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Skulsk, Ślesin, Kazimierz, 
Bieniszew, Konin.

W  pobliżu jeziora G op ła  od wieków istniały nieprze
byte puszcze, bagna i lasy  z m nogością zwierzyny.

|  Widok Gopła.

Dziś już darem nie szukalibyśm y tam drzew olbrzy
mich i n iedostępnych kniei. W ycięła to w szystko ręka p o 
tom ków  tych, po  m ogiłach których stąpam y. A mogiły te 
dow odzą nam, że m iejscow ość ta jeszcze w czasach przed
historycznych w ybrana była na mieszkanie przez p ro to p las
tów  narodu polskiego.

W  pobliżu w spom nianego jeziora G opła  leży kępa 
czy w yspa, niemal zew sząd otoczona bagnami, a na tej 
kępie siedziba ludzka, zw ana Skulskiem. N iegdyś m iasto, 
dziś uboga osada na najwyższym punkcie północnym  gu
berni kaliskiej, w pobliżu pruskiej granicy położona, z kil
kuset zaledwie m ieszkańcami, wyczekująca lepszych czasów , 
które może i nigdy nie nadejdą dla tej m ieściny, nie p o 
siadającej żadnych w arunków  do rozw oju, ale mieszkańcy 
jej żyją tą nadzieją z dnia na dzień, z roku na rok i jest 
im ona bodźcem  do pracy lub podnietą w chwilach zw ąt
pienia.



Skulsk należy do tych nielicznych miasteczek naszych 
które choć nie posiadają niezbitych dow odów  swego p o 
chodzenia, mają jednakże tradycyę, z ust ludu poczerpniętą 
i sp isaną  wówczas, gdy już sztuka czytania i p isania nie 
należała wyłącznie do w ybrańców szczęśliwego losu. Mam 
właśnie przed sobą  oryginał, spisanej w roku 1760 przez 
miejscowego proboszcza księdza Grzegorza Pastyńskiego  
historyi początku Skulska, opisanej, jak sam autor stwier
dza, z podań  najstarszych w okolicy mieszczan, którzy hi- 
storyę tą otrzymali w spadku po swych ojcach, dziadach 
i pradziadach, jak również z różnych dokumentów kościel
nych, spisanych podczas  wizyt kanonicznych biskupów  lub 
ich zastępców.

A więc w edług tak spisanej tradycyi, Bolesław Chro
bry zjechał w owe strony na walne łowy, na czele licz
nych myśliwych, dworzan i rycerstwa. Kępa Skulska w ów 
czas od północy i po łudnia  oblana była wodą, a od w sch o 
du i zachodu otoczona trzęsawiskami i nieprzebytą gęstwiną 
krzaków leśnych. Nagle ogary królewskie zaczęły odzywać 
się na kępie, do której nie było dostępu, a gdy na wszelkie 
nawoływania nie przybywały z powrotem, król polecił w y
szukać przejścia, by dostać się na kępę, sądząc, że tam 
zwierza grubego psy zwietrzyły.

P o  długich szukaniach przejścia, z narażeniem życia, 
kilku śmiałków przedostało się na kępę i tam ujrzeli nie
zwykły widok. W' gęstwinie leśnej stała statua Matki Bo
skiej Bolesnej, otoczona jasnością  niezwykłą, a ogary w a
rując przed wizerunkiem Najświętszej Matki, skomleniem 
składały  cześć Boga Rodzicielce. Dworzanie złożywszy p o 
kłon, powrócili zawiadomić króla, który udał się za nimi. 
Ujrzawszy statuę, pobożny monarcha oddał hołd  należny 
i poleciwszy siebie i dwór swój opiece N. Maryi Panny, 
postanow ił zbudow ać w tem miejscu przybytek na chw ałę 
Bogu, co też wkrótce urzeczywistnił, stawiając kaplicę mu
row aną z kamienia, w której umieścił statuę.



Dalej już stwierdzają kronikarze, że na miejscu tej 
kapliczki zbudowano kościół drewniany, z oddzielną kapli
cą Matki Boskiej, w r. 1271. Z tych też czasów przecho
wuje się dotąd w kościele chrzcielnica z kamienia wykuta, 
a wyżej wymieniony ks. Pastyński w opisie swym stwier
dza, że pod podłogą kościoła, w r. 1670 były jeszcze wy
raźne ślady fundamentów pierwotnej kaplicy, zbudowanej 
w kształcie katedry Kruszwickiej.

Statua Matki Boskiej w Skulsku. |

A .

Jak kroniki kościelne notują, pierwsze wotum złożył 
właśnie sam Bolesław Chrobry, a był to pierścień króle
wski, zgubiony w lesie na bagnach i odnaleziony właśnie 
podczas budowy świątyni. Pierścień ten zrabowali wraz 
z innemi kosztownościami Szwedzi w r. 1655, niszcząc do
szczętnie świątynię i osiadłe wokół niego miasteczko.

Gdy bowiem zbudowano kaplicę, lud pracowity a po
bożny zaczął się wokół niej osiedlać, gdy zaś brakło już 
miejsca na kępie, budowano domy na palach, wbijanych 
w bagna kępę otaczające. A musiało to być już liczne sie
dlisko ludzkie, jeżeli w r. 1386 król W ładysław Jagiełło 
osadę zamienił na miasto, nadając mu liczne przywileje. 
Dekret królewski w oryginale przechowywał się w aktach 
kościelnych do r. 1790 i wówczas dopiero, jak świadczy 
adnotacya z owego czasu, zabrany został przez ks. Fran
ciszka Dominikowskiego, dziekana Sompolskiego, lecz gdzie 
ten dokument przechowano, wzmianki lub śladów odnaleźć 
niepodobna.

Z innych notat kościoła Skulskiego i w Sompolnie, 
oraz w archiwum gnieźnieńskiem, dowiadujemy się, że nie
szczęśliwy W ładysław Warneńczyk, przed bitwą z Turkami 
pod Warną, przybył do Skulska pieszo i tu gorąco pole-



pał się op iece  N. Maryi Panny, a z tego już w nioskow ać 
należy, że Skulsk s łynął łaskami i należał do miejsc g ło ś 
nych w Polsce .

Co się stało z miasteczkiem po przejściu Szwedów, 
znowu posłuchajm y opisu  przygodnego kronikarza. Mówi 
on, że wiedziony nadzieją zdobycia łupów  nieprzyjaciel 
w pad ł do Skulska, zrabow ał tam wszystkie cenniejsze ap a 
raty kościelne, wszystkie wota, a nawet sięgnął po kielich 
z komunikantami, gdy zaś pleban miejscowy chciał bronić 
od profanacyi świątynię, Szwedzi zabili go w kościele. 
Przestraszone tym losem kapłana duchowieństwo, przez 
czas długi, bo przeszło lat 60, nie chciało objąć obowiązków 
proboszcza przy kościele Skulskim. Całe miasteczko w tym 
czasie poszło  w ruinę ostateczną i wyludniło się zupeł
nie. Zarośla pokryły ulice i place; tam gdzie rozpościerały się 
piękne sady, zarosła  ziemia darnią i cierniem. Jedynie p ro 
boszczowie parafji sąsiednich opiekowali się kościołem, by 
nie popad ł  w ostateczną ruinę.

Dopiero gdy po wielu latach kraj się uspokoił,- zna
lazł się kapłan Bartłomiej Rotyński, p leban ostrowąski, 
w r. 1680, który przez czas pewien zarządzał stale parafją 
skulską. Po pewnym czasie przyszedł następnie ksiądz 
Walenty Skólski, dawniej zwany Rejteneus, i ten pracą oso 
bistą miasto i kościół do porządku doprowadził.  Rudował 
zarosłe krzakami i chwastami ogrody, wycinał drzewa, ko
pał ciernie, uprzątał zarośla, rozpoczął uprawę roli, wysta
wił plebanię i popraw ił  mury kościoła. G dy jednak z p o 
wodu panującego w kraju powietrza morowego nie mógł 
dość ludzi w mieście osiedlić, a kościół po trzebow ał fun
duszów  na kupno najniezbędniejszych aparatów, wszystkie 
jakie odnalazł srebra w kościele oddał w zastaw p lebano
wi w Lędzie za złotych 800 i tym sposobem  ostateczny p o 
rządek w kościele Skulskim zaprowadził.

Opis ten daje nam dokładne pojęcie o tern "jakie spu-



stoszenie Szwedzi w naszym kraju poczynili i jakiej p o 
trzeba było pracy i energii, aby odbudow ać to co wojna 
zniszczyła.

Gdy już miasto nieco się zaludniło, gdy ciche ustro
nie znowu życiem zawrzało, nagle spada  na Skulsk nowa 
klęska, bo oto dnia 25 kwietnia 1784 r. drewniany k o ś 
ciół, wraz z mieszkaniem proboszcza, niszczy doszczętnie 
pożar. Piętnaście lat mieszczanie skulscy pozostawali bez , 
świątyni, bo dopiero ks. Sebastyan Kaszyński, kustorz 
uniejowski, kanonik łęczycki, a dziekan sompolski, wziął 
się do budow y budynków proboszczowskich, a w r. 1805 
do kościoła, który wykończono z cegły w roku 1810.

Nie w tych jednak rozmiarach obecnie ten kościół 
widzimy, bo parafianie ze swych składek w r. 1899 zna- 
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|  Kośc iół  w  Skulsku.  |

cznie go powiększyli i odrestaurowali. W  wielkim ołtarzu 
znajduje się cudowna statua Matki Boskiej Bolesnej. Z bo
ku kościoła dobudow ano dwie kaplice, przedłużono nawę 
główną i zbudow ano wieżę.

Samo miasteczko przedstawia się ubogo. Ludność 
jego trudni się rolnictwem, a wielu z mieszczan tamtejszych 
obnosi po kraju obrazy świętych pańskich, przygotowywane 
przez domorosłych malarzy, licznie w sąsiedniej wsi pod 
nazwą „Skulska W ieś“ zamieszkujących. I ten jednak proce
der zwolna upada, wobec rozwoju zakładów litograficznych 
i wyrabianiu się między ludem pojęć więcej estetycznych.

Ze Skulska bagnistą drogą boczną dwanaście wiorst 
przejeżdżamy, by dotrzeć do miasteczka Ślesina, po łożo 
nego tuż nad jeziorem Ślesińskiem.

Jez ioro Ś les ińsk ie .

Miasteczko to ubogie, jak prawie wszystkie w północ-



Je z ie ro  Ś les ińsk ie .
/  )

nej części guberni kaliskiej położone, pozbawione dogo
dnej komunikacyi. Ludność, nieco więcej niż tysiąc dusz 
licząca, trudni się rolnictwem i rybołówstwem, lecz miesz
czan zamożniejszych daremnie byśmy tam szukali. Szkółka 
początkowa jest tu jedyną oazą w tej mieścinie, dającą 
znać przybyszowi, że 'mieszkańcy jednak pragną łączyć 
się ze światem i korzystać z postępu. Stacya pocztowa 
mieści się w sąsiednim Kleczewie, a sąd w Koninie.

P rzeszłość  miasteczka krótka. Konrad książę m azo
wiecki wieś Ślesin nadał biskupom poznańskim, a król 
Kazimierz Wielki w r. 1358 wydał przywilej, pozwalający 
wieś zamienić na miasto, na prawie niemieckiem, oraz za
prowadzić targi. Nie wiele to jednak pomogło, bo nie-' 
sprzyjające warunki miejscowe nie pozwoliły na wzrost 
tej siedziby.

Poddani juryzdykcyi b iskupów  mieszczanie; w XIV



wieku wystawili tu kośció ł pod  wezwaniem św. M ikołaja, 
ale najazdy szwedzkie św iątynię doprow adziły  do ruiny. 
D opiero w r. 1604 w ystaw iono kośció ł nowy, m urowany, 
z trzem a wieżami, który dotąd przetrw ał, będąc gruntow nie 
odrestaurow any w r. 1874.

| Kościoł w Ślesinie!"]

Jedyny zakład przem ysłow y w Ślesinie to brow ar, 
a i ten funkcyonuje słabo . Nie znajdując też tam nic w ię
cej godnego uwagi, podążam y fatalną drogą ku Kazimie
rzowi, zwanemu biskupim , dla odróżnienia go od jeszcze 
dw óch innych miast noszących taką sam ą nazwę. Kazimierz 
ten, położony w uroczej lesistej okolicy, to jedno z naj
starszych miast w Polsce, pod względem cywilizacyi zaj
mującej n iepoślednie miejsce, a posiadające pew ne dane 
historyczne o swem pow staniu , dzięki strasznej zbrodni tu 
popełnionej na tych, którzy pierw si nieśli pochodnię W ia 
ry św. w rodzim e strony  nasze.

Jeszcze za panow ania B olesław a C hrobrego, Ś-ty 
W ojciecji, na p rośbę m onarchy, w r. 996 przez ziemię ka
liską podążał do Gniezna. Tow arzysze św. W ojciecha, po 
m ęczeńskiej jego śm ierci w dn. 22 kwietnia 997 r., wybrali 
puszczę, w tern w łaśnie miejscu gdzie dziś stoi Kazimierz, 
na sw ą siedzibę, by tu braci w Chrystusie do W iary św. 
naw racać lub w niej umacniać. Dwaj owi towarzysze: Jan^ 
i Benedykt byli z W łoch rodem , a do nich p rzy łączy li. się 
polacy: M ateusz, Chrystyan, Izaak i B arnaba. W ybraw szy 
sobie Benedykta za przełożonego, postanow ili żyć w edług 
surowej reguły św. Rom ualda. P obudow ali więc chatki o d 
dzielne w pew nem  od siebie oddaleniu i w nich osiedli, 
żywiąc się tylko jarzynam i i łososiem , od  którego, jak nie
sie legenda, brali codziennie tułów , a uciętą głow ę w rzu
cali do sadzaw ki, gdzie codziennie ryba odrastała .



Kapliczka ze studzienką w Kazimierzu.

Sadzaweczka ta ocembrowana dotąd istnieje w od
dzielnej kapliczce.

Oprócz modlitwy zajmowali się pracą około uprawy 
roli i obrabiali kamienie i drzewo, by sobie wystawić 
świątynię, a od czasu do czasu wychodzili po za obręb 
pustelni i wymownemi kazaniami lud nauczali.

W  r. 1003 rozpoczęli budowę kościoła, a do r. 1005 
zdołali własnemi rękoma wystawić ściany z drobnych ka
mieni, przechowujące się dotąd jako mury okalające prez- 
byteryum. Nauki i wytrwała praca pustelników rozgłosiła 
ich świątobliwość, to też gdy w r. 1005 Bolesław Chrobry 
baw ił na łowach w puszczy, zechciał na własne oczy 
oglądać pracę zakonników, a gdy ujrzał ich przy budowie, 
p rosił aby przyjęli od niego Bogu na ofiarę pomoc do do
pięcia celu — złoto i srebro jakie miał przy sobie. Za
konnicy, ślubując wystawić świątynie własną pracą, zakło
potali się, nie wiedząc czy mogą przyjąć ofiarę, którą je
dnak po naradzie przyjęli. Barnaby wówczas nie było.

Po odjeździe monarchy przybył Barnaba i udał się 
d̂o sadzawki, by codziennym zwyczajem pół ryby przygo

tować na wieczerzę, lecz z wody wyjął samą tylko głowę. 
Bracia zakonni spostrzegli natychmiast, że popełnili błąd, 
nie dotrzymując ślubu przez przyjęcie ofiary, a więc po 
łzami skropionej modlitwie, przełożony postanowił, aby 
Barnaba poszedł w ślad za królem i dary mu zwrócił.

Chciwi dworzanie królewscy, obecni przy ofiarowaniu 
skarbu zakonnikom, orzekli między sobą, że w takiej pu
stelni skarb im niepotrzebny i w tym właśnie czasie gdy 
Barnaba w Gosławicach, znalazłszy króla, złoto i srebro 
oddawał mu z podziękowaniem, niecni dworacy napadli 
na zakonników w ich pustelni, a domagając się wydania



skarbu  i nie chcąc uwierzyć w jego odesłanie , za p om ocą  
katuszy chcieli wydobyć zeznanie gdzie ukryty został.  
W reszcie, nie mogąc dopiąć celu, każdemu z zakonników  
przeszyli serce. W ten to sposób  wszyscy bracia w liczbie 
pięciu śmierć męczeńską ponieśli. Było to w r. 1005, dnia 
10, 11 lub 12 Listopada, ponieważ daty najbieglejsze b a 
dania dokładnie ustalić nie mogły.

W  chwili strasznego m orderstw a Barnaba w łaśn ie  
wręczał skarb- monarsze, a gdy nagle poblad ł i wzrok 
w przestrzeni zatopił, mając widzenie odbywającego się 
m ordu , król zapytał zakonnika o przyczynę nagłej zmiany. 
B arnaba  opowiedział swe jasnowidzenie i dodał, że w tej 
chwili jest już spokojny, ponieważ widzi swych braci za
konnych z palmą męczeństwa u skroni przed Majestatem 
P ana  nad pany.

Natychmiast też wykryto i schwytano zbrodniarzy, 
k tórzy wobec oświadczenia im w jaki sp o só b  pustelników 
zamordowali, zdumieni, zbrodnię wyjawili. Król Bolesław 
na razie wydał wyrok śmierci, lecz na błagalne prośby 
Barnaby, darował im życie, zaleciwszy pokutę przez życie 
pustelnicze w pobliżu popełnionej zbrodni, we wsi Bieniszew 
o pięć wiorst odległej. Pogrzebem ciał męczenników zajął się 
sam monarcha. Na pogrzebie celebrował biskup poznański 
Unger, a zwłoki pochowane zostały w miejscu rozpoczę
tego przez pustelników kościoła i dopiero w rok później 
król kazał je przewieźć do Gniezna i złożyć przy grobie 
św. Wojciecha, ogłaszając jednocześnie za patronów  
Polan.

W  Gnieźnie jednak szczątki świętych męczenników 
nie pozostały długo w spokoju, bo oto jak piszą kroniki, 
Brzetysław, książę czeski, napadając Polskę, między inny
mi zabrał z Gniezna święte Relikwie i umieścił je w P ra 
dze. I tam jednak nie pozostały długo, bo oto według p o - 1 
dań, za czasów Kazimierza Odnowiciela cesarz Henryk III



zażądał od Brzetysława zwrotu skarbów zabranych w Pol
sce, a więc i Relikwie znowu powróciły do Gniezna, lecz 
część ich dotąd przechowuje się w kościele parafialnym 
w  Kazimierzu.

K ościół  parafia ln y  w  K azim ierzu

Część tego kościoła ma właśnie jeszcze mury sta
wiane ręką świętych męczenników. Budowa jego rozpoczę
ta była przy chatce pustelnika Mateusza, a autentyczność 
murów stwierdzają znaki i daty wykute na tych kamieniach. 
Kościół ten wykończony był w r. 1010, ale podczas napa
dów Pomorzan za Mieczysława II zniszczony i dopiero 
Kazimierz I, przejęty czcią św. Męczenników, świątynię od
nowił i w niezbędne sprzęty uposażył. W takim stanie 
świątynia przetrwała do końca XV wieku;- gdy pożar zni
szczył wnętrze kościoła. W  r. 1512 ks. biskup poznań
ski Jan Lubrański doprowadził go do porządku. Jak wiele 
innych kościołów, tak i kazimierski nie mógł jednak uni
knąć ciosów zadawanych wszystkim pamiątkom w naszym 
kraju przez Szwedów. W r. 1707 zniszczyli oni świątynię, 
zburzyli nawet część murów. Dopiero w r. 1859 hrabia 
Maciej Mielżyński, przy pomocy parafian, kościół odresta
urował i powiększył do rozmiarów obecnych.

W nętrze  k o śc io ła  paraf,  w  K azim ierzu.

Kościół ten o jednej jest nawie, bez sklepienia, ubo
gi w aparaty kościelne, jako okradziony^ z wspanialszych 
i kosztowniejszych w r. 1792, posiada cztery ołtarze. Wiel
ki ołtarz z ołtarzem Maiki Boskiej cudownej, zawieszonym 
licznemi wotami, złożonymi przez tych, którzy łask doz
nali. Wyżej zwraca uwagę umieszczony obraz na drzewie 
malowany, przedstawiający sw. W ojciecha w otoczeniu 5



Wnętrze kościoła parafjalnego w Kazimierzu.

męczenników kazimierskich. Na ołtarzu tym widzimy też 
szafkę hebanową, z boków oszkloną, z Relikwiami św. mę
czenników; po lewej stronie ołtarz z obrazem św. Męczen
ników i większymi Relikwiami. Obraz bardzo nieudolnego 
pędzla. Pozostałe ołtarze nie mają żadnych cech artyzmu.

Na początku XVIII w. przy tym kościele istniał przy
tułek dla starców, utrzymywany z procentu od kapitału 
złożonego w banku, lecz kiedy instytucya ta istnieć prze
stała — niema śladów. Kapitał dotąd spoczywa niepro
dukcyjnie.

Zaznaczam jeszcze, że fakt męczeństwa pięciu zakon
ników różnie zanotowany jest w kronikach. Jedni z dzie- 

jop isów  podają rok 1003 i ku temu najsilniej skłonićby 
się należało, inni twierdzą, że miało to miejsce w r. 1004, 
a jeszcze inni że w 1005. Kościół katolicki ustalił datę 
d. 12 listopada 1005 r. i w roku 1905 obchodził uroczy
ście 900 letnią rocznicę tego smutnego faktu histo
rycznego.



Co do dziejów miasta Kazimierza, legenda utrzymuje, 
że pierwotną nazwą osady, założonej przy kościele puste l
ników była nazwa „C hrystyanów “. O sada  ta szybko za
częła się zaludniać, a zwróciwszy na siebie uwagę Kazi
mierza I, syna Mieczysława, goszczącego w pusz
czy na łowach, nadano osadzie przywilej miejski w r. 1041 
i nazwano ją Kazimierzem. Odtąd tern szybciej m iasta  
wzrastało  i wkrótce liczyło z górą 22,000 m ieszkańców, 
stojąc w rzędzie pierwszych miaśt polskich. Zamieszkiwa
ło tam wielu kupców, prow adzących znaczny handel z Z a
chodem, osiedlili się liczni rzemieślnicy, a rolnicy u p ra 
wiali w okolicy żyzną ziemię. Miasto posiadało  naw et 
kilka aptek, co już może być najlepszym dow odem  jego 
rozwoju i pomyślnego stanu. W ów czas też na jednym 
z pagórków  stał i kościół pod wezwaniem św. Chrystyana, 
lecz obecnie śladów tej świątyni niema.

W  r. 1237 Kazimierz z rąk królewskich przeszedł na 
w łasność  b iskupów  lubuskich, wraz z 14 wsiami, ponie
waż jednak biskupi nie mieli z miasta dochodów, w r. 1504 
sprzedali go Mikołajowi Godziembie Lubrańskiemu, woje
w odz ie  poznańskiemu. Jan Lubrański, b iskup poznański, 
a bra t poprzedniego, polubił Kazimierz i często w nim 
przebywał, pozostaw iw szy po sobie tu wiekopomną p a 
miątkę w zbudowanym w r. 1512, na cześć św. Jana, jed
nego z pięciu zamordowanych pustelników, kościół z kla
sztorem oo. Bernardynów, w tern

Kościół po be rnardyński  w Kazim.

właśnie miejscu,' gdzie stał niegdyś domek św. mę
czennika.

Przy tej świątyni istniała piękna biblioteka, lecz mie
szkańcy rozebrali ją powoli przy wypożyczaniu, a zako-



rzen ionym  u nas  n iezw racaniu  cudzej w ła sn o śc i  w ła śc i
cielowi. O becn ie  w koście le  też n iem a żadnych  pamiątek, 
p ró cz  srebrne j trum ienki ze szczątkam i św . m ęczenników . 
K ośc ió ł  zb u d o w an y  jes t  w  stylu gotyckim  i do tąd  szczę 
śliwie architekturę  p ie rw o tn ą  zachow ał.

N a d ro d ze  ku R oninow i p o d  lasem  na  w zgórku , gdzie 
s ta ła  pus te ln ia  b ra ta  Izaaka, stoi k o śc ió łe k  m odrzew iow y, 
w zn ies iony  w  wieku  XIV.

I Kościółek św. Izaaka na cmentarzu. I

W  wielkim o łtarzu  jest  ob raz  tego m ęczennika. W o 
k ó ł  w zgórza  mieści się cm entarz  grzebalny, pow iększony  
w r. 1893, oko lony  pa rk an em  sztachetow ym , z b ram ą  m u
ro w a n ą  o żelaznych furtach.

N a  dw óch  innych w zgórkach  w idać  krzyże to miej
sca , gdzie dawniej były  p u s te ln ie  C hrys tyana  i Benedykta , 
S tały  tam n iegdyś rów nież  kośc io ły ,  lecz burze dziejowe 
ob róc iły  je w perzynę. K ośc ió ł  św. C hrys tyana  p o d o b n o  
os ta tecznie  rozeb rany  b y ł  d o p ie ro  w  r. 1812.

W  dalszej kolei w ieków  Kazimierz zmieniał w ła śc i 
cieli, p rzechodząc  z rąk  L ubrańsk ich  do Żychlińskich, od  
k tó rych  nabyli go  K re tkow scy , a później L ipscy  i dop ie ro  
w  r. 1818 d o s ta ł  s ię  do  rodziny  h rab ió w  M ielżyńskich, 
w  k tórych  p o s ia d a n iu  p o zo s ta je  do tąd ,  licząc p rzesz ło  2100 
ludnośc i ,  zajm ującej się ro ln ic tw em , rzem iosłam i i handlem , 
a o dznacza  się w ś ró d  ca łego  szeregu  sob ie  p o d o b n y c h  
m iasteczek  tern w łaśn ie ,  że w  Kazimierzu zaledwie kilka 
rodz in  izraelskich  ty lko  przem ieszkuje .

Widok ogólny Kazimierza. |

Na począ tk u  zesz łego  s tu lec ia  kwitło  tam naw et su -  
k iennictwo, lecz w kró tce  fabrykanci przenieśli sw oje  zakła-



dy do Opatów ka i Tom aszow a, zdaje się ze względu do
godniejszej komunikacyi. Dziwnem też jest zjawisko, że 
w tak starożytnym grodzie, pomimo znacznej liczby rze
mieślników, niema w Kazimierzu ani jednego cechu rze
mieślniczego i ws kronikach miejscowych nie znalazłam 
żadnej wzmianki o ich istnieniu w czasach dawniejszych.

Wyjechawszy za miasto, widzimy sporych rozmiarów 
łączkę, zwaną , ,Patkulką“ , a na niej podróżny znajdzie 
większych rozmiarów kamień polny z napisem „P atku l 10 
X. 1707“

W  tych kilku cyfrach i jednym wyrazie mieści się 
wielka tragedya, której to pole było świadkiem. Dla p a 
mięci potomnych streszczę tę historyę w kilku zdaniach. 
Jan Reinhold Patkul, inflantczyk, gorliwy obrońca swej 
ukochanej ojczyzny, zostającej wówczas pod  panowaniem  
Szwedów, przez nich obwiniony został o zbrodnię buntu, 
wyzuty z majątku i obarczony wyrokami sądów  szwedz
kich, ukrył się w Szwajcaryi, a później we Francyi, ale 
i tam nie czując się dość  bezpiecznym, przybył do Polski 
i tu od królę polskiego Augusta II otrzymał urząd radcy 
tajnego. Następnie w roku 1702 wyjechał do Petersburga, 
gdzie zawąrł traktat zaczepno odporny  między Rosyą a 
P o lską  przeciw królowi szwedzkiemu Karolowi XII, poczem 
w stąpił do służby u cesarza rosyjskiego Piotra W ielkiego, 
który m ianow ał Patkula posłem  przy Auguście II w  D reź
nie, a później dow ódcą korpusu  posiłkow ego rosyjskiego. 
Gdy jednak przy niepomyślnym obrocie wojny dla Augu
sta rozpoczęły się między nim a Karolem XII pertraktacye, 
król szwedzki zdołał tak straszne podejrzenia o zdradę 
przeciw Patkulowi wzbudzić w Auguście, iż ten kazał go 
uwięzić w JKónigskeinie, a po zawarciu pokoju w Altrand- 
sztadzie, wydał w ręce Szwedów, którzy go z Saksonii 
uprowadzili do Polski.



Ucieszony zdobyczą Karol XII, przebywający na ten 
czas w Słupcy, kazał, jak  wieść niesie, znienawidzonego 
Patkula na noc przykuć do słupa, a łańcuch przez ścianę 
domu, w którym mieszkał, przeprowadzić i do ręki sobie 
przywiązać, w obawie, aby mu się nie wymknął.

Dnia 9 października 1707 r. Karol XII w yruszył z ar
mią swoją ze Słupcy, prow adząc z sobą  zakutego w łań
cuchy Patkula, z myślą, by srogą kaźń wymierzyć na nie
go, w jakim znaczniejszym grodzie, ale doszedłszy do Ka
zimierza i tu dowiedziawszy się, że Rosyanie potajemnie 
usiłują Patkula u w ^ n ić ,  wydał natychmiast wyrok strace
nia go w Kazimierzu i dnia 10 października 1707 r. Patkul 
zosta ł stracony właśnie na tej łączce, przez połamanie ko
łem, ucięcie mu głowy i poćwiartowanie ciała. Głowę wbi
to na ostry pal przy klasztorze oo. Bernardynów. W  tern 
miejscu stoi obecnie s łup  murowany, owalny, wysoki, z fi
gurą rzeźbioną Matki Boskiej Skempskiej na szczycie.

Słup z M. Boską przed kościoł .  Bernardyn ,  w Kazim.

Pozosta łe  części ciała w innych punktach miasta p o 
rozwieszano. Po wyjściu Karola XII z Kazimierza w dniu 
11 października, oficerowie rosyjscy tejże nocy przybyli ci
chaczem do miasta, szczątki Patkula pozbierali i do W ar
szawy przewieźli, gdzie je pochow ano w grobach pod  ko
ściołem oo. Bernardynów.

O kilka wiorst od Kazimierza, na trakcie ku Konino- 
wi, na wysokiej górze, pokrytej lasem, leży wieś Bieniszew. 
Tu właśnie zamieszkiwał pustelnik Barnaba z mordercami 
jego braci zakonnych, pokutą błagających Boga o przeba
czenie im winy. Za panow ania Bolesława III Krzywouste
go, Piotr Dunin wystawił na miejscu pustelniczej chatki 
kościół z klasztorem, do którego sprowadził z W łoch oo. 
Kamedułów.
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Widok kościoła w Bieniszewie.

W czasie wojen kościół ten popadł w ruinę i dopie
ro za Władysława IV Wojciech Kadzidłowski, sekretarz

Widok kościoła w Bieniszewie.

królewski, z Zygmuntem Święcickim, łowczym inowrocław
skim, w r. 1640 wymurowali obecnie istniejący, o trzech 
nawach, w stylu Odrodzenia, i w r. 1678 po raz drugi 
oo. Kamedułów osiedlili. Kościół ten konsekrowany był 
w r. 1797 przez biskupa sufragana Henryka Kosmowskiego. 
Prócz wielu zabytków cennych w tym kościele, w wielkim 
ołtarzu znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej.

Wielki o łtarz w Bieniszewie z cudown. obrazem.

W jednym z bocznych ołtarzy widzimy dobrego pen- 
dzla obraz pięciu męczenników kazimierskich.



Ołtarz boczny z obrazem pięciu męczen. w Bienisz.

Obecnie dobra Bieniszew są w posiadaniu hrabiego 
Mielżyńskiego. Klasztor, po skasowaniu zakonu, popadł 
w ruinę, z której prawdopodobnie już się nie podźwignie, 
jeżeli ręka jakiegoś miłośnika pamiątek nie podtrzyma tego 
gmachu swą ofiarą.

Z Kazimierza już dobrą drogą wjeżdżamy po 19-to 
wiorstowej podróży do Konina, miasta powiatowego, po
łożonego nad rzeką v)artą, której dolina obfituje w ob- 
sżerne i żyzne łąki, ale na wiosnę, w czasie ruszania lo 
dów, poziom wody się wznosi, a ciągnące się wzdłuż 
brzegów niziny zostają zalane na znacznej przestrzeni 
i wówczas to Konin podobny jest do wyspy, a z przedmie
ściami łączy się jedynie za pomocą sztucznej grobli i trzech 
mostów. Niemal corocznie to samo powtarza się i w L ip
cu, lecz zwykle już w mniejszych rozmiarach, choć często 
dla rolników groźniejszych, o ile nie zdołali siana 
uprzątnąć.

ogólny widok Konina.

Przez Konin już w czasach bardzo dawnych przecho
dził trakt główny z Kruszwicy do Kalisza i tu właśnie by
ła połowa drogi, o czem świadczy słup kamienny, dotąd 
stojący na cmentarzu kościelnym, a wystawiony na rozkaz 
wielkorządcy poznańskiego,

Słup kamienny z r. 1 1 5 1 .1

zaszczytnie znanego w dziejach budowy świątyń w Polsce, 
Piotra Dunina, który w Koninie zamieszkiwał na zamku* 
wzniesionym w czworobok z kamienia i cegły. Przetrwał 
on do XVIII wieku, ulegając różnym napadom, aż w koń-



cu 1818 roku ruiny ostatecznie rozebrano, pozostawiając 
zaledwie jakiś mały odłamek ich na pamiątkę. Z historycz
nych notatek nie wiele posiadam y wiadomości o tym zam
ku. W iadom o jedynie, że w r. 1331 spalili go Krzyżacy, 
a odbudow any i wzmocniony basztami przez Kazimierza 
Wielkiego, znowu uległ zniszczeniu przy przejściu wojsk 
szwedzkich, które go spaliły. Po  tym czasie już  kroniki 
nie wspominają, aby ktoś pom yślał o podniesieniu go 
z ruin.

Co dało początek samemu miastu — trudno dociec. 
W iadom o tylko, że jest to jedna z najstarszych w Polsce 
siedzib ludzkich, a historya o Koninie w spom ina już 
w wieku XI, jako o gnieździe rodzinnem Odrow ążów , p i
szących się z Końskich. W  wieku XIII o sada  przeszła do 
rodziny Małachowskich i na tern kończy się o niej wzmian
ka. Dopiero p o d  rokiem 1737 czytamy, że jeden z M ała
chowskich uzyskał przywilej zamiany Konina na miasto, 
które, jak to widać z dawnych pieczęci, przyjęło za herb 
swój wyobrażenie konia.

Herb  m. Konina.

Dokumenty z wieków XIV, XV, XVI i XVII spłonęły 
podczas  pożaru, ale z notatek historycznych wiadomo, że 
Konin gościł w swych murach W ładysław a Jagiełłę w r. 
1433 w czasie wojny z Krzyżakami. Było to we 23 lata po 
świetnem zwycięstwie grunwaldzkiem. Wielki bohater tej 
bitwy Witold, wielki książę litewski, już nie żył, dokonaw 
szy życia w śród  trosk  i zawodów. Nie danem mu było 
uwieńczyć swych skroni koroną. Umierał też pełen żalu 
do duchowieństwa, a zwłaszcza do Zbigniewa Oleśnickie
go, który w swej, żarliwości religijnej przeszkodził mu 
w objęciu tronu czeskiego. Brat Jagiełły, Świdrygajło, w y
stąpił z pretensyami do Litwy i zawarł ugodę z Krzyżaka
mi, lecz pobity, nie dopiął celu. Król, obciążony wiekiem



i mając wzrok osłabiony, nie mógł już stanąć na czele 
wojska do walki z zakonem, spędził więc lato w Koninie, 
oczekując pomyślnego wyniku wyprawy.

Po śmierci Zygmunta Augusta, biskup Walencyi, a 
poseł francuski Jan Montlus, w r. 1572 mieszkał w Koni
nie przez sześć miesięcy, w celu popierania elekcyi Henry
ka Walezyusza.

Z dawnych gmachów zwraca dziś jedynie uwagę ko
ściół farny św. Piotra Apostoła. Piękna to budowla, się
gająca XV wieku, a jeszcze dawniejszą jest przy tej świą
tyni kaplica,

Kościół farny w Koninie.

w stylu gotyckim, św. Trójcy, obecnie przemieniona na za- 
krystyę, której sklepienia zbudowane są w łuki i gwiazdy. 
Kaplica N. Maryi Panny jest fundacyi doktora filozofii Ze-

Kościół po-klasztorny w Koninie.



neliusza, rodem z Konina, co pośw iadcza znajdujący się 
na nagrobku herb miasta. Z pozostałych nagrobków  za
sługują na uwagę najstarszy pomnik miejscowego p lebana 
ks. Mikołaja Grochowskiego, wystawiony w r. 1570, oraz 
starosty Stanisława Przyjemskiego z r. 1585 i Krzysztofa 
Przyjemskiego z r. 1611. Na grobow cach tych znajdują się 
postacie w zbrojach, wykute z kamienia. W skarbcu k o ś 
cielnym znajduje się kilka cennych apara tów  kościelnych, 
do których zaliczyć należy m onstrancyę okazałą z XVI wie
ku, piękny krzyż gotycki, będący darem księdza Stanisława 
z P roszow ic i wiele innych. Na cmentarzu tego w łaśnie 
kościoła stoi ów słup  już wzmiankowany, a wystawiony 
przez Piotra Dunina przed zamkiem i dopiero w czasach 
późniejszych tu przeniesiony.

Jedną z najbardziej interesujących budowli w Koninie 
jest klasztor księży Reformatów, wzniesiony na przedmie
ściu w r. 1651. t

I W id o k  k ośc io ła  oo. R eform atów  w  Koninie.

Pierwotnie kościół ten był drewniany, a dopiero w r. 
1727 księżna Teofila Wiśniowiecka wystawiła murowany. 
P o  kasacie zakonów klasztor opustoszały  zajęły w ostat
nich czasach wojska na swe koszary. Sama świątynia w e
wnątrz utrzymywana jest nader starannie i na zwiedzają
cych robi miłe wrażenie, choć świeci ubóstwem dawnych 
pamiątek.

Istniał też jeszcze w mieście kościółek św. Ducha, 
lecz mieszkańcy odstąpili go na w łasność  gminie ew ange
lickiej, w rękach której pozostaje dotąd.

K o śc ió ł  ew angelick i w  Koninie.

O handlu w dawnych czasach daje pewne pojęcie 
magazyn solny, obecnie na koszary zamieniony.



Dawny magazyn solny.

Wogóle miasto wywiera nader sympatyczne wrażenie, 
przedstawia się bardzo schludnie, ale nie znać na nim 
epoki, z której pochodzi. Rynek i kilka ulic główniejszych 
mieszczanie zabudowali dość wysokiemi kamienicami, 
a przemysł w ostatnich czasach rozwija

i

Widok części rynku w  Koninie.

się dość pomyślnie, bo istnieje w mieście fabryka wyro 
bów żelaznych, zakłady kotlarskie, olejarnie, browary i k il
ka innych.

Z pozostałych gmachów miejskich wspomnieć jeszcze 
należy ratusz gustownie zbudowany,

Ratusz w  Koninie.

oraz szpital św. Ducha i gmach miejskiej szkoły cztero
klasowej.

Życie społeczne przebija się w założeniu towarzystwa 
dobroczynności, funkcyonującego od r. 1902, straży ognio
wej ochotniczej, towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościo- 
iwego, założonego w r. 1900, towarzystwa muzycznego 
kółka śpiewaczego.

Miasto łączy się ze swemi przedmieściami mostem, 
rzuconym na głównym korycie Warty. Z przedmieść tych 
Kolskie i Bażantowo leżą na lewym brzegu Warty, a na 
prawym Słupskie.

Ziemia konińska posiada nawet pokłady węgla bru
natnego, piaskowca, kamienia wapiennego i torfu, oraz 
żyżne grunta i łąki, co pozwala wzorowo prowadzić gos-



podarstwa rolne. Klęską jednak tej okolicy jest brak ko- 
munikacyi kolejowej i wychodźtwo do Prus najlepszych rąk 
roboczych, których na miejscu stale brak odczuwać się 
daje i zniewala rolników do sprowadzania galicyan lub 
włościan z ziemi lubelskiej.

Skreśliwszy historyę Konina, nie mogę pominąć w po
bliżu miasta położonej wioski Wyszyny, gdzie znajdują się 
ruiny niegdyś wspaniałego zamku wyszyńskiego.

Ruiny zamku w W yszynie.J

Według kronik, zamek ten zbudowany został przez 
jednego z potomków z rodziny Grodzieckich, żyjącego 
w wieku XV. Rezydencya ta niegdyś posiadała ośm wie
życ, z których dotąd zaledwie jedna tylko przetrwała, ale 
to samo już daje wyobrażenie o wielkości gmachu, w któ
rym niejednokrotnie gościli królowie, przybywający na łowy 
w te strony. W wieku XVII zamek wraz z dobrami do 
niego należącemi, przeszedł na własność słynnej w dziejach 
Polski rodziny Gurowskich, z których Melchijor był sta
rostą kolskim, a następnie kolejno miecznikiem poznań
skim, chorążym kaliskim i kasztelanem gnieźnieńskim, a 
w końcu i kasztelanem poznańskim. Potomkowie jego nie
mal do ostatnich chwil istnienia dawnej Polski dzierżyli 
w swem posiadaniu tę ostatnią kasztelanię, przemieszkując 
w Wyszynie i tu wydając uczty i bale dla szlachty oko
licznej. Po wygaśnięciu linii Gurowskich, zamek popadać 
zaczął w ruinę, a pożar w r. 1895 niemal doszczętnie 
strawił resztki sal i murów, pozostawiając jedynie grożącą 
zawaleniem wieżę, która wznosząc się ku chmurom, jakby 
błagała o rozstąpienie się ich nad nieszczęsnym krajem, 
który na polu pracy ekonomicznej pragnie dzij zdobyć to, 
co utracili przodkowie na polach walki domowej z pobu
dek wygórowanych ambicy/.



Niechaj ten strzęp minionej przeszłości długo jeszcze 
błaga o łaskę losów dla nas, by nam przypominać po
trzebę dążenia po nowych drogach życia, ale my szanując 
przeszłość, ukochajmy pracę w dzisiejszym kierunku 
i kroczmy naprzód wytrwale z wiarą, i e  cel osiągniemy.
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Spis przezroczy 9o niniejszego odczytu.

1. Mapka Skulska, Ślesina, Kazimierza, Bieniszewa, Konina

2. W idok Gopła.

3. Statua Matki Boskie] w Skulsku.

4. Kościół w Skulsku.

5. Jezioro Ślesińskie.

6. Kościół w Ślesinie.

7. Kapliczka ze studzienką w Kazimierzu.

8. Kościół parafialny w Kazimierzu.

9. Wnętrze kościoła paraf, w Kazimierzu.

19. Kościół po bernardyński w Kazimierzu.

11. Kościółek św. Izaaka na cmentarzu.

12. W idok ogólny Kazimierza.

13. Słup z Matką Boską przed kościołem Bernardynów

w Kazimierzu.

14. W idok kościoła w Bieniszewie. v

15. Wielki ołtarz w Bieniszewie z cudownym obrazem.

16. Ołtarz boczny z obrazem pięciu męczen. w Bieniszewie.
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17. Ogólny widok Konina.

18. Słup kamienny z r. 1151.

19. Herb miasta Konina.

20. Kościół farny w Koninie.

21. Widok kościoła oo. Reformatów w Koninie.

22. Kościół ewangelicki w Koninie,

23. Dawny magazyn solny.

24. Widok części rynku w Koninie.

25. Ratusz w Koninie.

26. Ruiny zamku w Wyszynie.
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Wskazówki
dla urządzających w ykłady I odczyty publiczne w  spraw ie  

wyjednywania pozwoleń na te  wykłady lub odczyty.
I. Wykłady systematyczne, t. j. szereg wykładów 

z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy, tworzących razem pewną 
całość, utożsamia władza z kursami naukowemi i sto
suje do nich przepisy „O wykładach i kursach dla doro- 
słych“, zatwierdzone przez ministra oświaty w d. 2 kwie
tnia (20 marca) 1907 r.—w związku z przepisami o warun
kach otwierania szkół prywatnych (art. 361 § 26, pr. t. 
XI cz. I).

Udzielenie pozwolenia na podobne wykłady należy 
do włady naukowej: w Warszawie do inspektora szkół, 
na prowincji do naczelnika właściwej dyrekcji naukowej.

W podaniu do tych władz o pozwolenie należy wy
mienić dokładnie; kto ma wykładać, jego kwalifikacje nau
kowe, czy też fachowe, i treściwy program wykładów—na
turalnie ze wskazaniem miejscowości, gdzie wykłady mają 
się odbywać.

II. Urządzanie odczytów oddzielnych, wobec ogło
szonego w dniu 30 (17) października 1905 r. Manifestu 
konstytucyjnego obwieszczającego ludom wolność sumie
nia, słowa, zebrań i związków, przed zaprowadzeniem 
w Królestwie Polskiem stanu wojennego, nie wymagało 
zyskania oddzielnego pozwolenia, lecz jedynie zachowania 
przepisów o zgromadzeniach publicznych z d. 17 (4) marca 
1906 r. Wymagane więc było jedynie zawiadomienie o ze
braniu miejscowego naczelnika policji (oberpolicmajstra, 
policmajstra, naczelnika powiatu lub straży ziemskiej) na 3 
dni przed terminem odczytu, resp, przed terminem wydru
kowania ogłoszeń o odczycie, na 7 dni w miejscowo
ściach, w których naczelnik policji nie ma stałego urzędo
wania.

Władza policyjna, na mocy powołanych przepisów, 
mocna jest zakazać zebrania jedynie w wypadkach wy
raźnie przewidzianych przez prawo, przyczem obowiązana 
jest zawiadomić o zakazie organizatorów najmniej na dzień, 
resp. na dwa dni przed terminem—ze wskazaniem powodu 
odmowy.
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Wskutek postanowienia obowiązującego, wydanego 
przez warszawskiego generał-gubernatora w dn. 2 września 
(20 sierpnia) 1907 r. — na mocy przepisów stanu ochrony 
wzmocnionej—żaden odczyt, ani zebranie bez oddzielnego 
pozwolenia władzy odbyć się nie mogą.

Pozwolenia w Warszawie udziela kancelarja warszaw
skiego generał-gubernatora, na prowincji—gubernatorowie.

W podaniu należy wymienić osobę prelegenta, tre
ściwy program odczytu, oraz miejscowość, resp. salę, gdzie 
ma być wygłoszony.

Zyskanie pozwolenia na wykład w Warszawie—we
dług wyjaśnień władzy — nie upoważnia do odbycia, czy 
powtórzenią, odczytu na prowincji, bez zyskania pozwole
nia właściwego gubernatora. Za to pozwolenie, raz udzie
lone, upoważnia do odbycia czy powtórzenia wykładu w tej 
samej miejscowości—bez względu na upływ czasu—chyba, 
że pozwolenie udzielone było ze wskazaniem terminu.

III. Wykłady systematyczne i odczyty mogą organi
zować osoby prawne i osoby prywatne. Jeżeli wykłady 
lub odczyt organizuje Towarzystwo legalizowane (jak T-wo 
Krajoznawcze), do władz występować winien centralny za
rząd Towarzystwa, nie zaś oddział prowincjonalny lub 
sekcja.

IV. Bez względu na to, czy pozwolenie na wykłady 
lub odczyt wydane zostało przez władzę naukową, czy też 
administracyjną, zawsze urządzającego odczyt obowiązuje za
wiadomienie władzy policyjnej o terminie, miejscu i przedmio
cie zebrania.
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