenie Niemców je,st fatalne, Zwył

cięstrva iesiem petoien. Posvłam Drogorvskiego po mo ch ludzi,

Zblerasięokołomniegerstkakclniakórv.Dowiedzielisię,żePolacy
już są lv Kcyni. Przychodzą oliarorlać srvoją pomoc,

Mo ch ludzi ni sł__vchać, ni rvidaó, Boję się, że Niemc5, spostrzegą

brak posterunku a wtedy będzie gorzej. Nareszcie sł5,szę ciche stąpanie,

widzę pierwszych. Ni,osą na barach karabin maszyn,o\ily,

Chwytam mocniej mój brotnir-rg i rvskakuję na lampę, Obchodzę

§zopę to$/arową i sćaję p,""j poaągiem, a rórł,nocześnie oko w oko przed

|ost.r,r"kie_ niemieckim. Niemiec, ogromnie zdziwiorry, patrzy na mnie.

Czuję jeg,o dech, a ziltazem alkohol sylrvestrowy, Nie mam, odwag go

zasfuzęlió. odbierarn mu karabin i strzeiam mu tuż nad uchom w po,
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wietrze, Niemiec s,ię zc strachu przewraca i spada z rampy pod wagon.W tym mo,mencie Niemcy się budzą, otwieraja wagony i rnierza do mnie.
Błyskawicznie wskakuję na platformę pierwszego \^,agonu i to ratuje moie
życie, Rozpoczyna się wściekła strzelanina. Kule świstaja mi ze x,sz},stkich
stron nad głorva. Krzyczę na całe gardło: ,,Bracia d,o r.r.agonów!" j""r.re
jedna sekunda a. już jestcśmv ri- rvagonach. oficer nierir,iecki chce uciekaj
na lokomotywę. Chrvytaj ą Eo z^ kołnierz. Widzę, jak Niemc1, niby workiz mąką rr,,r,,1atują z \i/żlgonó\\-, Nasi ich rvyrzucają. Jeszcze kilka se!<uncl,
walka ustaje.

Bierzemy do niervoli jednego oficera i 80 szeregorvyclr, zdo,b5,r.varrry
pięć karabinów maszvno\yvch, kilka koni, dużo amunicji i kuchnie polo.a.po stronie niernieckiej trzech zabiĘch, po stroni e naszej strat żadnych.
Co zro,bić z jeńcami? oficera zatrzlłnujemy, szeregowych puszczarn.,,
w kierunku Nakła- Nad ranem przychodzą do Nakła i sieją między §r€nzlschutzem po,płoch. Nakło sie v, Nowy Ro,k bez wl,srtrzału ńol"kor,
poddaje.

Gd1, mo,i ludzie, prorvadzeni przez Drogourskiego, weszli do miasta,
.leden z dygnitarzv sokoła kcvńskiego w dobrej wierze odd,zielił mi częśj
moich powstańcórv na skręcie od szosy kcynia-szubin-dvnorzec i popr,o,
wadzil ich z drugiej stronl, dworca pvez pola do ataku na drł,o,rzec, wiel,
kie szczęście, że się nic nie stało. Niemcy byli coprawda lr" pułapce, ale
właśni ludzie moqli rvzajemnie się po,strzelać.

Po braterskiem podzieleniu się łupem z kcyniakami, powierzeniu
wlad,zy nad miastem panu Mieczkowskiemu rvróciliśmy upojeni pierłvszem
zwycięstwem nad Niemcami nad ranem do Gołańczy.

Po tylu latach oiewoli przlmiósł Nowy Rok 1919 Kclmi utęsknioną
wolność, a nam po łatwem zrĘ,cięs|wie nad Niemcarni wiarę, że wrogów
naszych odwiecnryoh w dalszej powstańczej robocie po,k,onamy."

VI.

,,Wolność", rok Io nr., 1 str }-5
,,Szkic *alki pod Kcynią na froncie północnym w dniu 3lutego 1919 r."

,,Patrząc z perspekt5,rł1, minionych dni na powstańcze boje na fro,rrcie
północrrym, widzę v, walce pod Kcynią w dniu 3 lutego 1919 roku jedna
z większą, bo,daj czy nie najrviększą z bitew, jakie inrieliśmy do staczanirr
z aieptzyjaaelem na froncie północnym, że ta walka po,d Kcynią się roze,
grała, nic dziwnego, staliś,my przeaież pod bramami Bydgoszczy, twierdzy
i ostoji ruchu niemieckiego. Dowódcy nierrrieccy zupełnie słusznie przervi,
dywali atak na Byd,goszcz z rlaszej strony. Wiedzieli bowiem oni, że
rv Poznaniu, centrali ruchu powstania, otganizują się poważne oddziały po,
wstańcze, które mogłyby być rzucone na Bydgoszcz i któte też faktycznie
kilka dni po walce nadeszły. Niemieckie dołvództlvo pragnąc nas ubiec,
miało na uwadze drva cele, - pierrł,szy: przerwać linję nielicznyclr naszyclr
po,sterunków i zająć Kcl,rrię, zmuszają: nas ptzez to ró*"rrocześnię rlo
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opuszczenia Szubina, a gdyby się manewr ten nie udał, drugi celi z^:
pokoić nasze siły powstańcze i rvstrzymać atak połski na bydgJszcz. O.
tacja była nier?, §: zd,oła]i nas wprawdzie zlamać, porrieśli nawet klęi
osięgnęli jednakże'drugi cel, rzucili łiepokój w szeregi powstańcze, g
na zaatakowanie Bl,dg632czy nie starczyło nam sił, mimo nadejścia
siłków z po,znania,

Wybrałem dzisiaj do naszkicowania rozmyślnie walkę z 3 lut
l9l9 nietylko dlatego, że uważam ją za najwięk,szą z poĘczek na fror
półno,cnym, |ecz ,także z tego powodu, że było $/ tyrrl dniu 3 lutego 1

roku wśród tej małej gromadki powstańcórv, którzy posterun*ku
opuścili, tyle bohaterstwa, tyle poświęcenia, wiary rv polskę, która n
żyó, bo my powstańcy tak chcemy, że trzeba to dzńsiaj na uroczvst<
zjazdu przypo,mnieć, podnieść rr.vsoko i znowu ostrym głosem ńzk
krzyknąć: Nasza sprawa musi żyć, bo my powstańcy itak chcemy!

Zechcejcie posłuchać teraz druhowie raportu mego, który w dz
po bitwie p,isalem, suchy, bezbarwny, odpov,iada3ący ściśle ówczesnŚ
stanowi lzeczy:

,,Linja naszych posterunkó,rv rv odcinku kcyńskim i szubińskim p
wad,zila przez Smogulec, Smogulecką Wieś, Kaźmierzewo, Dębogórę z ,

suniętym odwachem w sile jednego plutonu we Viktoriathal, dalej R
strzembowo, Szczepice, Elizervo, Pińsk, Wolwark, Neulvelt, Blumentl
Ł apigr osz, Florentowo.

Siły nasze rozstawionc był1, w poszczególnych wsiach g,,yżej wyn
nionvch ,"v rozmairtej ilości - bardzo nikłej. Silniejsze oddziały b
lv Szczepicach, w Pińsku i Zalesiu.

ArĘlerja nasza stala: drvie ciężkie 15 cm. haubyce w Helmsdol
ze stacją ob.serwac5jną na punkcie trl.gonometrvczny.m Bismarckk,
(wzgótze 162) w pozycji, 2 polórvki 7,7 pod Szczepicami i 2 w Zil.esiu
dyspozycji, 1 p,olówka w pozycji pod Neuv.elt, 1 iekka haubyca w o,dcir
II. pod Bagnern i połówka 7,7 do dysp,ozycji rv Zalesiu.

Nieprzyjaciel stał w po,,vażnej liczbie i tozporządzał v, tych odc
kach, jak rozkazy po,dchyrvcone wykazyrvałr,, siłą przeszło 4 kornpletn1
baonórv piechoty, oddziałów kulo.miotóv,, miotaczv min, karvalerji, tele
nistów i licznej artvlerji, która rv akcji przecirvko Kcyni opeiorvała trze
baterjami po 4 działa, armat polorvvch i drloma baterjami ciężkich haut
z odcinku szubińskiego

Akcja rozpoczęła się o §odzinie 9,30 rano uderzeniem małcgo l
dzialu taszego na Norvą,'Wieś, z rvspołudziałem artylclji Wieś tę z pov,o
ma_łych sił dnia poprzedniego opuszczono z strony naszej. Rórvnocześ
zaatakorvała artylerja niemiecka silnie Pińsk i Wolwark, a yńechota zaa
kolvała .z lasów na półrroc,rvschód i północ od Słonarv (Salzd<irf), gdzie s

jeden plr:ton pakoskiej kompanji. Widzac Drze\yagę ze stronrl,- wro
oltlton cotnr.,l się na Pińsk. Róv,nocześnie zaatakotał pociag onancerzo;
iadąc torern z ]'lai<ła do Kcyni, Szczepice. Załoga ll,Lsza w \zczepic:
kontratakowała i zmusiła pociąg do powrotu na Griinthal.

Tymczasenr zaalakował nieprzyjaciel popierany artylerją i mio
czarni rnin oddzial nasz ,nvysunięty we Viktoriathal. - Wróg został r
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parĘv. - Głów-ne dowództwo sił naszych znajdowało się w Zalesiu, -.
P.zr]byłem tamdotąd dnia poprzedniego. Widząc w ataku tym początkową

pl"rroi"ą akcję ze strony nieprz.vjaciela, kierującą się przeciwko Kcyrri, w\"

,łutem ko-panję średzką, stojącą w rezerwie rv zales,iu, na wozach do

Kcyni (rliasta) z jedną polorvą armatą, Sztab dowództwa udał się do

Kcyni, na którą szedł głólłny, niemiecki atak.

O godz. 1l,ej zarrtakorvał nieprzyjaciel pociągiem pancernl,m Szcze,

pice, równocześnie lr-r,szła niemiecka pieclrota z lasów na północ od

śłonaw_Zabłocie rv podrvójn.vch tyraljerach i nie rrapotkawszy silniejszego

przeciwnika zajęła Skorzervo, KrĘ, Słonawy, Male i Wielkie Suchoręcze,
]Et".*o i zawinęła na Szczepice, a lewem swojerrr skrzydłem na §zo§ę

Kcy-i_ -Szubin. Ar§lerja niemiecka zajc,la po,zycję pod E|izęwern i Za,

błociem, ostrzelirł,ując przedewszystkiern szczepice i Borrk. Średzka kołn,

panja, którą zabrałem z Zalesia, orjentując się, że głóu,ny atak niemiecki

,o:irj, na Kcynię, dostała rozkaz udarria się natychmiast automobilem

cięzaiowym i na sozach do szczepic nie zlł-racając na straty zaatakować

,ri"pr"y;r"l"lu na iinji Zablocie-Szczepice-Borrk na Elizewo i W, Sucha,

"""rło, 
a.mata polorva z małąosłoną podjechania wroga od szo,sy Kcynia--

szubin i niszczenia go, rezerri,/a stojącrr w zalesiu uderzenia na wroga nźt

jego tyły operajace się o Słonawy. Sytuacja była nader kryĘvczna, Dla

totu 
-połą"reń, .- raportów od poszczególnych oddziałów nie było, ,-

Załogi isi, poszczególne, w myśli, że są otoczone, a dla braku siln_vch

i UńZwo patrzacl,ch dowódców zaczęły s,ię wycofywać, - ż,ołlierlza

rv rezerwie luz nie bl,ło, bo rezerwa już w boju. - Widząc siłę nieprzyja,

ciela wydałem tozkaz brorrienia Kcyni w każdym tazie do upadłego, Gęste

strzały aĄ,le rj i niemieckie j demoralizowały żołnierza, powstań cze szetegi

nasze pocze,łs sie rozpras zić i uchodzć w panice na Kcynię i torem kole,

jow:mr'w st.one Damasławka do Gniezna siejąc po drodze popłoch,

Wyszedl ted1, rozkaz zatrzymamia takiego tchórzostwa środkami

bardzo energiczn§mi. Do tchórzóJsię strzelało, udało się za pomocą kil,

kunastu żońiern, i kilku dorvódców zatrzymać wojsko dobrze na placu

boju i przez to sl,tuacja od tazu się zmieniła,

Po 5,godzinnej rvalce 9 {,tej po południu zaczął nieptzyjaciel w bez,

ładzie się cofać, ,łidzą" ,ię ""ęj,iowo 
okolonym, zostawiając rannyclr

i zabiĘch i porzucając część artylerji, Oddziały nasze przemlęszal,Le

i zdziesiątko.rrr,. ,o".1pką *y",,ęiy się w pościgu przez Czerwonak na

Griinthal, lvvrzucaiac ."."g" " 
tv"rr'ówóń placórvek. Ze względu na młłą

siłę liczebni rvojska dałlm rózkaz cofnięcia się na noc na Zabłocię*

Szczepice-Elizervo-Słonawy-Pińsk"
Zdobycze Tjasze z dnia tego:

4 Feldhaubl,ce 10,5 cm,

2 ciężkie haub_vce 15 cm,

2 miotacze mir
23 karabinv masz.r.nowe

100,000 ładunków karabinorvych
2 rvozy do amunicji
1 kuchnia polos,a,
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,"n" ofń',iii:i"?ji:::- i,r,ozkazów rrieprzyjaciela w ztłączetriu . prócz

fi *J#ł"*:;T,;r,::ffi,łilr#,Ł:T:Ł??J;f :r-l*riłtl
Za zgodność:
(-) Jankowski. (--) Paluch,

szef sztabu.
Ten krótki, ścirsł5l raport walki, która trwała blisko 8 god,zi z nie,przyjacielem doskonal.e uzbrolonl-m i' pi;;;*y silniejszym, mówi wiele,Do wygranej ptzyczynila się garśó;;r;;;;;powstańców,_p",i.J,i"iiil;:"o;;";i:rff 

i,:11rill.""JjT, j;,";l#li nie weszli! \
Nie ogłaszam na tl.m miejscu nazwisł

i 
.z 

olnie r zy.ńn 
"i".J*, |o 

zo*a wian]t" 
"" nó;;i;ł :;:Tl?r"i j*":i--

il',:Hrlj,""fi.PowstańczYch, 
ściśle,in" i;' et studio fakty his-toryczne

Ta sam moc, a siła moralna, która w lprowad,ziła póżliej' nu"r"go żolttierza ao *all'_Ma,podczas 
powstania,

,,ffi..:T 
siu.t,,' ;;''d*"idlń ;ń;,1'żffi#,,,;,*r*li*; rfi

A dzisiaj!
Dzi,siaj zjeżd,żają się przed.stawiciele tej arrrrj,i powst ańczej, przy,jeżdża ta wielka rodzina powstańcza do naszego poznania by wad,zić zrze,szenie nas wszystkich, by pielęgnować tradvcję po,wstańczą, iv ł"e ,iupiastunem tych ide,i, które w 

1"_". 
zyły * ."'""-"r,'p"*:;;;i:"J/ru""fl,",",i żyć będą w naszych - pokoleniach.

\Mitaicie powstańcy!''

Mieozysław Paluch, kapitan rez.
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SPIS RZECZY.

a żtódlach i llteraturze dotyczące.! bistorji Kcyni.
i. Kcynia przeci ::,łicm i2ó2. Fiazwa miasta
2. Kcyłir j:!<l n;_:sio n:r pralvie niemieckiem (r. 1262,.- O doku.

rnen{:ach Kci,;:
3. Kc5rria j:._ko st.;ostrvo glodowe. - \Mładze sądowe kcyńskie za

czasóly Rzl.:u, ;,;5p6|!1ę;
4. 'W'ażniejszc rn,cirlzenia w trlistłrrji Kc5a1! 26 cża§ów- dłwne.i Rze"

czyposp]ji.j
5. O kościcł.r;._ k:..-ńskich
ó. Dziejc l:;,:rr. elr-engtłickiej w Kcyni. _- Syrragoga żytlowska
7. Kcyni:r p-,i :-:nol,,,:rniern pruskiern. (Potstanic 

"lot u lbłs i 1863)
&. §tan {]!]-.1,].Jrczy mjas;ta dawniej a dziś. - Architektura. --

Komu:l.},:-,;_:
9. Stosi:aki c-ś-;;at,;rr,r,c

10. Stosunki narodog"ościorł,e
11. Wci;rl ś.;,iatorrtt i Powst*nie \Mieikopolskie .
12. Staa t:,i:c;ny rlriasta

str.

5-ó
7-Iż

I3-2o

2a_27

27-3I

32-36
3ó*-5 t

5I-54
5s--7I

7,--83
8g-s+
94-99
g9 --I06

ro6_t r3

Doriatek

_I l)ckurnent lrrkacyjny z t.1262 . . 1t7L J,-rn D!ug,l571 ",Dzieje Folski'., rąyjątek z tomu I, II . II7J116
]II H. *'l:tikc: ,*§tżdtłbłch des Landęs Pr:sen.., wyjątek doty,

cz,ic1, Kci-:li (}:,xin) l r 8*r zoIV Pastor Fus-",Flip|tI: ,,tŁus Vergangenheit und Gegenwart
der evangciisci;tł Kiictrręngemeinde Exin.. (rvyjątek) . . I2a-I22V,§sięga Paririątkowa Porvstania \Ą.'iclkopolskiegrr.', rvy jątek
(str. 4-3 i (Ą . 122-1"5VI ,,\\lolnrŃć" Rok I. nn tr" Poanań, vryjątek o hitwie pod
Kcl-1il.: {3" II. ]919) . lz5_rz8

przedrnowa

I
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