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Przedmowa

Materiały archiwalne do dziejów Kościana to kolejna publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Lesznie, tym razem – jak wskazuje tytuł – poświęcona Kościanowi. Wydawnictwo to
mogło powstać dzięki dofinansowaniu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych projektu pod nazwą: Materiały archiwalne do dziejów Kościana – wybór źródeł, przygotowanego w 2015 r.
przez Archiwum Państwowe w Lesznie. Projekt
zyskał też istotne wsparcie ze strony władz samorządowych Miasta Kościana, za co szczególne podziękowania należą się Burmistrzowi Michałowi Jurdze oraz jego Zastępcy Maciejowi
Kasprzakowi.
Pomysł opublikowania materiałów archiwalnych dotyczących Kościana jest w pewnym sensie nietypowy, bowiem to władze samorządowe
Kościana zwróciły się do Archiwum Państwowego w Lesznie z propozycją wydania książki prezentującej źródła do dziejów grodu nad Obrą.
Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, a zatem tym większe wyrazy uznania i wdzięczności należą się kościańskim Włodarzom, dbającym
skądinąd od lat o propagowanie historii swej małej ojczyzny.
Publikacja nie mogłaby powstać w takim
kształcie bez zaangażowania Autorów: prof. Mirona Urbaniaka z Uniwersytetu Wrocławskiego,
dr. Emiliana Prałata z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, będącego zarazem
społecznym opiekunem zabytków powiatu kościańskiego, a także mgr Barbary Ratajewskiej,
pracującej od lat w leszczyńskim Archiwum. To
oni zdecydowali się przygotować krótki rys historyczny i dokonać wyboru materiałów źródłowych, a zatem ku Nim kieruję słowa wdzięczności. Autorzy pierwszej części – rysu historycznego,

starali się, aby omawiane zagadnienia były powiązane z częścią albumową i – w miarę możliwości – odnosiły się również do zagadnień pozostających na uboczu wcześniejszych opracowań.
Archiwum Państwowe w Lesznie sprawuje
opiekę archiwalną nad miastem i gminą Kościan
oraz powiatem kościańskim, aczkolwiek nie jest
jedynym depozytariuszem materiałów archiwalnych z tego regionu. Zmiany na przestrzeni lat
oraz uwarunkowania historyczne spowodowały,
że źródła do historii Kościana są bardzo rozproszone i znajdują się głównie w Archiwach Państwowych w Lesznie oraz Poznaniu. Materiały
źródłowe, zwłaszcza ikonograficzne, dotyczące
Kościana przechowywane są również w Muzeum
im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie, które – jak widać w niniejszej publikacji – zechciało
podzielić się na łamach książki swoimi nietuzinkowymi zbiorami. Spora grupa archiwaliów znajduje się także w Archiwum Archidiecezjalnym
w Poznaniu oraz Instytucie Pamięci Narodowej,
Oddział w Poznaniu, ale z uwagi na olbrzymią
spuściznę źródłową w placówkach archiwalnych
w Lesznie i Poznaniu, nie zostały one poddane
kwerendzie. Bogactwo przechowywanych we
wspomnianych placówkach archiwaliów odzwierciedla zresztą wybór materiałów zamieszczony w drugiej części publikacji, a opracowany
przez mgr Barbarę Ratajewską.
Na zakończenie, chciałabym złożyć serdeczne
podziękowania wszystkim osobom i instytucjom,
które nie sposób wymienić tu z nazwiska, za życzliwość, udzieloną pomoc czy wsparcie w trakcie
powstawania publikacji. Dzięki ich informacjom
możliwe stało się uzupełnienie wielu brakujących wątków. Wśród tych osób oraz instytucji,
nie mogę pominąć jednak Dyrektora Archiwum
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Państwowego w Poznaniu mgr. Henryka Krystka
oraz Dyrektora Muzeum w Kościanie mgr. Dariusza Krama, których otwartość, przychylność
i pomoc przyczyniły się w znacznym stopniu do
realizacji tego projektu. Dziękuję także prof. zw.
dr. hab. Stanisławowi Sierpowskiemu, znanemu
i cenionemu historykowi oraz znawcy dziejów
Wielkopolski, z którą ma liczne związki, za cenne
uwagi merytoryczne, wskazówki i okazane wsparcie na wielu etapach powstawania niniejszego
opracowania. Słowa uznania należą się również
Pracownikom leszczyńskiego Archiwum, którzy

zaangażowali się w przeprowadzenie kwerendy
archiwalnej: mgr Alicji Bodylskiej, mgr Barbarze
Ratajewskiej i mgr Barbarze Tomczyk.
Mam nadzieję, że przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie, we współpracy
z pozostałymi osobami oraz instytucjami, publikacja przyczyni się nie tylko do jeszcze lepszego
poznania historii Kościana, ale także do wzrostu
zainteresowania jego dziejami wśród mieszkańców grodu nad Obrą, którzy z dumą będą spoglądali na swe królewskie miasto i jego historię
utrwaloną w bogatych archiwach.

dr Elżbieta Olender
dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie
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Wstęp

W ręce Czytelników trafia publikacja, której
głównym przesłaniem jest prezentacja najciekawszych archiwaliów do dziejów Kościana. Pochodzą one głównie z Archiwum Państwowego
w Lesznie i Poznaniu, a dokumentują w sposób
wybiórczy różne wydarzania i fakty z dziejów
Kościana na przestrzeni wieków. Przy okazji
przyznać trzeba, że Kościan miał sporo szczęścia,
gdyż spuścizna archiwalna wytworzona przez samorząd miejski oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie przetrwała zabory oraz zawieruchy wojenne w stosunkowo dobrym stanie. Wie o tym
zapewne wielu mieszkańców Kościana, którzy
już wcześniej korzystali z zasobów archiwalnych
w Lesznie i Poznaniu, co znajduje odzwierciedlenie w niezwykle bogatym dorobku naukowym
dotyczącym dziejów grodu nad Obrą. Niekwestionowana w tym zasługa Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (TMZK),
którzy już od ponad pół wieku zgłębiają losy regionu kościańskiego, publikując niestrudzenie
wyniki swoich badań. Efektem jest dorobek, który imponuje nie tylko rozmiarami, ale także różnorodnością podejmowanych zagadnień1.
Mając tedy na uwadze olbrzymi i zróżnicowany zagadnieniowo zasób różnego typu publikacji Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej,
a także innych Autorów podejmujących problemy
związane z dziejami grodu nad Obrą, niezwykle
trudno było przygotować krótką część wprowadzającą do niniejszej publikacji. Z jednej strony
ograniczona liczba stron książki, z drugiej konieczność dostosowania treści rozważań wstępnych do możliwie szerokiego grona odbiorców,

wreszcie też wspomniany dorobek TMZK, który
nie sposób bagatelizować bądź ignorować. Dlatego też część wstępna ma siłą rzeczy charakter
wybiórczy, stanowi subiektywny wybór omawianych zagadnień, gdyż nie sposób było przedstawić szeroko rozumiane dzieje Kościana, co
z jednej strony – ze względu na wielkość i charakter publikacji – nie było możliwe, z drugiej zaś
– z uwagi na przygotowaną dekadę temu dwutomową monografię dziejów Kościana – było
nieuzasadnione2.
Z kilkudziesięciostronicową częścią wstępną,
mającą na celu wprowadzenie do części albumowej, prezentującej bogactwo archiwaliów do
dziejów Kościana, zmierzyliśmy się wspólnie:
Emilian Prałat, społeczny opiekun zabytków,
z wykształcenia slawista oraz znany i ceniony
historyk sztuki, regionalista, a przy tym niestrudzony badacz dziejów rodu Chłapowskich,
związanych nierozerwalnie z Ziemią Kościańską,
podjął się trudu napisania rozdziałów omawiających losy Kościana do czasów zaboru pruskiego,
oraz Miron Urbaniak, historyk i badacz dziejów
techniki, a przy tym specjalista z zakresu dziejów XIX stulecia, miejskich zakładów przemysłowych, kolejnictwa czy samorządu pruskiego.
Niezwykle istotną rolę odegrały również reprezentujące Archiwum Państwowe w Lesznie: Barbara Ratajewska, Autorka m.in. publikacji o archiwaliach wschowskich, Alicja Bodylska i Barbara
Tomczyk. Wspólnie przeprowadziły kwerendę
w zasobie Archiwów Państwowych w Lesznie
i Poznaniu, zaś Barbara Ratajewska dokonała następnie wyboru materiałów do pracy i sporządziła podpisy.

1

2

Wykaz publikacji dostępny jest pod adresem: http://tmzk.pl/
Nasze_publikacje.html (dostęp: 15.09 2016).

Historia Kościana, t. 1: Okres staropolski, t. 2: Czasy nowożytne,
pod red. Kazimierza Zimniewicza, Kościan 2005.
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Jak zostało powiedziane wcześniej, publikacja
ma charakter subiektywny, bowiem bogactwo
i różnorodność archiwaliów związanych z dziejami Kościana, nie pozwalają na całościowe zaprezentowanie tego dziedzictwa w książce. Niemniej jednak staraliśmy się, aby wybór źródeł
archiwalnych i wstępne rozważania historyczne
dotyczyły możliwie najszerszego spektrum problemów i zagadnień związanych z przeszłością
Kościana. Czytelnik znajdzie zatem dokumenty
związane z życiem cechowym w mieście w okresie staropolskim, plany techniczne obiektów
użyteczności publicznej, ale także dokumenty
odwołujące się do funkcjonowania samorządu
municypalnego i władz powiatowych czy też reprodukcje akt przypominających o tragicznych
mordach hitlerowskich w czasie II wojny światowej (skany materiałów archiwalnych wykonali Tomasz Balcerek i Adam Górski odpowiednio
z Archiwum Państwowego w Poznaniu i Zielonej Górze oraz Alicja Bodylska, Marcin Kapała,
Barbara Ratajewska i Barbara Tomczyk z Archiwum Państwowego w Lesznie). Dodać wypada,
że dokładniejsze informacje o zespołach, a także
jednostkach archiwalnych dotyczących dziejów
Kościana, znaleźć można w bazach danych, udostępnionych na stronie internetowej Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie
(www.archiwa.gov.pl). Natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe prowadzi bardzo przydatny do
badań naukowych serwis internetowy „Szukaj
w archiwach” (www.szukajwarchiwach.pl).
Konstruując krótką część historyczną, staraliśmy się odnosić omawiane w niej zagadnienia do
reprodukcji dokumentów archiwalnych, zawartych w części albumowej, aczkolwiek sporo uwagi poświęcaliśmy też zagadnieniom związanym
z dziedzictwem materialnym Kościana, z którym
mieszkańcy stykają się do chwili obecnej, funkcjonując w krajobrazie kulturowym kształtowanym w mieście od wieków. Stąd szersze odwołania do budownictwa sakralnego i bogatego,
a przede wszystkim cennego pod względem artystycznym i kulturowym wystroju świątyń, zaprezentowane piórem Emiliana Prałata. Stąd także więcej uwagi poświęcono miejskim zakładom
przemysłowym czy też infrastrukturze kolejowej
na stacji w Kościanie, do tej pory raczej pomijanym przez kościańskich badaczy. Nie zmienia

to jednak faktu, że w treści historycznego wstępu dominują odwołania do literatury, zarówno
książek, jak i artykułów, skreślonych przez niestrudzonych badaczy kościańskich, którzy od lat
dbają o postęp w badaniach oraz propagowanie
wiedzy o grodzie nad Obrą. Faktem jest też, że
wybrane kwestie względnie problemy, które wymagały – zdaniem autorów – szerszego naświetlenia, zostały omówione głównie na podstawie
archiwaliów z Archiwum Państwowego w Lesznie i Poznaniu, ale także Archiwum Archidiecezjalnego, tudzież lokalnych czasopism3. Niekiedy
wykorzystywane były też publikacje o szerszym
zasięgu, prezentujące wybrane zagadnienia
z perspektywy całej Wielkopolski, co umożliwiło
odniesienie określonych wydarzeń kościańskich
do szerszego tła zjawiska4.
Efektem jest licząca ponad 260 stron publikacja, omawiająca skrótowo losy grodu nad Obrą,
a przede wszystkim prezentująca bogatą spuściznę źródłową do dziejów Kościana, przechowywaną pieczołowicie w Archiwum Państwowym
w Lesznie oraz Poznaniu. Mamy nadzieję, że pozycja ta okaże się interesująca nie tylko dla Czytelnika parającego się zawodowo dziejami miast
wielkopolskich, wszak idzie o jedno z najważniejszych miast regionu – zarówno historycznie, jak
i współcześnie, ale także – a może przede wszystkim – dla mieszkańców Kościana i zaangażowanych od 55 lat w badanie i propagowanie dziejów
rodzinnych stron Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, którym publikację tę
dedykujemy.

Emilian Prałat i Miron Urbaniak

3

4

Por.: Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Kościan;
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Kościan;
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, m.in. liczne wizytacje kościołów, klasztorów i szpitali; „Kostener Kreisblatt”;
„Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej”;
„Rocznik Leszczyński”.
Por.: Teresa Dohnalowa, Rozwój transportu w Wielkopolsce w latach
1815–1914, Warszawa – Poznań 1976; Jerzy Kozłowski, Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815–1918, Poznań 2004;
Czesław Łuczak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów 1815–1918, Poznań 2001; Miron Urbaniak, Modernizacja
infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009;
Heinrich Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864.
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Część I
Zarys dziejów Kościana
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Antiqua civitas ante Costen

Zawarte w niniejszym opracowaniu źródłowe
materiały archiwalne prezentują m.in. najstarsze zachowane i znane teksty dotyczące najodleglejszych dziejów Kościana. Wobec stosunkowo
późnych wzmianek kronikarskich o mieście, bo
dopiero z 1242 i 1296 r., oraz braku zachowanych
dokumentów lokacyjnych grodu, materiały zawarte w poniższym wyborze źródeł są szczególnie
cenne dla ukazania najstarszych faz rozwoju miasta. Nakreślona z góry objętość rysu historycznego oraz jego przekrojowy charakter spowodowały,
iż zawiera on tylko najważniejsze informacje dotyczące wybranych wydarzeń z historii miasta.
Tymczasem dzieje Kościana wymagają ustawicznego badania i rekapitulacji dotychczasowego stanu wiedzy. Nieliczne źródła dotyczące okresu najbardziej zamierzchłego winny zostać wzbogacone
o rezultaty badań archeologicznych. Jak istotne
jest to źródło informacji i jak potencjalnie bogate,
świadczy chociażby niedawne odkrycie pod płytą boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga, na terenie którego
odnaleziono nowożytne cmentarzysko. Funkcję
grzebalną spełniało ono między XV a XVIII wiekiem. Wśród 1086 szczątków – w większości młodych osób i wywodzących się z niższych warstw
społecznych, o czym świadczy brak depozytów
grobowych – nie znaleziono, poza pojedynczymi egzemplarzami, tak wiele mówiących monet.
Cmentarz, usytuowany w pobliżu kościoła Bożego
Ciała na przedmieściu grodu, dostarczy zapewne
wielu informacji pozwalających dopełnić naszą
wiedzę na temat tej części miasta oraz szerokiego
przedziału czasowego, w którym Kościan przeżywał zarówno rozkwit, jak i upadek.
Czytelnicy zainteresowani dziejami Kościana
winni sięgnąć do wielu opracowań, wśród których na szczególną uwagę zasługują opracowania

Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej,
ale także bardzo wartościowa źródłowa pozycja
Heinricha Wuttkego5.
Najstarsze znane i zachowane wzmianki dotyczące Kościana, nie pozwalają na dokładne określenie jego lokacji na czas wcześniejszy aniżeli
druga połowa XIV w.6, pomimo przekazów – zawartych m.in. u Edwarda Raczyńskiego – jakoby
pierwsza osada powstała w XII w.:
W roku 1140 Sobiesław książę czeski, pobudzony
chęcią korzystania z tych smutnych dla Polski okoliczności, wtargnął w granice nasze i wśród błot nad rzeką Obrą, w miejscu gdzie dziś Kościan leży, warowne
sobie usposobił stanowisko. Śmierć jego tamę przedsięwziętym położyła zamiarom, wzniesiona przecież
w bezpiecznym miejscu osada wzmagać się odtąd
nieprzestała7.
Początki osadnictwa w Kościanie wiązać należy z osadą targową, usytuowaną w okolicach
dzisiejszego placu Wolności i stanowiącą zarazem siedzibę opola. O niej to wspomina falsyfikat z archiwum benedyktynów lubińskich, wystawiony jakoby przez Przemysła II.
Wielokrotnie przywoływany w literaturze8
przywilej Władysława Jagiełły z 17 lipca 1400 r.,
przenoszący miasto z prawa polskiego na
5

6

7

8

Heinrich Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864,
s. 339–342; Stanisław Jasnosz, Zofia Kurnatowska, Tadeusz
Wiślański, Z najdawniejszych dziejów Ziemi Kościańskiej, Kościan 1984; Kościan. Zarys dziejów, pod red. Zbigniewa Wielgosza i Kazimierza Zimniewicza, Kościan 1985; Historia Kościana, t. 1: Okres staropolski; t. 2: Czasy nowożytne, pod red.
Kazimierza Zimniewicza, Kościan 2005.
Wobec braku znanych, autentycznych źródeł, informacja
z 1242 r. mówiąca o opolu kościańskim należącym do klasztoru
lubińskiego, jest jedynie nawiązaniem do legendy fundacyjnej.
Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, t. 1, Poznań
1842, s. 234.
Andrzej Wędzki, Powstanie średniowiecznego miasta, [w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit, s. 51.
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magdeburskie i zadość czyniący prośbom o odtworzenie podstawowych dla miasta aktów prawnych,
to jeden z najstarszych dokumentów dotyczących
miasta Kościana9. Starszy od niego, bo z 1289 r.,
dokument wydany przez Przemysła II wspomina
o plebanie kościańskim, zatem wskazuje, iż w tym
czasie miasto mogło być już lokowane10. Z władcą
tym związane były najprawdopodobniej początki grodu nad Obrą, co potwierdza dodatkowo gęsta sieć fundacji miejskich z jego czasów (Poznań,
Śrem, Głogów, Wschowa). Lokacja miasta oparta
na prawie magdeburskim wiązała się z powstaniem urzędu dziedzicznego wójta (wywodzącego
się z rodziny Ponińskich), chociaż informacje o wójtostwie pochodzą dopiero z XIV w. Wraz z nim
powołano w mieście sąd ławniczy, lecz najstarsze
informacje jemu poświęcone pochodzą z połowy
XV w. Nieco później powołano także Radę Miejską
z burmistrzem (magister burgensium). Prowadzone
już w tym czasie księgi miejskie nie dochowały się
do dnia dzisiejszego; najstarsze pochodzą dopiero
z lat 40. XVI w. Istniejące odciski pieczęci wskazują,
że posługiwano się nimi już w XIV w. Wzmocnienie
władzy książąt wielkopolskich nad ziemiami wcześniej pozostającymi we władaniu śląskim, stworzyło podstawę do rozpoczęcia akcji osadniczej, której
rezultatem była lokacja Kościana. Miasto przyjęło
formę gruszkowatego owalu, wydłużonego na osi
północny zachód – południowy wschód. Centrum
civitas stanowił Rynek o wymiarach 75 m × 80 m,
otoczony czterema pierzejami. Ratusz po raz
pierwszy wzmiankowany był w 1385 r.11 Główne
osie komunikacyjne grodu tworzyły dwie ulice
zbiegające się przed Bramą Poznańską i Głogowską. Uzupełniała je siatka ośmiu ulic (po dwie
z każdej pierzei):
– z południowo-wschodniego rogu Rynku biegła ulica prowadząca ku kościołowi farnemu
i łącząca się z ulicą mającą początek w narożu
północno-wschodnim, a komunikująca centrum z zamkiem;
– z naroża północno-zachodniego wyprowadzono ulicę wiodącą w stronę Bramy Nowej
i dawnego starego miasta, targowiska, oraz
9

10
11

Określał on kompetencje jurysdykcyjne i sądownicze wójta,
wyliczał immunitety.
A. Wędzki, Powstanie średniowiecznego miasta, op.cit., s. 52.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 6, Warszawa – Poznań
1982, nr 286.

ulicę łączącą centrum grodu z klasztorem
Dominikanów;
– po stronie pierzei wschodniej znajdowała się
ulica współcześnie upamiętniająca Franciszka
Masztalerza;
– od zachodu usytuowano ulicę, którą po połączeniu z Mniszą, biegła równolegle do murów
miejskich aż do Bramy Poznańskiej;
– na południe od fary trasowano ulicę łączącą
się z traktem mającym początek w południowo-wschodnim narożu płyty Rynku.
Bezpieczeństwa miasta broniły mury miejskie
wzmiankowane w 1409 r.12 W ich obrębie usytuowano zamek starościński, leżący pierwotnie na
terenach zajmowanych współcześnie przez kompleks szpitalny im. Teodora Dunina, który łącząc
się z umocnieniami, tworzył zwarty zespół fortyfikacji. Opierając się na archiwalnych planach,
wysunąć można także hipotezę, iż uzupełniała je
fosa. Przedpole zamkowe pozbawione było zabudowy łączącej je z miastem.
Dalsze zmiany dla komuny miejskiej przyniósł układ krzywiński z 10 marca 1296 r., w wyniku którego Wielkopolska podzielona została
między Henryka I Głogowskiego i Władysława
Łokietka. Kościan przypadł w udziale Henrykowi. Kolejny traktat – układ z Klęki koło Nowego
Miasta nad Wartą z 23 sierpnia 1299 r. – doprowadził do przejęcia ziem Łokietka przez Wacława II
Czeskiego oraz uczynienia z Obry granicy śląsko-czeskiej. Śmierć następcy Wacława doprowadziła do aneksji Wielkopolski przez Henryka I Głogowskiego. Jego spadkobiercy podzielili region
na dwie części, dokonując zarazem reorganizacji
podziału administracyjnego i wprowadzając jednostkę dystryktu, na której czele stał landwójt.
Ponownie w rękach dynastii piastowskiej znalazł się Kościan w roku 1332, kiedy to Władysław
Łokietek najechał południowo-zachodnią Wielkopolskę i zdobył gród. Panowanie Kazimierza
Wielkiego przyniosło miastu stabilizację i stopniowy rozwój ekonomiczny, czyniąc z niego jeden z ważniejszych ośrodków południowej Wielkopolski, do czego przyczyniła się niewątpliwie
komora celna powołana w Kościanie ok. 1387 r.
12

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 7, Warszawa – Poznań
1985, nr 644 zawiera wzmiankę o nadaniu 8 lipca 1409 r. Kościanowi przez Władysława Jagiełłę prawa do posiadania jatek i kramów.
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1. Testament na rzecz oo. Bernardynów i Reformantów
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I-235, Testamenty zawierające zapisy na kościół i klasztor w Kościanie
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Od 1353 r. rokrocznie na święto Zesłania Ducha Świętego odbywał się w Kościanie jarmark.
Najstarsza wzmianka o jarmarku kościańskim
pochodzi z 1353 r. W kolejnych latach królowie
zezwalali na jarmarki 8 września w święto Narodzenia Matki Boskiej oraz 25 stycznia w święto
Nawrócenia św. Pawła. Dniem targowym natomiast był każdy poniedziałek. W latach 80. XIV w.
istniał już tutaj sąd. Natomiast najstarsze znane
roty kościańskie datowane są na 1391 r., kiedy to
ukształtowały się też sądy powiatowe w Poznaniu, Gnieźnie, Pyzdrach, Koninie i Kaliszu.
W ciągu XV i XVI w. nastąpił gwałtowny rozwój
miasta. Pożary z 1495 i 1503 r. umożliwiły pewną
korektę układu urbanistycznego oblicza Kościana.
Rosnąca zamożność mieszczan, jak i powiększająca
się populacja doprowadziły do zagospodarowania
przedmieścia za bramami Poznańską i Głogowską.
Przez stare miasto wiodła Droga Sierakowska, prowadząca ku wsi o tej samej nazwie, należącej do
miasta od 1410 r. Przy niej usytuowano klasztor
Bernardynów. Łączyła się z nią także ulica Jagielna,
biegnąca ku młynom wodnym. Ostania brama Kościana – Wodna – była przelotem, przez który z pobliskiego Kiełczewa sprowadzano do miasta wodę.
W tej części grodu usytuowano także mielcuchy.
Za Przedmieściem Głogowskim, przy drodze prowadzącej do Nacławia i Czarkowa, rozpościerała
się Nowa Wieś, gdzie znajdowały się wiatraki miejskie i folwark królewski. Poza obrębem murów
miejskich umieszczono municypalny spichlerz.
W bezpośrednim sąsiedztwie grodu leżała wieś
Kiełczewo, należąca do kapituły poznańskiej. To
z okolicznych wsi pochodziła znaczna część osadników najpierw nowo erygowanego, a później rozwiniętego organizmu miejskiego. Obok Polaków
największą grupę przybyszów stanowili Niemcy
i Ślązacy, w mniejszym natomiast stopniu Czesi.
Udział szlachty w osadnictwie miejskim był niewielki. Restrykcyjne przywileje królewskie ograniczały także osadnictwo Żydów.
Kilka słów wypada poświęcić ustrojowi Kościana, którzy tworzyła swoista trójwładza, na
której czele stał w imieniu króla starosta: Rada
Miejska z burmistrzem, ława miejska z wójtem
i starsi cechowi. Elekcji rady i ławy dokonywano w czwartek po Wielkanocy13. Burmistrza

wybierano spośród dwóch kandydatów, a głos
decydujący należał do starosty. Do zadań rady
należało opracowanie swego rodzaju budżetu
gminy miejskiej, sankcjonowanie cen oraz kontrola cechów i ich członków. Jej główną prerogatywą
był nadzór nad transakcjami kupna-sprzedaży ziemi i nieruchomości miejskich. Burmistrz w sposób szczególny pełnił funkcje policyjno-fiskalne.
Na utrzymaniu miasta byli również pisarz miejski, urzędnik pobierający cła, prokurator miejski, nadzorca wodociągów, kat, kursor pocztowy, stróże nocni oraz „słudzy miejscy”, pełniący
funkcję wysłanników włodarza miasta.
Do zadań ławy miejskiej, złożonej z wójta
i sześciu lub siedmiu ławników, należało sprawowanie sądów (zazwyczaj czterech w ciągu
roku) oraz wycena pozostawionych spadków14.
Od wyroku ławy przysługiwało odwołanie do
Rady Miejskiej. Wykładnię prawa stanowiło tzw.
zwierciadło saksońskie15.
Wynagrodzenie władz miejskich prezentowało się skromnie. Starosta główne uposażenie
czerpał z młyna konnego. Część uzyskanych dochodów zobowiązany był jednak przeznaczyć
na utrzymanie zamku. Obciążenia mieszkańców
grodu z tytułu podatków były większe w odniesieniu do państwa aniżeli miasta. Dwa główne obciążenia fiskalne stanowiły szos i pobór łanowy,
odpowiedniki podatków katastralnego i gruntowego. Od 1629 r. obciążenia te zastąpiło podymne, uzależnione od wielkości gospodarstwa
domowego. Do obowiązkowych kontrybucji na
rzecz państwa zaliczyć należy także podatek czopowy, a więc akcyzę, oraz hibernę – obowiązkowy kwaterunek wojska w okresie zimowym.
O bezpieczeństwo miasta dbało Bractwo Strzeleckie, kominiarz oraz oddelegowywani przez
poszczególnie cechy strażacy.
W wieku XVII topografia miasta nie uległa
większym zmianom. Część zabudowy miejskiej
zniszczyli w okresie potopu Szwedzi. W związku z działaniami wojennymi wzmocniono mury
miejskie oraz usypano wały ziemne. Nie przetrwały one jednak próby czasu i w początkach
XVIII w. zostały poważnie uszkodzone, podobnie jak zamek starościański, który spłonął.

13

15

Krystyna Górska-Gołaska, Władze miejskie i ich kompetencje,
[w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit., s. 142, passim.

14

Ibidem.
Hieronymus Vietor, Juris Provincialis quot speculum saxonum
vulge Nuncupatur librum tres…, Cracovia 1535.
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Jedynie w ostatnim ćwierćwieczu stulecia renowacji poddano bramy Poznańską i Głogowską.
Brama Głogowska, odbudowana w latach późniejszych, w znacznej mierze zdeterminowała
także współczesny wygląd miasta. XVIII-wieczny ratusz wzniesiono w technice muru pruskiego
i pokryto gontem. Wobec skromnej przestrzeni,
którą oferował, w 1783 r. powzięto decyzję o budowie nowego gmachu w centrum Rynku.
W 1607 r. Kościan nawiedziła zaraza, która według przekazów kościelnych pozbawiła życia połowę mieszkańców grodu nad Obrą. Ponowny jej
atak nastąpił w 1630 r. Co prawda liczba mieszkańców stopniowo wzrastała, niemniej jednak nigdy
nie osiągnęła wcześniejszego poziomu. Fortuna
odwróciła swe oblicze od Kościana w 1655 r., kiedy
to Wielkopolska dostała się pod panowanie Karola
X Gustawa. Już w początkach sierpnia miasto obsadziła załoga szwedzka, a wraz z jej pojawieniem
się obłożono je, podobnie jak okoliczne wioski,
dotkliwymi kontrybucjami na utrzymanie wojsk
najeźdźczych. Kościan odbił w październiku tego
samego roku Krzysztof Żegocki. Świadom jednak
niemożności jego utrzymania, opuścił gród, który
został krwawo spacyfikowany, ograbiony i spalony przez oddział szwedzkiego generała czeskiego pochodzenia – Jana Weyharda Wrzesowicza.
W roku kolejnym połączone oddziały Żegockiego
i wojewody podlaskiego i kaliskiego Piotra Opalińskiego odbiły Gostyń, Krzywiń, Przemęt i Kościan.
Okupant, wsparty przez oddziały brandenburskie, ponownie odbił miasto i dokonał kolejnego
rabunku. Rok później oddziały brandenburskie
opuściły gród nad Obrą, oddając pole wojskom
cesarskim. Zniszczenie oryginałów przywilejów
miejskich spowodowało szereg starań o potwierdzenie starych i uzyskanie nowych. W 1661 r. Jan
II Kazimierz potwierdził wszystkie dotychczasowe uprawnienia Kościana, takie jak prawo własności do wsi miejskich, prawo do dwóch targów
w tygodniu, zaś liczbę jarmarków zwiększył do
czterech, podtrzymał zakaz osadnictwa żydowskiego i szkockiego, zobligował miasto do dostarczenia jednego wozu z ekwipunkiem wojennym
w razie pospolitego ruszenia, potwierdził nieobkładanie Kościana innymi obciążeniami z tytułu
działań wojennych, utrzymał cło16, myto i opłatę

pocztową, a co najistotniejsze, nadał władzom
miejskim identyczne prerogatywy jak rajcom poznańskim. Wszystkie te postanowienia potwierdzali kolejni władcy aż do czasów Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Za czasów tego władcy zaznaczył się wyraźny spadek oddziaływania
władzy królewskiej i stopniowe cedowanie jej
na samorządy oraz komisje dobrego porządku,
przekształcone po Sejmie Czteroletnim w szlacheckie komisje cywilno-wojskowe.
Próby odbudowy dawnej pozycji miasta podjęto w ostatniej dekadzie XVII w. Jednak rozwój
kościańskiego handlu gwałtownie przerwała
trzecia wojna północna (1700–1721). W początkach nowego wieku do miasta wprowadzono
oddziały saskie, a następnie szwedzkie, które
złupiły miasto. Sejmik szlachecki, który odbył się
w Kościanie 12 lipca 1704 r., opowiedział się po
stronie konfederacji sandomierskiej popierającej
roszczenia Augusta II Sasa17. Na domiar złego
wybuchła epidemia dżumy, która swe największe żniwo zebrała między rokiem 1708 a 1713.
Doprowadziła ona do zapaści demograficznej,
zmniejszając liczbę mieszkańców do ok. 600.
Ścierające się w Wielkopolsce oddziały rosyjskie
i saskie dokonały ogromnych zniszczeń. Po okresie wojny siedmioletniej miasto ponownie zaczęło się odradzać, jednak proces ten zahamował
czas konfederacji barskiej. W początkach 1769 r.
pod Kościanem doszło do kilku potyczek. W ich
następstwie miasto dostało się w ręce Rosjan. Po
ich wyparciu krótki okres swobody zakończył
się w 1770 r. ponownym zaanektowaniem grodu. Kilkakrotne próby odbicia Kościana przez
konfederatów nie przyniosły rezultatu. II rozbiór Polski przypieczętował dalsze losy miasta,
które nękane przez kilkanaście lat ciągłymi i wyczerpującymi kontrybucjami, nie odzyskało już
dawnej świetności. W 1778 r. Kościan i okolice
dotknęło „morowe powietrze”.
W 1793 r. Kościan zajęli Prusacy. 21 lutego
Rada Miejska wydała ostatni niezależny dokument. Po tej dacie Radzie odebrano symbole jej
niezależności – pieczęć, archiwum oraz kasę.
Tym samym, przynajmniej symbolicznie, ranga
Kościana została obniżona, a miasto wkroczyło
w nowy etap swoich dziejów.

16

17

K. Górska-Gołaska, Cło kościańskie, [w:] Historia Kościana, t. 1,
op.cit., s. 172 i nast.

Ryszard Marciniak, Trzecia wojna północna i jej tragiczne skutki,
[w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit., s. 241.
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2. Tekst skargi burmistrza Miasta Kościana z 1683 roku
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I-229, Sprawy wojskowe – manifesty, uniwersały, obwieszczenia,
obowiązki wojskowe miasta Koscian, zatargi z wojskiem
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Miasto królewskie – u źródeł prosperity

W skład kościańskiej tenuty królewskiej poza
grodem wchodził folwark Grodztwo oraz wsie
miejskie Bonikowo, Kurzagóra, Nacław, Czarkowo i Sierakowo18. Wzorem innych królewszczyzn także ta przekazana została w dzierżawę. Notowanym najwcześniej w źródłach
dzierżawcą był Przecław z Gułtów. Pod koniec
XIV w. dobra znajdowały się we władaniu Nałęczów. Nie są bliżej znane okoliczności, w jakich
królewszczyzna kościańska wróciła do domeny
monarszej, jednak już w początku następnego
stulecia wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk,
by w latach 1433–1493 pozostawać w zarządzie
starostów z rodu Górków. Po nich tenutariuszami byli przez krótki czas możnowładcy krakowscy, a następnie Wielkopolanie, reprezentowani w mieście przez podstarostów sprawujących
władzę nad zamkiem i Grodztwem. Tam też
m.in. odbywały się sądy szlacheckie. Poza zamkiem procesy odbywały się w ratuszu, na Rynku, w klasztorze Dominikanów, na cmentarzu
parafialnym i w domach zamożniejszych mieszczan. Powstanie sądu szlacheckiego i grodzkiego dla powiatu kościańskiego świadczyło
o randze miasta. Pamiętać należy także, że jego
obszar pokrywał się również z granicami powiatu
skarbowego19.

Decydujący wpływ na zamożność Kościana
miał dobrze rozwinięty handel oraz mnogość
cechów20. W XV i XVI w. istniało w mieście kilkanaście zrzeszeń, a wśród nich: czapnicy, kołodzieje, garncarze, stolarze, kowale i ślusarze,
karczmarze, igielnicy, przekupnie, siodlarze, paśnicy, konwisarze, złotnicy, aptekarze, cyrulicy,
krawcy, kuśnierze, piekarze, płóciennicy, rzeźnicy, sukiennicy, szewcy i brać strzelecka21. Z nimi
to związany jest bogaty zespół dokumentów dotyczących ustawodawstwa cechowego, a obejmujący ustawy, statuty i wilkierze. O pozycji cechów kościańskich oraz stopniu ich konsolidacji
świadczy fakt, iż na statutach płócienników, kowali, ślusarzy i stelmachów wzorowały się cechy

18

21

19

K. Gołaska-Górska, Zarząd miasta, [w:] Historia Kościana, t. 1,
op.cit., s. 154 i nast.
Eadem, Kościan jako ośrodek powiatu sądowego i skarbowego, [w:]
Historia Kościana, t. 1, op.cit., s. 176.
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Dość wspomnieć licznie zachowane dokumenty dotyczące
działalności wybranych cechów, por. Archiwum Państwowe
w Poznaniu [dalej: APP], Cechy miasta Kościana, sygn. 18
(Or. Władze miejskie Kościana zatwierdzają cechowi kuśnierskiemu tamże przywilej statutowy); APP, Cech garncarzy
Kościan; APP, Cechy miasta Kościan, sygn. 1 (Or. Burmistrz
i rajcy m. Kościan potwierdzają statut cechu garncarskiego
w tymże mieście]; APP, Cechy miasta Kościan, sygn. 146
(Zygmunt August król Polski zatwierdza krawcom kościańskim przywilej wydany przez władze miejskie i dodaje nowe
postanowienia, m.in. ustanawia zwierzchność rady nad władzami cechowymi); APP, Cechy miasta Kościan, sygn. 165
(Księga dochodów i wydatków cechu krawców w Kościanie
oraz zapisy wybranych władz cechowych i przystąpienia do
cechu); APP, Cechy miasta Kościan, sygn. 4 (C. Michał, król
Polski... Potwierdza i transumuje przywilej statutowy bractwa kupieckiego w Kościanie, zatwierdzony przez tamtejsze
władze miejskie 1669.15.IX); APP, Cechy miasta Kościan,
sygn. 75 (Or. Burmistrz i rajcy m. Kościan potwierdzają statut bractwa rzemiosła rzeźniczego w Kościanie); APP, Cechy
miasta Kościan, sygn. 86 (Księga dochodów i wydatków cechu rzeźników w Kościanie); APP, Cechy miasta Kościan,
sygn. 4 (C. Burmistrz i rajcy miasta Kościana na prośbę starszych cechu szewskiego zatwierdzają artykuły czeladzi szewskiej kościańskiej, język polski).
Niezwykle obszernie temat cechów opracował Klemens Koehler, por.: K. Koehler, Dawne cechy i bractwa strzeleckie. Rzecz
osnuta na danych o cechach i bractwie strzeleckim w Kościanie, Poznań 1899.
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w Czempiniu, Grodzisku Wielkopolskim22 czy
Poniecu. Szczególnie silnie stał Kościan sukiennictwem, czego wyrazem było posiadanie – przez ten
jedyny cech – własnego domu służącego zebraniom, jak również królewskich patentów ochronnych, wystawianych w 147223, 1475 i 1509 r., i regulujących m.in. wielkość postawów płótna, którymi
sukiennicy mieli prawo handlować. Ołowiane pieczęcie z motywem orła na wieży miały być przytwierdzane do bel płótna24. Badania statystyczne
wskazują, że szczytowym okresem rozwoju sukiennictwa kościańskiego były lata 1542–156025.
Wielu członków cechu pełniło wówczas funkcje
ławników i rajców. Oprócz nich wspomnieć należy zawody poboczne, zwłaszcza foluszników,
postrzygaczy sukna i płócienników.

22

23

24

25

APP, Cechy miasta Kościan sygn. 118 (Odpis statutu kołodziejów w Kościanie, zatwierdzonego przez władze miejskie
Kościana w 1545 r. i przez Zygmunta Augusta w 1570 r. Sporządzony jako wzór dla cechu kołodziejów w Grodzisku).
„Liceret textoribus costensibus praedictis de nostro consensu
et approbatione omnes pannos artificii texturae et laboris eorum
certo signo, per nos ipsis deputando, consignare et annotare,
quo signum pannos civitatis ipsorum Suisse in omnibus locis
significet et esprimet et demonstret. Nos autem volentes in hac
petitioni textorum praedictorum tanquam justae et consonae
rationi morem gerere et de omni ex hoc ipsis et civitati ipsorum
facere incrementa, turrim unam cum aquila alis extensis, in ipsa
residente, pro signo praedicto damus et deputamus eisdem,
concedentes et indulgentes perpetua et irrevocabili concessione
et indulto tenore praesentium mediante magistris et textoribus
praedictis ipsorumqe posteris et successoribus et omnibus aliis
textoribus, qui pro tempore civitatem costensem praedictam incoluerint et habotaverint, quatenus exnunc et de caetero signum
praedictum per majestatem nostrum ipsis traditum et deputatum in omnibus staminibus pannorum, quos minibus ipsorum et
proprio suo labore perfecerint ediderintque ponant plumbatum
et aﬃgant sinoque praedicto pannos suos hujusmodi onsignent
et annotabunt usuri sigillo eodem et hac nostra praesenti conecssione libere perpetuo et in aevum…”, [w:] Codex diplomaticus
majoris Poloniae etc., Posnaniae 1840, s. 186.
W Historii Kościana, t. 1, s. 109 znajduje się informacja, iż postawy sukna sygnowane były literą „C” (=Casimirus). W późniejszych opracowaniach mylnie przyjęto, iż znak ten stał się
także herbem Kościana, co jest błędem, na co wskazuje Klemens Koehler pisząc: „W fantazyi Raczyńskiego urodził się
orzeł «biały», a co gorsza litera C, już nie tylko jako znak na
plombach, ale nawet jako herb miasta Kościana. Błąd wprowadzony do kodeksu Wspomnień, przechodzi z jednej rozprawy do drugiej” – patrz: K. Koehler, Herb miasta Kościana
na pieczęciach wyobrażony, a znak na plombie ochronnej, nadanej
sukiennikom tegoż miasta, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1898, t. 3, s. 5.
Krystyna Górska-Gołaska, Rzemiosło i handel [w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit., s. 110.

Do aktywniejszych cechów należeli także piwowarzy, których zabiegi i starania miały na celu
zabezpieczenie ich interesów, czemu służyć miało
pozyskanie przywilejów zakazujących wwozu do
Kościana piwa wytwarzanego w innych miastach
oraz ograniczających produkcję indywidualną.
Handel koncentrował się w jatkach na Rynku. O ich roli świadczy liczba dokumentów regulujących obrót towarami. Liczne są dokumenty
Zygmunta Starego z 1520 r. i Zygmunta Augusta
z 1557 r., w których uregulowano handel wyrobami skórzanymi i wełną. W 1521 r. natomiast
król przekazał Kościanowi wyłączne prawo handlu solą26. Warto nadmienić, że aptekarze, należący do cechu kramarzy i kupców, często sięgali po
wyższe stanowiska we władzach miejskich.
Pomimo znacznych szkód, jakie rzemiosłu
kościańskiemu wyrządzili Szwedzi, zdołało się
ono jednak częściowo odbudować. Aż do połowy XVII w. najsilniejszy był cech sukienników,
do którego przynależało wielu osadników ze Śląska. Druga połowa XVIII w. przyniosła likwidację cechu i upadek tej gałęzi rzemiosła. Przetrwali
natomiast tkacze, którzy przejęli palmę pierwszeństwa wśród cechów. Stosunkowo liczne były
też zrzeszenia młynarzy i karczmarzy. Zniknęli
piwowarzy, a to za sprawą konstytucji sejmowej
z 1775 r., otwierającej możliwość warzenia piwa
niemal w każdym mieście. Od 1623 r. do tradycyjnego poniedziałkowego targu doszedł handlowy piątek. Po 1764 r., w związku z ujednoliceniem miar i wag, wzniesiono w Kościanie wagę
miejską27.

26
27

K. Gołaska-Górska, Rzemiosło i handel, op.cit., s. 117.
Eadem, Zarząd miasta, op.cit., s. 152.
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Tempore felix civitas Costen (szczęśliwe czasy
Kościana) upatrywać należy w jego położeniu,
dla którego punktami odniesienia były Poznań
oraz miasta Dolnego Śląska z Głogowem i Wrocławiem na czele. Powstały wcześnie powiat
kościański obejmował ponad 20 miast i miasteczek, ponad setkę parafii. Parafia farna sprawowała rząd nad duszami mieszkańców miasta
oraz wsi Nacław, Kiełczewo, Czarkowo, Kurzagóra, Ponino, Kokorzyno, Godziszewo, Szczodrowo, Sierakowo i Widziszewo28. Kościan był
także siedzibą dekanatu obejmującego ponad 30
parafii. Administracyjnie należał do archidiakonatu śremskiego. W początkach swego istnienia
urząd proboszczowski sprawowali joannici należący do poznańskiej komandorii. Pierwszym
proboszczem miał być niejaki Jan. Niestety informacje o domu kościańskim są nader skąpe. Pośrednie przesłanki wskazują jednak, iż od samego początku był on hojnie uposażony. Świadczy
o tym fakt posiadania obszernej plebanii, w której odbywano sądy ziemskie. Zachowane dokumenty wskazują, iż zarząd joannitów nie należał
do wzorcowych. Joannici wielokrotnie procesowali się z mieszczanami, okolicznymi plebanami i szlachtą przede wszystkim o kwestie majątkowe. Mnisi zaniedbywali również obowiązki
duszpasterskie. Szczególne niezadowolenie
mieszkańców Kościana – związane z posługą joannitów –wywołał fakt, że joannitę Tomasza posądzano o przypadkowe zaprószenie ognia, które
spowodowało wielki pożar w 1503 r.29 Podstawą
uposażenia parafii farnej były dochody czerpane ze wsi Widziszewo oraz folwark Pianowo.
28

29

Zbigniew Wielgosz, Kościół w dziejach miasta, [w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit., s. 176–211.
Idem, Kościański krąg parafialny, [w:] Historia Kościana, t. 1,
op.cit., s. 179.

W późniejszym czasie zwiększyły je liczne uposażenia wiernych. Obecność joannitów w Kościanie poświadczona jest w materiale źródłowym
do połowy XVI w. Po Ambrożym z Piasków na
stanowisku proboszcza widzimy Jana Powodowskiego. Przypadający na ten czas gwałtowny rozwój ekonomiczny miasta przełożył się na zwiększenie liczby wzajemnych roszczeń o czynsze na
rzecz Kościoła. Ruch reformacyjny skierował do
Kościana luteran, arian, braci czeskich i anabaptystów, niemniej jednak nie zdołali oni wywrzeć
większego wpływu na życie religijne i społeczne
miasta, pomimo pogłosek, iż niektórzy kaznodzieje sprzyjają Lutrowi30. Będąc jednak tenutą
królewską, Kościan znajdował się pod wyraźnym wpływem kontrreformacyjnej, królewskiej
polityki dążącej do konsolidacji państwa opartej
na swoistym monolityzmie religijnym, będącym
podbudową polityki dynastycznej i państwowej.
W wieku XVII i XVIII proboszczów kościańskich
w parafii reprezentowali komendarze. Stosunkowo jednolity konfesyjnie Kościan w czasach reformacji stał się domem nielicznych luteran, którzy
należeli do gminy śmigielskiej. Większość z nich
stanowili osadnicy śląscy narodowości niemieckiej, dla których posługę kaznodziejską spełniał
duchowny opłacany przez Magistrat. W początkach XVIII w. w mieście osiedlili się mieszkańcy
spustoszonych przez dżumę wsi. Dziedzice Mikoszek – Adam i Urszula Romiszewscy – sprowadzili do Kawczyna osadników olenderskich. Aż
do 1778 r. w mieście nie było Żydów.
Świadectwem zamożności i wielkości miasta, a następnie wyrazem dawnej świetności,
były przez stulecia zespoły sakralne z farą pw.
30

Jolanta Dworzaczkowa, Stosunki wyznaniowe – reformacja
i kontrreformacja, [w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit., s. 211–215.
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3. Plan kościoła farnego w Kościanie
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. PL.ob.14, 1943 r.

Wniebowzięcia NMP na czele31. Tradycja przekazuje, iż wznoszenie obecnego budynku rozpoczęto w 1333 r., a jak relacjonuje wizja dziekana katedry poznańskiej Józefa Rogalińskiego z 1778 r.:
„Ecclesia haec uno eodemque tempore cum ipsa civitate fertur fuisse aedificata a serenissimis olim regibus Poloniae, praecipue tamen a Casimiro Tertio
circa annum Domini 1333. fertur fuisse erecta”32.
Pierwotnie był to budynek skromniejszych
rozmiarów, z jednonawowym prezbiterium.
W całości wzniesiono go z cegły, stosując wiązanie wendyjskie. Problem fundacji i kolejnych
przebudów zajmował wielu badaczy. Dość
wspomnieć badaczy niemieckich Hansa Ehrenberga33 i Juliusa Kohtego34, którzy w tej części bu31

32

33

34

Alicja Karłowska-Kamzowa, Architektura i sztuka Kościana,
[w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit, s. 227–234.
„Donosi się, że kościół ten w tym samym czasie, co i samo
miasto, zbudowany został przez najjaśniejszych zmarłych
królów Polski, zwłaszcza jednak przez Kazimierza III, jak się
donosi, ok. roku 1333 został erygowany”, por.: AAP AV 32-p.
1229, 1337, 1351
Hans Ehrenberg, Geschichte der Kunst im Gebiete der Provinz
Posen, Berlin 1895.
Julius Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen,
Band III: Die Landkreise des Regierungsbezirks Posen, Berlin 1896.

dynku upatrują najstarszej jego części. W wieku
XV i XVI halowy, trzynawowy korpus na rzucie
nieregularnego prostokąta otoczono wieńcem
kaplic oraz powiększono prezbiterium do trzech
naw (zamykając je siedmiobocznie), nakrywając całe wnętrze nowymi sklepieniami (żebrowe, krzyżowo-żebrowe, sieciowe i gwiaździste)
i wspólnym dachem. W 1547 r. spłonęła wieża,
odbudowana następnie w 1594 r., a ostatecznie
rozebrana w 1755 r.35 W 1864 r. wymieniono posadzkę świątyni, a między 1892 a 1896 r. dokonano gruntownej restauracji wnętrza obejmującej
przebudowę sklepień i filarów. W 1949 r. Wiktor Gosieniecki (1876–1956) wykonał polichromię świątyni. Głównymi elementami artykulacji
wnętrza są masywne filary – kwadratowe w nawie i prostokątne w prezbiterium.
35

Przed 1918 r. Rogerowi Sławskiemu (1871–1963) powierzono
zadanie opracowania projektu odbudowy wieży. Przedstawił
on projekty kwadratowej w rzucie, ceglanej wieży z przyporami, przechodzącej w górnej części w ośmiobok i zwieńczonej neorenesansowym hełmem z latarnią. Por. Gabriela Klause, Roger Sławski 1871–1963. Architekt, Poznań 1999, s. 209;
K. Zimniewicz, O wieży kościoła farnego w Kościanie raz jeszcze,
„Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
2005–2008”, Kościan 2008, s. 135–140.

TEMPORE FELIX I JEGO SYMBOLE
Informacje o dziejach kościoła przynoszą wizytacje zachowane w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, a pochodzące z lat 160336,
1610, 1620, 1659, 1683, 1726, 1737, 1770 i 1778.
Interesująca jest również geneza samego planu
kościoła. Brak obejścia prezbiterium, jakie niewątpliwie planowano, a z którego ostatecznie
zrezygnowano, upodabnia realizację kościańską
do kościołów saskich, jak dowodzi Zdzisława Reichert, wskazując m.in. na analogie z kościołem
Panny Marii w Zwickau (1453–1517), kościołem
Świętego Wolfganga w Schneeberg (1515–1526)
i kościołem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
w Górze Śląskiej (przebudowa 1532–1552)37.
Manierystyczny ołtarz główny, pochodzący
z 1620 r., to dzieło ufundowane przez altarzystów
kościańskich, świadczące o złotym wieku rozwoju
miasta. Jest to wspaniałe dzieło snycerki: trzykondygnacyjny ołtarz architektoniczny ozdobiony został malarskimi i rzeźbiarskimi przedstawieniami
cyklu Maryjnego. Jego centrum stanowi gotycki
tryptyk (1512–1529) pochodzący z wcześniejszej
nastawy ołtarzowej, wyobrażający Bogurodzicę
z Dzieciątkiem na półksiężycu. W poszczególnych
kwaterach przedstawiono sceny Zwiastowania,
Nawiedzenia, Pokłonu Pasterzy, Pokłonu Królów,
Ucieczki do Egiptu, Ofiarowania w Świątyni, Odnalezienia w Świątyni, Chrztu Pańskiego, Męczeństwa Jana Chrzciciela, Wniebowzięcia i Koronacji
NMP. Dopełnieniem dekoracji snycerskiej są stojące w narożach rzeźby świętych Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela. Do bogatego wyposażenia
fary kościańskiej należą też liczne ołtarze, łączone
z dawnymi cechowymi i szlacheckimi altariami.
Część ołtarzy pochodzi ze skasowanych i rozebranych kościołów klasztornych (wykaz obejmuje ołtarze powstałe do czasów współczesnych):
– ołtarz Świętej Barbary z 1636 r.;
– ołtarz Matki Boskiej Szkaplerznej z 1649 r.;
– ołtarz Świętego Walentego z 1698 r. (z centralnie
umieszczoną rzeźbą Świętego, otoczoną podobiznami Świętej Jadwigi i Świętego Andrzeja);
36

37

Informację o tej wizytacji – współcześnie niezachowanej –
przytacza Jan Korytkowski, Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis gnesnensis et posnaniensis, Gniezno 1888, s. 16.
Zdzisława Reichert, „Architektura kościoła parafialnego
w Kościanie”, Poznań 1954, s. 50, passim (maszynopis przechowywany w Sekcji Historii Sztuki Biblioteki Wydziału Historycznego UAM).
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4. Święta Anna Samotrzecia z ok. 1520 r.
APL, Państwowa Służba Ochrony Zabytków
Oddział Wojewódzki w Lesznie, sygn. 126, poz. 61
(fot. Janusz Korpal, ok. 1995)

– ołtarz Świętego Kazimierza z XVII w. (ufundowany przez cech piwowarów, Andrzeja
Dokowicza i Stanisława Lamperta, ozdobiony
został rzeźbami Zbawiciela Świata i aniołów);
– ołtarz Świętego Józefa z 1721 r. (z wizerunkiem Świętego ozdobionym srebrną sukienką
i zamkniętym zasuwą z kopią Przemienienia
Pańskiego pędzla Rafaela z 1892 r., Veraikonem
oraz licznymi wotami);
– ołtarz Świętego Benona z XIX w.;
– ołtarz Serca Pana Jezusa z XX w.
Nad zakrystią, wbudowaną w północną nawę,
umieszczono kaplicę Świętej Anny, a w niej ołtarz
z ok. 1625 r., z centralnie ulokowaną rzeźbą Świętej Anny Samotrzeciej z ok. 1520 r., oraz obrazem
Koronacji NMP, a także podobiznami świętych
Wawrzyńca, Stefana, Zwiastowaniem (w predelli) oraz urzekającą sceną nauczania Marii przez
Annę w antepedium.
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Szczególnie jedno dzieło znajdujące się w kościańskiej farze świadczy o dalekosiężnych kontaktach artystycznych grodu nad Obrą. Ołtarz
przypisywany Mistrzowi z Gościszowic z 1507 r.
to dzieło artysty, który działał na Łużycach w okolicach Żagania i Szprotawy. Jego warsztat specjalizował się w okazałych nastawach ołtarzowych
posiadających rzeźbioną środkową kwaterę,
predellę i rewersy skrzydeł oraz w malowanych
awersach ruchomych skrzydeł. Grażyna Jurkowlaniec wskazuje, iż warsztat Mistrza oddziaływał
daleko poza Łużyce i Śląsk, przede wszystkim na
Wielkopolskę oraz częściowo na ziemie niemieckie, głównie Brandenburgię oraz Saksonię. Niektóre prace warsztatu zdradzają podobieństwo
do wyrobów południowoniemieckich, a także
dzieł Jakuba Beinharta (ok. 1460 – ok. 1525), podczas gdy elementy malarskie wykazują wpływy
twórców norymberskich38. Ołtarz kościański to
jedno z 17 dzieł przypisywanych warsztatowi
snycerskiemu Mistrza z Gościszowic. W centrum
retabulum umieszczono polichromowaną scenę Zesłania Ducha Świętego. Jej dopełnieniem
są malarskie przedstawienia: a) na awersie skrzydeł: Biczowanie, Cierniem Koronowanie, Upadek
pod Krzyżem, Ukrzyżowanie; b) na rewersach
skrzydeł: Boże Narodzenie, Rzeź Niewiniątek,
Obrzezanie, Dwunastoletni Chrystus w Świątyni.
W predelli umieszczono cztery hermy świętych
Katarzyny, Barbary, Doroty i Małgorzaty39.
Do powyższego krótkiego przedstawienia dzieł sztuki fary kościańskiej, warto dodać
wzmiankę o interesującej grupie Ukrzyżowania z belki tęczowej (1734 r.), regencyjnej ambonie (1730–1740) oraz kilku tablicach epitafijnych
i nagrobkach, a wśród tych ostatnich wymienić:
epitafium z 1644 r.40 upamiętniające Urszulę Pachur – córkę lekarza Jerzego, epitafium Zofii (zm.
w 1640 r.) i Anny (zm. w 1644 r.), niewielką tablicę
38

39

40

Śląskie pracownie na przełomie XV–XVI w. Mistrz lat 1486–1487.
Mistrz ołtarza z Gościszowic, oprac. Anna Fedorowicz,
2. wyd., uzup., Wrocław 1978, s. 5, passim.
Alicja Karłowska-Kamzowa, Wawrzyniec Kopczyński,
Krzysztof Powidzki, Kwatery pasyjne w farze kościańskiej,
„Rocznik Leszczyński”, Leszno 1985, t. 7, s. 249–262; Wanda
Nelke, Późnogotycki ołtarz z fary kościańskiej, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1975–1978”, Kościan
1980, s. 93–105.
R. Marciniak, Życie codzienne mieszczan kościańskich, [w:]
Historia Kościana, t. 1, op.cit., s. 304.

piaskowcową z wizerunkiem dwojga dzieci oraz
wmurowane w ściany zewnętrzne świątyni: późnorenesansową płytę nagrobną z wizerunkiem
duchownego dzierżącego krzyż i tablicę herbową
oraz płytę Kazimierza Muszkiewicza, sekretarza
królewskiego i wójta kościańskiego. Wyjątkowo
cenne są wyroby złotnicze, przede wszystkim
monstrancja z połowy XVI w. fundacji Andrzeja Olsamowskiego, monstrancja z warsztatu Arnolda Müllera z ok. 1744–1768, kielich z 1627 r.
pochodzący z kościoła Bernardynów (ufundowany przez Katarzynę Krzywińską), kielichy z lat
1620–1630 oraz kielichy: Jakuba Krobena z ok.
1630 r., Wojciecha Budzyniewicza z lat 1632–
1672, Andrzeja Perkowicza z 1679 r., Jana i Zofii
Szadkowskich z 1700 r., kielich z 1721 r. powstały w warsztacie Salomona Opitza, a także kielich
z 1772 r. z pracowni Franciszka Eigla.
Skarbnicą dzieł sztuki są także pozostałe
świątynie Kościana. Ufundowany w 1385 r. kościół pw. Świętego Ducha niestety nie przetrwał
próby czasu. Obecna świątynia pochodzi z końca
XVII w., kiedy to odbudowano ją po zniszczeniu
w trakcie potopu szwedzkiego. Niewielkich rozmiarów kościół o prostych elewacjach urzeka gotyckim halowym wnętrzem oraz wyposażeniem,
na które składają się:
– datowany na ok. 1700 r. okazały ołtarz architektoniczny z centralnie umieszczoną malarską Wizją Świętego Kajetana, zwieńczoną
w górnej kondygnacji sceną Zesłania Ducha
Świętego;
– pochodzący z ok. 1650 r. ołtarz z płaskorzeźbioną Koronacją NMP, malarskimi wizerunkami świętych Jana Chrzciciela i Barbary, Jana Nepomucena oraz rzeźbami dwóch
apostołów;
– XVIII-wieczny ołtarz z elementami wcześniejszego retabulum;
– belka tęczowa z 1695 r.
Kościół jest obecnie świątynią filialną parafii pw. Pana Jezusa, która posiada okazałą, chociaż młodszą świątynię. Pierwotnie była to kaplica ufundowana w 1666 r. jako patrymonium
Melchiora i Krystyny z Przybyszewskich Gurowskich. Usytuowana przy krużgankach klasztoru dominikańskiego, była miejscem przechowywania krucyfiksu uważanego za cudowny.
Świątynia klasztorna pod wezwaniem świętych
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5. Kaplica Pana Jezusa przed przebudową, fot. z ok. 1900 r.
MRK, nr inw. MRK-672/F

Marii Magdaleny i Mikołaja powstała między
1411 a 1417 r. Spłonęła jednak w czasie potopu
szwedzkiego. Fundacja Gurowskich w latach
1905–1907 poddana została gruntownej przebudowie, w wyniku której dawna kaplica stała się
prezbiterium nowego kościoła. Osobliwością kościoła jest to, że nie jest on świątynią orientowaną. Spójne, barokowe wnętrze zdobią polichromie z lat 1670–1680, ukazujące sceny Chrystusa
przed sądem Piłata oraz Niesienie Krzyża, z nawiązującymi do nich, a umieszczonymi w lunetach podobiznami aniołów trzymających narzędzia męki Pańskiej oraz chustę Weroniki. Obok
motywów chrześcijańskich występują wizerunki
antycznych Sybilli. Główny ołtarz pochodzi z ok.
1700 r. W jego centrum umieszczono cudowny
krucyfiks z ok. 1530 r. Ponad nim znajduje się Pieta. Drugi z ołtarzy zadedykowano Matce Boskiej,
a w jego centrum posadowiono wizerunek nawiązujący do obrazu z Borku Wielkopolskiego.
Trzeci ołtarz ozdobiony jest rzeźbiarskimi wizerunkami świętych Walentego i Rocha z asystującym im aniołem.
Dzięki inwentarzom, jakich zażądały władze
pruskie w 1817 r. – w związku z sekularyzacją
dóbr klasztornych – posiadamy informację na

temat wystroju wnętrza kościoła klasztornego.
W ołtarzu głównym znajdowała się rzeźba Świętego Mikołaja, zasłonięta przesuwaną pokrywą.
Oprócz niej w kościele znajdowały się:
– ołtarz Matki Boskiej Różańcowej z wizerunkiem
ozdobionym srebrną sukienką i regaliami;
– ołtarz Świętego Jacka, zasłaniany pokrywą
z wizerunkiem Świętego Benona;
– ołtarz Świętego Antoniego Pustelnika, zasłaniany pokrywą z podobizną Świętego Marka
Pustelnika;
– ołtarz Świętego Izydora;
– ołtarz Świętej Marii Magdaleny;
– ołtarz Świętego Józefa, zasłaniany pokrywą
z malowidłem przedstawiającym Świętego
Józefa.
Do kościoła przylegał krużganek, ponad którym umiejscowiono 12 cel zakonnych, refektarz
i kuchnię. Kres obecności dominikanów w Kościanie przyniósł dzień 7 grudnia 1832 r., kiedy
to kościół i zabudowania klasztorne przekazano
wspólnocie ewangelickiej.
Ubolewać należy nad zniszczeniem pozostałych domus Dei Kościana. Po bernardynach
zachowała się kaplica Matki Boskiej Anielskiej,
usytuowana w obrębie szczątkowo zachowanego
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6a. Kościół Świętego Krzyża - widok od strony ulicy
MRK, nr inw. MRK-717/Z

6b. Kościół Świętego Krzyża – elewacja wschodnia
MRK, nr inw. MRK-715/Z
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6c. Kościół Świętego Krzyża - fragment ambony
MRK, nr inw. MRK-716/Z

6d. 6a. Kościół Świętego Krzyża – fragment ołtarza
z wizerunkiem Matki Boskiej, ok. 1941 r.
MRK, nr inw. MRK-724/Z

kompleksu klasztornego wchodzącego obecnie
w skład kompleksu Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego. Pierwszy kościół (pod tym samym wezwaniem) wznieśli bernardyni przed 1456 r., w którym to czasie świątynia spłonęła, następnie
została odbudowana w latach 1605–1611. Konsekrowana została 17 kwietnia 1611 przez biskupa
Andrzeja Rychlickiego (1561–1616). Po kasacie
dokonanej przez Prusaków w 1830 r., zabudowania klasztorne przebudowano i przeznaczono
na dom poprawczy, a następnie szpital wojskowy, który w 1893 przekształcono w zakład psychiatryczny. Z kościoła klasztornego zachowało
się jedynie prezbiterium, funkcjonujące dzisiaj
jako wspomniana wyżej kaplica. Pierwotne wyposażenie prezentuje się nader skromnie, w porównaniu z czasami obecności w tym miejscu zakonników. Tworzą je ołtarz główny i stalle dla 22
mnichów z 1780 r. Nastawa ozdobiona jest rzeźbami czterech ewangelistów i umieszczonymi
w zwieńczeniu wizerunkami Chrystusa, Matki

Boskiej, Świętego Franciszka, obrazem Ukrzyżowania i aniołami.
Do niezachowanych świątyń należy także królewski kościół Bożego Ciała, wzniesiony ok.
1425 r. w pobliżu Bramy Głogowskiej, spalony
w czasie potopu szwedzkiego. Świątynię uposażył Władysław Jagiełło, przekazując jej część
dochodów ze starostwa. Jej wezwanie, i jak się
wydaje pozycja, związane były z poznańskim
sanktuarium pod tym samym wezwaniem, odwiedzanym przez wspomnianego króla, propagującego kult eucharystyczny. Świątynia została
zniszczona w czasie potopu szwedzkiego, a następnie rozebrana. Podobny los spotkał również
wzniesiony na przedmieściu kościół pw. Świętego Krzyża, ufundowany w 1412 r.41 Po zniszczeniach z czasów szwedzkich odbudowano go
w latach 60. XVII w. z inicjatywy władz miejskich.
Kościół przetrwał do II wojny światowej, kiedy to
41

Marian Koszewski, Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża
w Kościanie, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1996–2000”, Kościan 2001, s. 15–21.
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został zrabowany i w 1941 r. rozebrany na polecenie landrata (starosty) Helmuta Liese. Niewielki
kościół o bardzo stromym dachu utrwalony został na kilku fotografiach stanowiących obecnie
jedyne świadectwo jego istnienia.
W Kościanie miały również znajdować się
świątynie: klasztorna klarysek (wzmiankowana
w 1494 r.) oraz Wszystkich Świętych42 (pojawiająca się w relacjach z lat 1451–1515) – obie strawione w pożodze podczas potopu szwedzkiego43.
Świadectwem zamożności mieszczan kościańskich są – nadal niedostatecznie wyeksponowane
i docenione – fundacje komemoracyjne w świątyniach miasta, przede wszystkim w farze, w postaci nagrobków Anny i Jana Orzelskich oraz Jadwigi i Macieja Opalińskich44. Cenne z artystycznego
punktu widzenia, stanowią także źródło materialne, szczególnie zaś inskrypcje nagrobków
przybliżające postacie fundatorów oraz pośrednio informujące o kontaktach artystycznych grodu nadobrzańskiego, które dotychczas nie doczekały się opracowania. Niewiele wiadomo także
o twórcach wywodzących się z Kościana, dość
wspomnieć Mikołaja Moczygrocha, Lorka, któremu powierzono budowę kościoła Najświętszej
Maryi Panny opodal katedry, czy malarzy Błażeja Hypczyke i Piotra Słomowskiego. Wspaniały,
manierystyczny nagrobek piętrowy Opalińskich
z lat 1578–1593 powstał z inicjatywy Andrzeja,
starosty generalnego wielkopolskiego. W swym
repertuarze ornamentalnym zdradza wyraźne
wpływy krakowskiej i małopolskiej rzeźby późnorenesansowej, z jasnymi nawiązaniami do nagrobków katedry wawelskiej. Podnoszone nieraz
autorstwo Santi Gucciego, wobec braku znanych
źródeł pozostaje wątpliwe, niemniej jednak nagrobek zdradza ślady wpływu jego warsztatu.
Wystawienie tak okazałego nagrobka rodzicom
przez Andrzeja Opalińskiego, było wyraźnym
zamanifestowaniem swej pozycji, a zarazem
42

43

44

Jan Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964,
s. 427.
Jest to ewidentny błąd, gdyż chodzi o altarię pw. Wszystkich
Świętych, świątynia klarysek natomiast to w gruncie rzeczy
kościół Bernardynek.
Katarzyna Marciniak-Helińska, Joanna Kokocińska, Nagrobek
Macieja i Jadwigi Opalińskich z kościoła farnego pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie z około roku 1590, „Pamiętnik Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kościańskiej 2005–2008”, Kościan 2008,
s. 53–64.

pewną formą nobilitacji ojca, któremu nie było
dane pełnienie ważniejszych funkcji państwowych. Rywalizacja z potężnym rodem Górków
o wpływy polityczne w Wielkopolsce nie ominęła także obywateli Kościana, o których głosy zabiegał hojny fundator, wznosząc okazały monument, przydający kościańskiej farze splendoru.
Program ikonograficzny obejmujący poza standardowymi elementami wanitatywnymi przede
wszystkim motywy odnoszące się do dziejów
własnego rodu, doskonale odzwierciedlał aspiracje marszałka wielkiego koronnego, kasztelana
przemęckiego i śremskiego i wreszcie starosty
generalnego wielkopolskiego, które to funkcje na
przestrzeni lat pełnił Andrzej Opaliński.
Podobną funkcję ideową spełniało epitafium
Orzelskich, ufundowane w farze przez starostę kościańskiego Jana45. Postać to wyjątkowa –
kształcił się we Frankfurcie na Odrą, w Lipsku,
w Akademii Krakowskiej, w Wittenberdze. Podróżował do Włoch, walczył w kampanii pskowskiej 1581–1582 r. i kampanii inflanckiej. Od
Stefana Batorego otrzymał w 1585 r. starostwo
kościańskie, co też bardziej zaangażowało go
w sprawy wielkopolskie. Epitafium kościańskie
z dwoma medalionami portretowymi prezentuje
typ rzadki. Wzorem wcześniejszego dzieła wywodzi się z warsztatu krakowskiego, bliskiego
dworowi i pracowni Gucciego46.
Wielu zamożnych mieszczan hojnymi donacjami zagwarantowywało sobie pochówek w kościele farnym. Jest pewnym, że pochówkom towarzyszyć musiały tablice epitafijne, współcześnie
niestety niezachowane.
Na przestrzeni lat kościoły Kościana były swoistym teatrum, na którego tle mieszczanie manifestowali swoją pozycję oraz aspiracje. Stanowiły
o nich fundacje altarii, a wraz z nimi prawo wskazania altarzysty czy donacje na rzecz poszczególnych bractw. Liczne były zapisy testamentowe, czynsze pieniężne i w naturze. Wcześnie
znormalizowane zasady pełnienia funkcji altarzysty, wymagały posiadania wyższych (diakonat, prezbitera, episkopat) lub niższych święceń
45

46

K. Marciniak-Helińska, Anna Stamm, Nagrobek Jana i Anny
Orzelskich w kościele farnym pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie
z 1595 roku, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2005–2008”, Kościan 2008, s. 65–72.
Ibidem.
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7. Epitafium Jana i Anny Orzelskich z 1595 r.
APL, Państwowa Służba Ochrony Zabytków
Oddział Wojewódzki w Lesznie, sygn. 126, poz. 64
(fot. Janusz Korpal, ok. 1995)

kapłańskich (ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat, subdiakonat), zbierania się na wskazanych
modlitwach i odmawiania godzin kanonicznych,
pełnienia uczynków miłosierdzia i posługiwania chorym, modlenia się za zmarłych członków
bractwa oraz udziału w nabożeństwach. Trudno
jednoznacznie ustalić liczbę fundacji altaryjnych
w Kościanie. Niepełne dane pozwalają na wskazanie ok. 35 donacji. Przy farze istniały ponadto
dwie prebendy47 – polska i niemiecka. Istniejące
w mieście kolegium mansjonarzy48 Najświętszej
47

48

Prebenda – dochody finansowe i materialne przeznaczone
dla duchownego bez konieczności spełniania przez niego
określonych obowiązków duszpasterskich.
Mansjonarz – duchowny niższej rangi, z racji uposażenia zobligowany do przebywania w miejscu, przy którym został afiliowany, lecz niemający tradycyjnych obowiązków kościelnych.
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Maryi Panny, z czasem wspólnie z altarzystami
utworzyło konfraternię49 Bożego Ciała, potwierdzoną w 1523 r. przez biskupa Piotra Tomickiego. Na wspomnienie zasługują uposażenia
miejskie, z najważniejszą altarią Dwunastu Apostołów, której uposażenie służyło utrzymaniu
niemieckiego kaznodziei. Poza nią do hojniej obdarowywanych fundacji należały altarie: Świętego Andrzeja, Świętego Stanisława, Świętej Doroty, Świętej Agaty, Świętej Heleny, Świętej Marii
Magdaleny, Świętego Michała, Świętej Katarzyny, Bożego Ciała, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz altaria świętych Andrzeja, Katarzyny, Barbary i Doroty.
Najokazalszymi fundacjami cechów w farze
były: altaria szewców ufundowana ok. 1450 r.;
altaria piekarzy pod wezwaniem świętych Mikołaja, Doroty, Katarzyny, Małgorzaty i Barbary;
altaria sukienników i reprezentantów zawodów
pokrewnych. Altarię utrzymywali także kupcy
i kramarze.
Prywatne, mieszczańskie fundacje w szczytowym okresie obejmowały ok. 10 donacji, wśród
których wymienić można altarię Najświętszej
Maryi Panny, świętych Szczepana, Floriana, Sebastiana i Barbary z fundacji rodziny Hermanów, altarię Najświętszej Maryi Panny i świętych
Barbary, Piotra, Pawła, Katarzyny, Małgorzaty
i Agnieszki wspieraną przez rodzinę Hepnerów
i Górków. Zyglerowie z kolei uposażyli altarię
Matki Boskiej i świętych Wawrzyńca, Agnieszki,
Małgorzaty i Doroty. Pietrzykowie, Stalonkowie,
Grobscy, Karśniccy i Drdzeńscy to zaledwie kilka innych rodzin, które hojnie wspierały miejskie
kościoły. Poza fundacjami miejscowymi, wiele
zamożnych rodzin kościańskich zapisywało legaty również na rzecz altarii w innych miastach,
najczęściej na rzecz Poznania.
Przykład konfliktu między rzemieślnikami
śremskimi a Radą Miejską Kościana i rodami
mieszczańskimi Ruczelów, Fryczów, Rormanów
o prawa do altarii Wszystkich Świętych w kościele Bożego Ciała na Przedmieściu Głogowskim,

49

Konfraternia – mające prawnie uregulowaną podmiotowość
zrzeszenie religijne, którego celem było pogłębianie duchowości członków, działalność charytatywna oraz propagowanie kultur, którym z reguły dedykowane było bractwo, np.
Matki Boskiej, Michała Archanioła, Jana Chrzciciela.
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wyraźnie świadczy o znaczeniu, jakie przywiązywano do fundacji kościelnych50.
Mając na uwadze to, co zostało napisane powyżej, stwierdzić trzeba, że w gruncie rzeczy
dysponujemy skromnymi materiałami archiwalnymi do dziejów Kościana, bowiem nie zachowały się niemal całkowicie źródła z miejscowych bibliotek i archiwów kościelnych, które za sprawą
istnienia w mieście przez stulecia kilku klasztorów winny być jednym z głównych źródeł informacji o przeszłości Kościana.
Pierwszym zgromadzeniem, które przybyło
do grodu nad Obrą, byli dominikanie, sprowadzeni tutaj za sprawą mieszczan pod przywództwem rajcy Tylka51. Budowa ich siedziby, rozpoczęta przed rokiem 1410, trwała do ok. 1425 r.,
a większość prac nadzorował przeor Jan Prutheni. Zabudowania klasztorne z kościołem pw.
św. Marii Magdaleny, św. Mikołaja Biskupa i św.
Walentego konsekrował biskup gnieźnieński
Andrzej. Faktem jest, że już w 1503 r. kompleks
został strawiony przez pożar52, ale dzięki ofiarności mieszkańców świątynię odbudowano. Zachowane opisy wyglądu wnętrza kościoła – wraz
z altariami i ołtarzami – potwierdzają wyjątkową
pozycję wspólnoty dominikańskiej. Nie jest znana w chwili obecnej liczba mnichów przebywających w Kościanie (chociaż posiadamy informacje
o kolejnych przeorach), stąd też nie można wypowiedzieć się na temat działalności tutejszego
skryptorium. Zachowana natomiast spuścizna
polskiej prowincji dominikanów w Krakowie
wskazuje na szczególną pozycję wspólnoty kościańskiej na mapie Wielkopolski. Tutejszy ośrodek był miejscem wymiany intelektualnej jak
również centrum, z którego wywodziło się wielu braci pełniących ważne godności kościelne53.
Wysoki poziom nauczania w szkole klasztornej
(przeznaczonej dla mnichów) przełożył się na
wybitnych kaznodziejów (głoszących po polsku
i niemiecku), z których Kościan słynął. W szkole
wykładano trivium i quadrivium54. Mury klaszto-

ru dominikańskiego były miejscem odbywania
sądów, zatem ich postanowienia również winny
znajdować się w archiwum przyklasztornym.
Obok dominikanów największą rolę wśród
wspólnot monastycznych w Kościanie odegrali
bernardyni, którzy w mieście osiedli w 1455 r.55
Znaczna część ich archiwum zachowała się do
dzisiaj56. Główny kościół zadedykowano Matce
Boskiej od Aniołów57. W dziejach Kościana zgromadzenie odegrało ważną rolę, gdyż zapoczątkowało urbanizację słabo zasiedlonego Przedmieścia
Głogowskiego. Zamożność ośrodka kościańskiego,
jak również rosnące jego znaczenie, zaowocowały
budową w pierwszym dziesięcioleciu XVII w. nowego kompleksu klasztornego. Kościół 17 maja
1611 r. konsekrował biskup Andrzej Rychliński.
Podobnie jak dominikanie, także bernardyni prowadzili szkołę przyklasztorną, ożywioną działalność kaznodziejską i prozelityczną. Bernard
z Wrocławia zasłynął jako wybitny historiograf,
homiletyk, teolog i autor pieśni.. Jan z Komorowa zebrał i opracował nekrologi bernardynów58.
Obok zakonu męskiego, miały w Kościanie,
w pobliżu kościoła Świętego Krzyża, swoją siedzibę bernardynki – virgines vestales tertii ordinis
s. Francisci (pojawiły się ok. 1472 r.). Będąc pierwotnie wspólnotą nieklauzurową, w wyniku postanowień soboru trydenckiego, bernardynki kościańskie – w takiej formie organizacji – zniknęły
z mapy i dziejów miasta59.
Ważne miejsce na mapie Kościana zajmowały
szpitale przykościelne, pełniące w gruncie rzeczy
funkcję przytułków dla ubogich i schorowanych
mieszkańców. Najstarszym był Szpital pw. Świętego Ducha na Przedmieściu Poznańskim, powstały z fundacji Rady Miejskiej i Piotra Selko.
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Z. Wielgosz, Kościański krąg parafialny, op.cit., s. 191, passim.
Idem, Fundacje klasztorne, [w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit.,
s. 199.
Władysław Szołdrski, Kościół Dominikanów i Kaplica Pana Jezusa w Kościanie, Włocławek 1927.
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Ordinis Predicatorum, t. 1, Roma 1972.
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Jerzy Kłoczowski, Bracia mniejsi w Polsce średniowiecznej, [w:]
Zakony franciszkańskie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 1983, s. 13–108.
Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Katalog archiwum prowincji
OO. Bernardynów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne” 1961, t. 3, s. 27.
Anna Drosik, Historia Klasztoru OO. Bernardynów w Kościanie,
„Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
2005–2008”, Kościan 2008, s. 33–51.
Z. Wielgosz, Społeczeństwo i kultura w mieście wielkopolskim
doby Odrodzenia. Kościan w XV i XVI wieku, [w:] Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla
uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod
red. Gerarda Labudy, Poznań 1965, s. 138.
Idem, Fundacje klasztorne, op.cit., s. 210.

TEMPORE FELIX I JEGO SYMBOLE
W późniejszych latach uposażenie zwiększono
o prawo do posiadania wiatraka, ziemie w Kurzejgórze oraz donacje rodziny Nikelów i Loypów.
Burmistrz i Rada Miejska mieli prawo przedstawiania kandydatów na stanowisko rektora szpitala. Drugim szpitalem była fundacja poświęcona
Świętemu Krzyżowi, na Przedmieściu Głogowskim przy ulicy Kamiennej. Za jego wzniesienie
odpowiedzialne były władze miejskie, a opierały się na przywileju Bonifacego IX z 1396 r.60
Do erygowania szpitala doszło jednak dopiero

ok. 1420 r. Król Władysław Jagiełło w 1425 r. zezwolił na pobieranie przez rektora szpitala dziesięciny z folwarku królewskiego Grodztwo, z przeznaczeniem na chorych i trędowatych61. Była to
druga po Poznaniu placówka tego typu. Trzecia
placówka lecznicza ufundowana została przez
starostę Piotra Opalińskiego w pobliżu klasztoru
Bernardynów, jednak ich utyskiwania i protesty
doprowadziły do wydania władzom miejskim
przez Zygmunta III Wazę nakazu przeniesienia
szpitala w inne miejsce w przeciągu 12 tygodni62.
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Ibidem, s. 197; Henryk Florkowski, Szpital trędowatych w Kościanie w XV w., „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kościańskiej 2001–2004”, Kościan 2004, s. 26–28.
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K. Koehler, Przyczynek do historii trądu w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, Poznań
1897, t. 24, s. 420–437.
Z. Wielgosz, Fundacje klasztorne, op.cit., s. 198.
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Edukacja i szkolnictwo

Dzieje szkolnictwa w Kościanie w znacznej
mierze pozostają niezbadane. Pierwsze wzmianki sugerujące istnienie szkoły pochodzą dopiero
z początku XV w. Nauczanie powierzano zakrystianom, a później bakałarzom. Budynek szkolny zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie
fary. Nauka obejmowała przede wszystkim
umiejętność pisania i czytania, niezbędną synom mieszczan w dalszej karierze we władzach
miejskich. Naukę zawodową przejmowały zasadniczo poszczególne cechy. Obecność Kościaniaków w ośrodkach uniwersyteckich poświadczona jest w materiale źródłowym od końca
XIV w.63 Jednymi z pierwszych studentów uniwersytetu kazimierzowskiego byli Mikołaj syn
Waltera i Mikołaj syn Mikołaja. Największy odsetek studentów z Kościana i okolic odnotować
można między 1441 a 1460 r. W latach kolejnych liczba ta zaczęła spadać. Najliczniej rekrutowali się studenci spośród synów patrycjuszy
oraz członków najzamożniejszych cechów. Synów Ziemi Kościańskiej spotykamy również na
uczelniach zagranicznych, przede wszystkim
w Pradze oraz mniej licznie na uniwersytetach
włoskich (dokąd trafiali z Krakowa). Analiza
annałów uniwersyteckich wykazała, że żacy kościańscy nie wyróżniali się osiągnięciami i większość kończyła edukację uzyskaniem tytułu bakałarza. Uzyskane umiejętności wykorzystywali
później w kancelariach, kościołach czy administracji miejskiej, chociaż – co trzeba podkreślić
– w większości poza Kościanem. Informacje na
temat szeroko rozumianej edukacji mieszkańców
pozostają nader skąpe i nierzadko ograniczają się
zaledwie do wyliczenia adeptów nauki oraz lat,
w których pojawiają się oni w zapiskach kronik

uniwersyteckich64. Wyjątek stanowi osoba Tomasza Strzempińskiego spod Kościana, absolwenta Akademii Krakowskiej, bakałarza i mistrza
filozofii, magistra sztuk wyzwolonych i doktora obojga praw, rektora wspomnianej uczelni,
a następnie rektora gnieźnieńskiej szkoły katedralnej, biskupa krakowskiego, polihistora i hojnego mecenasa wielu bibliotek65. Funkcję rektora – aż pięciokrotnie – sprawował także Maciej,
syn Klemensa z Kościana66. Jego ziomek Mateusz
wsławił się w Krakowie jako wybitny znawca języków klasycznych oraz badacz Biblii, podkreślający potrzebę czerpania wiedzy i korzystania
z tekstów w językach oryginalnych.
O zainteresowaniach intelektualnych mieszkańców Kościana świadczyły gromadzone przez
nich księgozbiory. Badacze tematu zwracają uwagę zwłaszcza na zbiór rodziny Koszów, o którym
dowiadujemy się z zapisu inwentarza sporządzonego po śmierci Mateusza Kosza w 1603 r., na
który składały się księgi jego brata Bartłomieja.
Wiele spośród 145 woluminów stanowiły dzieła
poświęcone teologii, filozofii, prawu i historii, medycynie, literaturze klasycznej oraz językoznawstwu. W chwili obecnej to jedyne znane przekazy
o księgozbiorach kościańskich, nie licząc rzecz
jasna bibliotek klasztornych – dominikańskiej
i bernardyńskiej. Zagadnieniem całkowicie niezbadanym pozostaje twórczość literacka, jaka
powstała w civitas. Jest pewnym, iż w Kościanie
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Idem, W promieniach kultury uniwersyteckiej epoki odrodzenia,
[w:] Historia Kościana, t. 1, op.cit., s. 222.
Mieczysław Markowski, Tomasza ze Strzempinia koncepcja teologii jako nauki spekulatywnej, praktycznej i afektywnej, [w:] Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane O. P. Sczanieckiemu, pod red. Andrzeja Spieża i Zbigniewa Wielgosza, Tyniec
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musieli przebywać artyści słowa. Trzy wierszowane utwory Marcina i Wojciecha, wydane przez
Melchiora Neringa, to świadectwo XVI-wiecznej
twórczości poetyckiej Kościana67. Podkreślany
przez wielu badaczy fakt, że Kościan był drugą
pod względem rangi komuną miejską po Poznaniu, każe domniemywać, że także nad Obrą nie
brakowało osób parających się piórem.
Przez krótki okres istniała w Kościanie drukarnia (lub jej filia) należąca do Wiganda Funcka (ok.
1605–1661). Spod jej pras wyszły dwa zachowane
dzieła, w których jako miejsce wydania podano
gród nad Obrą. Pierwsze dzieło to Mystagogia
Gemino Sancti-et-Castimoniae Thalamo Inthronisata. In florenti Congregationis Decenalis Athenaeo
sub felici auspicio eiusdem Congregationis Praefecti Amodum Reverendi Domini D. Pavli Skorczewski
decani Costensis, parochi Czempinensis etc. A R. P.
Matthaeo Lisicki concionatore ordynario et SS. Rosarii promotore in Czempin. Exigua profasi adumbrata Costnae Anno 1647. die 23 May. Costnae, Literis
Vigandi Funcci. Dzieło to liczy 38 stron. Dwudziestokrotnie obszerniejszy jest drugi z druków, wydany w 1648 r.: Lucernae catholicae seu Tractatus
speculativus et moralis. De Sacramentis in communi
et in particulari iuxta doctrinam Venerabilis P. F. Joannis Duns Scoti D. subtilis, Ordinis Minorum,
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Idem, Książka, biblioteki, piśmiennictwo, [w:] Historia Kościana,
t. 1, op.cit., s. 226.

omnium theologorum facile Principis. Opera et studio
R. P. F. Mariani Costeni, Ordinis Minorum S. Francisci Regularis Observantiae Provinciae Majoris Poloniae
S. Mariae Angelorum Patris et S. Theologiae lectoris
jubilati. Opus theologies, parochis, concionatoribus ac
confessariis summe utile ac necessarium. Cum licentia
superiorum. – Costnae in Majori Polonia. In oﬃcinal
typographica Vigandi Funcci. Zaledwie dwa egzemplarze wiązane bezpośrednio z Kościanem, nie
pozwalają przyczynkowo chociażby wypowiedzieć się na temat objętości miejskich zbiorów
bibliotecznych. Brak również szczegółowych inwentarzy księgozbiorów kościelnych.
Przyglądając się spuściźnie pisanej dotyczącej przeszłości Kościana, widzimy zaledwie poszczególne fakty, nie zawsze ze sobą powiązane,
niczym plamy na białej karcie historii. Tkanka
miejska przypomina palimpsest, z kilkoma wyraźnymi śladami dawnej chwały grodu nad Obrą.
Jej dzieje uzupełniają źródła pisane: mniej obszerne, a nierzadko szczątkowe z okresu przedrozbiorowego i nadzwyczaj liczne z czasów pruskiej administracji, której nadejście w mieście
zwiastowały sukcesywne osłabienie i upadek
struktur państwowych, mające swój tragiczny finał w XVIII-wiecznych rozbiorach Polski.
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W cieniu pruskiego orła

W końcu stycznia 1793 r. w Kościanie (Kosten)
rozpoczął się nowy rozdział w dziejach miasta,
rozdział pod znakiem czarnego pruskiego orła,
który na ponad 120 lat zawisł na ratuszowej wieży. Stało się tak w wyniku zawartego 23 stycznia 1793 r. pomiędzy Prusami i Rosją drugiego
traktatu rozbiorowego, wskutek którego gród
nad Obrą (Obra) znalazł się pod panowaniem
dynastii Hohenzollernów. Jedną z pierwszych
oznak tego faktu było zakwaterowanie w Kościanie sztabu i 1. szwadronu Pułku Dragonów nr 12
(von Biberstein), którego żołnierze znaleźli się
w domach zamożniejszych kościaniaków i przebywali u nich w latach 1795–1806. Równocześnie
władze samorządowe Kościana, który w Polsce
przedrozbiorowej był wszak miastem królewskim, zostały zobowiązane do posłuszeństwa
królowi pruskiemu i zobligowane do przestrzegania zarządzeń płynących już nie z Warszawy
(Warschau), lecz z Berlina (Berlin)68.
Wraz z początkiem rozbiorów Kościan liczył
w 1793 r. tylko 1076 mieszkańców, co nie zmieniało
jednak faktu, że był ośrodkiem znaczącym w Wielkopolsce, był przecież stolicą powiatu kościańskiego. Przyznać też trzeba, że pruska administracja
demograficznie „przysłużyła się” municypium,
gdyż tylko w ciągu półwiecza zaborów liczba ludności podwoiła się, a w kolejnych dekadach szybko
przyrastała. Efekt był taki, że w 1843 r. odnotowano
w mieście 2605 kościaniaków, a w 1858 r. już 3321.
Spis powszechny w momencie utworzenia II Rzeszy Niemieckiej, czyli w 1871 r., wykazał wprawdzie 3595 mieszkańców, ale w ciągu następnych
68

Stanisław Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, [w:] Historia
Kościana, t. 2: Czasy nowożytne, pod red. K. Zimniewicza, Kościan 2005, s. 337–338; Hugo Sommer, Preussische militärische
Standorte im Posener Lande, in Westpreussen und Oberschlesien,
„Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen” 1933, Heft
25, s. 65.

40 lat liczba ta znowu się podwoiła. Według spisu
powszechnego z 1890 r., w Kościanie miało żyć
już 4715 ludzi, w 1900 r. – 5785, a w następnej
dekadzie liczba ludności wzrosła z 6868 ludzi
w 1905 r. do 7809 w 1910 r. W przededniu końca pruskiego panowania w grodzie nad Obrą,
w 1917 r., naliczono aż 8431 mieszkańców, co
każe spoglądać na Kościan jako na ośrodek o sporej dynamice demograficznej, zwłaszcza w perspektywie całej ówczesnej prowincji poznańskiej
(Provinz Posen) względnie Wielkiego Księstwa
Poznańskiego (Grossherzogthum Posen)69. Dowodem na to jest fakt, że na terenie owej prowincji na
129 miast w 1910 r., tylko dziewięć przekraczało
liczbę 10 000 mieszkańców, dwa kolejne 8000 ludzi, zaś Kościan z 7809 obywatelami plasował się
– pod względem ludnościowym – na 13 miejscu70.
Warto zapewne przy okazji wspomnieć, że liczący w 1910 r. 7809 mieszkańców gród nad Obrą
był ośrodkiem zamieszkałym w zdecydowanej
większości przez Polaków. Faktu tego nie skrywały zbytnio nawet sporządzane tendencyjnie spisy
ludnościowe, gdyż w 1910 r. ustalono, iż 6029 osób
posługiwało się językiem polskim jako ojczystym,
zaś język niemiecki jako ojczysty deklarowało tylko 1767, przy czym wśród tych ostatnich jeszcze
mniej, bowiem 1196 osób podało charakterystyczne dla Niemców wyznanie ewangelickie.
Dla porównania dodam, że w niedalekim Lesznie język niemiecki jako ojczysty zadeklarowało
aż 14 479 obywateli, a polski tylko 236571.
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H. Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, op.cit., s. 341; S. Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, op.cit., s. 360; „Statistik des
Deutschen Reichs”, Berlin 1914, Band 240, Teil 2, s. 8.
Miron Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gazownie, t. 1: Zarys dziejów, Łódź 2011,
s. 33–34.
Gemeindelexikon, Berlin 1912, Heft IV: Regierungsbezirk Posen,
s. 38–39, 46–47.

34

ZARYS DZIEJÓW KOŚCIANA

Intensywny przyrost liczby ludności w okresie zaborów był spowodowany wielorakimi
czynnikami, z których wspomnę tylko kilka,
a mianowicie sprawną administrację municypalną, powiatową i prowincjonalną, położenie miasta na kilku szlakach kolejowych, a także rozwój
gospodarczy ośrodka, będący w pewnym sensie wynikiem sprzężenia zwrotnego z rozwojem
kolejnictwa.
Poczynając tedy od spraw administracyjnych,
przypomnieć trzeba, że Kościan już w okresie
I Rzeczypospolitej, jako miasto królewskie, posiadał niezależny samorząd miejski. W chwili rozbiorów tworzyli go burmistrz i jego zastępca oraz
sześcioosobowa Rada Miejska. W kolejnych latach zarząd miejski został zreorganizowany i dostosowany do pruskiego sytemu administracyjnego, co oznaczało m.in. współdziałanie dwóch
burmistrzów: sądowego i policyjnego. Niemniej
jednak rewolucyjna zmiana dokonała się dopiero w latach 30. XIX w., kiedy w mieście zaczęła
obowiązywać „Zrewidowana ordynacja miejska”
(Revidierte Städte-Ordnung) z 17 marca 1831 r.72
Na jej mocy samorząd municypalny został
wyraźnie podzielony na władzę wykonawczą,
czyli magistrat, i uchwałodawczą, mianowicie
radę miejską. Ten pierwszy składał się z burmistrza oraz kilku radców magistrackich, częściowo
płatnych, a częściowo pełniących swe funkcje honorowo, choć niezależnie od tego faktu, wybieranych in gremmio przez radę miejską, przy czym ci
płatni piastowali godność przez 12 lat, natomiast
honorowi przez lat sześć. Zgodnie z założeniami ustawy, burmistrz i radcy – jako przedstawiciele władzy państwowej – musieli otrzymać
akceptację prezydenta rejencji, a w wypadku jej
odmowy, konieczne były kolejne wybory. Płatni
członkowie zarządu miejskiego i urzędnicy komunalni zyskiwali prawo do dożywotniej emerytury z miejskiej kasy, która po 12-letniej pracy
wynosiła połowę dotychczasowej pensji, zaś po
24 latach – ⅔. Magistratowi podlegali wszyscy
urzędnicy komunalni, fundacje i zrzeszenia miejskie oraz ogół mieszkańców. Decyzje podejmował magistrat kolegialnie, w drodze większościowego głosowania członków; równocześnie mógł
też scedować część zadań administracyjnych na
72

S. Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, op.cit., s. 339, passim.

ustalone i zapisane w specjalnym statucie miejskim komisje względnie deputacje.
Analogicznie do magistratu, ciałem kolegialnym była również rada miejska, której liczebność uzależniona została od wielkości zaludnienia danego ośrodka miejskiego. Niemniej jednak
radnych nie powinno być mniej niż dziewięciu
i więcej niż 60, ale szczegółowe doprecyzowanie liczby rajców pozostawiono do ustalenia we
wspomnianym statucie. Rajcy piastowali godność honorowo, mogli być też członkami wspomnianych komisji oraz deputacji. Ustawa mówiła
też, że co najmniej połowa członków rady miejskiej musi posiadać grunty w mieście. Sama idea
funkcjonowania rady sprowadzała się zasadniczo do podejmowania uchwał w sprawach finansowych gminy miejskiej i tylko te uchwały były
wiążące dla magistratu. Rajcy mogli wprawdzie
podejmować decyzje związane także z innymi
zagadnieniami życia w mieście, ale ich wykonanie zależało wyłącznie od dobrej woli i możliwości władzy wykonawczej. Mieli natomiast prawo
kontrolować gospodarkę finansową, rewidować
rachunki miejskie, a w razie odkrycia niegospodarności magistratu, winni byli poinformować
o tym władze rejencji.
„Zrewidowana ordynacja miejska” z 1831 r.
dzieliła mieszkańców municypium na dwie grupy: obywateli, cieszących się prawami obywatelskimi, oraz współmieszkańców, którzy żyli
i przebywali w mieście, ale nie mieli obywatelstwa. Obywatelstwo zyskiwały jedynie osoby będące dorosłymi mężczyznami i obywatelami pruskimi, cechujące się nieskazitelną obyczajnością,
a do tego stale zamieszkujące w municypium
i posiadające majątek nieruchomy o wartości co
najmniej 300 talarów (w małych miastach) bądź
prowadzące w mieście interes, z którego czysty
dochód wynosił co najmniej 200 talarów (szczegółowe ustalenie granic cenzusu majątkowego
ustawa pozostawiała do rozstrzygnięcia samorządom, zobligowanym do opracowania rzeczonego
statutu miejskiego). Obywatelstwo wiązało się
z obowiązkami i prawami. Wśród obowiązków
wskazać trzeba przede wszystkim konieczność
przyjęcia honorowego urzędu w mieście tudzież
funkcji radnego bądź jego zastępcy. Zwolnienie
z tego obowiązku przysługiwało jedynie osobom
nieuleczalnie chorym, często podróżującym lub
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8. Okładka protokolarza posiedzeń Rady Miejskiej
w Kościanie z 1836 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 66

po 60. roku życia. Do przywilejów należało z kolei zasadniczo czynne i bierne prawo wyborcze,
choć to ostatnie miało być obwarowane ustalonym przez statut cenzusem majątkowym, wynikającym z ustawowego zapisu o konieczności
posiadania w mieście nieruchomości określonej
wartości tudzież pozyskiwania dochodu73.
Jak widać, „Zrewidowana ordynacja miejska”
ustaliła jasne reguły działalności samorządu,
który miał stanowić zarazem emanację władzy
państwowej. Pozostawiła wszakże wiele spraw
koniecznych do doprecyzowania w ramach
73

Szerzej o „Zrewidowanej ordynacji miejskiej” z 1831 r. w Wielkopolsce zob.: Jerzy Kozłowski, Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815–1918, Poznań 2004, s. 42–43; M. Urbaniak,
Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914,
Poznań 2009, s. 53–57; źródło: Revidirte Städte-Ordnung für die
Preussische Monarchie/Przeyrzany regulamin miast dla Monarchii
Pruskiéj, „Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preussisches
Staaten 1831/Zbiór praw dla Państw Królestwa Pruskiego”
1831, Posen/Poznań [1832], s. 14–52 (zapis symultaniczny ordynacji).
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specjalnych statutów miejskich, które miały na
celu dostosowanie litery prawa do lokalnych, jakże różnorodnych warunków. Co więcej, władze
w Berlinie, będąc świadome faktu, że nie każde
miasto jest gotowe do wdrożenia „Zrewidowanej ordynacji”, przyjęły, że ośrodki municypalne będą występować samodzielnie, po zakończeniu przygotowań, o jej nadanie. W prowincji
poznańskiej jako pierwsze nowy ustrój samorządowy uzyskały w 1832 r. Leszno (Lissa), Poznań
(Posen), Rawicz (Rawitsch) i Wschowa (Fraustadt).
Rok później dołączyły do nich Kępno (Kempen),
Międzychód (Birnbaum), Międzyrzecz (Meseritz)
i Zduny (Sduni). Kościan „Zrewidowaną ordynację” otrzymał w 1835 r., równocześnie m.in.
ze Śmiglem (Schmiegel) i Śremem (Schrimm)74.
Natychmiast też przystąpiono do opracowywania wspomnianego statutu, który miał doprecyzować m.in. sprawy cenzusu majątkowego, warunkującego czynne i bierne prawo wyborcze.
Statut został zatwierdzony przez władze rejencji
17 stycznia 1837 r., a według jego wytycznych
możliwość wyboru i bycia wybranym posiadały
jedynie 62 osoby w całym okręgu miejskim, przy
czym dodam od razu, że Rada Miejska Kościana
liczyła 12 osób, zaś Magistrat stanowił kolegium
pięciu osób z czterema radcami i burmistrzem na
czele. Równocześnie zdecydowano się powołać
pięć kilkuosobowych komisji: 1) ds. szkolnictwa
(Schul-Deputation), 2) ds. komunalnej kasy (Cassen-Curatorium), 3) ds. kwaterunku i serwisu wojskowego (Servis- und Einquartierungs-Deputation),
4) ds. ubogich (Armendeputation), 5) ds. budowlanych (Bau-Deputation)75.
Wprowadzenie „Zrewidowanej ordynacji”
nie doprowadziło do zmiany dotychczasowego
burmistrza Kościana, którym od 1819 do 1849 r.
był Jan Robowski, odpowiedzialny za wcielenie
w życie postanowień ustawy z 1831 r.76 Wkrótce
po jego przejściu na zasłużoną emeryturę, władze w Berlinie ogłosiły nową ustawę samorządową, która stała się fundamentem samorządności miejskiej aż do końca pruskiego zaboru. Była
to „Ordynacja miejska dla sześciu wschodnich
74
75
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H. Wuttke, Städtebuch des Landes, op.cit., s. 234.
S. Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, op.cit., s. 366–368;
Archiwum Państwowe w Lesznie [dalej: APL], Akta miasta
Kościan, sygn. 33, Statut miasta Kościana z 17 I 1837.
S. Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, op.cit., s. 368.
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prowincji Monarchii Pruskiej”, podpisana przez
Fryderyka Wilhelma IV w dniu 30 maja 1853 r.
Nowa „Ordynacja miejska” znosiła podział na
obywateli i współmieszkańców, tworząc w zamian jednolitą społeczność mieszkańców, z wyłączeniem przebywających w municypium wojskowych. Niemniej jednak utrzymała w dalszym
ciągu prawo obywatelskie, warunkujące czynne
i bierne prawo wyborcze. Prawo obywatelskie
zyskiwał mężczyzna po 24. roku życia, zamieszkujący co najmniej od roku w mieście bądź prowadzący w nim dochodowy interes i płacący należne podatki. Te podatki i dochody stały się teraz
niezwykle istotne, gdyż od ich wysokości zależało prawo wyborcze, a do tego przynależność do
określonej klasy wyborczej. Ustawa wprowadziła bowiem kurialny system wyborczy, w którym
ogół płacących podatki (zyskujących dochody)
został podzielony na trzy klasy wyborcze, z których każda wybierała ⅓ członków rady miejskiej.
W pierwszej klasie znaleźli się najzamożniejsi,
których podatki bądź dochody stanowiły łącznie ⅓ całości odprowadzanych danin, w drugiej
osoby, których podatki bądź dochody sięgały
drugiej trzeciej całości podatków (dochodów),
a w trzeciej, najliczniejszej, kwalifikowali się obywatele, których podatki tudzież dochody stanowiły ostatnią, trzecią część z ogólnej kwoty podatków (dochodów). W efekcie pierwsza klasa
stała się uprzywilejowana, bowiem najmniej liczna, a wybierała tyluż samo radnych, co klasa trzecia, najliczniejsza. Tych radnych według nowej
ustawy miało być 12 w miastach do 2500 ludzi,
tudzież 18 w ośrodkach o zaludnieniu od 2500
do 5000 mieszkańców (choć mogły istnieć odstępstwa od tej reguły); ich wyboru dokonywano
na sześcioletnią kadencję, przy czym co dwa lata
ustępowała trzecia część członków rady, zaś na
ich miejsce wybierano nowych. Wybory, których
termin ustalono na listopad, były jednak mało
demokratyczne, gdyż z tajnych stały się jawnymi. Każdy z wyborców musiał ustnie oświadczyć
specjalnej komisji wyborczej, na kogo głosuje. Co
się tyczy władzy wykonawczej, czyli magistratu, to zmiany były stosunkowo niewielkie, choć
tym razem ustawa dokładnie sprecyzowała wielkość kolegium magistrackiego, uzależniając jego
liczebność również od zaludnienia miasta (do
2500 mieszkańców – dwóch, od 2500 do 10 000

– czterech radców magistrackich), a do tego oczywiście burmistrz i ewentualnie jego zastępca. Na
zakończenie dodam, że nowa ustawa znacznie
zwiększyła kompetencje rady miejskiej, której
wszelkie uchwały dotyczące miasta były od tej
pory wiążące dla magistratu. Co więcej, to rada
była odpowiedzialna za uchwalenie przygotowanego przez magistrat budżetu, a następnie rozliczenie miejskiego zarządu z jego wykonania77.
Zgodnie z zapisami nowej ustawy samorządowej, która zaczęła obowiązywać w Kościanie od 1854 r., liczba rajców winna wynosić 18,
ale stosunkowo niewielka grupa uprawnionych
do bycia radnym, a zatem częsta powtarzalność
członków w gronie Rady Miejskiej spowodowała, że miasto pozostało przy dotychczasowej
liczbie 12 radnych. Co prawda od 1886 r. czyniono starania o zwiększenie liczby radnych do 18
osób, ale opór najzamożniejszych obywateli był
na tyle silny, że do końca pruskiej administracji
w mieście liczba rajców utrzymała się na poziomie wspomnianych 12 członków. Nie należy się
dziwić, skoro jeszcze w 1913 r. liczba uprawnionych do głosowania i bycia wybranym na radnego wynosiła w Kościanie 989 osób, z których na
klasę I przypadało jedynie 10 mieszkańców, na
II – 104, a III – jak wspomniałem, najliczniejsza
– gromadziła 875 wyborców. Wszyscy oni łącznie zapłacili niespełna 120 000 marek podatków,
ale gdyby do skutku doszło zwiększenie liczby
radnych do 18 osób, dla pierwszej klasy oznaczałoby to, że aż sześć osób, czyli ponad połowa jej
członków byłaby radnymi. Niezależnie od tego
faktu wśród rajców przewijali się częstokroć Polacy, zdobywający większość mandatów, jednak
dopiero w 1913 r. Nie było natomiast Polaków
na stanowisku burmistrzowskim, które notabene kościańscy rajcy zwykli powierzać osobom
spoza miasta, co było zresztą praktyką wówczas
powszechną. Tak oto burmistrz Wilhelm Hennig
(1855–1868) pochodził z Ostrzeszowa (Schildberg),
77

Szerzej o „Ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji” z 1853 r. zob.: M. Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna, op.cit., s. 62–65; źródło: Städte-Ordnung
für die sechs östlichen Provinzen der Preussischen Monarchie vom
30. Mai 1853/Ordynacya miejska dla sześć wschodnich prowincyi
Monarchii Pruskiéj z dnia 30. Maja 1853, „Gesetz-Sammlung
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9. Projekt architektoniczny fasady rzeźni miejskiej, 25 stycznia 1886 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 250

zaś Gotthard Beuthner (1892–1896) z Gubina (Guben), natomiast zasłużony chyba najbardziej dla
miasta w pruskim okresie Wilhelm Stüve (1899–
1919) pracował już wcześniej w kościańskiej administracji municypalnej78.
Równolegle z początkowo pięcioosobowym,
ale na początku XX w. już sześcioosobowym
Magistratem i kilkunastoosobową Radą Miejską działały też wspomniane komisje i deputacje, ułatwiające administrację komunalnym
mieniem. Początkowo było ich jedynie pięć (lata
30. XIX w.), ale na początku XX w. funkcjonowało już 20 komisji, deputacji i zarządów różnych
instytucji. Skądinąd trudno się dziwić, bowiem
w miarę wzrostu zamożności miasta, którego
budżet w roku obrachunkowym 1832/1833 opiewał na 2774 talarów (równowartość 8322 marek), ale u progu I wojny światowej, w 1913 r.,
sięgał już 114 000 marek, rosła też i liczba zadań
78

APL, Akta miasta Kościan, sygn. 33, k. 125–126; sygn. 102, wykaz
radnych miejskich; „Kostener Kreisblatt” , nr 84, 15 VII 1913 r.;
S. Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, op.cit., s. 368–369.

inwestycyjnych oraz wydatków i zagadnień
związanych z gospodarką komunalną. Wzrost
dochodów i rozchodów miasta był – jak widać
– niebywały, ale bynajmniej wystarczający w stosunku do narastających zadań inwestycyjnych
samorządu, które realizowano na kredyt. To
zresztą kolejne zjawisko o charakterze powszechnym, nie tylko w miastach prowincji poznańskiej.
Dość powiedzieć, że Kościan z budżetem 114 000
marek w 1913 r. był równocześnie zadłużony na
ponad 800 000 marek (największą pożyczkę, która wyniosła 320 000 marek, samorząd zaciągnął
na budowę nowej rzeźni w latach 1912–1913),
podczas gdy w tym samym czasie wszystkie
129 miast prowincji poznańskiej dźwigało brzemię zadłużenia w wysokości 117,65 mln marek79.
79

S. Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, op.cit., s. 371–372;
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Kościan, sygn. 102, wykaz deputacji, komisji i zarządów instytucji miejskich; sygn. 395, sprawozdanie administracyjne
z zarządu miasta za rok obrachunkowy 1913.
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10. Plan sytuacyjny gazowni miejskiej nad Obrą, 22 czerwca 1906 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 263

Mając na względzie wspomniane zadłużenie, nie sposób abstrahować jednak od faktu, że
powstało ono wskutek istotnej poprawy warunków cywilizacyjnych i socjalno-bytowych ludności. Pierwszą poważną inwestycją municypalną w tym zakresie była budowa rzeźni miejskiej
w 1885 r., co wiązało się jednak z kredytem w wysokości 30 000 marek w Miejskiej Kasie Oszczędności (Städtische Sparrkasse) w Kościanie. W tym
miejscu podkreślić trzeba, że władze samorządowe grodu nad Obrą wykazały się niebywałą wizją
przyszłości, gdyż miejska rzeźnia była jedną z czterech pierwszych w rejencji poznańskiej: Września
(Wreschen) – 1883 r., Kępno, Kościan i Mikstat
(Mikstadt) – 1885 r. W kolejnych latach zakład był
rozbudowywany, a w latach 1912–1913 nastąpiła
kompleksowa budowa nowej rzeźni w sąsiedztwie
komunalnej gazowni. Nowy kompleks, zaprojektowany przez inż. cywilnego Knaura z Wrocławia

(Breslau), kosztował 320 000 marek, a o skali
przedsięwzięcia świadczył choćby fakt, że w zakładzie można było rocznie bić 1200 sztuk bydła,
3500 sztuk kóz i owiec oraz 7000 sztuk świń. Chyba
oczywistym jest fakt, że powstanie rzeźni wiązało się z widoczną poprawą warunków sanitarnych
w mieście, cywilizowało również i normowało
ubój zwierząt, odbywający się wcześniej w sposób
niekontrolowany na prywatnych posesjach80.
Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz
powszechnego bezpieczeństwa w mieście towarzyszyła z kolei innej znaczącej inwestycji
municypalnej, a mianowicie budowie gazowni
klasycznej wraz z systemem publicznego oświetlenia gazowego. Faktem jest, że już w 1825 r. na
80

„Kostener Kreisblatt” , nr 71, 14 VI 1913 r.; S. Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, op.cit., s. 373; Ludwig Dietrich, Die
öﬀentliche Gesundheitswesen des Regierungsbezirks Posen in den
Jahren 1886, 1887 und 1888, Posen 1891, s. 56.
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terenie Kościana zapłonęły cztery latarnie olejowe, a później system oświetlenia był wzbogacany o kolejne lampy, w końcu XIX w. już naftowe
i spirytusowe, ale dopiero w 1901 r. miasto rozświetliło 110 nowoczesnych latarni gazowych.
Zakład gazowniczy, wytwarzający gaz z węgla
kamiennego, został zaprojektowany i wybudowany przez firmę Carla Franckego z Bremy (Bremen), atoli wiązał się z kosztami rzędu 160 000 marek i dalszymi kredytami. Niemniej jednak była
to inwestycja opłacalna, gdyż produkcja gazu
rosła bardzo szybko, osiągając w roku budżetowym 1902/1903 – 167 940 m3, a w 1912/1913 już
374 227 m3. Oznaczało to oczywiście sukcesywną modernizację i rozbudowę przedsiębiorstwa,
m.in. o drugi zbiornik gazu w 1906 r. Rosła też
liczba latarni publicznych, których w przededniu
I wojny światowej odnotowano już 16181.
Równie istotnym problemem, który spędzał
sen z powiek kościańskim samorządowcom, było
skuteczne zaopatrzenie miasta w wodę. Jeszcze
w końcu XIX w. odbywało się ono z ośmiu publicznych studni, z których sześć było kopane,
a pozostałe wiercone, oraz 60–80 studni prywatnych. Ponadto ludność czerpała wodę również powszechnie z przepływającej przez miasto
Obry82. Pewnie byłoby tak jeszcze długo, gdyby nie
epidemia tyfusu w 1896 r., która władze policyjne natchnęła do zakazu korzystania dalej z wody
Obry, a zarząd miejski zmobilizowała do działania.
Od początku XX w. toczyły się rozmowy z różnymi wykonawcami wodociągów centralnych z całej
Rzeszy Niemieckiej, ale ostatecznie wybór padł na
poznańskie biuro inżynieryjne Xavera Geislera.
To jemu Kościan zawdzięcza centralny system
wodociągowy, którego najbardziej znanym symbolem jest wieża wodna, nawiązująca do wież
mostu Tower Bridge w Londynie. Nowoczesny
zakład wodociągowy, wraz z wysoką na 40 m
wieżą, uruchomiono w połowie listopada 1908 r.
kosztem ok. 250 000 marek83.
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M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa
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Jak widać, w ciągu ćwierćwiecza samorząd
miejski wystawił m.in. rzeźnię, gazownię i centralne wodociągi, a do tego równolegle prowadzono
prace brukarskie na ulicach i chodnikach, obsadzanych sukcesywnie drzewami przy współudziale
działającego w Kościanie od 1907 r. Towarzystwa
Upiększania Miasta84. Nie sposób pominąć też fakt,
że władze municypalne grodu nad Obrą znacznie
wcześniej, bowiem już w połowie XIX w. zdobyły
się na spory wysiłek finansowy, który wiązał się
z wzniesieniem symbolu samorządności miejskiej,
czyli późnoklasycystycznego ratusza, przebudowywanego i modernizowanego później jeszcze na
przełomie XIX i XX w., a w 1914 r. gruntownie zmodernizowanego i odnowionego85. Równolegle z inwestycjami municypalnymi, realizowane były też
przedsięwzięcia finansowane z kasy państwowej
tudzież samorządu prowincjonalnego, zważywszy, że Kościan był jednak siedzibą landratury (starostwa). Sam powiat kościański w pierwszej połowie XIX w. posiadał powierzchnię 21,2 mili2 (ok.
1162 km2) i liczył pięć miast: Czempiń (Czempin),
Kościan, Krzywiń (Kriewen), Śmigiel (Schmiegel)
i Wielichowo (Wielichowo). W 1837 r. był zamieszkany przez 45 386 osób86. Pod względem przestrzenno-geograficznym przetrwał w swych granicach aż do 1 października 1887 r., kiedy to pruska
reforma administracyjna doprowadziła do istotnego wzrostu liczby powiatów w całej prowincji
poznańskiej. W wyniku reorganizacji administracji terytorialnej, południowo-zachodnie ziemie
ze Śmiglem i Wielichowem zostały wyłączone
z powiatu kościańskiego i znalazły się w obrębie
nowo utworzonego powiatu śmigielskiego. Tym
samym nowy, znacznie mniejszy powiat kościański liczył już tylko trzy miasta, a jego powierzchnia wynosiła 608 km2, zamieszkanych w 1905 r.
przez 44 713 osób. Spośród starostów kościańskich wspomnę tylko jednego, Guido von Madaia (1848–1866), którego zaangażowanie w rozwój
miasta docenili potomni i w okresie zaborów upamiętnili nawet patronatem ulicy – Madaistrasse,
ob. ul. Józefa Piłsudskiego87.
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Państwo jako inwestor po raz pierwszy zaistniało na poważnie już w latach 30. XIX w.
Wtedy to postanowiono adaptować do nowych
funkcji zabudowania klasztorne po skasowanym w 1832 r. zgromadzeniu zakonnym bernardynów. W budynkach poklasztornych w latach
1836–1839 urządzono Przymusowy Dom Poprawczy dla żebraków, włóczęgów, zbrodniarzy
i młodocianych po odbyciu kar więzienia w Rawiczu (Rawitsch) i Koronowie (Krone a. Brahe).
Pod państwowym zarządem placówka działała
przez pół wieku, kiedy to w Kościanie pojawił
się nowy i prężny inwestor – Zarząd Prowincji
Poznańskiej. W efekcie, 1 kwietnia 1893 r., na
bazie państwowej placówki, rozbudowanej częściowo o nowe obiekty, otwarto Prowincjonalny Zakład dla Nerwowo i Umysłowo Chorych
(Provinzial Irren- und Idiotenanstalt). Jego pierwsza poważna rozbudowa nastąpiła już w latach
1899–1901, kiedy wzniesiono m.in. cztery pawilony dla młodocianych chorych umysłowo,
dwa budynki dla chorych nerwowo oraz obiekty
związane z zapleczem gospodarczym Zakładu.
Całość została ulokowana na przestronnej działce o powierzchni 8,5 ha, przeszytej w układzie
równoleżnikowym reprezentacyjną aleją lipową,
dzielącą kompleks na część północną – zakład dla
umysłowo chorych, oraz południową – obiekty
opieki nad nerwowo chorymi z willą dyrektora.
Warto podkreślić, że o ile w starszej części, powstałej po adaptacji bernardyńskiego klasztoru,
warunki pobytu chorych były znacznie gorsze,
bowiem istniały tam niskie pomieszczenia, wąskie i ciemne korytarze itp., o tyle w części północnej, zrealizowanej od podstaw na przełomie
XIX i XX w., zabudowa była znacznie bardziej
przyjazna i miała charakter willowy, choć obiekty
utrzymano w klasycznym dla budownictwa pruskiego „rycie” ceglanych elewacji. Zakład dysponował też własną szkołą oraz świątynią, która
znalazła się w prezbiterium dawnego kościoła
klasztornego. W 1909 r. na terenie kościańskiego zakładu przebywało 773 chorych umysłowo,
nerwowo i epileptyków, z czego 410 płci męskiej.
Był Kościan zatem istotną placówką w skali prowincji poznańskiej, dodać wypada też, że tylko
jedną z czterech tego typu (Owińska – Owinsk,
Dziekanka – Dziekanka w Gnieźnie – Gnesen,

11. Kościański ratusz po przebudowie, ok. 1914–1918 r.
MRK, nr inw. MRK-457/F (fot. T. Achmański)

Kościan (Kosten) i Obrzyce – Obrawalde, ob. część
Międzyrzecza)88.
Wśród inwestycji państwowych wspomnieć
wypada również budowę ok. połowy XIX w.
gmachu Sądu Rejonowego (Amtsgericht) przy
Nowym Rynku (ob. pl. Niezłomnych), rozbudowanego istotnie o boczne bloki w 1913 r., a utrzymanego pierwotnie w konwencji neorenesansu
włoskiego, po rozbudowie zaś ujętego w kostium
neoklasycyzujący. Do tego doszedł jeszcze gmach
Urzędu Pocztowego przy ob. al. Tadeusza Kościuszki, zrealizowany w konwencji neorenesansu, z piaskowcową dekoracją kamieniarską na tle
żółto-czerwonych ceglanych lic elewacji. Obiekt
ten powstał zapewne w ostatniej ćwierci XIX w.
i pełnił funkcję siedziby Cesarskiego Urzędu
88

[?], Provinzial Irren- und Idiotenanstalt Kosten, [w:] Deutsche
Heil- und Pflegeanstalten für Psychischkranke in Wort und Bild,
[red.] Johannes Bresler, Halle a. d.S. 1910, s. 247–256, passim.
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12. Mapa powiatu kościańskiego, obszar po reformie z 1887 r.
APL, Zbiór map tematycznych, sygn. M.pow.75

Pocztowego (Kaiserliches Postamt)89. W podobnym czasie, a mianowicie w końcu XIX w. (ok.
1897 r.) powstały też bogate realizacje neogotyckie
związane z parafią katolicką oraz ewangelicką,
a mianowicie plebania przy katolickiej farze oraz
bogata w swej oprawie architektonicznej kaplica

pogrzebowa z domem grabarza przy cmentarzu
ewangelickim, wzniesiona w latach 1897–189890.
Niezależnie od inwestycji o charakterze administracyjnym, od końca XIX w. państwo pruskie,
a ściślej rzecz ujmując Królewska Dyrekcja Kolei
Żelaznej w Poznaniu (Königliche Eisenbahndirektion
90

89

„Kostener Kreisblatt”, nr 83, 12 VII 1913 r.

APL, Akta miasta Kościan, sygn. 593, projekt architektoniczno-budowlany plebanii i kaplicy przy cmentarzu, 1897 r.
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13. Projekt architektoniczny letniego pawilonu wypoczynkowego na terenie Prowincjonalnego Zakładu dla Nerwowo
i Umysłowo Chorych w Kościanie, 13 marca 1896 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 593

Posen), było też odpowiedzialne w dużej mierze
za inwestycje kolejowe na terenie kościańskiej stacji. Co prawda kościaniacy z koleją po raz pierwszy mieli do czynienia już w październiku 1856 r.,
kiedy to Towarzystwo Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn-Gesellschaft) uruchomiło jednotorowe połączenie z Wrocławia do Poznania,
lecz rozwój stacji rozpoczął się na dobre dopiero
po 1883 r., czyli po upaństwowieniu Kolei Górnośląskiej. Efekt był taki, że już w pierwszej połowie
lat 90. XIX w. przystąpiono do układania drugiego toru na odcinku z Leszna przez Kościan do

Poznania, a na początku XX w. perony zadaszono stalowymi wiatami, zmodernizowano także
dworzec – z racji odprawy tak zacnych gości, jak
książęta von Sachsen-Weimar-Eisenach, posiadający swoje dobra w Racocie (Racot) – należący do
wąskiej kategorii dworców książęcych (Fürstenbahnhöfe). Niezależnie od inwestycji na linii magistralnej Wrocław – Poznań, od 1900 r. stacja w Kościanie miała już charakter węzłowy. Oto bowiem
6 października 1900 r. oddano do eksploatacji
jednotorową kolej trzeciorzędną, czyli tzw. kolejkę, z Gostynia (Gostyn) do Kościana. Była to trasa
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14. Kaplica pogrzebowa z domem grabarza przy cmentarzu ewangelickim, początek XX w.
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie

normalnotorowa, ale o ograniczonych parametrach techniczno-ruchowych, gdyż zbudowana
jako połączenie prywatne i eksploatowana przez
powołane do tego celu przedsiębiorstwo Kościańskie Koleje Powiatowe S.A. (Kostener Kreisbahnen A.G.), którego akcjonariuszami był m.in.
samorząd powiatowy oraz okoliczni właściciele
ziemscy, z których Kazimierz Chłapowski z Kopaszewa (Kopaszew) znalazł się nawet w radzie
nadzorczej91. Rok później, 1 września 1901 r. uruchomione zostało następne połączenie, a mianowicie jednotorowa linia drugorzędna do oddalonego o 30 km Grodziska Wielkopolskiego (Grätz).
91

Siegfried Bufe, Eisenbahnen in Ostbrandenburg und Posen, Egglham 1988, s. 56; Emilian Prałat, Miejsca i sztuka. Racot, Łódź
2016, s. 78–79; „Allgemeiner Anzeiger”, nr 22, 22 II 1900 r.;
Teresa Dohnalowa, Rozwój transportu w Wielkopolsce w latach
1815–1914, Warszawa – Poznań 1976, s. 173, passim; Przemysław Dominas, Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej. Mechanizmy powstawania i funkcjonowania do 1914 roku, Łódź 2013,
s. 33; M. Urbaniak, Leszno w latach 1832–1914. W drodze ku nowoczesności, Łódź 2016, s. 113.

W przeciwieństwie do poprzedniej, była to trasa
budowana już ze środków państwowych. Tym
samym stacja w Kościanie stała się węzłem czterokierunkowym, a o wzroście jego rangi świadczył
m.in. fakt postawienia przed I wojną światową
wieży wodnej typu grzybek, kilkustanowiskowej
lokomotywowni czy też budowy w przededniu
wybuchu I wojny światowej podziemnego tunelu peronowego92.
Kolej w mieście ułatwiła jego rozwój gospodarczy, likwidując zarazem ostatecznie wymierające w Poznańskiem od początku XIX w. tkactwo
i płóciennictwo. W Kościanie jeszcze w 1834 r.
odnotowano 31 rzemieślników trudniących się
płóciennictwem, ale po uruchomieniu kolei Wrocław – Poznań już ani jednego. Rosła natomiast
ranga takich zawodów, jak młynarz, szewc czy
krawiec, którzy zajmowali dominującą pozycję w kościańskim rzemiośle jeszcze w drugiej
92

APL, Akta miasta Kościan, sygn. 641, s. 243; T. Dohnalowa,
Rozwój transportu w Wielkopolsce, op.cit., s. 231.

15. Projekt architektoniczno-budowlany magazynu towarowego na stacji w Kościanie, 6 lutego 1871 r.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. 72, s. 32
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połowie XIX w. Po utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego w 1871 r. rozpoczął się też intensywny
rozwój nowoczesnego przemysłu w grodzie nad
Obrą. Wspomnieć trzeba działającą w Kościanie
filię istniejącego do dziś koncernu papierniczego
Zjednoczone Fabryki Wyrobów Papierniczych
(Vereinigte Papierwarenfabriken), zatrudniającą na
początku XX w. nawet 300 osób. Jednak w 1901 r.
zakład spłonął i nie został już ponownie uruchomiony. Działała natomiast z całkiem dobrym skutkiem kościańska cukrownia, oddana do eksploatacji w 1881 r. jako spółka akcyjna. Zakład należał
do grona 20 dużych i nowoczesnych cukrowni
przemysłowych w Poznańskiem, których nowoczesne linie technologiczne pozwoliły na przerób
w kampanii 1905/1906 aż 1,78 mln ton buraków, co
uplasowało prowincję poznańską – pod względem
ilości przerobionych buraków – na trzecim miejscu
w całych Prusach, tuż za takimi potentatami, jak
Saksonia (4,21 mln ton) i Śląsk (2,02 mln ton). Pamiętać jednak trzeba, że w Saksonii działało wówczas 160, a na Śląsku 53 cukrownie. Kościańskie
przedsiębiorstwo ulokowano w bezpośrednim
sąsiedztwie stacji kolejowej, co ułatwiało dowóz
buraków cukrowych z jednej strony, z drugiej zaś
ekspedycję cukru. Na początku XX w. firma została rozbudowana i zmodernizowana, m.in. o niezwykle oryginalny budynek kotłowni parowej, zaś
w okresie międzywojennym o pałacową wręcz,
neoklasycystyczną willę dyrekcji zakładu.
W podobnym czasie co cukrownia, a mianowicie w 1884 r., założono też Spółdzielnię Mleczarską,
która również w dużej mierze była inicjatywą lokalnego ziemiaństwa. Wśród jej założycieli odnaleźć
można m.in. Stefana Chłapowskiego z Bonikowa
(Bonikowo), Aleksandra von Lossowa z Gryżyny
(Gryzyn) czy Franciszka Speicherta z Konojadu
(Konojad). Zakład, podobnie jak wiele innych mleczarni w Poznańskiem, na początku XX w. przeżywał swój rozkwit, wytwarzając nie tylko mleko, ale
i masło czy śmietanę, dając zatrudnienie licznym
mieszkańcom. Nie sposób wymienić tu wszystkie
pozostałe firmy i zakłady przemysłowe, ale niewątpliwie wspomnieć trzeba jeszcze fabrykę papierosów „Patria”, założoną na początku XX w.
i zatrudniającą również niemal 100 osób93.
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S. Nawrocki, Kościan w latach 1793–1918, op.cit., s. 379–383;
Paul Krische, Provinz Posen, Stassfurt 1907, s. 235; L. Plater,
Opisanie historyczno-statystyczne, op.cit., s. 203–205.

45

16. Okładka protokolarza posiedzeń Rady Nadzorczej
Cukrowni w Kościanie z lat 1881–1900.
APL, Cukrownia w Kościanie. Spółka Akcyjna,
sygn. 2

Jak widać z tego krótkiego rysu, Kościan jako
miasto zaliczał się do ośrodków o charakterze
multifunkcyjnym, w którym istotny udział w zatrudnieniu i kształtowaniu dobrobytu mieszkańców miały administracja, przemysł i kolej,
a nawet prowincjonalna placówka opieki zdrowotnej nad nerwowo i umysłowo chorymi. Ta
droga rozwojowa powodowała, że miasto przez
cały okres zaboru cechowało się zrównoważonym rozwojem, w którym zabrakło jedynie tak
charakterystycznych dla wielu miast Poznańskiego formacji wojskowych. Co prawda był Kościan przez ponad pół wieku miastem garnizonowym, w którym stacjonowały różne formacje
konne: huzarów, dragonów i ułanów, ale po wymarszu z miasta w 1851 r. 1. szwadronu 7. Pułku Huzarów, w grodzie nad Obrą zakończył się
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18. Apel Rady Żołnierskiej w Kościanie do
zdemobilizowanych żołnierzy o natychmiastowe
podjęcie pracy, Kościan 21 listopada 1918 r.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 140, 21 XI 1918 r.

17. Odezwa burmistrza Kościana z dnia 10 listopada 1918 r.,
w sprawie powołanej w mieście Rady Żołnierskiej
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 136, 12 XI 1918 r.

definitywnie epizod związany ze stałym wojskowym garnizonem w okresie pokoju94.
Wojska w Kościanie brakowało, ale zapewne nie brakowało wyczucia przyszłości, o czym
świadczy dobitnie fakt, że w latach 1909–1910 rozważano budowę w grodzie nad Obrą dużej elektrowni okręgowej, która w energię elektryczną
zaopatrywałyby aż 10 pobliskich powiatów: gostyński, grodziski, kościański, Poznań-Wschód,
Poznań-Zachód, rawicki, śmigielski, śremski
i wschowski w rejencji poznańskiej oraz górowski z rejencji wrocławskiej. Całe przedsięwzięcie szacowano na 8,25 mln marek i zamierzano je sfinansować tworząc spółdzielnię bądź
spółkę kapitałową, a realizacją koncepcji miała
zająć się berlińska firma Siemens-Schuckertwerke.
Idea budowy elektrowni okręgowej, jakkolwiek
niezmaterializowana, to jednak wpisywała się
w ogólnoniemiecką tendencję do budowy dużych central, zaopatrujących całe regiony w energię elektryczną95.

W czasie, kiedy w Kościanie roztrząsano sprawę budowy dużej elektrowni okręgowej, kiedy budowano nowy kompleks rzeźni miejskiej,
szybkimi krokami zbliżała się I wojna światowa.
Dosłownie w jej przededniu, gdyż w połowie lipca 1913 r. do użytku oddano też jedną z bardziej
widocznych inwestycji w mieście, a mianowicie
powstały w drugiej połowie XIX w. i rozbudowany poważnie za sumę 220 000 marek w latach 1912–1913 nowoczesny Szpital św. Zofii,
należący do szarytek, a zapewniający wówczas
opiekę 160 chorym pacjentom. Obiekt dysponował m.in. centralnym ogrzewaniem, aparatem
rentgenowskim, kuchnią oraz pralnią96. Wybuch
światowego konfliktu w lipcu 1914 r. i ogłoszona na 2 sierpnia powszechna mobilizacja oznaczały przerwanie intensywnego rozwoju cywilizacyjnego nie tylko Kościana, ale wielu innych
gmin miejskich i wiejskich prowincji poznańskiej97. Zbliżał się też kres pruskiego panowania
w Wielkopolsce, który na terenie Kościana dało
się odczuć już na początku listopada 1918 r., kiedy to powstała najpierw Rada Żołnierska, a później Robotnicza, połączone wkrótce we wspólną
Radę Robotniczo-Żołnierską. Powołała ona specjalnych pełnomocników do kontroli poczynań
pruskich urzędników powiatowych i municypalnych, a także Kompanię Straży i Bezpieczeństwa
96
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H. Sommer, Preussische militärische Standorte, op.cit., s. 65.
„Lissaer Anzeiger”, nr 234, 6 X 1910 r.; „Schrimmer Kreisblatt”, nr 17, 9 II 1909 r.
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„Kostener Kreisblatt”, nr 84, 15 VII 19013 r.
Zob.: Barbara Ratajewska i Eugeniusz Śliwiński, Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej. Wybór źródeł,
Leszno 2014.
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do pilnowania porządku publicznego oraz prowizorycznego magazynu uzbrojenia dla zakwaterowanych w trakcie wojny – na terenie kompleksu
szpitalnego dla nerwowo i umysłowo chorych
– piechurów. Notabene, po wybuchu powstania
wielkopolskiego, w końcu grudnia 1918 r., grupa
polskich skautów dokonała zuchwałej kradzieży
z magazynu uzbrojenia, co w konsekwencji doprowadziło do decyzji o ewakuacji niemieckiego
wojska w głąb Rzeszy bez broni. Wkrótce potem,
w styczniu 1919 r. odsunięto od władzy pruskiego landrata dr. Maksa Lorenza, którego zastąpił
hrabia Gustaw Raszewski z pobliskiego Jasienia
(Jasin), obowiązki prezesa Sądu Obwodowego
począł pełnić adwokat Stanisław Meissner, zaś
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naczelnikiem Poczty został Władysław Kaźmierczak. Na stanowisku pozostał w dalszym ciągu
burmistrz Wilhelm Stüve, który cieszył się wśród
polskich i niemieckich mieszkańców olbrzymim
szacunkiem, o czym świadczy fakt, iż na posiedzeniu nowo powołanej Rady Miejskiej 25 kwietnia 1919 r. polscy rajcy wybrali go ponownie na
stanowisko burmistrza miasta Kościana. Dokonali też wyboru polskich szefów samorządowych
komisji i deputacji, co było kolejnym krokiem do
polonizacji władz municypalnych Kościana. Tak
rozpoczynała się nowa karta w dziejach grodu
nad Obrą, okres II Rzeczypospolitej, trwający zaledwie dwie dekady98.
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Piotr Bauer, Kościan w powstaniu wielkopolskim (1918–1919),
[w:] Historia Kościana, t. 2, op.cit., s. 394–404.
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W okresie międzywojennym

Jak wspomniałem wcześniej, już w pierwszej
połowie 1919 r. w Kościanie następowała polonizacja administracji oraz zmiany we władzach
samorządowych miasta. Co się tyczy administracji municypalnej, to działała ona zgodnie z zasadami i założeniami obowiązującej nadal pruskiej
„Ordynacji miejskiej” z 1853 r. Notabene miała
ona moc wiążącą aż do 1933 r., kiedy to część z jej
zapisów została zmieniona bądź uchylona, ale
inne postanowienia zostały nietknięte. W związku z tym w dalszym ciągu obowiązywała dwuwładza: uchwałodawcza (rada miejska) i wykonawcza (magistrat, a od 1934 r. zarząd miejski).
Ta pierwsza liczyła od 1921 r. postulowane już od
dawna 18, a od 1933 r. – 24 osoby, co było usankcjonowane – jak wcześniej – wielkością zaludnienia miasta. Nastąpiło jednak skrócenie kadencji
rady miejskiej z sześciu do czterech lat. Z kolei
w wypadku Magistratu, liczącego w okresie zaborów sześć osób (pierwszy burmistrz, drugi
burmistrz oraz czterech radców magistrackich),
wielkość kolegium magistrackiego została utrzymana do 1933 r., kiedy to jego liczebność zmniejszono o jedną osobę. Przetrwała pruska tradycja,
związana z obowiązkowym zatwierdzeniem, teraz jednak przez wojewodę bądź ministra spraw
wewnętrznych, (pierwszego) burmistrza i jego
zastępcy (drugiego burmistrza). Zrezygnowano
natomiast z cenzusu majątkowego w udzielaniu
obywatelstwa tudzież sankcjonowaniu czynnego
i biernego prawa wyborczego. A to bierne prawo
przysługiwało do 1933 r. osobom, które ukończyły 25 lat, władały językiem polskim i nie były
urzędnikami władz nadzorczych nad miastem,
członkami magistratu lub płatnymi urzędnikami
miejskimi. Natomiast od 1933 r. wiek został podwyższony do 30 lat, zaś pozostałe warunki utrzymano bez zasadniczych zmian.

Przy okazji pierwszego polskiego posiedzenia
Rady Miejskiej w kwietniu 1919 r. na stanowisku
burmistrza zatwierdzono – póki co – szanowanego i lubianego w Kościanie Wilhelma Stüve, lecz
na posiedzeniu 12 czerwca, kiedy przystąpiono
do ponownego rozpatrywania kwestii wyboru
burmistrza, zgłoszono rozterki związane z niemiecką narodowością burmistrza, choć jednocześnie skonstatowano […] wybitne zdolności p.
burmistrza Stüvego jako urzędnika administracyjnego oraz sprawiedliwe i życzliwe obchodzenie się jego
z mieszkańcami miasta czy to w charakterze burmistrza, czy też administratora policji […]. Niemniej
jednak postanowiono nie wybierać go na głowę
samorządu polskiego Kościana99. Dlatego też 22
lipca 1919 r. zgromadzenie obywatelskie w Kościanie, liczące około 2000 osób, skierowało do
Rady Miejskiej rezolucję, w której napisano m.in.
[…] zwracamy się do Rady miasta naszego z tem życzeniem, aby nie osobę nam obcą, lecz znanego nam
od lat 35 szanowanego i prawowitego urzędnika, wyższego sekretarza miejskiego, pana Stanisława Koszewskiego burmistrzem miasta naszego obrać zechciała100.
Wobec tych faktów dotychczasowy sternik grodu nad Obrą 30 września zrezygnował z funkcji,
odchodząc do administracji rejencyjnej w Poznaniu. W jego miejsce radni wybrali – zgodnie
z wolą części mieszkańców – dotychczasowego
sekretarza miejskiego Stanisława Koszewskiego,
którego wybór zatwierdził jeszcze ostatni prezydent rejencji poznańskiej Friedrich von Bülow,
wkrótce nadprezydent efemerycznej prowincji
Marchia Graniczna Poznańskie – Prusy Zachodnie ze stolicą w Pile (Schneidemühl). Po śmierci
99

100

Jerzy Zielonka, Radni miejscy kościańscy w latach 1919–1939,
[w:] Szkice z dziejów kościańskiego samorządu, pod red. Józefa
Kubickiego, Kościan 2008, s. 41–42.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 848, s. 135.
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19. Rozbudowa cukrowni w Kościanie – montaż więźby dachowej nad halą kotłowni parowej, okres międzywojenny
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 159, poz. 42/7

Koszewskiego w 1928 r., nowym burmistrzem
Kościana został w 1929 r. – zgodnie z wolą władz
województwa poznańskiego – Edmund Maćkowiak, a po jego rezygnacji, w 1937 r. przegłosowano dotychczasowego burmistrza Rawicza, czyli
Franciszka Ferfeta, który pełnił funkcję burmistrza Kościana do wybuchu II wojny światowej101.
Jak widać, warunki finansowe oferowane
przez Zarząd Miejski Kościana na stanowisku
burmistrzowskim były lepsze niż w Rawiczu,
który w okresie zaborów zaliczał się jeszcze do
dziewięciu ośrodków miejskich przekraczających
10 000 ludności w prowincji poznańskiej, a teraz – w okresie międzywojennym – stopniowo
podupadał. Tymczasem Kościan znajdował się
w zupełnie innym położeniu, albowiem od momentu końca zaborów odnotowywano stały, i to
znaczący wzrost zaludnienia miasta. W 1921 r.

w grodzie nad Obrą żyło 8000 mieszkańców, ale
w 1934 r. już 11,5 tysiąca, zaś w 1939 r. nawet
12 337 osób. Jak się wydaje, za tak istotnym wzrostem zaludnienia miasta stał przede wszystkim
przemysł, gdyż jeszcze na początku lat 30. XX w.
ponad 80% czynnych zawodowo mieszkańców
stanowili robotnicy. Do tego dochodziła oczywiście także kolej, administracja czy działający od
końca XIX w. Prowincjonalny Zakład dla Nerwowo i Umysłowo Chorych102.
Skądinąd trudno się dziwić tak dużemu
udziałowi robotników w strukturze mieszkańców Kościana, skoro po okresie zaborów miasto
odziedziczyło m.in. dużą cukrownię przemysłową, spółdzielczą mleczarnię czy też fabrykę
papierosów. Ta pierwsza, pod zmienioną teraz
nazwą: Cukrownia Kościańska S.A., w latach
102

101

Aleksander Piwoń, W Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Historia
Kościana, t. 2, op.cit., s. 410–414; J. Zielonka, Radni miejscy kościańscy, op.cit., s. 46–47 (powyższe informacje).

A. Piwoń, W Drugiej Rzeczypospolitej, op.cit., s. 408–409; patrz
też: Tadeusz Kotłowski, Rawicz w okresie międzywojennym, [w:]
Rawicz. Zarys dziejów, pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań – Rawicz 2004, s. 191–346.
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20. Linia produkcyjna cygar
w kościańskiej fabryce, 1936 r.
APL, Jerzy Zielonka
– spuścizna (dziennikarz
„Panoramy Leszczyńskiej”),
teczka 159, poz. 24

1925–1926 została poważnie rozbudowana i zmodernizowana, poprzez m.in. całkowitą elektryfikację ruchu i mechanizację różnych procesów
technologicznych, co pozwoliło na wzrost jej dobowej zdolności przerobowej z 500 do 1000 ton
buraków. Zatrudnienie w tym zakładzie oscylowało wokół 200–220 robotników, choć w okresie
kampanii rosło gwałtownie do 1500 osób, co było
niezwykle istotne nie tylko dla Kościana, ale całego powiatu.
Nieco inaczej potoczyły się losy dawnej fabryki papierosów „Patria”, później wykupionej przez
gnieźnieńską Wytwórnię Cygar Rosenberg i Krause, a w końcu – w 1924 r. – przejętej przez Polski
Monopol Tytoniowy. Skarbowy właściciel nosił się
z zamiarem likwidacji kościańskiego zakładu, ale
protesty Magistratu tę decyzję udaremniły. Efekt
był taki, że Państwowa Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych w Kościanie zatrudniała w sumie w dalszym ciągu ok. 250 osób i była nastawiona głównie
na produkcję cygar, których w 1925 r. wyprodukowała 57 mln, ale w 1938 r. już tylko 29 mln, aczkolwiek zatrudniając aż 750 pracowników. Niezależnie od skomplikowanych losów wytwórni cygar,
w dalszym ciągu świetnie prosperowała spółdzielcza mleczarnia, która w przededniu II wojny światowej była już na tyle prężnym przedsiębiorstwem,
że zdecydowała się na budowę mniej uciążliwego,
nowego zakładu produkcyjnego, uruchomionego
w sierpniu 1939 r.

Oprócz wyżej wspomnianych wymienić trzeba też Fabrykę Likierów i Wódek J. Russaka,
przejętą na początku lat 20. XX w. przez Władysława Czajkę i przekształcaną sukcesywnie
w wielkie przedsiębiorstwo o nazwie Zakłady
Przemysłowo-Handlowe W. Czajka, skupiające
wytwórnię wódek i likierów, wytwórnię win,
soków owocowych, składnicę soli oraz sklep
firmowy z hurtownią. Od 1931 r. przy miejskiej
rzeźni działało też przedsiębiorstwo prywatne
Czesława Janickiego, zajmujące się produkcją bekonów i konserw mięsnych, głównie na eksport.
Kościańska bekoniarnia „Jodemka” zatrudniała w latach 30. XX w. kolejnych 30–50 pracowników. A do tego wszystkiego doliczyć trzeba
jeszcze silnie zakorzenione i rozbudowane rzemiosło, które w chwili wybuchu II wojny światowej było reprezentowane przez 165 warsztatów
rzemieślniczych103.
Wspomniałem wcześniej także o działalności
administracji powiatowej, bowiem koniec zaborów nie doprowadził do likwidacji powiatu kościańskiego. Co więcej, wskutek wielkiego kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w 1929 r.,
a zmuszającego państwo do szukania oszczędności w budżecie, doszło do sytuacji, w której
niezbędna okazała się reorganizacja administracji terytorialnej. W efekcie wydzielony w latach 80. XIX w. z terenu powiatu kościańskiego
powiat śmigielski ze stolicą w Śmiglu, na mocy
103

A. Piwoń, W Drugiej Rzeczypospolitej, op.cit., s. 414–417.
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rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia
1932 r., jako słabsza i mniejsza jednostka został
skasowany, a jego terytorium z dniem 1 kwietnia
włączono ponownie do powiatu kościańskiego.
Podobny los spotkał zresztą także powiaty ostrzeszowski, odolanowski, koźmiński, grodziski czy
pleszewski, włączone także do większych powiatów, z których zostały niegdyś wydzielone104.
Na zakończenie jeszcze kilka słów o działalności inwestycyjnej kościańskiego samorządu,
który w okresie międzywojennym kontynuował chlubne tradycje jeszcze z czasów pruskich
w tym zakresie, ba, można powiedzieć, że znacznie poszerzył wachlarz municypalnych przedsięwzięć, co jednak wynikało z faktu, że najważniejsze przedsiębiorstwa komunalne odziedziczył
już po pruskim panowaniu.
Była już mowa o rzeźni, gazowni i wodociągach miejskich. W okresie międzywojennym każde z tych przedsiębiorstw było w dalszym ciągu
dochodowym biznesem dla Magistratu. Odnośnie rzeźni przypomnę tylko, że od początku lat 30.
XX w. przy zakładzie działała bekoniarnia Czesława Janickiego, która przyczyniła się do wzrostu rentowności ubojni. Natomiast w gazowni
prowadzono sukcesywne modernizacje i rozbudowę wyposażenia technologicznego. Faktem
jest, że produkcja gazu z 1915 r. została przekroczona w Kościanie dopiero w 1927 r. (448 346 m3),
a więc na krótko przez wielkim kryzysem gospodarczym, ale nie stanęło to na przeszkodzie, aby
w piecowni zainstalować nowy piec retortowy,
wybudować magazyn i budynek administracyjny oraz składnicę węgla. W efekcie poczynionych
inwestycji wytwórczość gazu w 1938 r. mogła
osiągnąć już 540 000 m3, a pamiętać trzeba, że rok
wcześniej gazowni przybył poważny konkurent
w postaci energii elektrycznej. W 1937 r. wybudowano bowiem linię napowietrzną 15 kV do
Czempinia i Kościana, jako odgałęzienie powstałej już w 1927 r. linii 15 kV z Poznania (Zakłady
Hipolita Cegielskiego) do Mosiny. Wprawdzie
już wcześniej w Kościanie istniała elektrownia przemysłowa w cukrowni czy też niewielka
elektrownia w Wojewódzkim Zakładzie Psychiatrycznym, ale dopiero od 1937 r. energia
elektryczna stała się ogólnodostępna w całym

mieście. Do obsługi infrastruktury elektrycznej
w Kościanie Zarząd Miejski utworzył firmę Miejski Zakład Elektryczny105.
Nieco inaczej potoczyły się natomiast losy
miejskich wodociągów, które w okresie międzywojennym zostały poważnie rozbudowane. Okazało się bowiem, że lustro wody na pierwotnym
ujęciu przy ob. ul. Czempińskiej poważnie się obniżyło wskutek ciągłego poboru wody, co utrudniało pracę pompowni. W 1934 r. zdecydowano
się na budowę drugiej, pomocniczej stacji pomp.
Wzniesiono ją w sąsiedztwie gazowni, przy ob.
ul. ks. Piotra Bączkowskiego. W nowym budynku zainstalowano jeden gazowy agregat pompowy, przeniesiony ze starej stacji pomp, a także
zamknięty filtr ciśnieniowy „Ekonomia” z Bielska-Białej. Ujęcie to cechowało się jednak złą jakością wody, wobec czego ujmowano ją tutaj tylko
w zimie, zaś w pozostałych porach roku pracowały stare wodociągi sprzed I wojny światowej106.
Oprócz wyżej wspomnianych przedsiębiorstw
miejskich, warto też wspomnieć miejskie ogrodnictwo, założone w 1927 r. na gruntach w sąsiedztwie gazowni, a także łaźnię miejską, którą
zaaranżowano przy gazowni. Dysponowała ona
11 wannami i 18 prysznicami, umożliwiającymi
ludności nieposiadającej łazienek w domach, po
uiszczeniu niewielkiej opłaty, utrzymanie higieny osobistej107.
Bodaj największym sukcesem, gdy chodzi
o materialną spuściznę okresu międzywojennego, było dla miasta wystawienie imponującego
gmachu Państwowego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, które potocznie nazywane jest
dziś przez kościaniaków „Kolbergiem” (I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga).
O szkole średniej w Kościanie dyskutowano
wprawdzie już w XIX w., ale dopiero w okresie międzywojennym udało się spełnić postulat
utworzenia gimnazjum w mieście, obwarowany wszakże wymogiem budowy przez miasto
105

106
104

Dz.U. 1932, nr 6, poz. 35.
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A. Piwoń, W Drugiej Rzeczypospolitej, op.cit., s. 420–422;
M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa
Poznańskiego. Gazownie, t. 2: Katalog, op.cit., s. 226; Andrzej Rakuła i Edward Grześkowiak, Dystrybucja i obrót energią elektryczną na terenie działania Poznańskich Zakładów Energetycznych, [w:] 100 lat poznańskiej energetyki, pod red. Małgorzaty
Jańczak [et al.], Poznań 2004, s. 115, 119–120.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 341.
A. Piwoń, W Drugiej Rzeczypospolitej, op.cit., s. 421.
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21. Kościańska wieża wodociągowa według dokumentacji projektowej Xavera Geislera z 1907 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 272
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gmachu szkolnego, sali gimnastycznej i mieszkania dla dyrektora szkoły, a także późniejszym
partycypowaniem w utrzymaniu placówki edukacyjnej. Projekt architektoniczny budynku gimnazjalnego wykreślił poznański architekt Marian
Andrzejewski, który notabene w neobarokowym
kostiumie budowli zdradził ewidentnie swoje
fascynacje neobarokiem wilhelmińskim, a może
po prostu gruntowne wykształcenie architektoniczno-budowlane, zdobyte swego czasu na
studiach w Berlinie i Hanowerze. Faktem jest, że
w latach 20. XX w. neobarok i neorenesans były
bardzo popularne, stanowiąc odwołanie do gloryfikowanych polskich tradycji budowlanych
i kreując tym samym polską odmianę stylu narodowego, ale obiekt wzniesiony w Kościanie
zdradza do dziś wyraźną inspirację architekturą
bliską ostatnim Hohenzollernom. Być może Andrzejewski wzorował się też na innym gmachu
szkolnym z czasów pruskich, ale niezależnie od
tego, stworzył dzieło, które równie dobrze mogłoby powstać w przededniu I wojny światowej. Niemniej jednak, do budowy gmachu przystąpiono dopiero w 1924 r. na terenie dawnego
cmentarza katolickiego, przygotowując plac budowy i zwożąc niezbędny budulec. Zakończenie

inwestycji nastąpiło po czterech latach, w 1928 r.,
i było świętowane uroczystym oddaniem obiektu do eksploatacji w dniu 16 października 1928 r.
Wspomnieć można, że świetne tradycje edukacyjne kościańskiego „Kolberga” sięgają już
okresu międzywojennego, kiedy to – do wybuchu II wojny światowej – maturę zdało w szkole
375 uczniów i uczennic108.
Druga połowa lat 30. XX w. przebiegała w Kościanie już pod presją zagrożenia kolejną wojną
światową, o czym mogło świadczyć powołanie w 1936 r. w mieście Funduszu Obrony Narodowej, gromadzącego środki finansowe na
dozbrojenie polskiej armii. Działania związane
bezpośrednio z zagrożeniem militarnym ze strony Niemiec podjęto nieco później, gdyż dopiero
w maju 1939 r., kiedy to w pozbawionym garnizonu wojskowego mieście, sformowano Batalion Obrony Narodowej „Kościan”, składający
się z trzech kompanii strzeleckich: „Czempiń”,
„Kościan” i „Śmigiel”. Kolejne miesiące przyniosły dalszą niepewność, ale kiedy w końcu sierpnia 1939 r. starosta kościański Tadeusz Karpiński
ogłosił apel o kopanie rowów przeciwczołgowych
w okolicach Czacza (Czacz) i Krzywinia, można
było spodziewać się już tylko najgorszego109.
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Bogusław Polak, Szkolnictwo średnie w Kościanie 1920–1939,
[w:] Gimnazjum i Liceum w Kościanie w latach 1920–1993,
pod red. Bogusława Polaka, Kościan 1993, s. 21–22; Marian
Olszewski, Marian Andrzejewski, [w:] Wielkopolski słownik
biograficzny, pod red. Antoniego Gąsiorowskiego i Jerzego
Topolskiego, Warszawa – Poznań 1981, s. 25–26; zob. też:
Przywołane z historii. Ocalone z pamięci. Gimnazjum i liceum
w Kościanie w latach 1923–2013, pod red. Violetty Julkowskiej,
Kościan 2013.
Szerzej zob.: Piotr Bauer, Batalion Obrony Narodowej „Kościan”
w 1939 roku, Kościan 1989; A. Piwoń, Zarządzenia władz administracyjnych powiatu kościańskiego z końca sierpnia 1939 r., „Rocznik Leszczyński”, Leszno 1978, t. 2, s. 211–232.
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Pod okupacją hitlerowską

Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 r.
wywołał w Kościanie, jak w wielu innych miastach Wielkopolski panikę, którą pogłębiali
uciekinierzy polscy z miast pogranicza polsko-niemieckiego, ciągnący na wschód, w kierunku
Warszawy. Niemniej jednak przez kilka pierwszych dni konfliktu w Kościanie trwała planowa ewakuacja urzędników, akt etc., a dopiero
4 września ułani z 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego z leszczyńskiego garnizonu dokonali planowego wysadzenia mostów drogowych i kolejowych na Obrze,
wycofując się następnie w kierunku Śremu.
Pierwsi żołnierze Wehrmachtu wkroczyli do
bezbronnego miasta 7 września, nakazując mianowanemu ad hoc komisarycznemu burmistrzowi Feliksowi Makowskiemu natychmiastowe
wykonanie prowizorycznych przepraw mostowych przez Obrę, aby do miasta mogły przybyć
regularne jednostki wojska. Teraz Polacy musieli w ciągu dnia prowizorycznie zrekonstruować
wysadzone kilka dni wcześniej mosty i 8 września miasto zostało zajęte formalnie przez Wehrmacht. W tym samym dniu wojenny komendant
Kościana porucznik Otto Sinz mianował niemiecki zarząd miasta, co nie było skądinąd łatwe ze
względu na niewielką, kilkudziesięcioosobową
grupę cywilnych Niemców w Kościanie. Stanowisko burmistrza powierzono zatem nauczycielowi
Wilhelmowi Heinze, a jego zastępstwo emerytowanemu pielęgniarzowi Johannowi Eichlerowi
oraz malarzowi Brunonowi Mrukowi. Równocześnie do miasta przybyli też pierwsi esesmani, odpowiedzialni za formowanie Tajnej Policji
Państwowej (Geheime Staatspolizei), czyli gestapo,
poczęto tworzyć Policję Porządkową (Schutzpolizei), zaś w powiecie kościańskim żandarmerię. W dniu 17 września przybył do Kościana dr

Helmut Liese, który został pierwszym nazistowskim landratem (starostą) powiatu kościańskiego, a od 1942 r. funkcję tę do końca wojny sprawował ziemianin Max von Lorenz110. Notabene
do urzędu landratury nowe władze niemieckie
przywiązywały od początku olbrzymie znaczenie, o czym świadczy fakt, że już w 1940 r. zlecono renomowanemu biuru architektonicznemu
Böhmer & Petrich z Berlina opracowanie szeregu
koncepcji architektonicznych dla nowego gmachu Starostwa. Z planów tych, których pokłosiem
jest zbiór inwentaryzacji i szkiców architektonicznych przechowywanych w Berlinie, ostatecznie nic jednak nie wynikło111.
Tymczasem w Kościanie od pierwszych dni
okupacji rozpoczął się wojenny terror. Konfiskowano i niszczono polskie księgozbiory, zabierano
radioodbiorniki, przemianowano ulice, nadając
im patronaty pruskich i nazistowskich bohaterów, a szkoły pozamykano, uniemożliwiając nawet podstawową edukację. Przystąpiono też natychmiast do brutalnych egzekucji publicznych,
z których pierwsza odbyła się już 2 października. Władzom niemieckim chodziło z jednej strony o zastraszenie ludności polskiej, z drugiej zaś
o wyeliminowanie potencjalnych inspiratorów
konspiracji czy też oporu. Spore znaczenie miały
też donosy i skargi części ludności niemieckiej,
chowającej urazy względem polskich sąsiadów
jeszcze z okresu międzywojnia tudzież pierwszych dni światowego konfliktu. W efekcie dla
nazistów nie miał znaczenia wiek, zawód czy
nawet arystokratyczne pochodzenie stawianych
110
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J. Zielonka, Kościan w latach wojny i okupacji (1939–1945), [w:]
Historia Kościana, t. 2, op.cit., s. 445–447 (powyższe informacje).
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=61&
D1=B%F6hmer+%26+Petrich&D2=&D3=Landratsamt%2C+K
osten (dostęp: 8.08.2016).
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22. Kadra niemieckiej szkoły podoficerskiej w Kościanie, 1941 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 161, poz. 4

przed plutonem egzekucyjnym przy kościańskim ratuszu. W ten sposób 2 października, po
sfingowanym procesie rozstrzelano osiem osób,
w tym m.in. 18-letniego harcerza Ludwika Kaczmarka z Kościana, 24-letniego robotnika Ludwika Cichorzewskiego z Kokorzyna (Kokorzyn/Hildingen), ale także dyrektora Poczty w Kościanie
Stanisława Pabiszczaka czy też hrabiego Władysława Kościelskiego z Sepna (Gross Sepno). Z kolei
23 października śmierć przed ratuszem poniosło
kolejne 18 osób, a samą egzekucję musieli obserwować nie tylko mieszkańcy Kościana, ale także
ludność z powiatu. Wśród rozstrzelanych znaleźli się wówczas m.in. ziemianin i powstaniec wielkopolski Edward Brzeski z Oborzysk Starych (Alt
Oborzysk), baron Mieczysław Chłapowski z Kopaszewa, ale także dyrektor Komunalnej Kasy
Oszczędności w Kościanie Jan Hejnowicz, kierownik szkoły powszechnej Jan Hoeﬀner z Kościana, dyrektor gimnazjum Zygmunt Irżabek,
emerytowany inspektor szkolny Edmund Sowiński czy też lekarz weterynarii Eryk Smorowski.

Oprócz wspomnianych wyżej egzekucji publicznych, prowadzone były też egzekucje masowe bez rozgłosu, jak odbyło się to w listopadzie
1939 r. w Parku Miejskim w Kościanie czy też
w lasach koło Poznania (po II wojnie światowej
przeprowadzono ekshumacje oraz inwentaryzację tych mogił na terenie miasta i urządzono uroczysty pochówek)112; przedstawicieli inteligencji
wywożono również do obozu koncentracyjnego
w Dachau. Jednak najbardziej okrutnej zbrodni
dokonano na pacjentach działającego w Kościanie Wojewódzkiego Zakładu Psychiatrycznego,
kontynuującego służbę medyczną placówki powstałej jeszcze w czasach zaborów. Położenie
ośrodka i wielkość założenia urbanistycznego
sprawiały, że obiekty kościańskiego szpitala doskonale nadawały się na wojskowe koszary, co
nie umknęło uwadze Wehrmachtu. Wojsko poczęło czynić zatem starania o pozyskanie kompleksu
dawnego Wojewódzkiego Zakładu Psychiatrycz112

J. Zielonka, Kościan w latach wojny i okupacji (1939–1945),
op.cit., s. 449–451.
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23. Nowa lokomotywownia
prostokątna w Kościanie, 1943 r.
APL, Jerzy Zielonka
– spuścizna (dziennikarz
„Panoramy Leszczyńskiej”),
teczka 161, poz. 8

nego na swoje potrzeby, ale na przeszkodzie stali
nerwowo i umysłowo chorzy pacjenci, których
w październiku 1939 r. było 612. Ostatecznie postanowiono zgładzić większość chorych, z których 534 osoby w drugiej połowie stycznia 1940 r.
wywieziono do lasu pod Jarogniewicami (Jarogniewice/Jauernitz), gdzie w specjalnych samochodach zostali zagazowani i pogrzebani w lesie.
Notabene metodę tę wypróbowano po raz pierwszy na pacjentach placówki w Owińskach, tyle że
zbrodni dokonano na terenie Fortu VII w Poznaniu. Na tym w Kościanie jednak się nie skończyło,
gdyż wypraktykowany na polskich pacjentach
proceder masowego uśmiercania posłużył później jeszcze, w lutym i marcu, do kolejnych mordów na chorych nerwowo i psychicznie, sprowadzanych do grodu nad Obrą z innych zakładów
psychiatrycznych w północnych Niemczech.
Ogółem w kilku transportach przewieziono do
Kościana 2750 pacjentów, których uśmiercono
przez zagazowanie w lasach pod Stęszewem
(Stenschewo)113.
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Zob.: H. Florkowski, Zagłada psychicznie chorych w Kościanie
w 1939 r., [w:] Pamiętnik XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, Szczecin 1977, s. 355–358; Sto lat kościańskiej
psychiatrii 1893–1993, pod red. H. Florkowskiego, Kościan
1993; J. Zielonka, Marian Talar, Kościan Wojewodschafts-Krankenhaus für psychisch Kranke, [w:] Zagłada chorych psychicznie
w Polsce 1939–1945. Die Ermordung der Geisteskranken in Polen
1939–1945, pod red. Zdzisława Jaroszewskiego, Warszawa
1993, s. 102–108.

Wraz z wymordowaniem pacjentów szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych, cały
kompleks szpitalny został przekazany Wehrmachtowi, który po pracach remontowo-adaptacyjnych obsadził budynki wojskiem i zorganizował w Kościanie szkołę podoficerów piechoty.
Tym samym miasto, po niemal 100 latach, stało
się ponownie ośrodkiem garnizonowym. Notabene w organizacji placówki edukacyjnej dla
podoficerów przydatne okazało się teraz wystawione w latach 20. XX w. tak dużym wysiłkiem
finansowym miasta gimnazjum, w czasie wojny
nieczynne i wykorzystywane właśnie do zajęć
z wojskowymi114.
Adaptacja do funkcji koszarowej dawnego
kompleksu szpitalnego dla nerwowo i psychicznie chorych należała do niewielu poważniejszych
przedsięwzięć budowlanych w trakcie okupacji. Była wszak już mowa o prowizorycznej odbudowie mostów na Obrze, co było szczególnie
ważne w odniesieniu do mostów kolejowych na
trasie Wrocław – Poznań, które po uszkodzeniu
ich przez Polaków musiały być jak najszybciej
odbudowane, by były przejezdne. Przyznać też
trzeba, że na kościańskiej stacji Polacy dokonali też częściowych zniszczeń systemu sterowania ruchem kolejowym i linii telegraficznych,
114

Georg Konkiel, Die Partei im Kreise Kosten, „Kostener Heimatblätter” 1943, nr 1, s. 3–4; Marian Koszewski, J. Zielonka,
Czas wojennej zawieruchy (1939–1945), [w:] Gimnazjum i Liceum
w Kościanie 1920–1993, op.cit., s. 35–40.
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aby maksymalnie utrudnić transporty kolejowe
Niemcom, co było zresztą powszechną praktyką
stosowaną na wielu stacjach poznańskiego okręgu dyrekcyjnego. Tymczasem magistralna linia
Wrocław – Leszno – Poznań przez Kościan należała do bardzo ważnych w powołanej w trakcie
wojny Dyrekcji Kolei Rzeszy Poznań (Reichsbahndirektion – Rbd Posen). Faktem jest, że kluczowe
dla działań wojennych szlaki żelazne w poznańskiej dyrekcji przebiegały na kierunku wschód
– zachód i to one zostały objęte przede wszystkim słynnym programem budowlanym Niemieckich Kolei Rzeszy „Otto” (Ottobauprogramm/Ottobauvorhaben), ale w Kościanie podjęto również
pewne inwestycje na stacji, których najbardziej
widocznym śladem jeszcze dziś pozostaje trójstanowiskowa lokomotywownia prostokątna z noclegownią i dyspozytornią, ulokowana w północnej części węzła kolejowego, tuż przy Kanale
Kościańskim. Stacjonujące w niej lokomotywy

spalinowe i wagony motorowe służyły m.in. do
obsługi lokalnego ruchu kolejowego115.
Budowa lokomotywowni prostokątnej na stacji była jedną z nielicznych ważnych inwestycji
budowlanych okresu hitlerowskiego w grodzie
nad Obrą. W miejskich zakładach przemysłowych: gazowni i wodociągach, a także rzeźni dokonywano jedynie najbardziej niezbędnych prac
remontowych, pozwalających na utrzymanie ich
w ruchu. Poważniejszych inwestycji nie prowadzono ze względu na wojnę, która na przełomie
1944 i 1945 r. „zbliżyła się” ponownie do Kościana, liczącego wówczas już 13 665 mieszkańców, w tym 2853 Niemców. Dotarła do miasta
po 20 stycznia 1945 r., a świadczył o niej dobitnie
m.in. ostrzał położonej na północnych przedpolach miasta wieży wodnej, w której Niemcy urządzili stanowisko obrony. Walki i potyczki o Kościan trwały trzy dni i w końcu 27 stycznia miasto
zostało zajęte przez Armię Czerwoną116.
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Hans-Wolfgang Scharf, Eisenbahnen zwischen Oder und Weichsel. Die Reichsbahn im Osten bis 1945, Freiburg 1981, s. 409, passim.
J. Zielonka, Kościan w latach wojny i okupacji (1939–1945),
op.cit., s. 456, 463.
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W nowej, ludowej rzeczywistości

Wraz z zajęciem Kościana 27 stycznia przez
Armię Czerwoną, zaczęło się liczenie wojennych
strat w mieście. Zniszczone całkowicie bądź częściowo było kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, w cukrowni spłonął magazyn cukru, zaś
w rzeźni uszkodzona była poważnie hala uboju
zwierząt. Niemcy, wzorem Polaków z 1939 r.,
wysadzili też odbudowane w trakcie wojny mosty na Obrze, zarówno te drogowe w mieście,
jak i kolejowe na linii Wrocław – Poznań (łącznie pięć przepraw mostowych na całej trasie),
tudzież z Kościana do Grodziska Wielkopolskiego (dwie przeprawy na trasie). Unieruchomiony
i poważnie uszkodzony był też zakład wodociągowy, w którego stacji pomp powybijane były
niemal wszystkie okna, zaś wieża ciśnień miała
zniszczony dach i wyrwy po sowieckim ostrzale
niemieckich obrońców. Dość powiedzieć, że sam
zbiornik wieżowy w głowicy podziurawiony był
jak sito, a w jego płaszczu naliczono aż 17 otworów po różnego typu pociskach. Do tego wszystkiego dodać wypada, że adaptowany na koszary dawny Wojewódzki Zakład Psychiatryczny
był poważnie zdewastowany, a jego urządzenia
– w związku ze zmianą funkcji – zostały usunięte. Podobnie sytuacja wyglądała w różnych
zakładach przemysłowych, z których Niemcy
ewakuowali część najnowocześniejszych i najcenniejszych maszyn względnie urządzeń technologicznych. Ogółem straty materialne w Kościanie
w 1945 r. obliczano na 39 mln zł, co miało stanowić ok. 70% wartości komunalnego majątku117.
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K. Zimniewicz, Uruchamianie organizmu miejskiego. Konstytuowanie się władz, [w:] Historia Kościana, t. 2, op.cit., s. 463, Henryk Zięba, Monografia Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Poznaniu. Okres 1945–1992, Poznań 1993, s. 82; APL, Akta
miasta Kościan, sygn. 1473, sprawozdanie Wodociągów Miejskich do Zarządu Miejskiego w Kościanie z 21 III 1945 r.

Natychmiast po zakończeniu okupacji hitlerowskiej przystąpiono w Kościanie do organizowania nowych władz polskich. W końcu stycznia powstał Tymczasowy Komitet Narodowy
pod przewodnictwem inż. Stefana Nowackiego,
na początku lutego w Kościanie urzędował też
już starosta Karol Fischbach. Polska administracja cywilna współpracowała z radziecką administracją wojskową, zwłaszcza z kapitanem Leonowem, który był wojennym komendantem
Kościana. Z jednej strony podjęto działania związane z zabezpieczeniem aprowizacji dla ludności, z drugiej zaś pracowano intensywnie nad
uruchomieniem miejskich zakładów przemysłowych oraz odbudową grodu nad Obrą. W efekcie, po doraźnych pracach remontowych i zaspawaniu otworów i wyrw w zbiorniku wieżowym,
już 14 lutego pracę mógł wznowić centralny system wodociągowy. Notabene nie pracował jednak długo, gdyż w 1946 r. pękło dno szybu pompowego i stacja pomp przy ob. ul. Czempińskiej
została unieruchomiona. Równolegle ruch wznowiła miejska gazownia, która w 1946 r. z produkcją rzędu 672 665 m3 zajęła wówczas – pod względem wielkości wytwórczości – 36. miejsce wśród
136 działających w tym roku w Polsce gazowni.
Pracowała rzeźnia, przy wysadzonych mostach
drogowych wykonano prowizoryczne drewniane kładki, podejmując stopniową odbudowę drogowych przepraw, a władze Dyrekcji Okręgowej
Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu przystąpiły do odbudowy mostów kolejowych i prac
porządkowych w obrębie stacji118.

118

K. Zimniewicz, Uruchamianie organizmu miejskiego, op.cit.,
s. 464–465, M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego
Księstwa Poznańskiego. Gazownie, t. 2, op.cit., s. 226; APL, Akta
miasta Kościan, sygn. 1474.
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Wraz z postępującą intensywnie odbudową miasta, następowała też normalizacja życia w Kościanie. Uruchamiano szpitale, w kwietniu 1945 r. swe
podwoje otworzył już dla pierwszych pacjentów
Wojewódzki Zakład Psychiatryczny, a 4 kwietnia
oddano do użytku wyremontowane gimnazjum
i liceum oraz szkoły podstawowe. W tym samym
czasie wybrano członków Miejskiej Rady Narodowej (MRN), a stanowisko burmistrza objął Jan
Witkowski. Sukcesywnie ruszały też zakłady przemysłowe, jak mleczarnia, dawna fabryka cygar czy
cukrownia. Równocześnie, wskutek naturalnej reakcji na wojenną politykę eksterminacyjną, rosła
też szybko liczba urodzeń i ludności w mieście.
Co prawda w 1946 r. żyło w Kościanie ok. 10,8 tys.
mieszkańców, ale w 1958 r. już 15,2, w 1976 r. –
20,3, zaś w przeddzień upadku PRL-u, w 1988 r.
odnotowano 23,4 tys. kościaniaków. Jakkolwiek
zjawisko istotnego rozwoju demograficznego
uznać trzeba za pozytywne dla miasta, to jednak
komplikowało ono równocześnie sytuację Kościana pod względem gęstości zaludnienia. Gród nad
Obrą należał bowiem do tych ośrodków miejskich,
które już w okresie zaborów symbolicznie jedynie
zwiększyły powierzchnię swego okręgu administracyjnego. Ta niekorzystna tendencja utrzymała
się później w międzywojniu, a potwierdziły ją tylko lata Polski Ludowej. Efekt był wszakże taki, że
w 1988 r. na obszarze 7 km2 stłoczone było niemal
23 500 ludzi, co dawało uśrednioną gęstość zaludnienia 3344 osoby na km2 119.
Rosnąca liczba ludności wymagała szeregu inwestycji w zakresie miejskiej infrastruktury technicznej, a także budownictwa mieszkaniowego.
Wspomniałem już, że w 1945 r. uruchomiono ujęcie wody przy ob. ul. Czempińskiej, jednak już
w 1946 r. było ono nieczynne wskutek poważnej
awarii. W związku z tym problemem zdecydowano się na wiercenie nowej studni w odległości
ok. 100 m od pomocniczej stacji pomp, później
przystąpiono jeszcze do wiercenia kolejnej, tym
razem o głębokości 150 m, ale nie zmieniło to faktu, że zakład wodociągowy sprzed I wojny światowej i pomocnicza stacja pomp przy ob. ul. ks.
Piotra Bączkowskiego nie były już w stanie sprostać zapotrzebowaniu na wodę rozrastającego się
szybko miasta. W konsekwencji konieczne stały

się znacznie szersze inwestycje w infrastrukturę wodociągową Kościana. Na przełomie lat 60.
i 70. XX w. ruszyło nowe ujęcie wodociągowe,
czyli tzw. „Łazienki”, bazujące na studniach głębinowych w obniżeniu Obry. Równocześnie rozpoczęto poszukiwania terenu wodonośnego w rejonie Kurzejgóry, choć budowa i uruchomienie
nowego i największego ujęcia wraz z wodociągami
nastąpiło tutaj dopiero po upadku PRL-u, w 1996 r.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w latach
1975–1991 kościańskie wodociągi wchodziły
w skład większego przedsiębiorstwa, którego
ostateczna nazwa brzmiała Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą
w Lesznie120.
W gaz zaopatrywała Kościan w dalszym ciągu
gazownia klasyczna z początku XX w., wytwarzająca gaz świetlny z węgla, ale w 1968 r. – z powodu trudności z pokryciem zapotrzebowania
na gaz klasyczny – uruchomiono mieszalnię gazu
propan-butan-powietrze, działającą do 1975 r.,
kiedy to stary zakład wyłączono z eksploatacji,
a w Kościanie nastąpiło przejście na gaz ziemny.
Poprzedziło je wybudowanie stacji redukcyjno-pomiarowych I i II stopnia121.
Efektem unieruchomienia gazowni klasycznej
i przejścia Kościana na zasilanie gazem ziemnym
była m.in. elektryfikacja ulicznego oświetlenia.
Energia elektryczna była w Kościanie publicznie
dostępna wprawdzie już w przededniu II wojny
światowej, ale od 1948 r. zaopatrzeniem miasta
w prąd elektryczny zajmowało się Zjednoczenie
Energetyczne Okręgu Poznańskiego, obejmujące swym zasięgiem działania niemal całą Wielkopolskę. Od 1952 r. w Kościanie funkcjonował
Zakład Sieci Elektrycznych, obsługujący też sąsiednie powiaty122.
Niezwykle istotnym problemem, gdy chodzi
o miejską infrastrukturę techniczną, był brak centralnego systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków, co skutkowało zanieczyszczaniem
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K. Zimniewicz, Powierzchnia i ludność miasta, [w:] Historia Kościana, t. 2, op.cit., s. 466–470.
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APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1473, sprawozdanie kierownika Wodociągów Miejskich z kwietnia 1946 r.; Jan Kozak, Infrastruktura komunalna i budownictwo mieszkaniowe, [w:]
Historia Kościana, t. 2, op.cit., s. 470–471; Zbigniew Gryczka,
100-lecie wodociągu leszczyńskiego 1899–1999. Zarys dziejów wodociągów i kanalizacji, Leszno 1999, s. 37–46.
130 lat gazownictwa w Lesznie 1865–1995, Leszno 1995, s. 8.
A. Rakuła i E. Grześkowiak, Dystrybucja i obrót energią elektryczną, op.cit., s. 128–139.

W NOWEJ, LUDOWEJ RZECZYWISTOŚCI
rzeki Obry. Oprócz ścieków sanitarno-bytowych,
do Obry trafiały również nieczystości z zakładów
przemysłowych, co jeszcze bardziej pogarszało
sytuację. Dlatego też w latach 50. XX w. przystąpiono do projektowania systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalnią ścieków, a realizację
projektów przeprowadzono w dwóch etapach.
Najpierw, w latach 1962–1967, skanalizowano
prawobrzeżną część Kościana i zbudowano mechaniczną oczyszczalnię ścieków w pobliżu Sierakowa, a następnie, w latach 1967–1972, wykonano kompleksową kanalizację lewobrzeżnej
części miasta. Do 1975 r. ukończono też prace
kanalizacyjne w przemysłowym rejonie miasta
– Kurzagóra.
Poprawa i modernizacja miejskiej infrastruktury technicznej były niezbędne w związku
z rosnącym zaludnieniem ośrodka, co z kolei
przekładało się na rozwój budownictwa mieszkaniowego. W latach 1945–1989 powstało w Kościanie kilka tysięcy nowych mieszkań, przy
czym krótko po II wojnie światowej były to
w większości jeszcze domy jednorodzinne, natomiast w późniejszym okresie powszechne stało
się budownictwo wielorodzinne w postaci bloków mieszkalnych z wielkiej płyty. Wynikało to
przede wszystkim z działalności inwestycyjnej
powstałej w 1958 r. Spółdzielni Mieszkaniowej
„Tęcza”. To jej Kościan zawdzięcza m.in. ob. os.
Piastowskie, choć inwestycje mieszkaniowe prowadziły również duże przedsiębiorstwa przemysłowe, żeby wspomnieć kościańską cukrownię czy zakłady tytoniowe. Faktem jest jednak,
że gwałtowny przyrost liczby mieszkańców powodował mimo wszystko głód mieszkaniowy,
a z chwilą upadku PRL-u na własne lokum oczekiwało jeszcze 2500 ludzi123.
Jak już wspomniałem, wraz z końcem II wojny światowej uruchomiono również Wojewódzki Zakład Psychiatryczny, którego szefem został
dr Oskar Bielawski (1891–1973). Bardzo szybko
podjął on szereg reform, które z kościańskiego
zakładu uczyniły nowoczesną placówkę leczniczo-rehabilitacyjną. Dotychczasowy szpital przekształcił on w rodzaj sanatorium dla umysłowo i nerwowo chorych, dysponujący szeregiem
oddziałów: w Wonieściu, Spławiu, Siekowie,
123

J. Kozak, Infrastruktura komunalna, op.cit., s. 471–475 (powyższe informacje).
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Mościszkach i Cichowie. Nowatorskie pomysły
dr. Bielawskiego zostały w latach 70. XX w. zarzucone poprzez likwidację części oddziałów.
W tym czasie placówka nosiła zresztą już nazwę
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych, co stanowiło dobitnie o zaniechaniu
idei sanatoryjnej124. Równolegle z uruchomieniem placówki psychiatrycznej, od 1945 r. w Kościanie ruszyła również zawieszona w okresie
okupacji edukacja. Oprócz szkół podstawowych
uruchomiono oczywiście prestiżowe przedwojenne Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki,
po wojnie funkcjonujące jako Państwowa Szkoła
Ogólnokształcąca, która w 1966 r. doczekała się
swojego patrona i od tej pory funkcjonowała jako
Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga.
Ponadto powstały i działały też szkoły o profilu
zawodowym, w tym – szczególnie istotna w Kościanie – Szkoła Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, później Medyczne Studium Zawodowe.
Warto też zauważyć, że pod koniec PRL-u, czyli
w 1985 r., miasto otrzymało dużą i nowoczesną
placówkę edukacyjną, a mianowicie Szkołę Podstawową nr 6 im. Feliksa Stamma. Powstała ona
na ob. os. Jagiellońskim, jej powierzchnia użytkowa sięgała 7000 m2, natomiast 38 000 m3 wynosiła jej kubatura125.
Na zakończenie jeszcze kilka zdań o życiu
kulturalnym w Kościanie, którego tradycje sięgały również czasów zaborowych, a później były
kontynuowane w okresie międzywojennym. Ich
sukcesorem były przede wszystkim zespoły muzyczne, w tym znane i cenione Chór Mieszany
„Lutnia”, założony już w 1875 r., oraz Chór Męski „Arion”, sięgający swymi początkami 1925 r.
Działało też pamiętające jeszcze lata 20. XX w. Towarzystwo Mandolinistów „Lira” skupione przy
kościańskiej cukrowni, a także orkiestry dęte
Ochotniczej Straży Pożarnej przy tejże cukrowni
oraz Orkiestra Dęta kościańskiej placówki psychiatrycznej. Wspomniane zespoły znane były
w Kościanie z regularnych koncertów, dawanych
także poza granicami miasta.
124

125

Zob.: H. Florkowski, Oskar Bielawski (1891–1973) i jego formy
opieki psychiatrycznej, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kościańskiej 1971–1974”, Kościan 1975, s. 73–87; Sto lat
kościańskiej psychiatrii 1893–1993, op.cit.
Leon Chojnacki, Oświata, [w:] Historia Kościana, t. 2, op.cit.,
s. 482–491; https://zs3koscian.edupage.org/about/?subpage=2
(dostęp: 9.08.2016).
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Jednocześnie, wraz z końcem II wojny światowej, w mieście powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna, która w 1946 r. posiadała w swych
zbiorach już ponad 1500 woluminów. W 1949 r.
powołano do życia także Miejską Bibliotekę Publiczną, w 1956 r. połączoną z Biblioteką Powiatową w jedną instytucję. Biblioteka borykała się
z problemami lokalowymi od początku swego
istnienia aż do 1974 r. Wówczas to placówka została translokowana do całkowicie przebudowanego i adaptowanego do funkcji bibliotecznych
zboru ewangelickiego, który po 1945 r. – w związku z brakiem ewangelików w mieście – nie pełnił
już funkcji świątyni protestanckiej. Co prawda
o przejęcie opuszczonego kościoła starała się już
w 1946 r. parafia rzymskokatolicka, ale ostatecznie budynek popadł w ruinę, a jego przebudowa
i adaptacja do nowych funkcji uratowała obiekt
przed całkowitą zagładą. Natomiast znacznie
później, gdyż dopiero w 1981 r., Miejska Rada
Narodowa w Kościanie zdecydowała się utworzyć w Kościanie placówkę muzealną, ulokowaną w pomieszczeniach ratusza. Przyznać jednak
trzeba, że placówka ta, choć powstała dopiero na
początku lat 80. XX w., to jednak bardzo szybko
zgromadziła bardzo pokaźną i cenną kolekcję muzealiów związanych z grodem nad Obrą i regionem. Oprócz wartościowych pamiątek historycznych, zabytków archeologicznych etc., Muzeum
posiada również wielki zbiór starych fotografii
i pocztówek z Kościana oraz regionu, mający
nieocenioną wartość poznawczą. W dużej mierze to zasługa działającego prężnie już od 1961 r.
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
(TMZK), którego inicjatorami byli Józef Albiński,
Henryk Florkowski, Bolesław Igłowicz, Marian
Koszewski i Marian Tucholski. To oni już w latach 60. XX w. zaangażowali się w propagowanie
historii miasta i regionu, stanowiąc forpocztę powszechnego dziś zjawiska coraz głębszego zainteresowania historią małych ojczyzn, umiłowania
stron rodzinnych. Rola i ranga TMZK w Kościanie jest trudna do przecenienia, a o zaangażowaniu członków Towarzystwa w działalność popularyzatorską i naukową świadczą choćby liczne
konferencje i organizowane odczyty, a przede
wszystkim imponujący dorobek w postaci publikacji, których lista obejmuje szeroki wachlarz
zagadnień z historii, przyrody i gospodarki

regionu. Zdaje się, że w tym względzie Kościan
już na długo przed upadkiem komunizmu mentalnie był bliski ideom zachodnioeuropejskim, ba,
paradoksalnie właśnie niemieckiemu pojmowaniu umiłowania owego słynnego Heimatu, czyli
stron rodzimych. Wśród członków TMZK odnaleźć można osoby o bardzo znaczącym i interesującym dorobku naukowym, jak choćby znanego
publicystę i dziennikarza Jerzego Zielonkę, swego czasu nawet kandydata do Senatu w 1989 r.126
W 1989 r. zapoczątkowana została nowa droga
rozwoju Kościana, która podobnie jak w i innych
miastach polskich przebiegała pod znakiem sukcesów i porażek, prowadząc jednak sukcesywnie
ku nowoczesnemu i dobrze zorganizowanemu
ośrodkowi miejskiemu. Przemiany gospodarcze
zapoczątkowane w całym kraju doprowadziły
do upadku historycznie ukształtowanych i związanych z miastem przedsiębiorstw. Nie ma już
w Kościanie cukrowni, po której zachowano jedynie najcenniejsze relikty i olbrzymi komin przemysłowy, nie ma fabryki wyrobów tytoniowych
czy zakładów mięsnych. To wysoka cena przemian polityczno-gospodarczych po 1989 r., którą zapłaciły także inne miasta i regiony w Polsce.
Z drugiej zaś strony postępowała szybko modernizacja miejskiej infrastruktury technicznej, stopniowo podnosiła się estetyka terenów zielonych
i całego miasta. Dziś Kościan to zielone tereny
nad Obrą czy zrewitalizowany Park Miejski im.
Kajetana Morawskiego, z przystanią kajakarską
nad Obrą. W sercu historycznego miasta do dziś
podziwiać można cenny z historycznego i architektonicznego punktu widzenia kompleks zakładu psychiatrycznego z XIX w., tonący w parkowej zieleni, podziwiać można inne zabytkowe
budowle, jak choćby gotycki kościół farny pw.
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej czy
XIX-wieczny ratusz. Do tego wszystkiego doszła
niedawno kolejna perełka, jaką jest zrewitalizowana i adaptowana do nowych funkcji miejska
wieża wodna, wznosząca się w północnej części
miasta, niczym skromniejsza kopia londyńskiego
126

Krystyna Winowicz, Kultura, [w:] Historia Kościana, t. 2,
op.cit., s. 491–497; eadem, Towarzystwo Mandolinistów „Lira”
w Kościanie 1923–1973, Kościan 1993; K. Zimniewicz, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej (1961–1976), „Rocznik
Leszczyński”, Leszno 1977, t. 1, s. 333–346; wykaz publikacji TMZK: http://tmzk.pl/Chronologicznie_ecd.html (dostęp:
10.08.2016).

W NOWEJ, LUDOWEJ RZECZYWISTOŚCI
Tower Bridge. Kultywowana jest tradycja i zamiłowanie do regionalnej historii, czego dowodem
jest choćby działalność wydawnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Dziś kolejną cegiełkę do dziejach miasta, które odeszły już
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do przeszłości, dokłada też Archiwum Państwowe w Lesznie, którego bogate zasoby archiwalne
związane z Kościanem obejrzeć można – w niewielkim ułamku – w postaci reprodukcji dokumentów zamieszczonych w niniejszej publikacji.
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Komentarz redakcyjny do tłumaczeń dokumentów łacińskich

–

–
–
–
–
–
–

Nawiasami kwadratowymi objęto uwagi i komentarze tłumacza obejmujące:
opisowe tłumaczenie formuły „ad relationem” lub „relatio”, podawanej od połowy XV w. przez
kanclerza lub podkanclerzego królewskiego, który przez tę formułę wyrażał swą zgodę na wydanie dokumentu po stwierdzeniu, że w niczym nie narusza on postanowień praw stanowionych;
formuła oznaczała też, że dokument został wydany przez króla, ale za radą i przyzwoleniem rady
królewskiej,
opisowe tłumaczenie dat zapisanych łacińskimi nazwami dni tygodnia i nazwami świąt kościelnych,
słowa lub całe zwroty, zrekonstruowane hipotetycznie na podstawie kontekstu, z powodu fizycznego uszkodzenia dokumentu i braku całych fragmentów zapisu,
opisy pieczęci, a także informacje znajdujące się na odwrociach dokumentów,
nazwiska postaci historycznych, w dokumentach przedstawionych tylko imieniem, znane z innych
źródeł,
nazwiska osób lub nazwy miejscowości trudne do odczytania w sposób jednoznaczny bądź znalezione w innych źródłach,
znaczenia słów nie stosowanych już dziś powszechnie, jak „intromisja” czy „libertacja”.
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Część II
Materiały archiwalne
do dziejów Kościana
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MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW KOŚCIANA

Król Kazimierz Jagiellończyk zwalnia od wzajemnego cła mostowego Wschowę i Kościan, Piotrków, 5 V 1488.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (APZG), Akta miasta Wschowa, sygn. 7 D.
Kazimierz, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski i pruski, pan i dziedzic. Wiadomym
czynimy tym naszym pismem wszystkim obecnym i przyszłym, którzy będą czytać ten dokument, że
ponieważ między sławetnymi rajcami naszych miast Wschowy z jednej i Kościana z drugiej strony
powstał spór względem wzajemnego opłacania cła mostowego, dlatego mianowicie, że mieszczanie
kościańscy mieszczanom wschowskim dokądkolwiek idącym przez Kościan i tak samo wschowscy
kościańskim idącym przez Wschowę, nawzajem kazali płacić cło mostowe. My prawdziwie troszcząc
się o stan tych wspomnianych miast, które obok siebie leżą w granicach naszego królestwa, i zabiegając o to, aby wspólnie mogły odzyskać dość wielkie siły do budowy fortyfikacji, tj. wałów i palisady, potrzebnych do obrony w niebezpieczeństwie, razem z radą naszą królewską postanowiliśmy
i uchwaliliśmy, aby mieszczanie wschowscy, dokądkolwiek idący w celach handlowych przez Kościan
i wzajemnie kościańscy idący przez Wschowę, pozostawali między sobą wolnymi od płacenia tego cła
mostowego. Jednak wszyscy inni, którzy przez wspomniane miasta będą dokądkolwiek podróżować
w celach handlowych, będą zobowiązani do płacenia tegoż cła mostowego, na którego to dokumentu
poświadczenie została do niego przywieszona nasza pieczęć. Działo się na sejmie walnym piotrkowskim w poniedziałek w dniu św. Gotarda, roku Pańskiego 1488. W obecności przewielebnego i wielebnych w Chrystusie ojców i panów: Zbigniewa, arcybiskupa kościoła gnieźnieńskiego i prymasa,
Piotra, biskupa włocławskiego, Uriela, biskupa poznańskiego, i Jana, biskupa przemyskiego, a także
wielmożnych i urodzonych Jakuba z Dębna, kasztelana i starosty krakowskiego, Macieja z Bnina, wojewody poznańskiego, Jana Amora z Tarnowa, wojewody krakowskiego, Spytka z Jarosławia, wojewody sandomierskiego, Jana Świdwy z Szamotuł, wojewody kaliskiego, Mikołaja z Brudzewa, wojewody sieradzkiego, Mikołaja z Kutna, wojewody łęczyckiego i starosty generalnego Wielkopolski, Jana
z Oporowa, wojewody brzeskiego, Mikołaja z Działynia, wojewody inowrocławskiego, Dobiesława
z Kurozwęk, wojewody lubelskiego i Jana z Pilczy, wojewody ruskiego, Jana z Ostroroga, kasztelana
poznańskiego, Rafała z Jarosławia, kasztelana sandomierskiego i marszałka naszego królestwa, Andrzeja z Szamotuł, kasztelana kaliskiego, Mikołaja z Kurozwęk, kasztelana sieradzkiego, Sędziwoja
z Czarnkowa, kasztelana gnieźnieńskiego, Stanisława z Szydłowca, kasztelana radomskiego, Ambrożego Pampowskiego, kasztelana rozpierskiego, i innych licznych wiarygodnych świadków. Wydane, tj. spisane ręką wielebnego Grzegorza z Lubrańca, proboszcza kościołów skarbimierskiego i św.
Floriana na Kleparzu, podkanclerzego Królestwa Polskiego. Za zgodą tegoż wielebnego Grzegorza
z Lubrańca, podkanclerzego koronnego [który zaświadczył, że dokument nie narusza postanowień
prawa – przyp. tłum].
Podpisał się Grzegorz, podkanclerzy
[Pieczęć średnia koronna: tarcza 4-polowa z orłem i Pogonią na przemian, w otoku napis: S KAZIMIRUS DEI GRACIA REX POLONIE MAGNUS DUX LITHWANIE ETCT]
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)

1. Król Kazimierz Jagiellończyk zwalnia od wzajemnego cła mostowego Wschowę i Kościan, Piotrków, 5 V 1488.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (APZG), Akta miasta Wschowa, sygn. 7 D
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Król Zygmunt I oznajmia władzom Kościana, że mają przedstawić przywilej niepłacenia czopowego lub podatek ten płacić, Radom, 15 I 1508.
Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), Akta miasta Kościan, sygn. I 3.
Zygmunt, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski i pruski, pan i dziedzic itd. Opatrznym burmistrzowi i rajcom naszego miasta Kościana, wiernym, miłym, łaskę naszą. Opatrzni wierni,
mili, dowiadujemy się od urodzonego Jakuba z [prawdopodobnie: Burzyna – przyp. tłum], poborcy
poznańskiego, wiernego nam, miłego, że wy nie chcecie płacić podatku naszego czopowego, uchwalonego na potrzeby nasze i Rzeczypospolitej, ani się z tego wytłumaczyć zasłaniając się tym, że podobno
jesteście wolni od płacenia tego podatku. Ponieważ jednak my nie jesteśmy pewni udzielenia szczególnego zwolnienia od podatku czopowego, dlatego nakazujemy wam, abyście nam zapłacili ten podatek
czopowy na ręce wspomnianego naszego poborcy, albo wobec nas stanąwszy, okazali dokumenty
waszego uwolnienia, z których poznamy, czy jesteście wolni od wspomnianego podatku, czy też nie
jesteście wolni. Jeśli postąpicie inaczej, postanawiamy pozywać was do sądu o zapłacenie tego podatku, na mocy prawa powszechnego naszego królestwa. Inaczej uczynić niech się nikt nie waży. Wydane
w Radomiu w sobotę najbliższą po oktawie święta Objawienia Pańskiego roku 1508 [tj. 15 stycznia –
przyp. tłum], panowania naszego pierwszego roku.
Z polecenia majestatu królewskiego
[In dorso:] Przed królem Zygmuntem o czopowe, lecz bezskuteczna obrona wolności.
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)
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2. Król Zygmunt I oznajmia władzom Kościana, że mają przedstawić przywilej niepłacenia czopowego lub podatek
ten płacić, Radom, 15 I 1508.
Archiwum Państwowe w Poznaniu [dalej: APP], Akta miasta Kościan, sygn. I 3
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Król Zygmunt I potwierdza Kościanowi prawo używania i znakowania postawu sukna (zawierającego trzydzieści łokci) znakiem S i sprzedawania go wszędzie w wyżej wymienionej mierze,
Poznań, 19 II 1513.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 5.
Zygmunt, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski i pruski itd., pan i dziedzic. Wszystkim i każdemu, wojewodom, kasztelanom, starostom, dzierżawcom królewszczyzn, podwojewodzim,
burgrabiom, burmistrzom i rajcom miast i miasteczek, gdziekolwiek w Królestwie naszym istniejących,
obecnym wzywanym szczerze i wiernym nam miłym, łaskę królewską. Szczerze i wiernie nam mili,
zeznali wobec nas smutni w narzekaniu sławetni burmistrz i rajcy naszego miasta Kościana, że mimo
iż oni sami i sukiennicy wspomnianego miasta zostali uprzywilejowani przez nas i przez naszych poprzedników w ten sposób, że ponieważ każdy postaw sukna powinien zawierać pewną miarę łokci, to
na podstawie rozporządzenia naszego i naszych poprzedników przyjął się zwyczaj, że każdy postaw
sukna przez nich wytwarzany zawiera trzydzieści łokci i jest oznaczony znakiem S koronowanym, to
jednak niejeden wątpi o tym uprawnieniu, gdyż ludzie [wybrani do tego – rekonstrukcja tłumacza],
aby teraz wozić te ich postawy sukna gdzie indziej i dokądkolwiek poza mury miasta Kościana [skarżą
się – rekonstrukcja tłum.], że są te postawy podejrzewane, jakoby nie zawierały odpowiedniej miary
łokci [i z tego powodu często są sprzedawane w ten sposób, że – rekonstrukcja tłumacza] się je wystawia i rozmierza, i że to prowadzi do wyrządzania szkody [w majątkach mieszczan posesjonatów
– rekonstrukcja tłum.] wspomnianego miasta Kościana. Ponieważ nie możemy tego znosić spokojnie
[ani tego znosić nie chcemy – rekonstrukcja tłumacza], przeto pragnąc ich przy udzielonym rozporządzeniu zachować, przekazujemy [naszą wolę – rekonstrukcja tłumacza], a jednocześnie nakazujemy
wam surowo i przypominamy, ażeby, o ile tylko postawy sukna roboty kościańskiej będą oznaczone
wspomnianym znakiem według naszego rozporządzenia, to te bez przeszkód i bez jakiegokolwiek
uszczerbku i zniszczenia i bez rozmierzania sprzedawać pozwalamy i pozwalać nakazujemy, i napominamy, aby nie były im czynione żadne trudności w ich staraniach o wprowadzenie tych zapisów.
I aby inaczej nikt nie czynił, dla łaski naszej [tj. pod groźbą utraty naszej łaski – przyp. tłum.]. Wydane w Poznaniu w sobotę najbliższą przed niedzielą Reminiscere [tj. drugą niedzielę wielkiego postu:
Wspomnij Panie – przyp. tłum.] roku Pańskiego 1513 [tj. 19 lutego – przyp. tłum.].
Za wiedzą i zgodą wielebnego w Chrystusie ojca, pana Macieja [Drzewickiego – wg ustaleń tłum.],
biskupa włocławskiego i kanclerza koronnego [który zaświadczył, że dokument nie narusza postanowień prawa – przyp. tłum.]
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)

3. Król Zygmunt I potwierdza Kościanowi prawo używania i znakowania postawu sukna (zawierającego trzydzieści łokci) znakiem S i sprzedawania
go wszędzie w wyżej wymienionej mierze, Poznań, 19 II 1513
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 5
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Król Zygmunt I nadaje burmistrzowi i rajcom Kościana prawo zakupu i sprzedaży soli w mieście i w okolicy. Uzyskane dochody należało przeznaczyć na odbudowę miasta po pożarze lub inne
potrzeby publiczne, Kraków, 9 VI 1521.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 7.
Zygmunt, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski i pruski itd., pan i dziedzic. Oznajmiamy wszystkim treścią niniejszego pisma, że mając rachunek szkód, jakie mieszkańcy naszego
miasta Kościana z powodu jego spalenia ponieśli w ich budowlach publicznych i prywatnych oraz
w majątkach, i pragnąc mieć to samo miasto, leżące przy granicach naszego królestwa, z powrotem
doprowadzonym do poprzedniego stanu i godności i przywiedzionym do obfitości w jego wspólnych
korzyściach i dochodach, a także dla pewniejszego chronienia jego mieszkańców i innych naszych
poddanych, a szukając odpowiednich środków obrony przed zbliżającym się do niego zagrożeniem,
mieć je stosowniej i lepiej wzmocnionym i zabezpieczonym przed napaścią nieprzyjacielską, daliśmy
i udzieliliśmy, jakoż i niniejszym treścią tego pisma dajemy i udzielamy burmistrzowi i rajcom tegoż
miasta Kościana, aktualnie i w każdym czasie urzędującym to, że kiedykolwiek i ilekroć tylko do tego
miasta przez woźniców i kupców albo przez innych ludzi dokądkolwiek jadących będzie przywożona sól na sprzedaż, tylko oni i nikt inny mogą tę sól od tych woźniców i kupców za pieniądze gminy
miejskiej kupować, a także ją wozami swoimi własnymi przewozić oraz dać wozić przez innych i potem tę samą sól innym ludziom tego potrzebującym sprzedawać i dostarczać lub szafować, albo ją do
kupowania i sprzedawania komuś powierzyć, to jest jednemu lub dwóm współmieszczanom swoim
kupowanie i sprzedawanie tejże soli za czynszem rocznym pozwolić, według tego jak im się będzie
widziało bardziej korzystnym. Natomiast innym ludziom, jakiej by nie byli pozycji, płci i stanu, tutejszym i obcym, bez względu na to, kim są, przy tej okazji ograniczamy prawo zakupu owej soli i jej
odsprzedawania i odsuwamy ich od jej kupowania i sprzedawania w całym tym mieście Kościanie
i na jego przedmieściach i we wsiach na przestrzeni jednej mili odległości od niego dookoła, tak w dni
targów dorocznych jak i tygodniowych i we wszystkie jakiekolwiek dni i terminy, pod karą odebrania
i konfiskaty tej soli, a także starym zwyczajem, w tym mieście Kościanie od dawna zachowywanym,
innym zabraniać pozwalamy odpowiednim i godziwym sposobem. Natomiast wspomniani burmistrz
i rajcy czynsz z tej soli pochodzący lub zysk stąd osiągany na odbudowę lub obwarowanie miasta albo
na inną potrzebę gminy miejskiej obrócić będą powinni i będą zobowiązani, pod groźbą utraty dostępu
do naszej miłej łaski. Na świadectwo tego wszystkiego została przywieszona nasza pieczęć. Wydane
w Krakowie w oktawę święta Nawiedzenia Pani Naszej, Najświętszej Maryi Panny roku 1521 [tj. 9 lipca – przyp. tłum], panowania naszego piętnastego roku.
Za wiedzą i zgodą wielebnego w Chrystusie ojca, pana Piotra [Tomickiego – wg ustaleń tłum.],
biskupa poznańskiego i podkanclerzego koronnego [który zaświadczył, że dokument nie narusza postanowień prawa – przyp. tłum.]
Piotr [Tomicki – wg ustaleń tłumacza], biskup i podkanclerzy podpisał
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)

4. Król Zygmunt I nadaje burmistrzowi i rajcom Kościana prawo zakupu i sprzedaży soli w mieście i w okolicy. Uzyskane dochody należało
przeznaczyć na odbudowę miasta po pożarze lub inne potrzeby publiczne, Kraków, 9 VI 1521.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 7
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Król Zygmunt August nadaje Kościanowi prawo odbywania cotygodniowych targów na konie i bydło w poniedziałki i prawo poboru od każdego sprzedanego konia 1 grosza, a od wołu i innego
bydła ½ grosza targowego, Warszawa, 20 XII 1563.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 16.
Zygmunt August, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski i pruski, mazowiecki,
żmudzki itd., pan i dziedzic. Wszystkim i każdemu, wszelkiego stanu, godności i znakomitości poddanym naszym, w królestwie naszym mieszkającym, łaskę naszą królewską. Wierni, mili. Podajemy
wam do wiadomości i zaświadczamy, że pozwoliliśmy i tym naszym pismem na wieczne czasy pozwalamy miastu naszemu Kościanowi, aby do tegoż naszego miasta, na wszystkie targi cotygodniowe, które zwykły się tu odbywać w każdy poniedziałek, była nieograniczona możność przybywania
i przystępu wszystkim, tak naszym, jak i zagranicznym ludziom, z końmi, wołami i innym bydłem
i zwierzętami domowymi na sprzedaż, zwyczajem innych miast, temuż miastu naszemu Kościanowi sąsiedzkich. Tak jednak, aby od każdego sprzedanego konia jeden, od wołu zaś i od innego bydła
i zwierząt domowych pół grosza opłaty o nazwie targowe było pobierane wiecznymi czasy przez
burmistrza i rajców tegoż miasta na jego odbudowę. Aby prawdziwie to dotarło do każdego, kogo to
interesuje, chcieliśmy was o tym zawiadomić, jakoż i niniejszym was zawiadamiamy. A dla oczywistej
pewności i wiarygodności tego dokumentu, nakazaliśmy na nim wycisnąć naszą pieczęć. Wydane na
sejmie walnym królestwa w Warszawie dnia 20 grudnia roku Pańskiego 1563. Panowania zaś naszego
trzydziestego trzeciego roku.
Na polecenie własne najwyższego królewskiego majestatu
[Pieczęć kancelaryjna, wyciśnięta przez papier na podkładzie lakowym]
[In dorso:] Targ cotygodniowy bydła i innych zwierząt domowych. Targ poniedziałkowy
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)
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5. Król Zygmunt August nadaje Kościanowi prawo odbywania cotygodniowych targów na konie i bydło w poniedziałki i prawo
poboru od każdego sprzedanego konia 1 grosza, a od wołu i innego bydła ½ grosza targowego, Warszawa, 20 XII 1563.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 16
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Król Zygmunt August zwraca uwagę kasztelanowi śremskiemu i staroście kościańskiemu Wojciechowi Czarnkowskiemu, aby nie dopuszczał do szerzenia się w Kościanie arianizmu, Lublin,
12 II 1569.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 17.
Zygmunt August, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski i pruski, mazowiecki,
żmudzki itd., pan i dziedzic. Urodzonemu Wojciechowi Czarnkowskiemu, kasztelanowi śremskiemu
i staroście naszemu kościańskiemu, wiernemu nam miłemu, łaskę naszą królewską. Urodzony, wierny nam miły. Przedstawiono nam zuchwałość i śmiałość pewnych mieszczan naszych kościańskich
przy wyznawanych i zaprowadzanych nowych i bezbożnych sektach, przeciwnych odziedziczonej po
przodkach religii katolickiej, które w tym naszym mieście Kościanie bardzo się już rozrosły. Oby jednak nie było takich ludzi, którzy by się nie wahali do tego miejsca wprowadzić sekty arian albo trójbożan, z wszystkich najniebezpieczniejszej, i do niej się jawnie przyznawać i jej naukę rozpowszechniać.
Ponieważ gdybyśmy się dowiedzieli o tym, że śmiałość i bezkarność tych bezbożnych sekt rozbudzają
tak wielkie i do tego bardzo haniebne wobec Boga Wszechmogącego bluźnierstwa, słusznie wywołałoby to w nas najsprawiedliwszy gniew na nich na wszystkich terenach podległych naszej władzy.
Dlatego, gdy jesteśmy poważnie zaniepokojeni o zachowanie praw boskich i państwowych naszego
królestwa, nakazujemy wierności twojej, poważnie przestrzegając, abyś wierność twoja wszystkich
i każdego mieszkańców naszego wspomnianego miasta, którzy albo sami byliby w jaki bądź sposób
ogarnięci bezbożną i występną nauką arian i do niej się przyznawali, albo nawet z nimi by współdziałali, w każdym czasie jednakowo z taką surowością karał, jaką wina każdego z nich [pociąga – rekonstrukcja tłum.] i praw naszych przepisy przewidują i wymagają. Inaczej wierność twoja, dla poczucia
obowiązku i służby nam powinnej, niech nie czyni. Wydane w Lublinie na sejmie walnym królestwa
dnia 12 miesiąca lutego, roku Pańskiego 1569, panowania naszego trzydziestego dziewiątego roku.
Franciszek Krasiński, podkanclerzy koronny podpisał
[Pieczęć kancelaryjna, wyciśnięta przez papier na podkładzie lakowym]
[In dorso:] Rozporządzenie Jego Królewskiej Mości przeciw arianom albo trójbożanom
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)
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6. Król Zygmunt August zwraca uwagę kasztelanowi śremskiemu i staroście kościańskiemu Wojciechowi
Czarnkowskiemu, aby nie dopuszczał do szerzenia się w Kościanie arianizmu, Lublin, 12 II 1569.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 17
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7. Król Jan Kazimierz zwalnia zniszczony pożarem Kościan od płacenia podatku czopowego na okres czterech lat,
Poznań, 4 V 1658.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 31
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8. Król Jan III Sobieski nakazuje Kościanowi utworzenie komory skarbowej do poboru ceł, Warszawa, 29 I 1694.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 65

81

82

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW KOŚCIANA

Przeor dominikanów w Kościanie zwraca się o wsparcie klasztoru dominikańskiego, zniszczonego wraz z kościołem podczas najazdu szwedzkiego, Kościan, 13 VI 1665.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 46.
Wszystkim i każdemu w Chrystusie. Najpierw moje przyjacielskie pozdrowienie i ochotne służby
wraz z pobożną modlitwą do nieba. Niewątpliwie nie ma w tej sąsiedniej okolicy nikogo, kto by nie
słyszał o upadłym naszym klasztorze św. Dominika w Kościanie, który razem z kościołem w nieprzyjaznym czasie został bardzo zrujnowany, a nawet zupełnie zamienił się w popiół. Ponieważ jednak
nawet wszelkie zwierzę po długim okresie katastrofy chce odzyskać i oporządzić swoje jaskinie i pomieszczenia, tym bardziej my, teraz po długotrwałym ucisku wojennym umyśliliśmy na nowo wybudować klasztor wraz z kościołem, nie tylko ku czci Boga Wszechmogącego, lecz także Najświętszej
Maryi Panny, ale z powodu niedostatku funduszy, bez dochodów z dóbr opatów i przyjaciół zakonu
św. Dominika, dokonanie tego przychodzi [z trudem – rekonstrukcja tłum.]. Aby prośby i błaganie
nasze mogły dojść przed oczy wszystkich i każdego, jakiegokolwiek by nie byli stanu i godności, niniejszym prosimy o zezwolenie obecnemu tu Adamowi Krajenskiemu na swobodne przechodzenie do
każdego miejsca i z powrotem oraz o okazanie mu dobrej woli, aby każdy człowiek mógł według swej
możności i uznania, i zgodnie z wolą Bożą wspomóc kościół jałmużną. Uczynienie tego jest wyższą
potrzebą, ponieważ z powodu działań nieprzyjaciela rozmaite murowania na kupę upadły, dlatego
chcemy i pragniemy zwrócić się szczególnie do każdego dobrego chrześcijanina, a zwłaszcza do czcicieli różańca Najświętszej Maryi Panny, od których spodziewamy się chrześcijańskiej jałmużny. A my
chcemy ją każdemu zrekompensować inaczej według możności, mianowicie otoczyć ich wszystkich
naszą codzienną modlitwą, aby im to Bóg Wszechmogący sam tu na ziemi hojnie zechciał wynagrodzić, a także aby ich stosownie do ich uczynków otoczył wieczną chwałą. Dla lepszej wiarygodności
tego pisma umocniłem je własnym podpisem i pieczęcią naszego konwentu. Wydane w Kościanie,
13 czerwca roku 1665.
Brat Fabian Kasprowicz, przeor kościański
Grzegorz [Stoiarewicz – wg ustaleń tłum. na podstawie innych źródeł] burmistrz kościański
[Pieczęcie: miasta Kościana i kościańskiego konwentu dominikanów, wyciśnięte przez papier na
podłożu lakowym]
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)

9. Przeor dominikanów w Kościanie zwraca się o wsparcie klasztoru dominikańskiego, zniszczonego wraz z kościołem podczas najazdu szwedzkiego, Kościan, 13 VI 1665.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 46
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Król August II reguluje dawne przywileje do odbywania w Kościanie czterech jarmarków rocznie, Kraków, 30 V 1702.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 70.
August Drugi, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki,
kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński i czernichowski, a także dziedziczny książę Saksonii i książę elektor. Oznajmiamy tym naszym pismem wszystkim i każdemu, kogo to interesuje. Zostały wobec nas przedłożone zapisy przywilejów miastu Kościanowi kiedyś udzielonych przez
najjaśniejszych poprzedników naszych, królów Polski, a w końcu w 1662 roku odnowionych przez najjaśniejszego niegdyś Jana Kazimierza, naszego poprzednika, po strawieniu ich ogniem w czasie wojny
szwedzkiej, zaś przez świętej pamięci Michała i Jana III i przez nas samych łaskawie zatwierdzonych,
którymi właśnie przywilejami miasto Kościan przy prawach, dochodach i targach jemu udzielonych,
łaskawie zostało utrzymane. I jednocześnie objaśniono nam imieniem tegoż miasta, że z kancelarii
koronnej na skutek niewłaściwego jej poinformowania zostały wydane pewne zapisy przywileju ponad i wbrew prawu, zwłaszcza zaś, że targi zwykły być sprawowanymi w poniedziałek po święcie św.
Marcina biskupa i wyznawcy, a także inne w poniedziałek po święcie Zesłania Ducha św. i nazajutrz po
święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. I proszono nas, abyśmy wspomniany przywilej odwołać, zatrzeć i unieważnić raczyli, i abyśmy specjalnym postanowieniem zechcieli zachować wspomniane miasto przy prawach i targach oraz przy używaniu i posiadaniu dochodów z tych targów, utrzymanych już naszym wcześniejszym przywilejem, wydanym w Warszawie dnia 26 marca roku Pańskiego
1699. Przeto stosując się do zapisu prawa państwowego, które zakazuje otrzymywania przywilejów
przeciwko istniejącym przywilejom, gdyż tak uzyskane podlegają unieważnieniu, rozkazujemy wspomniany przywilej, przez jakąkolwiek osobę jakimkolwiek sposobem byłby otrzymany, uważać za odwołany, zatarty i unieważniony, jakoż właśnie go unieważniamy i kasujemy, a wspomniane miasto
przy prawach jego nienaruszenie zachowujemy i chcemy, aby było ono tak samo zachowane przez
wszystkich, bez przeszkód naprzeciw niemu wysuwanych lub mających być wysuwanymi z powodu treści naszych zapisów, które niniejszym ogłaszamy jako nieistniejące i nieważne. Co podając do
wiadomości wszystkich, których to interesuje, a szczególnie wielmożnego Melchiora Gurowskiego,
kasztelana poznańskiego, starosty naszego kościańskiego i innych, jacy zostaną powołani, w każdym
czasie nakazujemy, ażeby zachowując i utrzymując wspomniane miasto Kościan przy prawach i przy
tym postanowieniu naszym, pilnowali tegoż zachowywania i utrzymywania przez wszystkich, dla łaski naszej. Dla wiarygodności tych słów, niniejsze pismo ręką naszą podpisawszy, rozkazaliśmy doń
przyłączyć pieczęć koronną. Wydaliśmy w Krakowie, dnia 30 miesiąca maja, roku Pańskiego 1702,
panowania zaś naszego piątego roku.
Utrzymanie miasta Kościana przy czterech jarmarkach specjalnymi przywilejami od dawna
nadanych.
August, król
Michał Augustyn Holwel, Jego Królewskiej Mości pieczęci koronnej sekretarz
[Pieczęć: wielka koronna wyciśnięta przez papier na podkładzie z czerwonego laku]
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)

10. Król August II reguluje dawne przywileje do odbywania w Kościanie czterech jarmarków rocznie Kraków, 30 V 1702.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 70
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Król Stanisław Leszczyński zwalnia Kościan od obowiązku kwaterowania i ponoszenia ciężarów na rzecz wojska, Rydzyna, 5 XII 1704.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 74.
Stanisław Pierwszy, z Bożej łaski wybrany król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, podolski, podlaski, inflancki, wołyński, kijowski, smoleński, siewierski i czernichowski. Oznajmiamy i zaświadczamy tym naszym pismem wszystkim i każdemu, kogo to interesuje, lecz
szczególnie najjaśniejszym i znakomitym, oświeconym i wielmożnym panom pułkownikom, rotmistrzom i innym wszelakim urzędnikom, że suplikowano nam w imieniu sławetnych mieszczan kościańskich, wiernych naszych poddanych, którzy przez bardzo częste różnych wojsk publiczną drogą
przechodzenie i powracanie, postoje, zajmowanie zamków blisko miasta naszego Kościana, sprawowanie rządów powszechnych, ściąganie różnych kontrybucji i wielkie zniszczenie dóbr, najbardziej są
narażeni na spustoszenie wsi Nacław, Czarkowo i Sierakowo wraz z przyległościami, należących do
tego miasta. Dlatego prośbie ich sprzyjając jako słusznej i stosownej, a także chcąc udzielać pomocy
błagającym naszym poddanym, którzy są przed wszystkim w naszym sercu, surowo od wielmożności waszych dla nagrody w obronie cierpiących poddanych żądamy, abyście mając dla nich specjalne
względy doprowadzili do uwolnienia ich od obowiązku świadczenia opłat i kwater dla wojska oraz
paszy dla koni wojskowych i od innych jakichkolwiek ciężarów. My stosownie do tak okazanej łaskawości względem tych naszych poddanych, zachowamy w sercu naszym życzliwe wspomnienie
waszych wielmożności. Dla uwiarygodnienia tego niniejsze ręką naszą królewską podpisawszy, poleciliśmy dołączyć pieczęć naszą mniejszą szambelańską. Wydane w zamku rydzyńskim dnia 5 grudnia
roku Pańskiego 1704. Panowania naszego pierwszego roku.
Stanisław, król
[Pieczęć z ukoronowanym herbem rodowym Wieniawa, wyciśnięta w czerwonym laku na papierze]
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)

11. Król Stanisław Leszczyński zwalnia Kościan od obowiązku kwaterowania i ponoszenia ciężarów na rzecz wojska, Rydzyna, 5 XII 1704.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 74
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Król August III nadaje doktorowi medycyny Stefanowi Szuberskiemu opustoszałą kamienicę
przy rynku w Kościanie, z prawem dziedziczenia, Warszawa, 29 I 1749.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 99.
August Trzeci, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki,
kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czerniechowski, a także dziedziczny książę Saksonii i książę elektor Rzeszy. Oznajmiamy tym naszym pismem wszystkim i każdemu, kogo to interesuje, że my wysoko ceniąc posługi szlachetnego Stefana Szuberskiego, doktora
medycyny nam świadczone, za protekcją pewnych panów rady naszej tak rozkazać umyśliliśmy, aby
jemu i jego sukcesorom dać, darować i nadać kamienicę opuszczoną i zrujnowaną w mieście naszym
Kościanie, w okręgu rynku stojącą, obecnie pozbawioną właściciela i niczyją, opuszczoną po śmierci
szlachetnego Zaręby i jego żony i z powodu nieistnienia żadnych ich sukcesorów przeszłą do skarbu
i dyspozycji naszej królewskiej, jakoż właśnie ją dajemy, darujemy i nadajemy niniejszym naszym
dokumentem tak, żeby tę kamienicę trzymał, miał i posiadał oraz aby ją odbudował i obrócił na użytek swój i swoich sukcesorów trwale i na wieki. Co wszystkim, których to interesuje, zwłaszcza zaś
urodzonemu staroście kościańskiemu i znakomitemu urzędowi radzieckiemu i sądowi ławniczemu
tegoż miasta naszego Kościana do wiadomości podając, nakazujemy im, aby na żądanie wspomnianego szlachetnego Szuberskiego lub jego przedstawiciela sądową intromisję [wprowadzenie – przyp.
tłum.] do wspomnianej kamienicy przeprowadzili lub przeprowadzenie jej nadzorowali i do posiadania przezeń tę kamienicę uwolnili, dla łaski naszej. Dla wiarygodności tego pisma, ręką naszą je
podpisawszy, poleciliśmy do tego dołączyć pieczęć koronną. Wydane w Warszawie dnia 29 miesiąca
stycznia roku Pańskiego 1749. Panowania zaś naszego szesnastego roku.
Kamienica pusta w mieście Kościanie w okręgu rynku stojąca, po śmierci szlachetnych małżonków
Zarębów szlachetnemu Stefanowi Szuberskiemu, doktorowi medycyny, prawem kaduka nadana.
August, król
Ignacy Ludwik Nowicki, sekretarz Jego Królewskiej Mości
[Pieczęć wielka koronna, wyciśnięta przez papier na podłożu z czerwonego laku]
(Tłumaczenie: Zofia Wojciechowska)

12. Król August III nadaje doktorowi medycyny Stefanowi Szuberskiemu opustoszałą kamienicę przy rynku w Kościanie, z prawem dziedziczenia, Warszawa, 29 I 1749.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 99
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13. Świadectwo prawego urodzenia Jadwigi Cienciewiczowej – młynarki kościańskiej, Kościan, 31 I 1728.
APP, Cechy miasta Kościan, sygn. 68, s. 2
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Dokumentacja
kartograficzna

92

1. Mapa powiatu kościańskiego, 1798 r.
APP, Mapy i atlasy drukowane, sygn. A.p.2/VIII
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2. Mapa powiatu kościańskiego, 1821 r.
APP, Mapy i atlasy drukowane, sygn. A.p.3/X
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3. Mapa powiatu kościańskiego, 1913 r.
APP, Mapy i atlasy drukowane, sygn. M.p.242
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4. Mapa powiatu kościańskiego z lokalizacją młynów wietrznych, 1940 r.
APP, Mapy i atlasy drukowane, sygn. M.p.243
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5. Mapa powiatu kościańskiego, 1954 r.
APP, Mapy i atlasy drukowane, sygn. M.p.245 b
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6. Plan miasta Kościana (odrys), 1791 r.
APP, Odrysy i kopie planów miast wielkopolskich H. Müncha, sygn. O.pl.m.41

DOKUMENTACJA KARTOGRAFICZNA

7. Plan miasta Kościana, I połowa XIX w.
APP, Odrysy i kopie planów miast wielkopolskich H. Müncha, sygn. O.pl.m.43
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8. Plan miasta Kościana, około 1910.
Archiwum Państwowe w Lesznie (dalej APL), Akta miasta Kościan, sygn. 299

DOKUMENTACJA KARTOGRAFICZNA

9. Plan miasta Kościana i okolic, 18 XII 1923.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 810
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10. Plan miasta Kościana, okres okupacji niemieckiej.
APL, Plany miast, sygn. Pl.m.48
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11. Szkic sytuacyjny powiatu kościańskiego, z oznaczeniem miejsc zrzutu bomb i ukrycia amunicji oraz materiałów
wybuchowych, 1946 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1945–1950), sygn. 186, s. 41
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12. Plan miasta Kościan z zaznaczonymi miejscami pochówku powstańców wielkopolskich, zamordowanych
w okresie okupacji niemieckiej oraz poległych i zmarłych żołnierzy Armii Czerwonej, 1947 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 184, s. 9
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TŁOKI PIECZĘTNE I ODCISKI STEMPLI

1. Tłok pieczętny cechu garncarzy miasta Kościana. W polu pieczęci koło sponowe, na nim wazon z trzema kwiatami
i data 1782.
APP, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. T X, 47

2. Tłok pieczętny cechu kuśnierzy miasta Kościana. W polu pieczęci, na owalnej tarczy w kartuszu, błam futra.
Na uchwycie data 1595.
APP, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. T X, 48
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3. Tłok pieczętny cechu łącznego miasta Kościana. W polu pieczęci podkowa na mieczu głownią w dół, po jej prawej stronie
strzelba, po lewej klucz z piórem u góry. Poniżej podkowy, na kowadełku skrzyżowanym z nożem, cęgi. W otoku data 1672.
APP, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. T X, 49

4. Tłok pieczętny Urzędu Magazynu Wojskowego w Kościanie. W polu pieczęci Orzeł Biały. Okres Księstwa
Warszawskiego (1807–1815).
APP, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. T IX, 44
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5. Odcisk pieczęci cechu stolarskiego i kołodziejskiego
w Kościanie, 1902 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939),
sygn. 268, s. 159

6. Odcisk pieczęci Magistratu miasta Kościana, 1920 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 981, k. 45

7. Odcisk pieczęci cechu siodlarskiego w Kościanie, 1926 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939),
sygn. 269, s. 92

8. Odcisk pieczęci cechu kowalsko-ślusarskiego
w Kościanie, 1926 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939),
sygn. 274, s. 238

9. Odcisk pieczęci cechu piekarskiego w Kościanie, 1930 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939),
sygn. 271, s. 156

10. Odcisk pieczęci Wolnego Cechu Rzeźnickiego
w Kościanie, 1931 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939),
sygn. 272, s. 287
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11. Odcisk pieczęci cechu szewskiego w Kościanie, 1932 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939),
sygn. 260, s. 107

12. Odcisk pieczęci cechu krawieckiego w Kościanie, 1938 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939),
sygn. 260, s. 107

13. Odcisk pieczęci cechu fryzjerów w Kościanie,
okres międzywojenny.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939),
sygn. 260, s. 86
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1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy baraku nr 2 na budynek szpitalny w Kościanie, 15 VII 1887.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 589
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2. Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy Szpitala św. Zofii w Kościanie, 2 V 1888.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 589
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3. Plan przebudowy ratusza w Kościanie, ok. 1914 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 304
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4. Projekt przebudowy ratusza w Kościanie – rzut I piętra, przed 1919 r.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.20-10

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

5. Projekt przebudowy ratusza w Kościanie – rzut II piętra, przed 1919 r.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.20-11
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6. Plan architektoniczny elewacji budynku administracyjnego Rzeźni Miejskiej w Kościanie, okres okupacji niemieckiej.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.26-3
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7. Budynek nastawni na stacji kolejowej w Kościanie, 15 IX 1911.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.72-38

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
119

8. Plan architektoniczny południowej elewacji szkoły katolickiej w Kościanie, 11 II 1915.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 341
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9. Projekt architektoniczny fasady kościańskiego gimnazjum, 20 VI 1925.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.12-1
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10. Budynek Szkoły Powszechnej w Kościanie - plan pomieszczeń na parterze, 1925 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 589

11. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy warsztatów na terenie kościańskiej gazowni, przed 1919 r.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.10-1
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12. Plan usytuowania kościoła pw. Pana Jezusa w Kościanie, 9 II 1943.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.15-1

13. Przekrój pionowy podłużny kościoła pw. Pana Jezusa w Kościanie, 16 II 1943.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.15-3
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14. Plan architektoniczno-budowlany domu mieszkalnego na terenie zakładu wodociągowego w Kościanie, 25 IX 1944.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.35-1
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15. Plan architektoniczno-budowlany fabryki cygar w Kościanie, okres okupacji niemieckiej.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.8-4
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16. Plan architektoniczno-budowlany pomocniczej stacji pomp wodociągu miejskiego, 17 III 1947.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.36-2
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17. Plan sytuacyjny Gazowni Miejskiej i pomocniczej stacji pomp wodociągów w Kościanie, 3 X 1947.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.11
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18. Inwentaryzacja techniczna mostu na Kanale Obry i w Parku Miejskim w Kościanie, po 1945 r.
APL, Dokumentacja techniczna – zbiór, sygn. Pl.ob.17-1
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1. Świadectwo ukończenia nauki w kościańskim cechu kuśnierzy przez Józefa Żurackiego, 6 III 1799.
APP, Cechy miasta Kościan, sygn. 60, s. 1
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2. Świadectwo prawego urodzenia kościańskiego krawca Jakuba Woysławskiego (Wojsławskiego), 26 VI 1799.
APP, Cechy miasta Kościan, sygn. 182, s. 2
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3. Obchody 325-lecia istnienia cechu szewskiego w Kościanie, Kościan, V 1900.
APP, Cechy miasta Kościan, sygn. 114
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4. Program koncertu organizowanego w dniu 26 kwietnia 1903 r. w sali niemieckiego kasyna w Kościanie.
APL, Męskie Towarzystwo Śpiewacze w Kościanie, sygn. 3, s. 13
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5. Program obchodów jubileuszu 25-lecia działalności Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego w Kościanie w dniu 21 czerwca 1903 r.
APL, Męskie Towarzystwo Śpiewacze w Kościanie, sygn. 4, s. 117
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6. Karta win w niemieckim kasynie w Kościanie (Deutsches Gesellschaftshaus), 1903 r.
APL, Męskie Towarzystwo Śpiewacze w Kościanie, sygn. 4, s. 115
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7. Program uroczystości poświęcenia sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Kościanie w dniu 22 grudnia 1918 r.
APP, Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim, sygn. 76, s. 196
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8. Zaproszenie na uroczystość poświęcenia nowej strzelnicy i sztandaru Bractwa Strzeleckiego w Kościanie, VIII 1928.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 884, s. 155
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141

9. Akt poświęcenia gmachu Państwowego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kościanie w dniu 16 października 1928 r.
APL, Liceum Ogólnokształcące w Kościanie, sygn. 1, s. 1
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10. Legitymacja członkowska Towarzystwa Mandolinistów
„Lira” w Kościanie Franciszka Winowicza, okres
międzywojenny.
APL, Towarzystwo Mandolinistów „Lira”
w Kościanie, sygn. 8, s. 43

11. Dyplom dla Franciszka Winowicza za 15-letnie kierowanie Towarzystwem Mandolinistów „Lira” w Kościanie, V 1939.
APL, Towarzystwo Mandolinistów „Lira” w Kościanie, sygn. 9, s. 3
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12. Zarządzenie pełnomocnika Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na powiat i miasto Kościan
w sprawie bezzwłocznego zgłoszenia się mieszkańców do pracy i uruchomienia urzędów oraz
przedsiębiorstw, 7 II 1945.
APL, Zbiór druków ulotnych, sygn. I-13-10
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13. Zarządzenie starosty powiatu kościańskiego w sprawie regulowania cen, Kościan, 10 III 1945.
APL, Zbiór druków ulotnych, sygn. I-13-3
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14. Afisz informujący o koncercie Chóru Męskiego „Arion” w Kościanie w dniu 1 marca 1953 r.
APL, Okręg XI Kół Śpiewaczych w Kościanie – zbiór szczątków zespołów, sygn. 14, s. 1
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15. Afisz informujący o koncercie Chóru Męskiego „Arion” w Kościanie z okazji 40-lecia działalności w dniu 28 marca 1965 r.
APL, Okręg XI Kół Śpiewaczych w Kościanie – zbiór szczątków zespołów, sygn. 14, s. 6
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16. Afisz informujący o koncercie Chóru „Lutnia” w Kościanie z okazji 90-lecia działalności w dniu 30 października 1966 r.
APL, Okręg XI Kół Śpiewaczych w Kościanie – zbiór szczątków zespołów, sygn. 14, s. 9
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17. Zaproszenie na sesję popularnonaukową „Udział Ziemi Kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919”
w dniu 2 lutego 1971 r.
APL, Zbiór druków ulotnych, sygn. I-59, poz. 2 (spis nr 7)
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18. Odezwa do mieszkańców Kościana w sprawie wzięcia udziału w dniach 7 i 8 kwietnia 1973 r. w czynach społecznych.
APL, Zbiór druków ulotnych, sygn. I-59, poz. 8 (spis nr 7)

19. Zaproszenie na organizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej w dniu 28 listopada 1978 r. wykład dr. Aleksandra Piwonia
„Rozwój gospodarczy Kościana w okresie międzywojennym”.
APL, Zbiór druków ulotnych, sygn. I-38, poz. 34

150
MATERIAŁY ARCHIWALNE ULOTNE

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW KOŚCIANA

20. Plakat wyborczy dziennikarza Jerzego Zielonki, kandydata na senatora RP, 1989 r.
APL, Komitet Wojewódzki PZPR w Lesznie, sygn. 1003, s. 1
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21. Program obchodów Dni Kościana w okresie 14–16 czerwca 1991 r.
APL, Zbiór druków ulotnych, sygn. I-5, poz. 6 (spis nr 1)
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22. Ratusz, strona zachodnia i północna – stan sprzed przebudowy, ok. 1906–1914.
MRK, nr inw. MRK-350b/F
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23. Rynek, część pierzei zachodniej i południowej, 1906 r.
MRK, nr inw. MRK-974/F

24. Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawniej ul. Madaia), widok w kierunku Rynku. Na pierwszym planie, po prawej
stronie nieistniejący już budynek Hotelu Warszawskiego, ok. 1908 r.
MRK, nr inw. MRK-24/F
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25. Główny gmach Prowincjonalnego Zakładu dla Nerwowo i Umysłowo Chorych, widok od obecnego placu Ignacego Jana
Paderewskiego, sprzed 1902 r.
MRK, nr inw. MRK-465/F

26. Widok na kaplicę Pana Jezusa – od strony Obry, ok. 1908–1916.
MRK, nr inw. MRK-673/F
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27. Wały Krzysztofa Żegockiego. Widok w stronę mostu na obecnej ulicy Wrocławskiej, ok. 1906–1915.
MRK, nr inw. MRK-513/F

28. Gazownia miejska przy obecnej ulicy księdza Piotra Bączkowskiego, 1902 r.
MRK, nr inw. MRK-346/F
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29. Cukrownia, wybudowana w latach 1881–1882, ok. 1905 r.
MRK, nr inw. MRK-475/F

30. Rzeźnia, widok z narożnika obecnych ulic Henryka Sienkiewicza i Adama Mickiewicza, ok. 1912–1915.
MRK, nr inw. MRK-45/F
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31. Gmach Szpitala św. Zofii, ok. 1912–1916.
MRK, nr inw. MRK-896/F

32. Peron kolejowy i budynek dworca, ok. 1906–1916.
MRK, nr inw. MRK-780/F
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33. Kościół ewangelicki przy obecnej ulicy Wrocławskiej, ok. 1906–1915.
MRK, nr inw. MRK-452/F

34. Most na ulicy Karola Marcinkowskiego. Na drugim planie zabudowania ulicy Stanisława Moniuszki, ok. 1911–1918.
MRK, nr inw. MRK-479/F

160
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35. Miejski zakład wodociągowy w Kościanie, ok. 1910 r.
Zbiory prywatne Mirona Urbaniaka
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36. Budynek kościańskiego gimnazjum, ok. 1928–1939.
MRK, nr inw. MRK-100/F

37. Państwowe Sanatorium dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie, 1965 r. (wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”,
fot. S. Arczyński).
APL, Zbiór widokówek, sygn. 38
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38. Fragment Rynku w Kościanie, 1968 r. (wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”, fot. S. Arczyński).
APL, Zbiór widokówek, sygn. 35

39. Rynek w Kościanie, 1978 r. (wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, fot. M. Jasiecki).
APL, Zbiór widokówek, sygn. 36
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40. Ratusz w Kościanie, 1968 r. (wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”, fot. S. Arczyński).
APL, Zbiór widokówek, sygn. 225
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Aktowe
materiały archiwalne
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1. Ugoda między Stefanem Maiewiczem (pisarzem przysiężnym i ławnikiem miasta Kościana) a Łukaszem Koscinskim (mieszczaninem z
Czempinia, wdowcem po siostrze Stefana Maiewicza) w sprawie uregulowania posagu w wysokości 100 grzywien, obiecanego przez Jakuba
Maiewicza, ojca Stefana, Kościan, 15 XI 1660.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 121, s. 59–60

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE
167

2. Umowa sprzedaży przez Jana i Elżbietę Węglarów Bartłomiejowi Cienczewiczowi domu i wiatraka, Kościan, 8 II 1661.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 121, s. 87–88
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3. Stanisław Kozubowicz (agent Poczty Koronnej) potwierdza wpłacenie przez miasto Kościan kwoty 120 złotych polskich podwodnego na cele poczty koronnej
za lata 1682–1683, 17 V 1684.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 230, s. 3

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE
169

4. Testament Anny Bralis (mieszczki kościańskiej), w którym zapisała swój dom dominikanom w Kościanie, 31 X 1694.
APP, Klasztor Dominikanów w Kościanie, sygn. 2, s. 1–2

170
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AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

5. Magistrat Kościana zezwala Wawrzyńcowi Zuzanek na wybudowanie w mieście domu, 16 VII 1722.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 122, s. 81
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6. Testament kościańskiego młynarza Szymona Wiskupskiego, 21 V 1781.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 235, s. 52–53
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AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

7. Andrzej Cichoszewski, rajca miejski i aptekarz Szpitala Świętego Krzyża, zapisuje w księgach radzieckich Kościana
kwotę 200 złotych polskich pożyczoną z dochodów szpitala i ustala formy jej spłaty, Kościan, 20 I 1790.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 129, s. 146
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8. Grzegorz Jasiewicz (kościański płóciennik) zapisuje w księgach radzieckich umowę sprzedaży
Sebastianowi Całce (kościańskiemu młynarzowi) ogrodu, za który otrzymał kwotę 31 złotych
polskich, Kościan, 26 V 1727.
APP, Akta miasta Kościan, sygn. I 132, s. 362

9. Ceny na chleb, mąkę, mięso, piwo i sól ustalone przez władze miasta na miesiąc czerwiec 1808 r., Kościan, 19 V 1808.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 26

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE
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10. Wykaz sprzętu przeciwpożarowego w Kościanie według stanu na dzień 4 lipca 1810 r.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 30

11. Wykaz imienny osób wyznaczonych do noszenia wody w czasie pożaru, Kościan, ok. 1810.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 30

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE
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12. Paszport wystawiony przez prefekta Departamentu Krakowskiego kapralowi Wojska Polskiego Ludwikowi Zeydlerowi,
powracającemu do swojego rodzinnego miasta Kościana, 29 XI 1814.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 25, s. 2

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

13. Akt zgonu zmarłego 13 marca 1894 r. ks. Piotra Bączkowskiego – kościańskiego proboszcza
i działacza społecznego.
APL, Urząd Stanu Cywilnego Kościan, sygn. 125, s. 24
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14. Akt urodzenia w Kościanie w dniu14 grudnia 1901 r. Feliksa Stamma – słynnego trenera bokserskiego.
APL, Urząd Stanu Cywilnego Kościan, sygn. 157, s. 394

15. Kwestionariusz statystyczny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kościanie – dane na dzień 4 marca 1909 r.
APP, Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim, sygn. 76, s. 81
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16. Rezolucja mieszkańców Kościana do Rady Miejskiej w sprawie wyboru na burmistrza
Stanisława Koszewskiego, Kościan, 22 VII 1919.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 848, s. 135

17. Dane statystyczne dotyczące policji na terenie powiatu kościańskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 1921 r.
APP, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Poznaniu, sygn. 39, s. 24

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE
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18. Pismo wojewody poznańskiego w sprawie zgody prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława
Wojciechowskiego na zostanie ojcem chrzestnym synów Antoniego Schmidta z Kościana,
Poznań, 3 III 1926.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 14, s. 131

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

19. Zaproszenie burmistrza Stanisława Koszewskiego na uroczystość poświęcenia nowego gmachu gimnazjum
w Kościanie w dniu 16 X 1928, Kościan, 21 IX 1928.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 840
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20. Odpis pisma wojewody poznańskiego w sprawie zatwierdzenia Edmunda Maćkowiaka na stanowisku burmistrza
Kościana, Poznań, 15 IV 1929.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 841

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

21. Plan obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kościanie w dniach 14–15 marca 1931 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 3, s. 66
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22. Informacja burmistrza Kościana z dnia 24 marca 1931 r. o obchodach imienin
Marszałka Józefa Piłsudskiego w zakładach opiekuńczych znajdujących się w mieście.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 3, s. 51

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

23. Informacja o bezrobociu w Kościanie według stanu na dzień 5 maja 1931 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 3, s. 122

189
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24. Informacja Magistratu w Kościanie z dnia 27 lipca 1932 r., w sprawie organizacji opieki nad ubogimi w szpitalach
(przytułkach) św. Ducha i św. Krzyża.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 345, s. 24

25. Imienny wykaz lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki na terenie powiatu kościańskiego, 1932 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 387, s. 7–8

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE
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26. Prośba Jana Roszaka (restauratora i handlowca) z Kościana o udzielenie zgody na posiadanie broni,
Kościan, 20 VIII 1933.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 475, s. 225

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

27. Zgłoszenie prowadzenia działalności przez Chór Męski „Arion” w Kościanie, 18 XII 1933.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 140, s. 273.
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28. Sprawozdanie prasowe za miesiąc grudzień 1934 r. – charakterystyka czasopism wydawanych w Kościanie, 27 XII 1934.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 100, s. 166–167
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29. Repertuar kina „Apollo” w Kościanie na miesiąc marzec 1937 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 103, s. 88

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE
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30. Dane statystyczne dotyczące ludności Kościana w latach 1936–1939.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1919–1939, sygn. 970, s. 1

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

31. Protokół z 8 września 1939 r. dotyczący przejęcia przez Niemców Kościana i powołania władz miejskich.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1083, s. 1

197

32. Zmiana polskich nazw ulic na niemieckie w Kościanie, 1939.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1144, s. 29–30
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33. Obwieszczenie landrata kościańskiego dr. Liese w sprawie rozstrzelania w Kościanie i w Śmiglu 16 Polaków, Kościan 2 X 1939.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1070, s. 47–48

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE
199

200
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34. Lista Polaków wysiedlonych z Kościana 19 czerwca 1941 r. i wykaz niemieckich osadników, Kościan, 4 VIII 1941.
APL, Akta gminy Kościan, sygn. 148, s. 76

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

35. Rozkaz komendanta wojskowego majora Nesterenko w sprawie oddania przez ludność wszelkiej posiadanej
broni i sprzętu wojskowego oraz radioodbiorników, Kościan, 3 II 1945.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1589, s. 119
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36. Obwieszczenie burmistrza Kościana w sprawie obowiązkowego zaciemniania okien, Kościan, 26 II 1945.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1590, s. 11

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

37. Obwieszczenie Zarządu Miejskiego w Kościanie w sprawie godziny policyjnej, Kościan, 1 III 1945.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 174, s. 265

203

38. Pismo starosty kościańskiego w sprawie zakazu noszenia przez Niemców odznak w barwach polskich i wywieszania przez nich flag w polskich
barwach narodowych podczas różnych uroczystości, Kościan, 11 III 1945.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 174, s. 237
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AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

39. Tymczasowe zezwolenie dla Józefy Kaczmarek na uruchomienie restauracji, Kościan, 20 III 1945.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 308
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40. Wykaz przedsiębiorstw przejętych przez starostę kościańskiego od komendanta wojennego majora Nesterenko,
Kościan, 15 VI 1945.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 291, s. 1

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

41. Zawiązanie Klubu Sportowego „Obra” w dniu 11 lipca 1945 r., Kościan, 13 VIII 1945.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 119, s. 163

207

208
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42. Protokoły z identyfikacji ciał Edmunda Sowińskiego i Stanisława Szukalskiego,
zamordowanych przez Niemców 23 października 1939 r., Kościan, 30 X 1945.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1664, s. 94

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

209

43. Obwieszczenie burmistrza Kościana z dnia 6 listopada 1945 r. w sprawie organizacji uroczystości żałobnych
upamiętniających ofiary okupacji niemieckiej i zakazu uczestniczenia w nich ludności niemieckiej, Kościan, 6 XI 1945.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1664, s. 73

44. Dane statystyczne o mieszkańcach Kościana według grup zawodowych, 4 XII 1945.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 183, s. 68–69
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AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

45. Wniosek proboszcza parafii katolickiej w Kościanie ks. Bronisława Jasiewicza w sprawie przyznania
uszkodzonego budynku kościoła poewangelickiego, znajdującego się przy al. Kościuszki, Kościan 8 I 1946.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 155, s. 50
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46. Informacja starosty powiatu kościańskiego o przyjmowaniu życzeń noworocznych dla rządu i wojewody poznańskiego
w dniu 1 stycznia 1947 r., Kościan, 8 I 1947.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 4

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

47. Informacja o wznowieniu działalności przez Towarzystwo Mandolinistów „Lira” w Kościanie, 20 XI 1947.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 116, s. 19
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48. Prośba Jerzego Smoczyka o wydanie świadectwa moralności w celu przedłożenia w Szkole Inżynierskiej
w Poznaniu, Kościan, 21 VIII 1948.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 190, s. 172

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

49. Sprawozdanie z sytuacji zaopatrzeniowej w artykuły spożywcze, Kościan, 27 IX 1948.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 1945–1950, sygn. 99, s. 277

215

216

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW KOŚCIANA

50. Wprowadzenie w Kościanie ograniczeń w zakupie papieru toaletowego, Kościan, 20 I 1977.
APL, Urząd Miejski w Kościanie, sygn. 529, s. 8

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

51. Imienny wykaz kościańskich nauczycieli, dla których wystąpiono o nadanie Złotego Krzyża Zasługi, Kościan, 22 I 1977.
APL, Urząd Miejski w Kościanie, sygn. 387, s. 8

217
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52. Braki w zaopatrzeniu miasta w różne towary, Kościan, 27 I 1977.
APL, Urząd Miejski w Kościanie, sygn. 529, s. 11

AKTOWE MATERIAŁY ARCHIWALNE

53. Wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży kawy, Kościan, IX 1977.
APL, Urząd Miejski w Kościanie, sygn. 529, s. 166

219
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54. Komunikat Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Urządzeń Chemicznych
„Metalchem” w Kościanie, w sprawie zgłaszania przez pracowników przypadków nakładania na nich kar w latach
poprzednich za odmowę niesienia szturmówek lub transparentów w pochodach 1-majowych, Kościan, 1981.
APL, NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Kościanie, sygn. 27, s. 104
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Fotografie

222

FOTOGRAFIE

1. Personel założonego w 1893 r. kościańskiego szpitala dla psychicznie chorych, 1896 r.
Muzeum Regionalne w Kościanie (dalej MRK), nr inw. MRK-172/Z

2. Członkowie kościańskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 1912 r.
MRK, brak numeru inwentarzowego

223

224
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3. Przedstawiciele Straży Ludowej w Kościanie
ze sztandarem, 1919 r.
APL, Zbiór fotografii, sygn. 58

4. Pogrzeb ks. Józefa Surzyńskiego, kompozytora i dyrygenta, w latach 1894–1919 proboszcza parafii w Kościanie, marzec 1919 r.
MRK, brak numeru inwentarzowego

FOTOGRAFIE

225

5. Członkowie Kościańskiej Rezerwy Skautowej uczestnicy powstania wielkopolskiego. Od lewej:
Stanisław Sikora i Leon Tomaszewski.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz
„Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 28, poz. 1652

6. Antoni Borowski – najmłodszy powstaniec grupy
„Leszno”, urodzony w Kościanie w 1904 r.
APL, Zbiór fotografii, sygn. 14

226
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7. Uroczystość wręczenia sztandaru 6. Pułkowi Strzelców Wielkopolskich podczas mszy polowej w Kościanie, 9 VIII 1919.
APL, Zbiór fotografii, sygn. 60–2

8. 50-lecie Towarzystwa Przemysłowego w Kościanie, 1923 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 26, poz. 1137

FOTOGRAFIE

9. Kurs gotowania dla kobiet wiejskich w Kościanie, 1932 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 28, poz. 1659

10. I Drużyna Przysposobienia Wojskowego w Kościanie, lata 30. XX w.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 159, poz. 6
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228
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11. Uczniowie Katolickiej Szkoły Powszechnej w Kościanie, ok. 1936 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 28, poz. 1660

12. Zakładowa Straż Pożarna Kościańskiej Wytwórni Cygar i Papierosów, okres międzywojenny.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 22, poz. 532

FOTOGRAFIE

13. Kościańskie harcerki z drużyny gimnazjalnej, okres międzywojenny.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 161, poz. 18

14. Personel zakładu fryzjerskiego Stefana Otto w Kościanie, 1938 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 159, poz. 17
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15. Szkoła gotowania w Kościanie, lata 30. XX w.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 159, poz. 41-1

16. Kurs krawiectwa, lata 30. XX w.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 159, poz. 41-4

FOTOGRAFIE

17. Rozbudowa suszarni wysłodków w kościańskiej cukrowni, okres międzywojenny.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 159, poz. 42-2

18. Widok zabudowań gazowni oraz pomocniczej stacji pomp komunalnego wodociągu (z prawej), lata 30. XX w.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 159, poz. 20
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19. Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie, okres międzywojenny.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 161, poz. 28

20. Powiatowa Wystawa Przemysłowa w Kościanie – stoisko Składu i Pracowni Obuwia Romana Kosmacińskiego
z Kościana, okres międzywojenny.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 161, poz. 31

FOTOGRAFIE

21. Policjanci i oficerowie rezerwy przy Wałach Żegockiego, ok. 1936 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 22, poz. 531

22. Uroczystość przekazania darów na Fundusz Obrony Narodowej, 1939 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 23, poz. 543
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23. Zniszczony most drogowy na Obrze w Kościanie, 1939 r. (fot. Marian Koszewski)
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 29, poz. 1731

24. Pochowanie ciał ofiar egzekucji na Rynku w Kościanie w dniu 2 października 1939 r., Kościan, X 1939.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 29, poz. 1747

FOTOGRAFIE
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25. Siedziba kościańskiego oddziału Urzędu
Pracy w Lesznie, okres okupacji niemieckiej.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna
(dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”),
teczka 161, poz. 13

26. Ręczna produkcja cygar w fabryce w Kościanie – zakład mieścił się przy ul. Bernardyńskiej, w budynku pod zegarem,
okres okupacji niemieckiej.
MRK, brak numeru inwentarzowego
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27. Niemieccy osadnicy w Kościanie, okres okupacji niemieckiej.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 28, poz. 1569

28. Kadra niemieckiej Podoficerskiej Szkoły Piechoty w Kościanie, ok. 1943 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 29, poz. 1720

FOTOGRAFIE
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29. Funkcjonariusze Schutzpolizei (Policji Prewencyjnej)
w Kościanie, ok. 1943 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz
„Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 29, poz. 1717

30. Obóz jeniecki dla żołnierzy alianckich przy ul. Piaskowej w Kościanie, okres okupacji niemieckiej.
MRK, nr inw. MRK-944/Z
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31. Leon Ciszak (w środku) – dowódca Obwodu Kościan Armii Krajowej, okres okupacji niemieckiej.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 92

32. Edmund Rajewski (z lewej strony) i Marian Koszewski
– członkowie konspiracyjnego Paktu Czterech
w Kościanie, 1940 r.
APL, Edmund Rajewski – spuścizna (poeta,
harcerz, organizator Paktu Czterech), sygn. 5

33. Edmund Fabiańczyk w 1936 r. – w okresie okupacji
niemieckiej członek Narodowej Organizacji Bojowej
w Kościanie, aresztowany w 1941 r., skazany na karę
śmierci, wyrok wykonano w 1942 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz
„Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 94

FOTOGRAFIE
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34. Żołnierze radzieccy w Kościanie, 1945 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 22, poz. 537

35. Starosta Karol Fischbach odsłania tablicę na kościańskim
ratuszu, upamiętniającą ofiary zbrodni niemieckich
z okresu okupacji, 1946 r. (fot. Ciesielski)
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz
„Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 28, poz. 1502
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36. Nauczyciele oraz absolwenci Gimnazjum i Liceum im św. Stanisława Kostki w Kościanie, 1946 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 159, poz. 21

37. Wyścigi motorowe
w Kościanie, 15 VIII 1953.
APL, Zbiór fotografii,
spis nr 1, poz. 94

FOTOGRAFIE

38. Uroczystość wręczenia sztandaru Towarzystwu Śpiewu „Lutnia” w Kościanie, 1963 r.
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 27, poz. 1430

39. Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” przy Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie, 1981 r.
APL, Wojewódzki Dom Kultury w Lesznie, sygn. 142, s. 2
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40. Uroczystość odsłonięcia pomnika ku pamięci kościańskich harcerzy zamordowanych w latach okupacji niemieckiej,
Kościan, 4 VI 1982 (fot. Bogdan Ludowicz).
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 17, poz. 79

41. Członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej – od lewej: prof. Bolesław Igłowicz, Andrzej Szeller,
Antoni Kaźmierczak, Jadwiga Tucholska, Henryk Florkowski, Edmund Brylski, Marian Koszewski, Jerzy Zielonka, Kościan,
lata 80. XX w. (fot. B. Ludowicz).
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), teczka 28, poz. 1614

FOTOGRAFIE
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42. XIX Turniej Dudziarzy Wielkopolskich, Kościan, 16 X 1988.
APL, Wojewódzki Dom Kultury w Lesznie, sygn. 586, s. 4

43. Montaż na wieży kościańskiego ratusza
orła w koronie, Kościan, VI 1993
(fot. B. Ludowicz).
APL, Jerzy Zielonka – spuścizna
(dziennikarz „Panoramy
Leszczyńskiej”), teczka 19, poz. 224
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1. Ogłoszenie Wojciecha Maja z dnia 19 lipca 1883 r. o wykonywaniu wszelkich prac dekarskich.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 29, 21 VII 1883 r.

2. Informacja o koncercie w lasku miejskim w Kościanie
w dniu 5 sierpnia 1883 r.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 30, 28 VII 1883 r.
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3. Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Cukrowni Kościan w dniu 11 listopada 1886 r.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 44, 30 X 1886 r.

4. Ogłoszenie lekarza Kazimierza Karasiewicza o otwarciu
praktyki w Kościanie.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 27, 2 VII 1887 r.

5. Ogłoszenie adwokata Meissnera o rozpoczęciu
praktyki w Kościanie.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 17, 28 IV 1888 r.

6. Ogłoszenie tłumacza sądowego
Śniegockiego o prowadzeniu praktyki
w Kościanie.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 42,
20 X 1888 r.
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7. Obwieszczenie Stanisława Kowalskiego
o otwarciu w Kościanie sklepu z towarami
kolonialnymi, winami i cygarami.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 42, 20 X 1888 r.

8. Ogłoszenie kościańskiego oberżysty
J. Mizgalskiego o poszukiwaniu zaginionego
wyżła „Hektora”.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 44, 3 XI 1888 r.
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9. Obwieszczenie o działalności sklepu z odzieżą Anny Schmack, połączonego z usługami krawieckimi.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 17, 27 IV 1889 r.

10. Informacja o możliwości korzystania każdego
dnia od godziny 6 rano z ciepłej kąpieli
w zakładzie Sióstr Miłosierdzia.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 17, 22 VI 1889 r.

11. Ogłoszenie o sprzedaży domu na Rynku i wiatraka w Kościanie.
APL, „Kostener Kreisblatt”, nr 26, 29 VI 1889 r.
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12. Obwieszczenie Rady Robotników i Żołnierzy w Kościanie z dnia 3 stycznia 1919 r. w sprawie przejęcia
przez Polaków administracji na terenie powiatu kościańskiego.
APL, „Orędownik Powiatowy Urzędowy dla Powiatu Kościańskiego”, nr 2, 4 I 1919
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13. Obwieszczenie do ludności miasta Kościana i powiatu
kościańskiego z dnia 17 I 1919 r. dotyczące: zakazu
przebywania młodzieży poniżej 16. roku życia na
ulicy po godzinie 17.00, zakazu sprzedaży młodzieży
papierosów oraz zakazu sprzedaży broni.
APL, „Orędownik Powiatowy Urzędowy
dla Powiatu Kościańskiego”, nr 8, 18 I 1919

14. Odezwa Polskiej Rady Ludowej na powiat kościański
do ludności niemieckiej miasta Kościana, styczeń 1919.
APL, „Orędownik Powiatowy Urzędowy
dla Powiatu Kościańskiego”, nr 8, 18 I 1919

15. Ogłoszenie
A. Matysiaka
o nabyciu dawnego
„Gesellschaftshaus”
w Kościanie
i prowadzeniu w nim
„Hotelu Warszawskiego”.
APL, „Orędownik
Powiatowy Urzędowy
dla Powiatu Kościańskiego”,
nr 46, 17 IV 1919
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16. Obwieszczenie Państwowego
Wykazu Pracy w Kościanie
w sprawie poszukiwania ludzi
do pracy.
APL, „Orędownik Powiatowy
Urzędowy dla Powiatu
Kościańskiego”,
nr 102, 2 IX 1919

17. Reklama fabryki likierów
K. Simińskiego w Kościanie.
APL, „Orędownik Powiatowy
Urzędowy dla Powiatu
Kościańskiego”,
nr 133, 15 XI 1919
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18. Ogłoszenie o działalności w Kościanie
„Apteki pod Aniołem” Karola Libelta.
APL, „Orędownik Urzędowy Powiatu
Kościańskiego”, nr 45, 7 VI 1922

20. Ogłoszenie starosty powiatu kościańskiego o rekrutacji
robotników do Francji w dniu 25 czerwca 1926 r.
w siedzibie strzelnicy w Kościanie.
APL, „Orędownik Urzędowy Powiatu
Kościańskiego”, nr 21, 12 VI 1926

19. Ogłoszenie Państwowego Urzędu Pośrednictwa
Pracy w Kościanie w sprawie ofert pracy.
APL, „Orędownik Urzędowy Powiatu
Kościańskiego”, nr 4, 25 I 1924

21. Ogłoszenie o możliwości zakupu w kościańskiej księgarni
H. Stefanowicza książki W. Jezierskiego
„Powiat Kościański”.
APL, „Orędownik Urzędowy Powiatu
Kościańskiego”, nr 14, 21 III 1928
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22. Zaproszenie, wystosowane przez Towarzystwo „Kropla Mleka” w Kościanie do mieszkańców miasta i okolic,
na Herbatkę Towarzyską w dniu 11 listopada 1934 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie (1919–1939), sygn. 130, s. 550

23. Ogłoszenie Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie nabożeństwa w dniu 7 listopada 1945 r.
w kościele farnym w Kościanie, w intencji zmarłego Wincentego Witosa.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1664
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24. Obwieszczenie o organizowanych w Kościanie w dniu 7 listopada 1945 r. uroczystościach pogrzebowych osób
zamordowanych przez okupanta niemieckiego.
APL, Akta miasta Kościan, sygn. 1664
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