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filip 5~oroczew5~i. 

(lila z t,\"<.: II 1'Z<lclkicll [Joswci, które dziś \\~'(Liją siC; 
prawic ;111;ICIIl'lJlliI-IIIC111 113SZClllll 11l()c1cl'llist~·C7.11CllllI 

spotCCZC':I'IS[WI1. ;1 Id{JI';J jH/ccilż lIiecl~\Vno ,ieszcze żyła i dl-ia
I:da pOllliędz\' II;lIl1i. \lzblluz;li:\c IJOdzill wielkicJlli ellO[ami 
obywatelskielIIi, ~orąq nliloś,j;\ ojczyzny, prawości,\ eh a
ralderu, na któr\111 nic b~'I() Inożna odkryć na.illlnieiszt',i ska
ZY, oraz wielkością serca przystępnego wszystkim SZ[,I' 
ciletllym porywom, g()towe~o zawsze do wszelkich, cho
ciażby lIajwi(;kszycli, ofi:H i jJoś\\ięccl'l, gdzie sprawa na
n,dowa tego wYlllagal:l. 

Postać tego czcigodnego starca, petnego dobroci, pro
stoty i poblażliwości, ldóra przecie'l, w chwilach ważn'ych 
ul1liała się ożywić i natcllllionenl słowem porywać za sobą 
obojętnych lub IJudzić llśpionj"cll slncllaczów, zesz la niepo:
strzeżona i dziś spoczywa pod cieniem drzew cmentarza 
mitos!awskiego, POI.()st:l\vi~jqc i,al nieukojony \v sercach 
tyeli, którzy dziab111ość jego według sprawiedliwej miary 
occniać umieli. PosLlć ta zeszla prawic niepostrzeżona, bo 
nawet żadne z pism naszych Ilie poświęciło jej obszerniej
szego nekrologu, który!Jy Ilw)'datllil wielkie zaslugi 7.rnar
j,'go i wskazał na str:i!l), jalq przez śmierć jego cate nJsze 
sl)o!ecze(lshvo \\1 Pozn:u'lskielll pOllios!o. Lccz takim już 

1.:I\\'sze jest los t~fCI1, ktÓr0' pracui,j IJez rozgtosu, a nagro
dc; znajdują jedynie IV przekopaniu \Vewllętrwem, że \V}'

pełnili swoją powillność. A [lOwinność tę pelnit ś. p. Filip 
Skoraczewski al; do ostatniej chwili i, już z widmem blizkiej 
śrnierci przed oczyma, nie ucliyla! się od żadnej pracy, od 
ż;ldnego o!Jowi:jzku, jaki Ila niego widadano. 

Kilka dni nawet przed śmiercią braI jeszcze czynny 
udział w zebraniu zarządu Tow, leśnego pozna(lskiego, na 
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którelll koleuzy jego, przejt;ci uci;\ ella jego wytrwałości 
l stoicYZI1IlI. postdllo\\'ili wyllicść go do godlloś'ci picrwsze
go cziollka honorowego tegoż TO\\';lrzystwa. 

S. p. filip SJ(()raczew~ki urodził siG w Oodurowie 
j,dw SYIl rZ'lclc.\' pp. irl!tOIl'skicll dlli,l I.-l-go sierpllia 1838 
roku; pierwsze 1I,lllki jlolJic:rał IV LcsZIIic i TrzclTlcsznic, 
sl\'lU JJrZClliósl sit; do l'OZlldlli<l. gdzic IV gilllllaZYUlll św. 

Maryi M,lgdaJeny przu] Wiclkallllc'l !::iill l'. zdał egz,ll11in 
dU.il·z,ilości. Nic liczIIi już tO\l';II'Z,\SZC .iego z tych CZ,ISÓW 
1'.'sIJolninaj,\ go jeszcze jako clOlll.i;\ccgo ucznia i serdecZllc
go kO!lOgt;, który zjcdJiaĆ sliiJic 1I11Jial ilil:tylko szacullek 
I lIZ11auic JIlluczycicli, alc rówllocześllic i \Ypry\\, corąz 

\\i<;kszj' 11,1 \vsjlółgiIIIIJazyastó\\· ... ~ (idy chocll',ilo n. p. 
o greJr\iaiJle wzit;cic 1I11zi;JlII II' 1)(lg'p:eLic (juslawa Potwo
rnwskieg'o ;ilbo "1'ytIIS;1 I )zi,!lYI'lskicgo, \\'j,starczalo !(ilka 
sló\V od nilOgo \I' kłasacll gilllllaZj'alllycll, aby Jliemal "'szy
Sl:)' uczniowie zgrlJlllaclzili sit; 11<\ lllie.iscu wskazanem. 

Zapewne: już z dOlllLl roclzicielskiego wYliiósl go
r,\8« miłość kraju i Ilarodu. do którego ila\(;y,al. T,\ mito
sci'l OjCZYZIIY ~órował wśród liiiodzieży [Joznat"lskiej. Byli 
t<ICY wśród Iliej, co zdolilości;';ll1i 1I1llyslowcllli go przewyż
szali; ale pod wzglt;c1cl\1 prall'ości cłwraktel'II i wielkości 
~clca Ort nie ustępował nikOlllU. 

13yl Oli dllsz,-! Towarzystwa II:lroclo\\cg"o, które tab,e 
liistorycZlJell1 Z II-" 01110, i l; turc dopil:ro IV listlJi;,~li;t,ie ! H62 r. 
zostało wykryte przez policy,! i rozwi'lzallc. filip Skora
czewski byl wtecl~' już jako praktykallt \V 1,\s<lcll królew
skich J1l0Sit'ISkicli zajt;!y; skutkielll procesu. \'.' i<lki został 

z;l\viklaIlY, Illiejsee to IItracił. 

Uo poświęcl:nia się leśllictwu zac!l~cił go h~'1 bil hl'. 
IJzialyt"lski, który IlI<ll"Zy! o z~ł()żclJill wyi,szej sl.koły le
śliiczej IV KÓl"IIiku, aby w tcn sjJosób [Jodl1!eść tell LI Ilas 
bardzo jeszcze \lkel~r zaniedbany clzi,l! gospodarstw:1 kr,l
iO\l"cgo; 011 to upatrzy) był sobie właśllic filipa Skora
czewskiego na przyszłego n;\IIczycicla i dyrektora tej 
szkoly. Na dalszą pr;!inyl'G leśną Ilcla! się lI'yd;ilol1): 'f l\lO
sil'lskicll lasów filip S. do !<ydzYIIY, gdzie go zaskocz~,'ło 

I'oku 18fi3 powstanie. 
Jako jeden z j"lierwszycll \V POZIl,\I'ISkicl1l staje on 

natychmiast w szeregaciJ j"lowstat"lczyelI \V Królestwie, 
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hlerze lIdzi<l1 w 3 bitw,lch i ciężku ranny pod 19nac:ewem. 
lilii;) R-g-o IlInia lRG:i. dosLlic ~iC; \\ ' cudowny pl'<1wic sposób 
Ilrl.el. g-r,lllicę do s\\oklJ kre\\'n~'c' IJ, \\i~'lecz~' \\'s7Y siG 
z 1';))], Jllusi,tlatoli opuścić ([0111 rod%iciclski i krai j<1ko sil
Ilil' SkOIIIJlI'Olllitowall\, Ilic cllc~c sk; 11,lr,:zić 11<1 skutki [)j'O
ccsu wytoC/.oncg-o prl.cl. rl,1c1 JlI'lIski II I.drac1G S([l llll, 

Wtecl~r ucl,J! sit; do JJrcz)1(!, il ścigallY i taili IH/ez 
lI,sltlŻlli\ policy,! sasiq. cI,tlc,i ,IŻ (lo SZII ' ,I ,icar~ri, gdzie z:lpisał 
si,' n,1 LlCl.llia politeCI!lliki w 7.urYCllll i talii DO kilkil LItach 
I,zysk;)ł dypłoJll leśnictwa, Stęskniol1\' za kraj em ojczy
stlIlI. oowrócil n,1st,llllic 1-', SI" poci Ol1cClll Ilnz\liskit:J11 do 
W, Ks, POI.1l311skieg'o. zl1licni'l/. je n,lw ct kilkakrotnie. nic 
JlI'l.csta.i'!c ]JrzCI. tC11 l'OS ;i'sililć pisJJI różl1\'cl', Z\I'!aSZCZ:l fa
cllo\\'yclJ. slV~'llli ,lrtllcI ILlI lli, Pcn r,lk !ol\',d 011 t.<1J.:żc o objęcie 
rul~kc)"i "cJO(IC,1 l eŚ IIl' i;() i I" ic,iskiq;o". lecz be?skul eCcllie, 
\V tym czasie był też [;11\\'erJlcrern w cloll!acll pr ~'wn tn ych, 

'IN rakli 1868 otrzylllał \nesl.cie posadę nadleŚnicze· 

go \\' MiloslawiII. nil której \\'~'tr\\'al aż do roku 19()(), 

\\1 domu Seweryna h, Miełż\'(; skiego 11,~wil wówczas Eu" 
gCllills/, ROlIkc. oficer Ilo,isk pol skich z rokll 11"31. a Z;1:1I1Y 
na c'ale W. I(sil;stwo leśnik, 

Nie clltlRo ,iec1lwk llIóR! f, Sk, spokojllie 7.atr 1 ldniać sie 
Ivlko leśnictwcni w Miłosl;1\\'ill, <ld\' go 1I1askawiono z I(;J
Iy śl1Jierci in colltum3cialll. na j " k,! b~'ł skazan~' za Ildzi,11 
\II pOlI'stanilJ. w%iGtYIl1 zostal do \I,'(liskil. Udalo si<: jedn;lk 
jtg'o chlebodall'CY wJllnvcnl S\ITI II cdn' s knć <11,11'1 po pewnYIl1 
czasie zlIDelnij swobodę. tilk. :7.C jJ! i- ojtarl spokojnie odda
W;lĆ s ię lI1óRI 7,a\\'orlowe,i i spolecZIIei pr;1CY. której owoce 

ll>icrat: !Jęda następne pokołenin, 
StosIInki leśnicze b~'ly WÓWCZ"S \V IlCiszym kraju tak 

nplakane. iż wielkici energii było potrzeba i z<tpmci:1 się 

siebie. b~r si« telllu wlrt~nie II [lośl eclwllenlll LI nas :ć<iwodo

wi OlJdilwać, Ale nie O,IU,lniczał :::ie Oli 118 prakt~'cznE'J11 

~JlclnialJill swych obowi,1Zków zawoclow"clL Rów!1ocześ
pic shu<1t sic Oll o szerzenie \\'i,lcloJ11o~ci Jlopul:1rn\'ch w Ieś

lJictwie. \V picrwszycll ł;lt:lcłl SIl, ej c:t.Yllności z8\Vodowej 
dziilłnl Oli I. /;lJ)~leJ11 \.I' h'llI kicrIlllkJl dużo slo\\'el11 i pi
SIllelIl. ~h\' /,wnlC/.yć 111))'zccl7.cni~ st()i~cr J1~ przes7kocl'zie 
i'acvon,tlnemll roz\Vo,iowi leśnictwa w polskieJJl oh\'watel
sI,ienl sjlo!ccze(lstwie.- - Ohr:1?, St<1l1ll. \\" jakim się leśnic-
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two II nas w ten czas znajdowalo, dał 0/1 dokładny w od
cz:ycie, iaki mial lJil I-SZ:\,111 zjddzie leśników polskich 
w Krakowie p, t. Rozwój leśllictwa polskiego w XIX, w, 
w \V, Ks, Pozl1al'lskiem, f3:1'l 011 nie tylko przykładem 

dla drugich II 1I<lS leś1Iikó\\', <Ile i nauczycielem zarazem 
wielll; a przytem ohok wiechy i teclmiki w zawodzie udzie-
1:,1 011 im jeszcze czegoś \\'it;cei, Iw kszta/cil ich lIa obywa
leli kredii, hartui<1c iUI c1i:tr;lktcry i lIs7.lachetni<ljąc id 
serca, Ih'l on [lrzvtem dlllgoletllill1 wiceprezesem i filarem 
Wydzialu leśllego \\' Celltl';i1llcllI Tow, Gos[Jodarczem po
zn;l!'Jskicrn, a tcraźlliejszcg'o '1'0\'.', Leśncgo, wiceprezesem 
TOIV, Urzędników Gos[JodarczyciI !l<l W, Ks, Pozn:1I1skie, 
CZIOllkiclll Tow, lesllcgo (J;lliq'iskiego i t. d, - Jego iJli
cy;ltvwie zawdzit;cz;Jj;\ [Jo\\'st<l1lic swe i rozwój plalltacye 
r(\/.Iegle wierzby, or8Z szkólka ogrodnicza-leśna w Miło

slawill, a także lJ;1l1del nasion leśII~'ch f<ossocllUwicza 
II, TorlIniII i t. d, 

Ale nie ogranicza! on swej clzialalnośd na z;lIvód 
Icśniczy, Nic ucliylal siG 011 w og-óle od żaullcj pracy spo
kCZllC,i II' n<lszc,i d/iclllicv, ~I zwlaszcz,l w Mitosla\\'ili H;I
~Ieln je>?:o hyJo: jestclll starVIII żolnicrzel11, który zawsze, 
gd" 'l.atr'lbi'1. staw;1 do szcl'eg-11. Czy chodzilo O TCJwa
rzystwo [1rzell1vslowc, olUlika I-:ólniczc, o S(1ółki Zarob
kowe i baliki IlIdowe, I\awet () Sokoly, czy tcż o zalo7.cnie 
j~i1dGgo pr7.cdsit;lJiol·stw:1 IJl)lskie~o. II. (1, fCJbryl<i cygar 
1'/ i\lliloslawill, tam Oli %;I\I',Ze szedł w pierwszYIII rZGdzie. 
/.acItGG1.i<1C drug-icil swoilll IJrz)'ld:ldcll1 gorliwości \I' pracy 
I dobrem ,łowelll, 

\V s[)J'C!wic Sokołów był raz I\awet wraz z swym 
clilLlJurJa\I'c" p, ,I, j(ościclskilll 1<)1l7 na lawie oskarŻ()li~!ell. 

- To też POII :Iża!o go i ko-:I!at!l cale SI)oJcC/,el'lstwo Mi/o
slawskie, które go uczciło OIIj'W,Itl:lstwell1 hOllorowem 
miasta. Zaszczyt leli wysoko sobie cClliJ. 

Ta CZ)'IIIIO';( ,il'i!:o s!lnlecZIIa, to też na.icl1ll1lJllic.isza 
i 11~1 io\\'ocnie,isza jwrta jego clzi;tlall1ości, Cho( na mak 
II!iasto i okolicl,: jego og'ralliczo:la. IJli;,lIa Olla tani zlIacze
Ilie bardw doda lnic, \:Vyr;lzclll tego bvta CZCŚ(. jak,j \Ii sta
rości nie t:vlko F)ol,lcv \I 1\~ilosta\Vill go otaczali, i j,lk'l 
\\'y r:1'l. il i pP.)' jegu pogrzebie nawet ci, co do jego przl'ciw' 
lIików politYCZllycl1 1I<l1t;;,cli, 
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Była to postać w okolicy naj popularniejsza - zaufa

nie: wzbuclznjqca i ogólnie kochana. Już choćby dla te
ge' warto jej bylo poświęcić kilka linii druku. Obok tej 
pracy za\votlowej i społecznej podnieść należy i jego pra
c~ literacIq. Nie był on literatem z zawodu, choć władal 
11ie tylko słowem. ale i piórem dosyć, by przez to dużo do
brego zdziałać. 

POlllijam artyk1lły jego treści spolecznej i politycz
IICj. Nie było pisma peryodycznego II nas, w któremby 
sic: llie pojawiały. Ograniczam się do prac ll:lIIko
w~'Ch. a więc przedewszystkiel1l do jego zl1l1'odo\vych, 
dot~'czących leśnictwa, nie pomUajllc historycznych, któ
rym ostatnie lata poświęcił. 

Nailllodliie.iszq dzialalność literacką. dotyczącą leśnic

twa. rozwi1ląl on zaraz po powrocie z Szwajcaryi, gdy się 

jeszcze 1Ihywał poci nazwiskiem przybranem. Jeszcze 
"/ Szwa.icarYi prz~'srlał on do ,.Gońca Leśnego i Wie.isk!ego" 
rozprawy. n. P. ładną p. t. .,z pod Alp śnieżnych". Później
szc podpisane są najrozmaiciej : M. L. (MIOdy Leśnik),' 
Schulz. Michałowski. TllUll. Mieloszek. Pseudonimy te 
(,jpowiadały llaZWOIll. jakie prz~'bieral. gdy byt jeszcze 
ś-:igrll1Y przez policY<1. Później umieszczar też arty.kuły 

'v Rocznikach "Przeglądu leśnego." mianowicie \V latach 
l f,7ó i 1877. Dllżo ich wyszło \V .. Ziemianinie", \V "Sylwanie" 
i t. d. \Vi<;kszq rozmiarami jest jego rozprawa: "Kilka 
slów () wierzbie". odbitka Z .. Ziemianina". która wyszła lla
lil<iuell1 To\\'. ~redzko-(jllieźllie(lsko-\Vrzesi(lskiego, w Po
zlialliu (Il N. Kalllic(lskiego) 1887. (str. 42 in 8°.) 

Do wi<;kszycli prac drukowanych należy i wspomniany 
już referat, .iaki lI1iał jako temu t J. na zjeździe j,szym polskich 
Icśllików IV Krakowie IOD7, a więc 2 Intn przed śmieJ"
Li'j. \Vyklad ten. wydrlIkowany jako odbitka, zawiera 
str. 66. Ty tlił jcgo: Rozwój polsldego leśnictwa \V XIX. 
wicku w Wielkiem Księstwie Pozlla(lskiem. 

() clzi,lI,illlości Filipa Sk . .iako !t:śnika podało S~'llIpa

t)'czn)' artykuł pislllo .,Sylwall", a w Tow. le.śnikÓw galicyj· 
.~kich wspollllli,J1 () nil1l bardzo pochlebllie prezes tego? 
II r. Szcpt:\'cki. 

Z prac .iego Iiistc)j"~'czn~'cll wspolllllieć warto dwie: 
"Opis bitwy pod Miloslawielll r. 1848." - i "Materynly do 
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historyi Mi/osławia." Pierwszy temat by! jei!:o uluhionym; 
ż~'i,IC 40 lat w Miłoslmvill, l1<lzbicl';tI [;1111 ~zc;,eg-óły. :::dzic 
indziej nie wspol11l1i<lne. 

l \I'"d;ll1iclll drllg'jri. u<lleko obszcrt[iej~z('; D'"lC\', 

IllaiClcci 

IN Oniei.lllo 
skiej") 
\vin". Poczntck 
I,rzedli istoryczny, 
go (podzielone IW 

liii dosialIi;!. !J,lrtlzo nHl 

po\VoJzcilia \1' tCI11 llie \111'1!. 

I( i nak I adern ksiG~a rn i 
do .. Leci la" ( .. (lazety 

"M;lteryałv elo Iti,w\''.'\ 
IV ni[lie.iszern wydaniu. 

jv\iloslaw la U,I:;ÓW l(rólestw;1 Polskie-

9 rozdziilłó'N) .. rv\j!osLI\ .... 1:1 czasów Prus 
Południowych, N\. za czas()\\· W. Ks. \Varsz<lwskicgo, M, 
7.,' CZ<1SÓW W. Ks. P(1zna(lskiego. I(MlCZY się ta !(Siażeczka 
(1 J43 stronacJl rozdzi~łern zatytul()wJIIYI11: •. I\'btervały do 

opisu bitwy \V MilosławilI r. IS4S," I'óźniej w nicco in
I'ej formie zaczęła "Praca" \I' rJm.JI;ttliJl pOJlownie dr[tko-

wać tell prac~! filipa Skoraczc\'.':c,l; 

tytlIłem. k:!'lżka ilosi. Pierwsze I 
wyszło l!Ulora jako odbitka. 

prxcst<1la drllkować te 
j<1ko za wsz~'5tk() opisując:' i 

I)Ollicl'O Z;I sla 
pL'cljC;li sic; skrócet:in I 

ttrY,llów, mogly onc wyjś( IV całości prawie. \\'prrl\\'Clzic 
l)(lIlliniGto niektóre rozdziały z Illrlllllskryptu, do opisu Mi
tcsławia wprost nie należącc, j;11<: opisy poiedYlkzycli wsi 
i folwarków w skład majc;tl1ości tej wclllldz,\cycl1. a takie 
i paru sąsiednich (Winnog-óry). R07.l1%i<lh' tc będą odda
llC do biblioteki Tow. PrzyL \,faul<: do przcchowania.
TI'zcba bvto nieieden z w~'c1rlik()\\'<lI1~'cl1 II! frY/(I:ti:> !r'l\I.' 

w oryginale. -
sk róccl'l dość spora i ;';1 II 

nictvlko tcVCi, 
hliższem ),ławia Illicszkil, <lIc I 

'I IlaSze! IlI"l',cszłości 

~[wem. 

Autor mc ml<11 żadnej pretc11svi. żebv te fIlaleryai~' 

nnzyw,lć historyą MiłoslawiJ, Nic hył 011 przecież histo
rykiem z zawodu. Brak I11U ilvło wysi.kolcnia odpowicd-
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niego, brak krytyki, którą się pr7.e7. wlaściwe studya i kie
runek mistrz;1 Ilabywa; nie TIlO'l,lIa nawet [JowilCuzieć, żeby 
byl wszys[kil~ Inater)'aly wycnrpal. 

Nic korz)'Stat II. p, wcale z nagromadzonych w ar
chiwach poznill'iskicIJ; ale przynajmniej te, które mial pod 
rc;lq, ,lida milosIawskic ltIicjskie, cechowe i t. d, wyczer
PilI należycie, a takie choćby lokalne pokłosie nabiera war
[('ści dla !laS przez to S;lmo, że u lias (;lk malo kto podobnej 
1I1ozolnej pl'~lcy sit; podejmuje, - Nic przesadził więc, nazy
w,dąc prClcę swą materyalrillli do historyi Miloslawia. Choć 
SIJis;111<1 11I'ZCZ nicllist()r~'I\a. lila ()lla llic 111:11,1 wartosć nawet 
dl" Ilistllr\'b, IJzlI,ili to II<lWct ci, co iacllo\\'o IJiSlOl'yą krąill 

[c!!:o li II:IS sit; /:J,illllJ,i:\, i dl:1 kgo pOlllOgli chc;tllic do wy
dania manuskryptu w iOrJtlie odpowiednio skróconej - bez 
w:zczerbku dla samej treści. 

Oo:vwiścic więc tem wit;cej ksi:lżka ta ma war
tcści dla tycll, co kraj lIa5Z i przeszłość naszą milują i chcie
liby ją poznać. Szczegóły krajoznawcze i dziejowe są 

IV niej tak podane, że każdel11u stilją siC; dostępne, a przy
tCIII nic brak tam i Ciepłego słowa odnoszącego się do na
SI. t:: i przeszlości, fOJ'llla lIawet pos~,czegó lllycll rozdziałów 

ztlr;ldza IVn;IŹllic, że lIiektóre z niell stanowi/y osobne wy
klady, jakie miewal IV Milosławiu. 

Stąd 7,nj:tć l110że i musi szerokie kola czytelników 
IV miilstec%kach i po wsiach naszycI!; - a może z czasem 
zaclJt;ci ta ksi"żka kogo clo opisallia dziejów innej ;niej
scowości IV naszej dzielnicy, co by było bardzo pożą
(hllem, 

ł<ozszel·7.Cllic (ej ksii]żki i pobudka do przyczy
IliclJia sic za jej pr7.yldadelll do lepszego krajoznawstwa 
II nas, olo bylby naj piękniejszy liołd oddany pamięci zmar
lego aulora! 
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Nazwa M.iłosław. 

,ryj i loslaw .iest slO\yia.łlSkiem imieniem mężczyzny, do
syć często IV czasach piastowskich, a rzadko już w czasach 
iagicllor'lskicil w Polsce używancm. \V spisie lubi.tlskieh Z<1-
kOllllików kilkllspot~'kal11Y Miloslawów. Jak mamy Bronisla
II/liV, czyli ttt<;Ż(IW, co slnwy bronią, jak lialei mal11y Mieczy
slawów, l1olesławów. Wladysławów, Stanisławów, wogólc 
tuężów, IV I( t<'ll'ych innl rzeczownikiel11, 
% iakielll słowem, lub mamy Mi-
losl'IWÓW. 

W okolicy tutej,zcj 
imię ]]1(;ŻCZYZllY )los;qcycli, 
którYI11 już Łokietek 
tniast 13ronis1aw pod 
osnd n:ilcży. 

miejscowości, 

nad \Vartą, w 
przebywali. Nato

naj nowszych 

LJ Slowian Południowych imię Mi/osIaw i dziś .jeszcze 
.icst w użrcill. Vv' zamieszczonym też w naszych kalenda
rZ,lClt spisie, częściej używallyclI imion slowia(lskich, spal y
k:ttll\, .3 lipca Mitoslawu, a 2 lutego Miloslawę. 

Pr<1wclo, że 11 n,IS w wiekach średnich, jak i w calei Z<1-
c1todniei Europie, z\V~'kle właściciel miasta. wsi, wogóle ja
kiej osacly. z tejże braI Fll1ina, Skotnic
ki z Skotnik, J);lbrowsc\' 
ku XIV. Koty na MilosInIl 
S,IIi, ale to bynajmniej 
te,isze przyjęlo za naZII':; a może też 
SwegO, w czasach s!mviat'lsk 
saclt poga(lskich kaplall,l, albo tel -

l) Nazwa Bronislaw wsi należącej do dóbr winog6rskicll, [lOcllOJzi 
od imienia Dąbro\\'skiezo: syn~ j"nerllła Henryka Di}brm",J;i,'go. 

1* 



sce, gdzie MilosIn", osiadł. albo rząd z ił , lub siG wsławil, 

illlienicnl jego oznaczono. 
Okoliczność ta. że i1l1ic IlIcskic Milosl"w już bardzo 

dawno wy szlo li nas z użycia, a u innych szczepów slowiill\
sk icIi. np. LI Słowaków, którzy wielu tradycyorn, zwyczajom 
i imiollOl1l dawnYIII pozostali wicrllymi, doU\d jest Ilżywa

nenl, świadczy o tCI11, iż illlic to, a I,arazelll ll1iasta lIaszego, 
odnosi się uo czasów, kicdv się szczep lechicki z Slowiallsz
CZ)'Zlly nie wydzielił; świadczy o tem, ŻC nnzwn naszego 
lIliasteczka. a więc i lIIi,lstcczko salllO, w przedhistorycznych 
r)()\\'staly cznsach. 

Akta IIrzędu wÓ,itowskiego i llllr1l1istrzowskiego, spisy
wane lIiezilwsze przez sekl·ctnrzy. którzy się o ortografią 
troszczy li , błędnie cz,lsallli IIliastcczko lIasze " Mielosla
welll" IlIianll,i'\. Swrsze Ilatollliast doklllllellta wyraźnie .. hc
res de 'v\yloslave,""l lub dc Miloslave:) opiewaj,!. 

W nazwic IIliasta Milosłilw zl11iękczOIIO z czasell1 jak 
się i z I'rzyb,'slawielll i z inllcllli tego rodzaju 11<1 zwa III i sta
lo. kO(ICOW,\ spólgloskę w. dla czego s i ę II<lZWę l1li<lst<l Milo
sław, illaczej jak imię IIlęzkie Miłosław dcklinll,i e. Mówimy 
n. p. j;I(Ję do palla Miloslawa i jady do IlIias!<1 MiłosławiiI . 

II. 

Miłoslaw przedhistoryczny. 

I(rąi nasz w czasacll przcdi1istorycznych zupełnie in
lIy przeclstawi<ll obraZ. Wiele pól i 1,lk dzisiejszych zajll1o
\\'<11,' .iczilJl'<1 i st:lwy. l1a okM zaś tychże rozcing<lly się kil 
wzgól'wrn topieliska. rlloczary i błota. Podobno nawet .iezio
ro (Joplo, dziś urodząill<\ ZiCII1i,1 otoczone, z morzeni się 1'1-
0.,,10. \V;\zkicllli korytiIITli dziś plYII,\ce rzeki, .iak Warta, 
wówczas byly hardzo szerokiel11i, a płynęły leniwie, coraz 
szerze.i się rO/,le\l'<I.i~c. Suche d/.iś tIki g'orzyclde i lipsl<ie, 
gclzie sil; Illiloslawsk<i torfi<lrlli<l wajuujc, .iako i lilki z . Pół

lIocne.i i połuuniowe,i stroII,' bażalltarni. dale.i łql<i mieiskie 
pod WiIlOg(,I'skiclIli wzgórzalTli, ląki w parku pal<leowym 

') Oddruko\\an,' w Kodeksie lh'plomatycZIlym wielkopolskim pod 
nr. 9/1, a I\' archiwum pal',st\l'owem w romanill znajd\1jąc)' si, dokllmcnt 
z r. 1314. 

') To samo źródło nr. 1<lOO Z r. 1314. 
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i ląki piątkowskie. wszystkie byl~' z<llane wodą, pallad którą 
wyrastaly tr zc iny, rogózia i rm.lllaite woulle rośliny. I)owo
dZi) tego mie.iscami kilkunastostopni owe poklauy czystego 
torfu, mie,iscam i znów liczllie 1Ii1):uollladzollc lTIuszelki, jakie 
się tylko w wielkicli \Vocbcll Ilapolyk<l. Mitosl~l\V był wów
czas niedostępną 11Ii;;eJzy wod'llni \"-VSP,), na kt(Jr(~j buino wy
rastaly drzewa. \Vyspa ta urodzajnością swoją a jeszcze 
hardziej swem ohrollnelll położeniem w<lbić IlIusiata sZlIka
jących siedzibv. To też Wlle! !li! wzgól·zacli. 11,1 których się 
ll;t·Ś Miloslaw wZllosi jako i lIa wzgórzu bu;~ajskiiTI i ku l< 0 -

zukowi krzemielIlIe i grallitowc sie kicrv pow:llily drzewa. 
wnet się nn Illiejsc<lcli lasów zhoża rozrosly, aluulIość szyblw 
się rozltlnażała; IIIOŻC .IV przed"istorvcznycli l:Zasach łicz
niejszą nawet była ni? eJziś. ile wllosić IIlOŻII<I z IlaeJer licz
nych clllent;lrzysk. Nie lila tli bowiem prawie ,liii jednego 
wzgórza. w którclllby si;; UI'II~' /. popiolal11i lIasz\'C11 pradzia
dów nic ZIIajdowały. \Vvkop\'wallo jc tu \\' Of!,'rodzic pala
Cowym, na polacIJ proboszczowskich. ku b;lż;lIltarni. il 1.\\'/:1S7.

czn ku Kozllb<.:owi . Guy przed kilkuna~tll lat.\· drog<; bllgaj
sko-kozllbi<.:cki) okOPVW:1110, liczlIc napotkano ropiellli<.:c. tak 
salTlo przy poswkiwalliu ICllllielli Ila rlOlud II io\\'o-ws<.:hodnie,i 
stronie BugajII , a IV )'okll ISO.') przy reg lllo\\',llIill ziellJi pod 
szkółk;; leśni) także dobywallo IIruy. Wielk i) icll ilość 1l1ie
~ici/o w sobie wzgórze, nli<;dzy Kozllbcern ,l (lIink,lIl1i się 
wZllosz.)ce. a uryal·lslq. <.:zyli mY,1I1ski) gór,) ZW:lne. O Arya
lIaeh ,iednak, jakkolwiek, sekta ta IV Polsce z~'gll1t1ntOwskiej 
dosyć się rozlIlIIożyła. w Miłosl:twiu ani śl,ldn zn,!leźć nie 
Inożn'l. a przccież od Aryów czyli Indog<':J'Inallów nazwa ta 
pochOdzi. Urny, l<1óre się j<.:szcze zna,iduj<.j w ziemi. wnet 
wyginą, bo dzisiejsza głęboka ()rb sięga do nich i rozbija 
,ie na drobne skorupy. 

O rracowitości tej ludności .'\~ilosławia i okolicy śwind
C%ą rozmaite narzędzia II. p. siekierki . jakie tli nieraz wy
grzebywano. W ostatnich 25 lalach Uler\' lu z epoki ka
II lielllIe,i znaleziono siekicrki. Jednę z niell kupił po ś. p. 
ks. proboszczu Tu/odzieckim pan Grahowski, [l%wę drugiej. 
granitowej. ś. p. lir. Kochler \V PO/.llnnill. clwie inlle, krze
Inienna i granitowa, zna.itlu,ii) się w muzeulTl IIliloslawskielll 
Pana Kościeiskiego . l3ogat<l jednal, I.d'lje s ię ludność tn lIie 
bY/a, bo 111<110 w je.i osadach i grobach zlIajdujemy zbytkow-
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l1ych przedrniotów. ZwrócI;! tu przecież lIwag<; na piękne bron
zowe, przezellInie do Muzeull1 Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w POZllalliu odd;lIle rall1ielllliki. Okruchów brollzo
wyci I, ogllielll zniszczonych, wiełe siG tu w popielnicach zn;l
cliodziło. W rak 7.wallyl11 "okopie szwcdzkiln", który przed 
.1ll laty w Pałczynie rozkopallo, napotkallo roz11laite ozdoby 
~rebrne, coby wszakże dowodzi lo, iż okop tell, a raczej J(()
picc wielki, cllOĆ nie z szwedzkich, ille z późniejszych cza
sów, jak epoka bronzowa pochodzi!. Starożytności te po
wędrowały do jakiegoś zbioru \1/ l3erlinie. 

Okopów takich, czy sza(lców jest tu więcej. Na łilkach 

pil)tlwwskich, w dawlliejszym stawie pilltkowskill1, 7.lIacZI1ie 
j uź woua taki kopice spłókała, ałe na łące kęblo\Vskic.i, SIIIO
gorzcwel11 zwan.ej i w góracll gorzyckicli kopce te jeszcze 
całkowicie są zachowane. I:e miano "szweclzkiclf', jaldelll 
IlId lIasz zwykł w calej Polsce kopce takie obdarzać, J1iCZelll 
lIie jest uprawnione, stwierdzollo niejednokrotnie, a i 11liło

sławskie okopy szwedzkie wyjijtku tu byn,!jmniej nie stallO
wią i one z POgllliski<.:h niew1ltpliwie pocilOdu) czasów. Czy 
jedllak były olle kopcami graIJicznemi opoli, czy tei zwy
u:ąicITI poga(lskicil slo\l'iall \I' P,II'lstWOWil jakOby całość po
!;jczonyell rodzili, czy były miejscalIIi święterni, lIa którycli 
bogol11 WZIIOSZOIIO ofiary i wiece odbywano, czy IIwże od 
nich to pomosty budowli nawodnycli rozchodzily się kiedyś, 
czy wreszcie wodą otoczone rzeczywiście za sclironiska na
szym tylko w łuki, dzidy, (opory i proce uzbrojonYIll nacl
dziadom służyły. nie IIlOgę decydować. l~aczejby .iedll'lk do 
tych ostatnich 1110żliwości pl'zecllylić się wyp,ldało, przypnsz
czajcie, że brolliły ich one od dzikich 'l.wierząt, któryell tutaj, 
jak to dotąd naz\V~' lIiektórycll cz~ści lasu lip. "wilczy ry
lIek" udowodniajij, wicie bywało i zarazem od łupieżców i 11(\

jeźdzcÓIV. Popiół,;1 llIiejseallli resztki gnatów rozlllaitycll 
zwierzelt przelllawia,ią za tem, że ognie, prawdollOdobnie 
oRllic ofi;lrne l1a lIich p,\!0I10, a lTIoże i potrawy gotowallo. 
Kopiec w Hieehowie, lIa '(tórYIII później kasztelani;\ ZOli do
W;\1IO, g-dzie dziś na jej gruz<lch wiatrak się wznosi, zl<:jeZllllY 
był, co stwierdzono, pOlllostami z buclowl;l1ni nadwodnelIIi, 
II;! jeziorze biecho\\'skiclll dziś jeszcze w części widocZl1erni. 
I więcej śladów taldcll POlllostów palowych czyli nawodnych 
w okolicy Mi/osławia napotykamy, 11. p. lIa łąbch gorzyc-
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kich, a ze wscllodniej i 7,acliodniej strony miasta zacliowały 
się do polowy przeszłego stulecia, Pomniki to czasów nie
slyclianie dawnycll. \Viadolllo, że budowle nawodne, nad 
którcmi w środku jeziór i w ogóle wód większych clachy na
wet wznoszono, Idaclziono na powbi,ianycll w ślam i w ziemię 
palaclI. W tcn sposób powstały wśród jeziór domy i cale 
osady, Ludność przebywała przell'ażllie na stałym l<jdzie, 
ho tn uprawiała zicmię, tli pasła bydlo, tu w części już miala 
domy i zagrody i tylko \II razie nichezpiecze(lstwa ch ronila 
si~ z illwentarzcnl, z żywności,\ i sprzętami na wodę, IInosz'lC 
za sobą do środka wody P()lllost~'. l;Zowmie się sarno przez 
się. iż w zilllie. gclV wody z:llnarzly. blIdowie palowe wiele 
traciły na znaczelliu. ale wówczas rzadsze byl~' napady, 
a przeciw wilkolll itd. broniono się ohrębowaniem lodu na okół 
n:1\vodnej osady. bezustallncm, zwłaszcza w nocy, paleniem 
ogllisk i bezustanllelll strażowanicll1. 

Ostatnie tuż przy Miłosbwiu leż'lce pomosty nadwodne. 
PO których się \V ubieglelll stlIleciu przez wodę przechodzilo, 
7,WallO ławallJi. LlwV z:lcllOdnie ł'lCZ~'ł~' miasto z przedmie
ścieiII Macieiowelll. W\'cllotlziły olle ze ,,'zgórz żwirowyciJ 
l1a Maciejcwie. a tlOCll(ldzilV do przedmieścia. dziś Pac3no
welll zwancg-o.· Ławv blll!:a,iskie stracily dopiero po osnsze
niu Sto. Pawclskicg-o Stawu I'acyę bytu. Ł'Iczyły one, od 
ŻYdowskicg-o cmcntarz:1 110CZąwszy, domy mieszkalne ro
botników dOlllinialnycl1 z właściwym folwarkiellI, dziś Bu
gajem zwanym. Przed pięćdziesi<,;ciu bowiem lat'l nie było 
jeszczc 1) pięknych czworaków ku Kozubcowi, a wszystkie 
domy robotniczc stalv ku clIlelltarz()wi żydowskiemu, "za 
ławami". g-dzie dziś tylko jedcn dom mieszkalny pozostal. 
Gdy osada z "za ław" przcd napaści<j IIchodzi/a, znajdo
wała w "Bożvm (Jaju·' bezpieczne, jak \V twierdzy schro
nienie. To też zhudow;1I1O tu pog;uhlq świ<ltynię, tu odby
Wały się wiece i sądy. Miejsce dawno ulikIej świ<jtyni po
ga(lskie,i zaj<\ł lIa pocz<jtku 17 stulecia kościól katolicki 
~w. Pawła, który doczekał się ledwie !locz'itku XIX. wieku, 
jak to obszerniej w swo,ielll Illie,iscu wyka:i:emy. Bliższ'l do 
Iniast<1 lIależ'lCi] czdć, gdzie świątynia stala, zwano przed-
11Iieścicrn Piaskallli, resztG Bożego Gaju zajął folwark pań
ski, żadnej pierwej lIie noszący nazwy. Póiniejsza nazwa 
Bugaj powstała z dawnego Bożego Gaju, który w tradycyi 



8 

nic zaginą/, CllOĆ dziś 111nlo kto III\'śli, co Rugaj oznacz,). 
WOUt;, 13ugaj okaląić\C<l, ujęto w rowy i do pałacO\vego spusz
L/,OIIO ol{rodu i dziś kilka tylko jeszcze olbrzYlllich lip, drzew 
dawllYIlI '101 I Iltiirch, pozost<J/o jedyną lliUlliilfkil 
Jlożeg'o 

wolnell1 
budoIVidil 
l.<lklls(J\\ 

budowle nawodne stlh 
<rdy 11IdllOŚć w więk,z,: 

gromadę, gdy trwal,zc 
Ilepiej się na odparcie z 

\'sposobi/a i ściślej 

/. zbytecznych już osad nawodnych zdjęto wierzcllllie 
1~'lko pok/ady. Wbitych w ziemię słupów wydobywać się nie 
OpLICIt!O. DllIgie też setki lat sterczały one w wodzie I<u 
utrapieniu rybaków, dopóki nie lIg11ily, lub ich PO obniżeniu 
wodv biedni ludzie nie powydobywali. Kiedy jezioro bie
cllOwskie przed ;in laty przy niskie.i wodzie 7"uTlarzło i IIInllZ 
wielka woda Iwdeszla, z podlliesionym w gór!; lodelll 

i: ziemi wyrwała. Ostatllie 
kasztelanii, gdzie już 
dan'I porosła. 

ludilości, coraz bardziej 
coraz odczuwać brak ziemi 
wyr,)'wić, trzeba byto myśleć o wydzieraniu .ki \\ouzle. 
Z pewnością wi<:c jeszcze za czasów JJ()gat'l~kicil zaczGto lIa 
okól Mi/os/awia bić rowy i do Warty spllszczać niepotrzebne 
wody. Rowy bito stosunkowo g/~bokie, ,de najg/ębszelll mu
siallo \vykopać rów, wodę z pól gorzyckicll i z 1'1]( gorzyc
kich II równocześnie i od jeziora bieclJ(I\I'skiego odprowadza
j~cy, W tell sposób powstala rzeczka Szywra, dziś "N'Ii, 
loslawką" a [lO niemiecku "Miloslawer f'licss" '/W;.I11:1. M;i!y 

Jliccll 
d:J\vl1n 
przed 
le.i żelalll'l. 

ulicę wrzesi.(lskn, za 
lilie nastanie odwilż, a 

zdrtować nie lIIożna. Ot 
:;;zywra klllczborsko-p(l;(I1:1 

Nietylko IlOpallie rowów należy 
zarania dzie,iów Polski, lIie11lniej stllrerni są z pewllOSci~1 
g-roble, doćby dla tego samego, że trzeba byto osadę lIa lIie
dostępnej prawie wyspie POI'lCZYĆ z świ:Jtel1l. Tak wię<.: ko-
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Jllullikac~'a 11,1 poprzek wspomnianych rowów stawal<l sir; 
cor;lz Ilaruzic.i IH.:i,!żliw;l. \\1 celll IIlat\l'ielliil .ie.i z okolic.!, 
S),Il~IIO 11,1 jloprzek \\ 'spolllllianycll rowów olbrzYlllis 
~rolJle. Ci\t;.lq i zmudl"! być Inll si;tla ta praca kultll
r,lina Jlaszl,.'cll Ill'l.oukÓw -- zw ła szcza wobec w spOI
czeslIYcIi sposobów pl'7.ewozll zielni. Tysi;!ce sześ

ciościellllycll mclrów piasku 1l111Si,1I10 z"' OI.ić z s.!siell
IIicli wzgórz, ale pod ciężarem grobli rozstępował się rzadki 
IIluł i błoto, grobla tonęła i trzeba było na nowo budować. 
Powiększany ciężar \Ii głębsze W11I!SZczał się warstwy ro:'
Illiękte.i ziemi i powtarzało się to sarno, aż wytrwałość ludzka 
dopiC;ł,l swego celu i dzieło swe IItrwilliła. Grobli takich 
IIl<1lT1y wiele liii okół ,lVIiIos ławia. \V ten to sposób powstały 
lIastęJluj ,lce stawy: 

1) Wiełki, na połudlliowej stronic dzisie.iszej bażantarni, 
aż pod Clllclltarz żydowski i przecllodz<lC<! przy nim drogę 
iI raczej groblę. 

2) Sz'lmró",ka. dziś Szelllerówkq zwana, aż pod g'ro
[lle, po której siC; ku I~udkolll jedzie. 

:1) Swięto Paweiski. gdzie d z iś ł<\k;] przy Bugaju. 

4) Nowy, dziś Młynkiem zwany. ił rilczc.t trzy stawy 
.iedell nad drugim. 

S) F'i,\tko\\'ski, rlziś Iql\'l piijtkowsl\iI. pod winogór
skierrli ~óral1li. '.1 wyżej 1<lka bllgai,kil ilŻ pod drogę, czyli 
!uoblę z Bi;J!cg'o Piątkowa do Winog6ry prowadzącą. 

(j) 11rykczego. gdzie dziś lijk" borowego z Maciejewil, 
Ila połlldniowe.i stronie osady oprawcy. 

Staw w ogrodzie pałacowYIl1 i nieistllie,i'lcyillż st;]\\' 
Zimowy, gdzie dziś wśród pól Jnie,iskich knpuślliki do DOJni
lIiulll należqce, późnie .iszcgo Sil pochodzenia więc je tu po
mijamy. 

lall1knic;:te w tell sposób grohlalni wody służyły do pę
dzclli<l Ilrvnlitywnych przed siębiorstw przelllvsjo\V~'c h. 
W archiwach IIlie.iskich, któr~'c lJ akta, niestetv, po za XVI. 
wick nic sic;:ga,i'l. trzy IV OWCII'I stuleciu napotykall1Y lI1łyny: 
Illlyn przy .. 110wvrn stawku" czyli .. młynku", młyn Bryk
Czego i ml~'n pi<\tkowski n<1 grobli piątkowskiej. Rozumie 
się że w usypallych groblacli pourządzano ullusty i II1nich)'. 
by odpowiednio do Ilotrzeby wysokość wody regulować. Nad 
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,,1Iowym stawkiem" cz~'li "Illłynl<iem", ci wa jeszcze na dzi- ' 
sie.iszej I'jcc. Slllogor/,c\I'ic. z1Ia,idowaly si~ rezerw owe stawy. 
I lysPOll1l,i<lcr wit;c \\'ocl,) z uzccl! St<IWÓW Inly1larz Illóg-ł dłu

go w leeic. 11,IIICt POdCZ,lS poslIcllY. 11Idność w 1I1ąkę zaopa
tryw;IĆ. W st;\ll'acl! tVciJ Ilodow;tli zaclloll'uj,)cy ściśle posty 
11\',ldzi,ldowie wiele ryb 1I'ljrozl11,1itszj'cll. ;1 i przytc1I1 upusty. 
II' gr-ohl:1cll J)oIIP<)clz<lnc. pOIIWCIIC111i im byly. 

VI' najd<llvllie.isz\'L·11 icdn,lk czasac ll grohle lIa okól Mi
losławia nie tvlc przc::nl\slowi ile przcdclVs/,ystkicIl1. ,i,lk 1l<1 

to jll ż wyże,i polożyli ś 111\' lIacisk. IW11ll1nik:tcy i slużvły, Tu 
zrcszti) dzi ś ,iesze/.c grohla prz,' SZCl1lerÓWCe ku '<lidk om. 
grobla za 7.ydolVskiln cmclltarzcm 1(\\ \);1).an(;mli. g- robl[] 1łlię

clz y l1i:1lelll Pi,)tkolVcJll. a \1.,' i11l1ogÓr'j i i11IIC groble za drogi 
sluż<j. Gez nicI! kOnlullikac\'a z lIazwa11cllli llIiej scowości;lllli 

bj'labv i dziś jeszcze h;ndzo \1trud11 io \1 ,j, c7.[]sa1l1i prawie na
wct l1iemożebną. 

TlI. 

Mi/osław za czasów Królestwa polskiego. 

I. 

Za czasól\' oiastowskich liŻ du ś lllierci Boleslawa 
Krzywollstego. 

Skoro się tylko Milosia\\' usus/.y l i groble kOlTIullikacyj
Ile "sypili, zaraz się wielki trakt z Poznania przez Srodę, Mi
łosia\\', Pyzdry, Konin , Kolo, Łl,;czycę itd. utrwali/. 

Tu tędy podróżowali królowie, ksi"żt;ta i rozmilici wicl
<.:y panowie, tu tGdy przc<.:i;uraly IlIIlcc wojskowe, przejeż

d;(ali han zea tyccy kupcy ,z Zi\cllodu IIił wschód z najrozmai
tSl.ellli towilriłmi, <I l. powrotcnl zabierali futra i produkty 
rolne. 

Trakt ten dokładnie 11al11 oznacza l11apa "Kodel<su Dy
plorllatyczl1ego Wielkopolskiq;o". l\oZlllllie siC;, że dostojni 
i 11<111dlowi podróżIIi czas;lI11i IV Miloslawiu popasali, ił może 

nawet nocowali, pl'zez co zlIluszali tuhylców do wznoszenia 
IV miejsce chat dreIVnianY<.:1! budowli mocniejszych i wygod
niejszych. Wnet też InieszlGl1ky okoliczni zaczliii siG tu zja
wiać z slVellli produktalni roillelIli. 11Y je na ubranie i obuwie 
prze(argo lVać. Te targi ci,)gle sili powiGkszaly i udoskona
lały . Po za POŻYWiCl1icIII i ubranicIII wnet i i,,"e artykuły 
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Ilandlowc lIa rYllku tlltCjSZY11l ~it; zj<l\vily, jak lip . 1I0ŻC, szpa
dle itd. 'W tcn SI){)sólJ stal sit; Miloslaw w poje;ciu F. A. Ma
cicjowskicgo l) luiastL:ln, lubo lIic byl wcale "lllicjsCCIll otll'ar
klll," czyli po star()slowi,II'lskll .. Iq'sto." MilosIa\\' 11~'1 i)l';t

malni zamykanYIII, a gdy jak'l lIliejscowość (civitas) ogro 
dzollo lub OI\OP;III(), liii) IllUI'C111 otOCZOllO, st,iwała s i ę !lo<!lug 
Maciejowsl\iegu "grodcm". Późlliej każda nawet osada cllOć
lJy tylko drągiem, z niel1liecka "szlab8Ilell" zwal lylll, zapiera
lIa, nliano grodu (urbs) zyskiwata. Dalej twierdzi Maciejo\\'
sl,i, że naczeln<l władze; po grodach piastowal IV wiekach śre
dnich "Setnik", a po miastach, "COlIles". Jeżeli zaś zajrzY lllY 
do "Słownika Łach'lsko-Polskiego Wyrazów prawa Magde
burskiego, z Wieku XV, l)r/.cd rulw HOl1log raii cz ll cgo z Kode
kSlI Kórnickiego", objaślliollcgo przez Dra Zygmllnta Celi
chowskiego, to zobaelYlIly. żc łaci.(lski wyraz "Colf1es" zna 
czyI tyle, co "grabya" (hrabia), "vel woytli wyszscllego 
prawa ." 

"Slownik historyczJlY je;zyka i starożytności polskicli" 
lI!ożony przez Dra W. D<;bi{lskiego opiewa to samo. W in
Ilem tamże miejscu czytallly tab.e, że .. COI11CS", miles est 
regis in lIoll1ine et dOl11inus in re et his in partibus nullus vo
calIlr C01l1CS, nisi is, qui lillcis 11Onores posidct", co PO 1l0Jslm 
zllaczy hrabia jcst l ilnicnia 7.olllicrzclll króla Zł z rzeczywislo
sci pancm - \Ii tych [cż okolicacli Ilikogo Ilie nazywają hra
bi,), co godJlości dowódcy lIic posiada. - Na rZl1ca nam siG 
wic;c pytanie: czv Milos/a\\' \II wiekach średuich by! grodem 
cz}' też miastem? 

Pierwotnie byl \\'yl'lczlIie grodcm, bo wody go lepiej, 
j,lk 111111'0', Illb kopalll' r()w~ ' obwarowywały, a później, a na
WC[ l;1 CZ,ISÓ\\' sZ\\'l'tlzkicll. także jeszczc na l11iano grodu 
zasłll).(iw'lł, bo II<lWl't bramy zamykały wszystkie jego ulice .. 
() br;llllacli tyci I do\\'iadll.ieIIIY sit: jednakże dopiero wtedy, 
~d.v już swe zlIaezcllic zupeluic zgubiły. 

Picrwsz;j w/lIli<lllkt; () hralllic, ulict; pyzdrslq zawicra
i:[cc.i, ZII<ljdll.icUl\, IV ald,lCh w(Jituwskieli z roku 1568. Dzie
d/.ie Milosbwia, lVlaciej Uórski, przekazał wówczas Stanisła
w()\vi SlIkicUlliko\Vi, d0111 przy ulicy pyzdrskicj, przy bramie 

I) l-TistoryCi mi~lst i mies/'cz<lll w kraiach daw!l(',!.::'o państwa pol. 
~I.;i(:go lY) ;. p. \V. A. ~Ltci('.ie\\"sl,illl. ){(l('zlliki Towarz.\'st\\'a Przyj.1f'ió! 
Nauk Tulll XVJl zeszyt :2 lSOO r. 
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urog-i pvzdrskicj (dolllunl sit~\ln et iacelltelll iii platea Pys
drcllsis partc ex ulla pelles portaiII viae Pysurensis.) ') O tej 
s:1l1lej br<llllie napotykamy znów wzmiankę w r. 1592 2) Dom 
przez dziedzicil SI<lnislawowi Sukiellnikowi przekaza llY, jest 
jllż \\'lasll()ści~1 Bartlornieja ZI<llIIallego, a od tegoż kupuje go 
.I ;J!<ób Czech. 13r:1Jna pyzdrska jcst tli jui hralll,! miasta (por
la civitatis) nazwall,!.3) 

\V tym salllym rokII, lecz kilka Jnicsi<;cy wcześllie.i, na
potyllalllY także jakijś bramę mieisk,!, ale nie na ulicy pyz
drskicj, lJo dom do niej przylegly Milcie.i. sltlga l1Iiejski, .ia
kielIluś (Jrzegorzowi (Jrl.eliecowi sprzedaje, a więc inni tu, 
jak prz y pyzclrskiej bramie właściciele . 

.Jako t rzeci'l bramę') pl1ytaczil I1I Y bramę ku łazien
kom z roku l 58(). Jakiś SZ~; lnon Szewc sprzedaje przy niej 
dom swój Piotrov.;i Szewcowi. 

Ilr:1l1ly PO\\'yższe, lubo .ie dopiero od r. 1568 akta wój
towskie upamiętniaj,!, z pewlIości,\ wicie dawnie.i zbudowane 
zostały. 

Gdy zaś za czasów panowania u nas Wazów 
pOjawiać sit; z,H:;qł Miłosławia upadek, gdy i inne 

ogólny 
bogate 

dawlliej ll1iast,1 w rllillY siC; rozpadały, a mieszczaństwo woj
lIami i lIicszczt;ściami prześladowane, karłowaciało i marnia
ło. gdy niczuolllcl11 sit; stawało do broniellia mężną [)iersiij 
ognisk dOl1lowycli, gdy brOli palna z łatwością i liche lepian
I<i miejskie i slabe bralllY kruszyła, bramy te staly się nie
potrzcbncl1Ii. Z pcwności:\ nie myślał () tern w r. 1669 Adryan 
[<Zeźnik. ale pOl11ill1o to rozebrał i zab rał sobie "bramę za
wieraną, do miasta prowadząq", o co go Wojciech Augu
slYllowicz przed urz<;dclIl bur11listrzowskim oskarży/.') G~sto 
w okolicy Miłosławia osiadła IlIdność wiele siG przyczyniala 
uo rozrostu rniasta i do podnoszenia siG przemysłu i handlu . 
Było to już za czasów Piastów rzeczywiste miasto a nie 
gród tylko. W aktach miejskich nie spotykamy się ani razu 
z żadn~'m "setnikiem", ale za to bżdy z pierwszych dzie
clziców jest tli najpierwszym naczel llikiem wojskowym i ad-

') Akta wójtowskie. I.CSI.)'t l , karta 79 C. 
'l To samo irojd lo. Zes7.yt I, karta 288 C. 
') Tó samo źródło. Zr:Sl\'t II , brt~ 281 C. 
,) To 'samo źródło. Zeszy t J, kart~ 17'1 C. 
'l Akta urzędu burmistrzowskiego, karta 12 
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mil1istracyjnyrn, jest Cornesern, czyli hrabią wyższego pra
wa, co dobitnie, podlug Maciejowskiego o tem świadczy, że 
Mi/osław był obronną miej scowością, ale lUZ się za czasów 
Piastów w miasto przemienił i niem do dnia dzisiejszego 
pozostał. 

Już się też zaczęły po Nielllczech o bogactwie miast 
polskich rozchodzić wieści, a gdy cesarz OtOI1 pod pozorelll 
zwiedzenia w Gnieźnie grobu św . \Vojciecha, zdumiewający 
go stan nlajątkowy stwierdzil i bardzo drogocellne w zlocie 
i srebrze podarki uwiózl, gdy i jego otoczenie swe kieszenie 
Prawie nieznanerni kosztownościami zapełnilo, zaczęli się 

z wszystkicll stron niernieccy, a nawet czescy i francuscy 
rzemieślJlicy i awanturnicy do Polski ściągać. Że zaś gló
\\'nie osiadali w lTliastacll, wzdłuż wielkich traktów, do któ
rycl1 i Miloslaw nal cża!. rzecz naturalna! " 

I~ównocześnie z Niemcallli przybywali za czasów Wla
dysława Hermana także żyd z i do Wielkopolski, gdy ich 
podczas zapowiadania wojny krzyżowej w Wormacyi, Mo
gUl1cyi i Trewirze Ile? litości mordowano. W samej Bawa
rYi pOdobno okola 12 UUO żydów s traciło życie.') Nieszczę

śliwi znależli li nas przytułek, a jak s ię nam za niego odpła
cają! 

2. 

Mi/oslaw za czasów PolsIli IV podziałach. 

(1139-1333). 

Skoro tylko Krzywousty PolskG podzielił, a przez to 
osIabil, na rozterki i bratnie wojny naraził, miasta zaraz 
lipadać zacz~/y. Wiele j e prześladowalo nies "lczęść, wiele 
burz ws trząsalo icll posadal1li i rozsypywało w gruzy owoce 
~krzętll ej i umicj<;tnej mieszczailslwa pracy. Al e miasta na
sze do grzybów przyrównać lIlożna. Gdy grzyb stary 
\\" proch się rozpada, rozsiewa grzybki nowe i podmierzwia 
je. Gdy nieszczęścia i klęski stare budynki z ziemią równały, 
10 na ich gruzach i popio/ach lepsze, trwalsze, okazalsze i licz
niejsze ukazywały się budowle. Mieszczanie, z ma/emi wy
j,ltkarni, nie opuszczali rąk gdy ich majątki z dymem poszły, ----') Dzieje Polski Juliana Baczyńskiego. Strona 84. Pr2ypisek 2. 



lub je huragan wojny rozbijał, ale z zdwojonym zJpałem nowe 
~ohie stawiali mieszkania i nowe ulepszone wJrsztJty. 

V>,' miejsce pOlJlordowanej, lub 1TI0rowem Dowietrzelll 
w,/tGPionej ludności i w rniejsce zrozpaczonyclI osobników, 
(O zgliszc7,a swycll Ina.iqtków OPIJszcwjąc, w dalszY!Il świe
cie szczęścia szukali, lIapływala ludność przewJżuie obco
krajowa. Miloslaw leżał, jako już uadlllielliliślllY, 11,ld wiel
kim traktem, tern łatwiej przeto trafiali tu ci, dla którycli 
tam jest ojczyzna, gdzie jest dobrze. l~ozumie się, że d"zie
clzice IlIiast, tak królowie, j<1k i szlaclita, cieszyli się, gdy do 
id Illiast przybywali rnieszkalky, bo z liiiIIi DrzyiJywały 

rzeJlliosła i przybywały dochody. Nic dbali ki, o to, czy ci 
przybysze byli chrześciallLlIl1i, czy Iloganallli, czy byli I>ola
billi, Niemcaliii, a choćby nawet Tatarami, byleby tylko 
przepisane opłacali podatki . Uczciwi dzieclzice, korzystne 
położenie w zaludllionej okol icy i odpowieduia do prowa
dzenia wielu rzemiosł woda, wabily do Milosławia przedsię
biorczych rzemieślników. [Jo owych czasów siQgajij II1IYII)' 
za PopieJarniq i przy stawie 13rykczego, gdzie dziś lilka llO
rowego przy osadzie oprawcy, jako i farbierni<i, folusze i po
slrzyg<ilnie sukna przy ujętyell tillJl<l, czyli grobl" blotk<1eh, 
dzisiejszym stawie palacowynl. Od owycll też czasów datuj,) 
się liczne warsztaty płócielllliczc i slIkiellllicze; a pr<l\VUOPO
uobnie i rnie/cuciJy już wtedy z<1l\ladal1o. Tacy przelllysłowi 
przybysze byli ella Iniast, a wogóle dla całego h;:!jll, poLl 
względem ekolJOllIicznym bardzo dobrYIl1 uahytkiem, zwłasz
cza, że wnet przyjmowałi tamtejszy jGzyk, winrę, łqczyli się 
iall1iłijnie z tutejsz;) luLIności" i stawali siC; PolakJlni. 

La czasów Polski w poe/zialach, jak i za czasów króla 
Llldwiga Węgierskiego, a w części i później pustoszyly i wy-
11Idnialy miasta następujące klQski: 

I) Walki domowe, 

2) NnpacJy wrogów, a zwłaszcza Brandenburczyków, 
a później Krzyżaków, 

3) Przemarsze wojsk ojczystych i obcych i polączonc 
z terniż kontrybucye \Ii prowi,llltaciJ, pocJwocł<1cll, kwateracli 
i gotówce, jako i rabunki i DlIstoszellin, przez obce, grabieży 
laknące żołdactwo, 

4) Morowe, zwłaszcza po wojnach, Z;lr<1ZY, 
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5) Glód, także przewaznie po wojnach, wskutek prze
szkód w z<lsiewacil zbóż, [lustoszeni<l zboża na polach, za
bierania go z śpichJerzy, 

6) Pożary. Ognie za czasów piastOwskich były bar
dzo częste i wieje niebezpieczniejsze, jak dzisiaj, nie tyle dla 
br<lku zorganizow<lllej stl'aży pożarnej, jak raczej dla tcgo, 
że wszystkie domy były wówczas prawie wyłącznie z drzc
wa budowane, a SłOlllą, trzciną, lub gontami pokryte. Nadto, 
za przykładem Niemiec, wznoszono wązkie, szczytem do 
rynku, lub uJicy zwrócone, jeden z drugim łączące się bu
dyneczki. Ody więc wyuuclll pożar, pożerał zlVykle caln 
dzielnicę, a czasem i cale miasto. Nie posiadano też lVówczas 
ani lamp, ani latarni zamykanych; sWlecono przeważnit.: 

slllolnemi drzazgami sosnowcmi. Z temi chodzono nalVet po 
poddaszach i chlewaciI. Nic więc dziwnego, że od takiego 
Świ<ltła łatwo się drzewo i sloma zapalały. Wielu też pożóg 
ogniowych stawaly się przyczyną ówczesne z drążków wzno
SZOne i gliną wylepiane kOIlliny. Często się tu i owdzie za
palal komin, a z nim dOili cal y i miasto cale. Także pieka rnie 
łatwo całe miasto paliły. Najezdca, wróg, często też z roz
mysłell1 puszcza! z dY111101lI wsie i miasta. 

Pożilry późniejsze, o ile o nich zasingnęliśll1Y wieści, 

Szczegółowo w osobnYHl ustQpic wymienimy. 
Głód IV piastowskiej Polsce, a nawet i \\' nowszych 

czasach, aż do IH.losl(()nalcnia żeglugi morskiej i do zbudo
wania żelaznycJI kolei, strasZlle w biedniejszej ludności ezy
llił spustoszenia. Dziś, choćb~r gr<ldy lub inne klęski zn is7.
cZy/y w europie zboża na polach aż do ostatniego zia rna, 
Wnet handlar7.e nawiozą z innych cZQści świata mięsa. ku
kurydzy, ryżu, zboża, CI nawet ziemniaków, którycli za cza
Sów piastowskich jeszc7.e nie znaliśmy. Może więc obecnie 
podrożeć żywność, lecz nigdy jej nie zabraknie. Dawniej ina
cl.ej bywało; nieurodzaj, głód i śnlierć chodziły \\' parze. 
Lud biedny, nie lI1a.iąc pożywielli<l, opuszczał swe osady, wę
c.lrował grollladnie, szukając ratunku przed śmiercią, napada I 
czasem, ale bardzo rzadko, śpichlerze bogaczy, a zwykle pa
dal trupem po drogach. Ołóll uył dalej wstępem do tyiusu 
i innych, ludność tępincych epidemii. 

Gdy Władysław II, któremu ojciec ziemię krakowską, 
łęCZYCką i sieradzką, oraz SJnsk i Pomorze, a zarazem zwie-
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rzchnictwo nad młodszymi braćmi przekazał, podburzony 
przez żonę Agnieszkę, córkę cesarza niemieckiego, zamie
rza/ młodszym braciom ich spadki zagrabić, napadł na Wiel
kopolskę, która Mieczysławowi w dziale przypadla, i obiegI 
trzech młodszych braci w Poznaniu. Szlachta tutejsza obu
rzona na znnjctuj'lcego się pod wplywem niemieckilll najez
dnika, ujęła się za oblężonymi ksi'lżętallli i poszła im na od
siecz. Bratobójcz,t zawrzala walka. Krew Głównil i C~'biml 

płynęła. Władysław pobity uciekl clo Niemiec, gdzie go dla 
tego, że nie zwyciężyl, nie bardzo chęmie przyjęto i umarł 
w Altenburgu. 

Zbrodnią wobec Boga jest każda wojna, ale zbrodnią 

największą o pomstę do Boga wołaj'lC4 jest wojna bratobój
cza. Wojna domowa wiele też więcej pustoszy kraj, jak wro
ga napad. - Gdy się do Poznania młodsi bracia Władysła
wa II chronili, gdy tenże przeciw nil11 tamże naciągaj, gdy 
wreszcie na odsiecz pierwszym polscy panowie dążyli, wsie, 
a zwłaszcza miasta, przez które wojenne zastępy przeellO
dziły, bardzo ucierpiały. A przecież przez MiJoslaw prze
chodził trakt poznar'tski, a więc miasto to więcej było nara
żone na niszczące organiczną prncę furye wojenne, jak inne, 
na ustroniu leżące osady. 

Podczas walki bratlliej i po niej (WOrZ'l się zwykle ban
dy włóczęgów i rozbójników, którzy, wyzysklljijc ustallie 
wszelkiego pr<l\va, wszelkiej kantości, ograbi:t,in. a Ilawet 
mordują spokojnych miast i wsi Illieszk,uków. 

Po Władysławie drugim obj'll r. 1140 zwierzchlJictwo 
nad braćmi, a raczej naczelny zarznd kraju Roleslaw Kę
dzierzawy. I za tegoż rządów nieszczęścia prześladowaly 

Polskę, a więc i Miloslaw. Najechał terazci~lgłellli walkami 
znęl(an'l Polskę pod pozorem lIjęcia się za wypędzonym 

z kraju Władysławem II. cesarz niemiecki, fryderyk I(udo
hrody. Niepomyślnie także wojował Kędzierzawy z Prusa
kami. Przegral z nimi bitwę poci Osn, w której poległ I11lod
szy brat jego, Henrylc 

Po śmierci Kędzierzawego WSt<lpil na tron ksinżęcy 

Mieczysław Stary. Ksiijżę ten uznał potrzebę zaprowadzellia 
\V kraju ladu. Wystijpił ostro przeciw bandytom, opryszkom 
i wszelkil11 wichrzycielom. Starał się ukrócić butę możnych 

palióW, którzy sobie prawa sarnodzierczych królów przy-
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wlaszczali, ale przez ściąganie bardzo wielkich podatków 
n8razil si~ bisklIpowi krakowskicmu, księdzu Gedeonowi i ca
łej ludności, dla czego, nic nie zdzialawszy, z kraju uchodzić 
1J1usiaJ. 

Kazimierz Sprawiedliwy ulożył r. 1180 w Łęczycy 
pierwsze polskie prawo. Dotąd rządzono się prawem ogólno
słowiańskiem. Przy układaniu prawa w Łęczycy byli głów
nie księża czynnymi, o czcm prawo samo świadczy. Opie
wało, że pod karą klątwy nie wolno kmieciom zabierać zbo
ża, nie wolno grabić dóbr kościelnych. Jeżeli przecież w ten 
sposób ograniczono swawolę niektórych magnatów, to też 

z drugiej' strony ogranic~ono w pewnej części samodzierczą 
władzę księcia, przydając lnu senat jako radę doradczą. Pa
nowanie tego księcia dodatnio na rozwój miast i wsi wpływa
lo, zwłaszcza że jego walki z Prusakami, Jadźwingami i Ru
sinami krótko trwaly i szczęśliwie się zakończyly. 

Za czasów Leszka Białego brat jego Konrad, książę ma
zowiecki, sprowadził do Polski Krzyżaków i oddał im w po
siadanie ziemię chełmiĆlską z poleceniem, by jego ziemię 
przed sąsiednimi poganalJli bronili. Czyny tego zaborczego, 
niewdzięcznego rycerstwa ciągną się, jako nić krwawa przez 
dzieje nasze. Przez Krzyżaków cierpiała i cierpi jeszcze 
Polska cała, cierpiał nieraz, mieczem i ogniem nawiedzony 
Miłosław, dla czego tu o ich sprowadzeniu do nas wspo
minamy. 

Długie rządy Bolesława V, Wstydliwego, a raczej Nie
dołężnego (1227-1270) nie przyczyniły się bynajmniej do 
rozrostu miast naszych. Za jego rządów po raz pierwszy 
wtargnęli do Polski r. 1241 Tatarzy. Kierunek ich pochodu 
znaczył się zgliszczami i popiolami zburzonych wsi i mia
steczek. Młodszą ludność, a zwłaszcza dziewczyny, zabie
rali w jasyr. Mniejszą przecież, jak Krzyżacy, wyrządzali 
krzywdę, bo rabowali, zabierali z sobą, co się zabrać da/o 
i niszczyli osady i zasiewy, ale nie przywłaszczali sobie na
szej ziemi. 

Za Leszka Czarnego powtórnie w roku 1287, a w roku 
1294 po raz trzeci naszli Polskę Tatarzy. W którym z tych 
napadów nawiedzili Mi/osław, trudno dziś sprawdzić, że 

jednak tu, a przynajmniej w Bialem Piątkowie tuż pod Mi
/oslawiem byli, a prawdopodobnie nawet obozowali, albo też 

2 
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bitwę stoczyli, świadczy ich cmentarzysko, przez ś. p. Kazi
mierza Melewskiego z Bia/ego Piątkowa odkryte. Wydoby
to tam przy kopaniu żwiru kilka kościotrupów, a ukośne, jak 
Melcwski twierdził, otwory do ócz wyraźnie rasę mongol
ską znamionowa/y. W iednym z tych grobów, prawdopodob
nie jakiegoś woiskowego dostojnika, znaleziono szklane 
i agatowe korale, oraz żelazny, zlotem nasadzany buzdrygall. 
Starożytności te przekazał Melewski Towarzystwu Przyja
ciól Nauk w Poznaniu. Gdyby tu tylko jeńcy, albo osadnicy 
tatarscy spoczywali, nie byłoby przy nich zlotem nasadzo
nego buzdrygana. Po Tatarach grasowały w Polsce i okry
waly ją czarnym całullem głód i epidemie, ale ziemi nie spo
tykał los Braniborów, Łużyc, Pomorza, Prus Wschodnich, 
a następnie całej Polski. 

Przemysław, który na tron wstąpił i zaraz się na króla 
w r. 1295 koronować kazał, miał chęć i siłę po temu, by nie
tylko znów wszystkie rozdzielone części Polski w jednę po
tężną całość złączyć, ale i zupełny porządek w kraju zapro
wadzić i możnowładztwo niektórych potężnych rodów ma
gnackich przełamać. Chęć przecież tę w roku 1296 śmiercią 
w Rogoźnie przypłaci/o Zamordowali go tamże margrabiowie 
broniborscy, obecnie już brandenburskimi zwani, podobno 
przy pomocy spodlonych tym czynem Nałęczów i Zarębów. 

Panowanie Waclawa, króla czeskiego, który się za spra
wą sfałszowanego po Leszku Czarnym testamentu i przy 
pomocy niektórych panów wielkopolskich na tron dostał, 

trwalo tylko lat 5 (J300-1305), ale wielkie Polsce zadało 
rany. Wacław, zamiast bronić kraju przeciw najezdcom, tru
dził się tylko ściganiem Łokietka i zabieraniem jego włości. 
Gdy zaś zagrabił, co się da/o, uciekł, morowem powietrzem 
wystraszony, do Pragi, Polskę na łup swoim n'.IIniestnikorn 
zostawiaiąc. Ci zaś dalej niecne dzieło swego mocodawcy 
prowadząc, wywolywali walki domowe, które Wielkopolskę, 
a więc i Miloslaw rujnowaly. Obecnie osiadl na tronie po 
raz trzeci, ale teraz iuż trwale, Władysław Łokietek. Mały 
ten ciałem, lecz wielki duchem, wielki miłością ojczyzny, 
wielki poświęcaniem się i czynami monarcha, dokonał chwa
lebnie rozpoczętego przez Przemysława dzieła. Uczynił Pol
skę znów na wewnątrz i na zewnątrz .iednolitą i silną. Wsze
I:1ko, podczas .iegCJ nieodzownych, koniecznych walk wiele 
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zr,ów miast, a pom,ędzy niemi i Mi/os/aw, jak to wykażemy 
pOdupadlo, luhoża)o . 

Okolict Milcslawia, a zwlaszcza Pyzdry, Komorze 
I KJsztelar.w (1~!"owska, dzisiejszy 2erków, wielką w dZl~
jach Łokietka odgrywaly rolę. Podarowanie Pyzdrom kilku 
wsi, nie bylo wynikiem rozrzutności, ale dowodem wdzięcz
Ilości szlachetnego króla. Gdy bowiem niektórzy panowie 
wielkopolscy sprzeniewierzali się swym królom i książętom, 
chcąc ponad tychże wyrość, Pyzdry, wielkie i silnie wów
czas obwarowane miasto królewskie, jak to ks, Łukaszewicz 
wykazał, pozostalo zawsze wiernem i broniło ich zawsze, 
Tutaj znajdował ścigany Łokietek oparcie i pomoc, choć za 
to spadały na uczciwe miasto nieszczęścia i klęski, Często 
w Pyzdrach pr zebywając, pozna/ Łokietek, rzecz naturalna, 
Milosław, a przynajmniej tutejszego dziedzica. Zaufał mu 
i polubił go, dla czego go na świadka swych dekretów i roz
porządzeil do Pyzdr powolywal. Tej to okoliczności za
WdZięczamy pierwszą, n3 dokumencie opartą o Milostawiu 
wzmiankę. Dnia 19 sierpnia 1314 roku nadaje król Łokietek 
Obywatelstwu pyzd rskiemu na własność za czynnie IIIU oka
zywaną wierJlość i za przyrzeczenia lIa przysztość wsie Ra
taje, Pietrzykó\\i i Cieśle. Dokument ten bliżej oZllaczymy 
w artykuliku: "Dziedzice". 

Gdy się Łokietek dowodnie przekonał, że Illagnaci 
wielkopolscy przeciw niemu intryguje!, przysłał tu dotąd ja
ko namiestnika swego syna Kazimierza, który sobie następnie 
iako król na przydomek "wielki" zasłuży/. Równocześnie 
uważał się tu za namiestnika królewskiego Wincenty Sza
motuIski, herbu Nałęcz (z owych Nah;czów, co to Branden
burczykom króla Przemysława zamordować pomogli). Ka
zimierz bardzo oględnie i względnie tu swe rządy sprawowal 
i SzamotuIskiemu prawie zupclnie, co mu się tylko podobało, 
robić pozwalaj, tenże jednak szlachtę wielkopolskij przeciw 
Synowi królewskiemu podburzał i do Łokietka szorstko się 

i butnie o odwolanie z Wiei kopoiski Kazimierza odzywa!. 
Kazimierz, unikając zaburzell w kraju, umykał mu się z dro
gi, bardzo często z Poznania do Pyzdr i do Komorza się wy
nosząc, gdzie mu ówczesny dziedzic, hrabia Drogosław Skó
rzewski, murowan<j kamienicę pobudowa!. Kamienica ta 
miała jako śpichlerz aż do ostatnich przetrwać czasów, 

2' 
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a miał ją dopiero Ritsch, dawniejszy trębacz uliczny, który 
się niedlug'o tytulem właściciela Komorza cieszy I, przed 
trzydziestu łaty rozebrać, by z jej cegiel i kamieni g'orzelnią 
podnieść. Szamotu Iski pienil się z gniewu na Łokietka, że 
syna namiestnikiem Wielkopolski pozostawił, a szataJlską 

zemstą nawiedziony, udal się z licznym pocztem szlachty do 
Krzyżaków, by z nimi Łokietka zawojować i Polskę spusto
szyć. Że zaś ezęść znaczna tyci I bolesnych wypadków w oko
licy Mi/oslawia się rozegrała, pozwolimy sobie z dzieła ks. 
Łukaszewicza, który z znajdującego się swego czasu w bi
bliotece w KomOl·zu rękopisu korzystał, bardzo ważny, Mi
łoslawia i okolicy dotyczący, ustęp przytoczyć~ 

" .... Jak Wincenty, tak i pulki jego zażądały od mi
strza (krzyżaków) wydania rozkazu do jak najszybszego na 
Polskę pochodu, co też tenże spełnił bez ociągania się, a przy
dawszy Szamotulskim kilka rot krzyżackich i przybrawszy 
nawet Nałęczów w białe plaszcze krzyżackie, wyprawił 

przedewszystkiem pana Wincentego na przylegle Kujawy. 
Ani turek, ani tatar nie wtargnąl do Polski z taką wściekło
ścią i krwi ludzkiej pragnieniem, jak Wincenty ze zgrają ło
trów i rozbójników swoich. W okamgnieniu pojawiają się na 
niebie luny i wijące się w górę czarne dymu Idęby daly znać 
Kujawiakom, że wróg okrutny i srogi wtarg'nął do ich ziemi 
i że pastwi się nad bezbronnymi; pali, niszczy, zabija. Zdraj
cy zwrócili się przedewszystkiem przeciw dobrom królew
skim i posiadłościom arcybislwpa gnieźnieliskiego, biskupa 
poznańskiego i przeciw w/ościom tych obywateli, których za 
przeciwników swoich uważali. 

Pomijając wiele wsi i miast, jakie w pochodzie swoim 
z Kujaw do Wielkopolski w popiól i perzynę zamienili, spa
lili oni Słupce, wlasność biskupa poznańskiego, a wiedząc 

dobrze, że królewicz Kaźmierz w Pyzdrach, albo w sąsie
dniem Komorzu najczęściej przebywa, zwrócili kroki swoje 
na Pyzdry, z tem 1110cnem postanowieniem, że albo Kaźmie
rza żywcem dostaną, albo g'0 trupem położą. Miasto Pyzdry 
bylo wprawdzie obronne i miało załogę, lecz ta nie wystar
cza/a do odparcia niespodziewanego napadu bardzo licznych 
najezdników. Po słabym więc oporze zdobywają krzyżacy 
miasto, łupią je, mieszkańców jego bez względu na płeć i wiek 
w pieli wycinaj<\ i miasto na wszystkich rOg'ach zapalają 
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w tern przekonaniu, że wśród tysięcy ludzi ręką ich pobi
tych znajdzie się także Każmierz. Tymczasem królewicza 
już tam nie było; uszedł on szczęśliwie z Pyzur manowcami 
przez pola i lasy do pobliskiego Komarza i stąd z Orogosła
wem puścił się jak naj śpieszniej do grodu Ostrowa. Już 

w drodze ku grodowi napotkał Każmierz, dzielną jazdę 

Ostrowską i z prawej strony w lesie snującą się piechotę, jak 
niemniej liczny zastęp wlościan z Komarza i okolicznych 
wsi, którzy po wyprawieniu żon, dzieci i dobytku swojegv 
w dalszą bezpieczną stronę ku Kretkowu i Ostrowu, uzbro
jeni w widły, siekiery, drągi i kosy schronili się także do la
Sów Komorza i Przybyslawia i tu postanowili nie pozwolić 
się wziąć jak barany krzyżakom, lecz bronić się do upadłego, 
i albo zginąć chwalebnie, albo zwyciężyć. 

Ledwo co królewicz przybyl do Ostrowa, aliści po wy
mianie z kasztelanem kilku słów i wydaniu mu odpowiednich 
poleceń, puścił się zaraz bez przeprzęgu i bez ostany wojsko
wej w dalszą drogę na Srodę do Poznania. 

Zanim królewicz Każmierz przybył do Ostrowa i za
nim obaczył się i rozmówił z kasztelanem, aliści wzmagający 
się pożar Pyzdr stawil już caly obóz ostrowski na nogi. 
PrZYbyli też na czaty i zwiady co dzieil wyprawieni jeźdzcy 
i oznajmili kasztelanowi, że nieznany i niewidziany dotąd 
u nas nieprzyjaciel w białe przystrojony płaszcze napadł na 
Pyzdry i że on niewątpliwie sprawcą jest pożaru miasta. 
Kasztelan postanowił spotkać się z tym nieprzyjacielem na 
otwarte m polu i dla tego zostawiwszy tylko tyle żołnierza, 
ile potrzeba było do zabezpieczenia grodu, zebrawszy wszy
stkie siły swoje i rozdzieliwszy je na dwie części, na jazdę 
i piechotę i pospolite ruszenie które przyłączy I do piechoty, 
chociaż osobne naznaczył stanowsko, wyruszyI z Ostrowa 
pod osłoną nocy ku lasom komorskim i przybyslawskim i tam 
Vi nich się raz loży!. Mojkowi zalecił, aby, spotkawszy nie
przyjaciela żadnej bitwy z nim nie zwodził, lecz napadnięty 
przez niego, udając ucieczkę, aby się cofał i ponęcił go za 
sobą w otwarte pole pomiędzy lasem Komorowskim i Przy
bysławskim w pobliżu dróg rozstajnych. Niedługo wielka 
luna na niebie przyświecać zaczęła naszym w ich pochodzie 
na naznaczone stanowiska i dała uczuć calą grozę niehezpie
CzeI'lstwa, że nieprzyjaciela mają tuż przed sobą. 
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Krzyżacy z Szamotulskim po sr>alcJliu i złu[Jieniu 

Pyzdr, dowiedziawszy się, że Kazimierz uszedł z nich szczę
śliwie, wyprawili za nim w pOgOll 400 rajtarów wraz z Sza
motulskimi do pobliskiego Komorza, gdzie go siC już napewno 
pochwycić spodziewali. O! cóżby to byla dla nich za zdo
bycz ten pOjmany królewicz! Jakiegoźby oni za takiego jeI'l
ca w tym opłakanym dla Polski czasie nie byli się domagali 
okupu od znękanego króla Wladyslawa i czegóżby na nim 
nie byli wymogli?! 

Tymczascm i tu także nie znaleźli Kazimierza. Dwór 
nawet cały zastali pusty, bo wszystko z obawy o życie swoje 
wyniosło się stąd i pokryło w głębi lasu; wzięli siC więc do 
ulubionego rzemiosła, złupili dwór i zabrali z sohą wszystko 
to, co tylko unieść mogli; glównie rzucili się na śpiżarnią, 

pełną naj rozmaitszego pożywienia i na sklepy, mieszczące 
w sobie beczki z piwem, miodem i wódką. Zapaliwszy potem 
na czterech rogach Komorze, rozłożyli się opodal wsi obo
zem i zaczęli jeść i pić aż do przesytu. Jaka dla nich pociecha, 
jeszcze nie wytrzeźwieli z krwawego bankietu pyzdrskiego, 
a tu Szamotulscy, którzy ich w te strony poprowadzili, zgo
towali im drugą nową kozaczą pohulankę, w której wszyscy 
tak bardzo uraczyć się mogli. 

Kiedy więc obok płonącego Komorza, bezpieczni i spo
kojni o siebie w najlepsze jedzą i piją, pojawia się nagle zda
la z jazd,! swoj,! Mojek i rączym krokiem posuwa się na
przód, jakoby ku nim chciał zmierzać; nagle jednak zwalnia 
krok jazdy swojej, a nawet stawa, jakoby się strwożył. Co 
zamierza I, to wykona! tym ruchem swoim. Krzyżakom zdało 
się rzeczywiście, że ul'lld siC ich potęgi i nie byliby wcale na 
niego zważali, gdyby ktoś z pomiędzy nich, dobrze pijany, 
nie był ryknąl z całego gardła: "To Kazimierz ucieka!" 
Okrzyk ten wpłynąl na niell, jak iskra .elektryczna, zapalił 

na nowo złośliwe icH serca żądzą pojmania królewicza i dla 
lego spiesznie wsiedli na k0l1 i pogonili za uciekającym. Zie
mia zatętniała od kopyt koni, które w cwał z jezdcami swoimi 
w stronę Mojka się puści/y. Oonią więc Mojka z garstką jego 
jazdy, lecz nigdy doścignąć go nie mogą, bo on raz w prawo 
umyka, to znów drugi raz w lewo przed nimi przcz rowy 
skacze i suwa. Ostatecznie po długiej daremnej gonitwie 
serce Krzyżaków zatrzęsło się z radości. .Już im nie ujdzie, 
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bo konie jego już ustały, już dalej uciekać nie może. Lecz 
cÓż się dzieje? Tell zuchwalec z garstką swoich zwraca się na 
llicIJ? Tego już za wiele i dla tego dalejże na niego! - tak 
brzmi komenda i Krzyżacy z dobytym mieczem w ręku cwa
łem rzucili się na Mojl,a. W tem z prawej ich i z lewej stro
ny wypada reszta jazdy Ostrowskiej, która w lesie byla 
ukryta, a za nią z strony północno-zachodniej występuje na 
zllak dany piechota i gęstym gradem kamieni, miotanych 
z proc i strzalami z luków, razi nieprzyjaciela. 

Przyszło do bitwy, a wkrótce nawet do rzezi, b',. 
I\rzyżacy zewsząd otcczeni, choć przeważni liczbą uledz 
l1Iusieli waleczności Iiaszycil. Cale pole zasłane ich trupa
mi i z 400 ledwo kilkunastu uciec zJoiało. puściwszy si~ 

wpław przy ujściu Prosny do Warty, aby smutną wiado
mość o klęsce tej ponieść res?cie braci swoich, p07.0stałycJI 
pod Pyzdrami i przerazić ich tą nowiną, że tuż za rzeką 

znajduje siG król Władysław z wojskiem swojem. Jakoz 
rzeczywiście wiadomość ta i poniesiona klęska tak ich prze
razi/a, iż niebawem z pod Pyzdr udali się w dalszą stron~, 
Zdaje się, ku Srodzie. Clllubncl11 było wprawdzie zwyci~
stwo kasztelana Ostrowskiego, lecz nie mało ono z strony 
naszej pochłonęło ofiar. Jeśli wielu zginęło Krzyżaków, !lic 
il1a:c; także poleg!o naszego rycerstwa. Sam kasztelan, k:ó
ry jak lew walczy/ i niejednego Krzyżaka na ziemię powa
li:, pod koniec bit\vy o ma/o co nie zginął, bo nagle przysko
czy! do niego jeden z rajtarów z mieczem swoim i prosto 
w głO\vę cios swój wymierzał, lecz gdy mu się to nie udalo, 
bardzo ciężko kasztelana \II lewe ramię ranił. Pomści! tej 
krZYWdy poczciwy Skitek i od razu rajtara z konia zwaliI. 
Miał to być Polak z obozlI SZillTIotulskiego, jak o tem nad
mienia Idzi Skorupk;), który w chwili skonu S\'v'ojego przy
Pomniał sobie jeszcze i wybełkotał św. imiona: Jezus! Ma
rya! Obok kasztelana, jako nieodstępni jego towarzysze, 
nOkazawszy cudów waleczności w tej potrzebie, polegli: 
CichOli. C1rzyb i \V:nzywo(\a, których ZgOIlII :-tcz chwaleb
negO na polu bitwy za króla i ojczyznę - wszyscy wyżało
Wać nie mogli. 

Ciała poległych naszych przywieziono do Ostrowa 
i Pochowano je ze czci,j wielką w jednej mogile ", pobliżll 
kaplicy św. Stanisława. PobityclI zaś Krzyżaków ciala 
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wraz z Szamotulskimi pochowauo Ila Illiejscu w dwóch nlo 
gilach w lesie komorskim w pobliżlI dróg rozstajnych. Za
klęsly one od dawna, lecz pamięć ich przechowała s ię 
w długie czasy wśród ludu pod nazw'l "lf1ogit potępi elków. , 

Każdy z przechodniów we dnie rZllcał na nie kamidl, 
albo suchą gałązkę, z czego powstały \\' lesie dwa kopc,,; 
nocą zaś bał się każdy przechodzić około tego miejsca 
i żegnał się iuż z daleka, bo mówiono, ;i,e tam coś straszy 
i kusi, że wyje i jęczy tak przeraźliwie, i,e aż wlosy na glo
wie dębem stawają, Mogiły te ctotrwał~, ,iak mi powiadał 

p, Igllacy I)rogoslaw Skórzewski, aż de czasów ojca jc~() , 

Starosty, dziedzica Komarza i dopiero za rZ'ldów prllskicJ. 
ślad ich zaginął po wycięciu lasów w Komorzu, po zamianie 
Ziemi ich na role i po usamowolnieniu włościan, przez co 
niejedna zaszła zmiana na powierzchni w całej okolicy. 

Krzyżacy, udając się z nazwanymi zdra jcami do ~rn
dy, którą zupelnie spalili, przcchodzili przez Milosław, lecz 
nie mamy żadnych danych, byśmy wnioskowaĆ' mogli, jak 
się tu zachowali. Prawdopodobnie nie mieli czasu do grun
townego spustoszenia naszego miasteczka. ale tp,ż nie midi 
c?asu do placenia za prowiant. Dążyli do większej i uo
gatszej Srody i takową, po uratownniu dla siebie kosztow
ności, z dymem puścili, to samo poprzednio z Wil111oglJl4 
uczyniwszy. 

Królewicz Kazimierz, przebywając w Pyzdrach, także 
Mi/osław odwiedzał. Re\vizytował tutejszego hrabiego, 
a może też w tut~jszych lasach polował, bo, jak wiadomo, 
był wielkim łowiectwa lubownikiem. Odległość Pyzdr od 
Milos/awia tylko 15 kilometrów wynosi. możlla ją więc .10-
bremi końmi w 6 kwadransach przebyć. Tyle też pewrq. 
ż" W/adyslaw Łokietek i syn jego Kazimierz, ilekroć z Pu
znania do Pyzdr się udawali, lub ztamtąd wracali, zaWSle 
im droga przez Milosław wypada/a, 

Mówiąc o miastach, także o szlachcie wielkopolskiej 
mówić musieliśmy, a wypada nam, jeszcz~ wspomni€,,~ 

i o wieśniilkach, czyli chlopach okolicy tutejszej, a zwłasz
cza z za rzeki Warty, gdyż chłopi z czasów Polski w po
działach odznaczali się patryotyzmem i IIH(stwem, które po
dziwiać musimy. Chlop wówczas nie zna! jeszcze czar
nych stron pańszczyźnianego do pana stósunku, czul się 



obywatelem kraju, czuł się wdzięcznym ojczyźnie synem. 
Zalować wypada, że wówczas kronikarze, tylko wielkie 
dZieje narodów mając na oku, nie wiele siermięgowych ),0-

haterów uwiecznili drukiem, ale nam, co się historyą ma-
. lego miasteczka i jego okolicy zajmujemy, mile to zadanie 
przypada w udziale i chętnie je, w celu zwalczania mylnych 
o przeszlości zapatrywań i \V celu przedstawienia wieśnia
kom za wzór ich wielkich naśladowania godnych praojców, 
spełniamy. 

Nie mając zaś pod ręką odnośnych źródeł, z których 
ks. Łukaszewicz przy opracowaniu dzielka: "Strażnica 
Ostrów i miasto Zerków" obficie czerpał materya!, tylk'1 
z tego dziełka korzystać możemy. 

Pierwszy kasztelan ostrowski, Maciej Ooliwa Kot. 
miał pod Glogowem i na Psiem polu, jak ksiądz Łukaszewicz 
Zi!. Idzim Skorupką pisze, przy sobie dwóch dzielnych żoł
nierzy: Kubę Pordębę, chlopa potężnego i silnego, który 
jako lew rozjuszony rzucał się na przebój na pulki nieprzy
jaciela i pochód swój trupami zaznaczal, i który go też pod 
G!ogowem z największego niebezpieczeństwa wydobył 
i życie ocali!, i drugiego: S zy mona Zarembę, miles audax 
et ferox, który nikomu nie przepuszczał i nieraz bronią lIa 
nieprzyjacielu zdobytą wroga uśmierzał. Setki lat odtąd 
minęły i z obydwóch tych wojaków ani prochu nie pozo
stalo, lecz rzecz wspomnienia godna, ród ich dotąd nie za
ginął. Mamy jeszcze w okolicy naszej Pordębów i Zarę
bów wyróżniających się od drugich i wzrostem i silną ~)u
dową ciała i pięknem prawdziwie marsowem obliczem. 

Dwieście lat później , w bitwie z czyhającymi na kró
leWicza Kaźmierza Krzyżakami, zasłynęli z rozwagi i wa
leczności następujący chłopi: Pietrek Wojewoda i Szczęsny 
GrZyb z Zółkowa, Jdziaszek, Wojtek i Szymek Cichonie 
z Raszew, Wojtek Skitek i Wawrzyn Gawron i WIciu 
innych. Byli oni zawsze przy samym boku Wlodka z Bona
bora, kasztelana ostrowskiego (żerkowskiego) i walczyli. 
jak bohaterowie walczą. . 

Czy Wy Bracia, Tóźdaki, jak Was wówczas zwano, 
z..}lad Warty i z za Warty, czujecie w sobie ten szlachetny 
zapal dawnych Za rębów , Cichoni i t. d.? Wiem, że go czu
jecie, to też chętnie się odzywam. Wiem też, iż dawll:ei-
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szej nazwy "Tóźdaki" nie weżnliecie llIi za zle, bo tak, 
gdyście dawniej przy koniach tylko jednej używali lejCY 
i nią konie tóźdali, powszechnie Was Tóźdakami nazy
wano. Dziś ta nazwa ustala, bo inną już macie uprząż, 

a konie dobre. 

Wymienione wyżej nazwiska spotykalTlY jeszcze Bad 
Wartą. Inaczej już wyglądają teraźniejsi Ci<;honie i t. d., 
bo nie stroją się w samodziały, w sukna i płótna w dOnlu 
robione, ale duch w nich dawny. Ody bieda, wychodzą na 
zarobek do Ameryki, w Sasy, Hanowery, ale, zebrawszy 
coś grosza, wracają do domu, by swe gospodarstwa pod
nieść, poprawić. 

3. 

Milosław w czasach Kazimierza Wielkiego. 

Z czasów Kazimierza Wielkiego (od roku 1333 do 
1370), o którym to historya powiada, że zastal Polskę drew
nianą, a zostawi I ją murowaną, nie doszla nas żadna o Mi
loslawiu notatka, a przecież wielki ten król, jako namies~
nik ojca Łokietka w Miloslawiu II Kotów przebywał, Mi
losław znal dobrze i z pewnością też życzliwość miastu na
szemu okazywał. Ołównem staraniem Kazimierza Wiel
kiego bylo dbanie o utrzymanie pokoju, by wojnami za I)j<.;a 

jego i poprzedników znękana, objedzona i spusztoszona POI
ska mogla się pokrzepić, wzmocnić. Zaczął wznosić po 
<wych miastach gmachy nowe z kamienia i ccgly; zacząl 

swe miasta obwarowywać i wszelkie drogi naprawiać, a za 
jego przykładem szła szlachta, mniejszych miast właści

ciele. Odzie braklo ludności, usilowal udzielaniem rozmrti
tych przywileji ściągać IlIdnosć obcą, przeważnie niemiec
ką. Przeprowadzil też w Wiślicy w roku 1.347 1I0wy sta
tut, nowe prawa, pod których osłoną kr:lj się z IIpadku 
podnosi I i bogaci!. W prawic lllagdcburskiclJl, klórem się 

bardzo wiele miast rządzi lo, tę korzystną zaprowadzil :10-

wość, że zniósł odnoszenie się w sprawach ważniejszych 

do Magdeburga i Hali, a za to w kraju, w Krakowie, s:;d 
~ajwyższy :ustanowil. Kazimierza Wielkiego nazywano 
("kże "królem chłopów," bo się szczerzt: polepszeniem j":1 

l!.Idll wiejskiego zajmowal i czasami nawet szlachtę, gdy 
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lud ciemi<;żyla, publicznie ochlostać kazal, lecz równie 
szczerze dba! także o mieszczan, o biednych rzemieślni

ków. Nazy\vano go także "królem żydów," bo wielki:n 
byl te!{o semickiego plemienia dobrodziejem. 

Kazimierz Wielki 2alożył w roku [,364 akadelll\:\ 
w Krakowie, której lIam s,lsiednie narody zazdrościły, 

a która nietylkt' oświatę w Polsce rozs2erzyła i podniosła, 
ale i pośrednio się do rozwoju miast naszych, a więc i Mi
łosławia, przyczyniła. 

Za panowania lego ostatniego u nas Piasta nawie
uzały, niestety, nasz kraj klęski głodowe. Najpierw w roku 
1335 spustoszy la pola szarar'lcza tak bardzo, że prawie nie 
bylo zboża, a w roku 1362, co się rzadko zdarzalo, w całej 

Polsce zupełny byl nieurodzaj. Ludzie żywiąc się nie
strawnemi pokarmami, jak korą drzew i zielskami, mar:i 
gromadnie. Tym klęskom glodowym o dobro swego kraju. 
dbający monarcha zapobiegał przez zakładanie w latach 
urodzaju rezerwowych śpichlerzy. 

Jaka za jego czasów zakwit/a w miastach, a więc 
i w Mi/osławiu, zamożność, daje nam wskazówkę Wier;;y
nek. hO!l:aty mieszczanin krakowski, który podejmował 

u siebie gości króla, gdy tenże wnuczkę swą Elźbietę za 
mąż, za cesarza niemieckiego Karola IV., wydawał. Wie
rzynek ugościł u siebie cesarza niemieckiego, naszego króla 
i 3 innych królów, a mianowicie Zygmunta, króla duńskiego, 
Ludwika króla węgierskiego i Piotra, króla cypryjskiego, 
a nadto wielką liczbę książąt, a zwłaszcza piastowskich. 
Uczta u Wierzynka byla tak obfitą i tak doborową i wy
kwintną, że królewskie uczty zakasowala i ogólny pornię·· 
dzy obecnymi na niej monarchami budziła podziw, ogólną 
pochwalę. Nadto obdarzyl Wierzynek każdego z swych 
gości nadzwyczajnemi podarkami, niezwyklemi, rzadkiel:1i 
kosztownościami i klejnotami. Królowie państw ościen
nych zazdrościli mieszczaninowi [)olskiemu, a raczej spol
Szczonemu, bardzo wielkiego bogactwa, nadzwyczajnej 
oświaty i ogłady. 
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4. 

Milosław za czasów Ludwika, króla IVGgierskiego, aż do 
wstąpienia na tron W/adyslawa jagielly. 

[)o Kazimierzu Wielkim wstąpilIla tron siostrzeniec 
jego, Ludwik, król węgierski (od roku 1370 do 1382). Dla 
W,ęgrów był on wielkim, nie din lias mn!ym, bo nic r.ie 
zdziałał dobrego, a za to nadał w roku 1374 w Koszyc<l..:h 
szlachcie wielkie przywileje, które chłopów i mieszczan lla 
stanowisko podrzędnych obywateli kraju spychały. Chciał 

się przypodobać i szlachcie, by przez to tron polski jednej z.e 
swych córek zapewnić. 

Po śmierci Ludwika, którego panowanie w Polsce !lie 
należało do szczęśliwych, zaszedł \V Miłosławiu ważny wy
padek: 

Szlachta poznariska i kaliska niezadowolona z rządów 
l)ol11arata z Pierzchna, generała wielkopolskiego. starałn 

się nakłonić Zygmunta, margrabiego brandenburskiego, 
z:~cia króla Ludwika i przypuszczalnego tegoż następ..:ę, 

aby Domarata odwolał. 
Rozjątrzenie przeciw Domaratowi, który się do rodu 

CJfzymalczyków zalicza I, siali glównie tychże nit>orzy;a
ciele Nałęcze. Walka między temi rodami wielu klęsKarni 

nawiedzała Polskę. Nałęcze zaliczali się dotąd zawsze do 
stronników królewsldch i jako tacy należeli wspólnie z kró
lem Bolesławem ŚmiałYlll, jak podanie niesie, w roku !lIj'') 

do morderców Świętego Stanisława, za co ich z kościob, 
a7 do piątego pokolenia wyklęto. Skoro się przecież za 

• czasów Przelllysława czas ich pokuty zakOlkzył, zaraz sit: 
znów do wladzy garnęli, a w tych dążnościacil zetknęli si~ 

z drugim, podobne dążllości obj,l\viającym rodem, z Grzy
malczykami. familie te, dogadzając swej bucie, swej Ju
mie i marzeniom, a mało d baj'lc o dobro kraju, zacięcie wal
czyły o pierwszeJlstwo [lrzy tronie. Nałęcze znów byli 
skompromitowani przy wykonanem w Rogożnie przez 
Brandenburczyków morderstwie króla Przemyslawa, za co 
im, o zgrozo, tylko stro.ienia się w szkarłaty i walczenia 
w jeździe polskiej przez 50 lat zabroniono. 

Lat 50 minęło, a Nalęcze też znów podnoszą głowę 
de. góry. Starają się, jak jui. wspomliieliśmy, nakloJ:ić 
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Zygmunta, którego król Ludwik swym następcą na tronie 
polskim mianowat, do odwolania z wielkopolskich rządów 
Domarata; pracują nad tą sprawą, a gdy Zygmunt na nich 
nie zważa, chwytają za oręż . WOjsko Zygmunta wychodzi 
ku nim, zajmuje w roku U82 I'yzdry, pali kasztelani1 
Ostrów, która się więcej z popiołów nie podniosła, ale 7~ 
nią na górze miasto Żerkó\v pobudowano. 

Orężem pogromieni Nałęcze, nie porzucają swej spra
wy, lecz starają się szlachtę pOZllai'lską i kaliską do ogólnc
gr oświadczenia się przeciw Domaratowi, odnośnie Zyg
muntowi, spowodować. Za ich to staraniem przychodzi 
w Milosławiu w jesieni roku 1382 zjazd szlachty poznatl
Skiej i kaliskiej do skutku. Zjazd ten" uchwala połączyć się 
z Małopolanami i innego, w miejsce naznaczonego pruz 
Ludwika na swego następcę Zygmllnta, wybrać sobie kr{lla. 

Naczelnikami zjazdu milos!awskiego byli Wincenty 
tadzia z Kępy pod Zaniemyśl el11, wojewoda poznański i Wa
WrzYn 'Zaremba z lerkowa, kasztelan poznański i ostrowski. 

Zjazd ten do kilku uprawnia nas przypuszczeń. 

Jeśli, pomijając miasta większe, tutaj liczna wówczas 
Zjeżdżała się szlachta, to ważne ku temu musiała mieć po
WOdy. 

Najpierw dziedzic tutejszy musiał być ważną osobisto
ścią, około której wielcy i mali grupowali się panowie, albo 
też był inicyatorem tego zjazdu, a jako taki brać szlachtę do 
siebie zaprosił. 

Dalej Miloslaw sporem musiał być miasteczkiem, bo, 
lUbo ówczesna szlachta nie rościła wielkiego co do wygód 
wYmagania, to jednak, gdy nie stab w wojennym szyku, 
chętnie dobrze zjadła i wypiła. Licznie zaś tu zgromadzona 
nie znalazła w szczupłym wówczas palacu dostatecznego po
mieszczenia i musiała się w mieście zakwaterować. Być 
przecież też może, że palac ówczesny był wielkim, obszer
nYm, że pomieścił w sobie setki szlachty. Wnosimy to 
z Sklepów, które wiele są starsze, jak za śp. hr. Seweryna 
MielżY(lskiego i jego ojca zbudowany, a za obecnego dzie
dzica rozszerzony palac. Na tych bardzo starych sklepach 
Przecież jakiś gmach sta~ musiał. 
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Drogi tutejsze musiały też być nienajgorsze, inaeze.iby 
lepszą komunikaeyę posiada.i<jce miasto za punkt zborny 
wybrano. 

dwik<\ 
dziejów naszego narodu 
przedstawił nam obecny 

Koscielski w znakomitej 
gniewlwwski". Muzyl{i;: 

pomieszczonycli pieśni dorobil 
dnstatecznie te pieśni, 

5. 

Milosław za czasów Jagiellonów. 
(1386-1572). 

Milos/aw staną!, jak to wyżej wykazaliśmy, po śmierci 
Ludwika Węgierskiego, wspólnie z Na!Qezami przeciw 00-

zaraz 

nia miastu nasze/ilu. 

To też wspólnie z 

wyświadczyl Jagiello 
i. )olski przybywszy, 

pogodzenie Nał~czów z 
Cirzyma!czycy powodu 

Kilkanaście lal później wybrał się Jagiello, spowodo
wany przez podkanclerza Wincentego Kota, którego dalsza 
rodzina Milos/aw wówczas dziedziczyła, z Poznania do 
Pyzdr. Już też wówczas minąl Środę, na popas do dworu 
miloslawskiego zdążając, gdy go gwałtowna w drodze, bli
sko Źrenicy, spotkała burza. Piorun bil za piorunem, a je-
den z nich zabU jego dwóch dworzall i kilka 
Jagiello, chwilowo, padł jak nieżywy 

wkrótce do siebie, uważa! 
raczej za przestrzeżenie, 

też natychmiast i do 

się dalej znacznie 
przez szkodliwego wicbrzyciela 
z Odolanowa i przez osadzenie w więzieniu nikczemnego, 
<l możnegO i butnego zbrodniarza Jana Czarnkowskiego. sę
dziego poznaliskiego, którego powszechnie WCielonym dja-
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blem zwano. Największem przecież dobrodziejstwem, jakie 
Jagiello calej Polsce, a więc i naszej dzielnicy, wyświadczył, 
by/ to skuteczny pogrom Krzyżaków pod Grunwaldem ro
ku 1410. 

conego panowania 
czyh (1434-1444), 
rozszerzać. 

Waruell
husytyzm 

Kazimierz Jagie!lo(lczyk odebraw~()' 

Krzyżakom Pomorze. Zachodniemi zwa-
ne, oparł Polskę o Bałtyckie morze, na czem handel i dobro
,lyt miast naszych Inr:.!zo w'~le zyskały. C',ynności sW/J'e 

sh ;t'TOwal wszelilko !~ O:lZ1llllt rz głównie ku północy i ;, d 

WSdlOdowi, 71'1:: też w ',l.,Ij,"kopolsce niety]ko protestantyzm, 
ale i rozboje harc!zo się szerzyły. Na domiar zaś zlega nie~ 
bywa/a !li w latach 1473, 1474 i 1475 panowała posucha, że 
nawet Wis/a prawie zupełnie wyschła, a nietylko płody pol
ne, ale i trawy na łąkacl: Natomiast 
w r. 1477 wielka powódź 
żYła Wielkopolskę. 
już oddychać zaczęła 
dzi i bydła. 

Do charakterystyki 
Kazimierza JagiellOIkzyl;a 

swobodniej 
pomor lu-

za czasów 
1458 musiał 

Mi/osław na wojnę z Krzyżakami czterech żołnierzy do
stawić. 

Krótkie panowanie Olbrachta (1492-1501) smutnie się 
w miastach i pomiędzy ludem wiejskim upamiętniło. Wtedy 
to bowiem dopiero stanowczo przeprowadzono prawo, że 
mieszczanom nie wolno dóbr szlacheckich nabywać, a zara
zem prawo poddaństwa chłopskiego. 

Szlachta już teraz 
tronu o tron się targować, 
To też znaleźli się tacy, 
Umyślnie szlachtę pod 
pOZbyć, a przynajmniej 
króla nawiedziło Polskę 
\V Toruniu, r. 1501, życie zakOlk:zyl. 

następcami do 
impo,llować. 

król Olbracht 
by jej się 

I za tego 
sam na nie 

Panowanie Aleksandra, (1501-1506), o tyle dodatnio 
na stosunki krajowe wpłynęło, że Jan Łaski, kanclerz ko-
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ronlly, ogłosił drukiem, a wiQc rozpowszechnił prawo pol
skie, tak zwany "Statut Aleksandra", a wielka też już była 

potrzeba sprawiedliwego, !lie dającego się w tę i w ową stro
Ilę przekręcać prawa, bo z szlacl1ty, nie czującej nad sobą 

żelaznej dłoni, zaczęli się, na wzór niemieckich I(aubryterów, 
wyrabiać zbÓje, dobrobyt kraju niweczący. Nawet kobiety 
. .,:aezęty w życiu zbójcckiem smakować. Jednę z nich po
wieszono. 

Zygmunt I. (I :i06-154S), był hezsprzecznie znakomi
tym i dobrym k .. ólem. Starał się też o przyjacielskie z są
siadami stosunki, celem podniesienia dobrobytu w krajn, alc 
gdy łakomi s'lsiedzi, na układy nie zważ<ljąc, granice Polski 
nachodzili, umiał też powstrzymać ich zaborcze zapędy. Mo
.gliby to poświadczyć Tatarzy, Krzyżacy i car rosyjski. 
Z szerzącym się w kraju protestantyzmem dawal sobie jako 
tako, przy pomocy kościoła, radę, ale coraz większe sobie 
uzurpującej przywileje, coraz wyraźniej na szkodę ojczyzny 
pracującej szlachty poskromić nie umiał. Wezwał ją na po
spolite ruszenie przeciw WoloelIom i Tatarom do Glinian 
pod Lwowem. Stawi/a się w olbrzymiej liczbie 150900 głów. 
Mogła wszystkim napadającym na Polskę i Litwę sąsiadom 
raz na zawsze odebrać chęć łakomienia się na cudzą włas
ilOŚĆ, ale zabrała tylko jaja kurom w okolicy, a w kOl1CU 
zjadła i kokoszki wszystkie. Nakłóciwszy się zaś do syta, 
nie wyruszyła wcale przeciw wrogom, ale wróciła do domu, 
by po kokoszej odpocząć wojnie. 

Drugą potęgą, z którą sobie dzielny zresztą Zygmunt 
nie umiał dać rady, była druga żona Bona Sforcia, księżnicz
ka medyolańska. Umiała ona tak wielką kwotę pieniędzy 
wycisnąć z Polski i uwieść do WIoch, że dziś możnaby za 
nią cale zakupić królestwo. Posprzedawała nndto rozmaite 
urzędy bogatym niedołęgom, przekupiła i zdemoralizowała 
innych dostojników, oziębiła serca szlachetniejsze do lubia
nego dawniej króla, a za owe sumy hajeczne, za wszystkie 
wyrządzone krzywdy obdarzyła nas tylko pietruszką i po
dobno inną jeszcze włoszczyzną. 

Ze jednakże w dzielnicy naszej, a i w kraju długo sto
sunkowo pnnował spokój, dobrobyt i oświata podniosły się 

bardzo. 
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o Zygmuncie Auguście (1548-1572), a raczej o cza
sach jego wspominamy w artykuliku "Miloslaw rządzący 

się prawem magdeburskiem". Dodamy tu tylko, że za nie
bywałą w dziejach świata unię dwóch narodów, unię lubel
ską, serdeczną, dla tego wielkiego króla powinniśmy czuć 
wdzięczność, również zaś także za nadanie językowi ojczy
stemu praw mu przynależnych. Woitkowskie akta milo
sławskie spisywano przedtem w języku laci(lskim, a od cza
sów Zygmunta Augusta zaczęto je spisywać po polsku. Nie 
stało się to zaś ani przypadkowo, ani też w Mi/os/awiu wy
jątkowo. On to pierwszy w prawodawstwie nada/ językowi 
polskiemu przynależne mu stanowisko i znaczenie, on to pra
wie zawsze naszeg~ używał języka, a za jego wolą i przy
kładem poszedł kraj cały. 

Za jego rządów już dosyć znaczna, jak na owe czasy, 
istniala flota. Zwłaszcza kupieckich okrętów wiele rozwozi
lo po świecie naszą pszenicę, nasze modrzewia, dęby i sasny, 
naszą sól, miód, skóry z rozmaitych domowych i dzikich 
zwierząt i inne naszej ziemi p/ody, a przywoziły nam czer
Wone złata oraz rozmaite zbytkowe przedmioty. 

W sprawach wiary byt Zygmunt August bardzo wy
rozumiałym. Szkoda tylko, że przy koilCU niedlugiego życia 
straci/ swą energią, a jeszcze większa szkoda, że bezpotom
nie zeszedł z tego świata. 

Zygmunt August prawdopadabnie za staraniem ów
Czesnego dziedzica Mi/osławia, Macieja Gó rskiego., nada/ 
1550, miastu tutejszemu przywileje, w których prawa i oba
wiązki dziedzica i mieszczan wy/uszczał, ale, niestety, ważny 
ten dokument zaginą/. 

Pa śmierci tego. znakamitego króla Miłaslaw zaczął 

marnieć, upadać. 

6. 

Miloslaw za czasów liel/ryka Walezego. 

1574 r. 

Bardzo. krótka, bo tylko. 5 miesięcy trwające panowa
nie Walezego. ujemnie się na miastach polskich odbiło. Han
dlUjąc się ze szlachtą o koronę, tak znaczne musial jej przy
Znać przywileje, że już siC; przy koronacyi zawahał, czy nie 

3 
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odstąpić od ciężkiego zaszczytu królowania Polakom. Gdy 
mu Firlej na glos przy koronacyi krzyknął: "jeśli nie przy
siężesz, czego żądamy, królem naszym nie będziesz" (si non 
jurabis, non regnabis"), (pacta conventa) wielce mu się du
szno zrobiło - i wkrótce uciekł. 

Gdy przecież z Poznania na tron podróżował, przejeż
dżał przez Mi/osław i tu wstępowal. Jechał on wtedy z Kór
nika, gdzie go przyjął Andrzej Górka z niebywałym prze
pychem, przez Pyzdry, '), 2erków, gdzie także na prośbę 
Andrzeja Górki Roszkowsklego wstępował, Koźmin, Kalisz 
i t. d., a droga z Zaniemyśla wówczas tylko przez Miłosław 
do Pyzdr prowadziła. Podróż z Kurnika tu dotąd koniecznie 
tu wymagała popasu. 

7. 

Milos/aw za czasów Stefana Batorego. 

(1576-1586). 

Stefan Batory był królem myślącym i cncrgicznym, 
trwale też do wytkniętego celu, do wyjednania Polsce przy
należnego w Europie stanowiska dążącym, do tego zaś celu 
szedł dwiema drogami: najpierw przez podniesienie znacze
nia mieszczan i chłopów, przez ukrócenie samowoli i ogro
mnej buty szlacheckiej, przez podniesienie dobrobytu i oświa
ty w kraju, a powtóre przez stłumienie chęci zaborczej są

siadów. 
Najgrożniejszym wówczas Polski wrogiem był Iwan 

Okrutny, car moskiewski. Stefan Batory wypędził go prze
cież zwycięzko z Inflant i poszedł za nim w kraj jego. Zdo
bycie stolicy Moskwy już bylo peWllelll, ale Iwan użył wy
bieg'lI. Udał się do Ojca św. z prośbą, by IllU u króla pol
skiego wyjednał pokój, a on za to z całym swym narodem 
na łOl1o kościoła katolickiego powrocl. Ucieszony Grze
górz XIII wystał do Batorego nuncyusza, jezuitę Posśewina. 
Batory usłucha! prośby Papicża, a Iwan się z nich wyśmial. 

Co do lIZl1rpująccgo sobie rozmaite przywileje stanu 
szlacheckiego Stefan Batory wnet przyszedł do przekonania, 

'l Beitr;;[g~ Zll der Rciormatiollsge.chichte in Polen ulul Litthauen, 
von Chri~tian Goltlieb von Friese. Breslau 1786. 
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że się taka gospodarka skończyć, albo cały kraj upaść musi: 
Najbardziej go to dotknę!o, że gdy na zwolanym llrzezeń 
sejmie w Toruniu, 24 października 1576, l zltp. od lanu po
datku na rzecz stalego wojska, które dotąd wcale nie istnia!o, 
uchwalono, szlachta, nic Ilie chcąc p!acić, caly podateK ;Ia 
chlopów i mieszczan Ilalożyła. 

Batory byłby niezawodnie nieprawid!owe stosunki na
Sze przez ukrócenie przywilejów szlacheckich naprawił, jak 
to uczynić zamierzał, ale Pan Bóg nie dcial tego i odwołal 
gO z tego świata. 

O Batorym głoszą, że się w szkole do pilnego ucznia 
odezwał: "ucz się chłopcze, po lacinie, a zrobię cię Mości 
Panem." \V każdym razie byl to król dzielny, mądry i usil
nie o oświatę dbający. 

Jak zaś ogólną i daleko posuniętą by la oświata i jak 
Powszechną by!a znajomość języka lacit'lskiego, ś\viadczą 

jasno ówczesne lniłoslawskie akta wójtowskie. 
Za Jagiellonów i za Stefana Batorego doszło miesz

CZatlstwo polskie wogóle, a więc i miłoslawskie, do szczytu 
dOhrego mienia i powodzenia. Znany, a wiarogodny ba
dacz naszej przeszłości Łukaszewicz pisze: "Za ubogiego po
czytywany byl rzemieślnik, albo inny mieszkaniec Poznania. 
którYby nie mial Iyżek, kubków, mis i innych sprzętów sre
brnych, którcgoby żona jednego przynajmniej czepka, per
łami wyszywanego, nie posiadała. Łallcuchy zaś zlote, ka
mienie drogie, pasy lite, kosztowne iutra i zlotoglowia sta
nowily ubiór odświętny majętniejszych mieszczan i miesz
Czek. Mieszczanina, posiadającego 100000 zlotych majątku, 
ilie liczono jeszcze do bogatych. Przydomek ten dawano 
tylko rozporządzającym krociami." (Rozumie się, że tu mo
\\1<1 tylko o mieszkańcach miast wielkich) . 

.leżeli zaś zważymy, że srebro, perly, zloto etc. byly 
dawniej wiele droższe, bo ich mniej bylo na świecie, jeśli da
lej porównamy stan ówczesnego, jak to mówią przez szlach
tę ciemiężonego, z stanem obecncgo wolnego, rolę już szlach
ty Odgrywającego mieszcz<lI'lslwa, to pewnoby każdy z nas 
Wola! owe, tak zwane polskie poddańcze czasy. 

Z czasów tego króla, napotykamy też w milos!awskiclt 
aktach wójtowskich testament, gdzie także o srebrze i t. d, 
jest mowa. 
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Stefan Batory powolał też u nas do życia instytucyę, 
która wielce z czasem na dobrobyt i oświatę kraju naszego 
wpływała i dziś jeszcze jako potęga wplywa. lnstytllcY'l 
tą jest poczta. 

8. 

Miloslaw za czasów Sasów. 

Smutne nastały w Polsce czasy za królów wybieral
nych, tak rodaków, jak i cudzoziemców. Nim ich wielcy 
i mali panowie królem wybrali, handlowali się z nimi o przy
wileje, które zawsze na niekorzyść mieszczan i chłopów wy
chodziły i upadek Ojczyzny spowodowywały. Przy tem 
nasi wybieralni królowie pozwalali się zwykle wplątać w nie
potrzebne wojny, a głównie w szwedzkie, których koszta 
zawsze miasta i wsie opłacały. Nikt bowiem ani swoim, ani 
obcym wojakom żołdu nie placił, ale saJl1i go sobie w formie 
kontrybucyi pobierali. Domy mieszkallle waliły się w Mito
sławiu. Nie wyporzć\dzano icll, bo ella kogo i lIa co? Wy
sllallo się tu jednak lIa to, by przechodzące rozmaite wojska 
jak najgrzcczlliej przyjmować i podejmować, by się na ich 
gniew nie narażać. Trzymano się nawet zasady: "kto na 
przedpieklu mieszka, djabla w kumotry prosić musi", i pro
sili Szwedów itd. w kumotry, np. w roku 1677 25. II. jakie
goś obcego żołnierza, Sinutę N. l ). 

Tak tu daleko poslln'll się wszelkiego przemysłu, handlu 
i gospodarstwa rolnego upadek, że już nawet roli nie upra
wiano, boby przecież niedojrzałe jeszcze zboże kawalerya 
końmi spasła. 

Królowie wybieralni, jak Stefan Batory i Jan Sobieski, 
byli rzeczywiście wielkimi, ale, albo magnaci nimi rządzili, 

albo Marysienki za 1I0S ich wodziły, a wszystko to działo się 
na mieszczan i chłopów szkodę. Magnaci wybierali sobie 
królów jakby parobków, a biada była tym, którzyby się wy
emancypować pragnęli. 

Pierwszym królem Sasem był u nas August II, elektor 
saski, (1697-1706 i [709-1733). Pierwszy występ jego, ode
branie Turkom Podola z Kamierleem, bardzo go wysoko u nas 
postawit, ale następne ezyny i zabiegi króla tego tylko klę-

') Metryki chrzt6,," w MilosłJ.wiu. 
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ski na kraj nasz, a szczegółowo także na Mi/oslaw sprowa
dZi!y. August namówiony przez cara rosyjskiego, Piotra W., 
wda! się z nim razem w wojnę z Szwedami, która bogatą 

dzielnicę naszą w pustynię zamienila. Dziedzice Mi!os/awia 
bYli przecież krewnymi Macieja Radomiekiego, wojewoay 
i g-enera/a Wielkopolskiego, który bUlkzucznie, crlOĆ wcale 
nie skutecznie, Szwedom na czele pospolitego ruszenia sta
wiając czol0, ich zemstę wywoływał. Rodzonym tego Ma
cieja, dziedzica żerkowskiego, bratem byl miloslawski dzie
dzic W!adys!aw RJclomicki. To też tak samo, jak Lerków, 
spustoszyli żołnierze Karola XII Mi!oslaw. Dzicz zaś tę na
Śladowały w dziele niszczenia miasteczka naszego, ilekroć 
im tuta.i obozować, a cltoćby tylko przechodzić wypadalo, 
moskiewskie, saskie, a nawet polskie wojska. Ze zaś te po
ChOdy często się powtar/.ały, Miloslaw podupadl zupelnie. 
Nietylko bowiem wszelkie zabierano kosztowności i wogóle 
przedmioty wartościowe i pożywienie wszelkie, ale bezczesz
czono i plllg::Jwiono rodziny. Przernocą mianowicie rozry
wano rodzinne, przez kościól uświęcon e związki. Rozuzdane 
żoldactwo, nie mordując, mlliemalo, iż wyświadcza laskę. 

Nie tylko zallikl w Miloslawiu w~zelki przemysI i han
del, nie tylko role staly od/og-iem, ale i domy stały pustką, 
bo co lepsza, szlachetniejsza część mieszcza(lstwa, albo do 
Szeregów WOjskowych, albo do lasów się schroni/a, albo też 
powędrowa!a w inne strollY, gdzie się za bezpieczniejszą 

uważala. Pozostali dyplomatyZowali po swojemu, każdemu 
WOjsku pozornie życzliwość okazując , raz tego, drugi raz 
oweg-o w konlOtry prosząc. Czasami nie wiedzieli nawet ro
dzice, jak się chrzestny ich dziecka nazywał; czasami innych 
rzeczy nie byli pewnymi. Winnogórskie księgi c1t;ztó\V wie
lu nam wykazują chrzestnych żołnierzy, ale i miloslawskie 
nie milczą \V tym względzie. Przytaczamy parę przykładów. 

Woj.ciecl! Lassota, żołnierz, chrzestnym w Winnogó
rze 19. III. 1699. 

Gustaw Czermin, szwedzki żołnierz, kwatermistrz, 
Chrzestnym w· Mi/oslawiu r. 1705. 

Zolnierz, Nobilis, Wułan, (ułan) chrzestnym w Miło
sławili, r. 1707. 

Stanisław Piekarski, G. żolnierz, chrzestnym rok li 1707. 
20łnierz saski chrzestnym w Winogórze, 4. II. 1711 r. 
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\Vojciecll Szyrnai'lski, ciura wojskowy, chrzestnym 
\V Winnogórze, 26. 11. 1711 i t. d. 

S!anislaw Zieliliski, żolnierz pieszy (111 II es pcdestrisl, 
chrzestnym w WillIlogórze l l. IV. 1712 i t. d. 

Dla uwydatnienia srnu!nycll stosunków wojskowych 
i krajowych wogóle, a dla wykazania dbalości kleru naszego 
o dobro ojczyzny, rrzytaczallly tll notatkG z ksiąg kościel
nych bardzkicll ks. prob. Macieja Krajewskiego, o ile takow,\ 
odczytać zdołaliśmy. 

"fuit Capitalis Contributio, persoluta modo charitativi 
Subsidii pro Regni Poloniae exercitu a totissimo Clero, 
a Curatis per TYIllPllOnes tres. a Ministris Ecclesiae rer 
Tymphonern. Anno 1717, die 24 Maii cum (?) concesione 
Sedis Apostolicae: Sed (?) prohibitio (?) acceleravit... 
S. Summi Pontifices lle persoloitur. Dedimus post mo
dum." 

Zacne duchowiei'lstwo zebralo miGdzy sobą na rzecz 
polskiego, żołdu nieodbierającego, a stąd zniechęconego i roz
chodzącego się, luh Ilawet do rahunku przymuszonego ~:oj

ska dobrowolllą r. 1717 składkę. 
Po Auguście J[ nastąpiI, choć właściwie Leszczyrlskiego 

królem wybrano, August 1111, Sas, 1733-1763. Mniej on 
jeszcze, jak jego rodzic elbaloPolskę, mniej też \\' niej sie
dział. .Jak Aug-ust II. tak i on stural się dobrze jeść i pić, roz
pustować i na ród nasz w każdym kierllnku demoralizować. 
Obok tego, za przykładem ojca i ministra Brlihla starał się 
jak najwięcej z biedne.i Polski wycisnąć pieniędzy i takowe 
zaraz do Drezna wywoził, gdzie za nie galerye obrazów Z<l

kladał i monumentalne gmach:\' budowa!. O czasach tych 
świadczą i dziś wyraźnie terasy Briihla i muzeum "Oriines 
Gewtilbe" zwane. Wiele tnm polskich pamiątek, a gdy za
pytasz dozórcy, co to za przedmioty, odpowie, że to "pa
miątka z tych czasów. kiedy to Polska do Saksonii należała." 

August pochłaniill garnce piwa, szlacht" beczki wina, 
a mieszczanie i chlopi do przesytu gorzałką się raczyli. Pili 
mężczyźni, zbytkowaly kohiety. Naród caly, z nieliczncmi 
tylko wyjątkami, Ilaśladując króla, lubował się we wszystkich 
namiętnościach i zdrożnościach. Kostki i karty były glów
nellJi prawie zatrudnieniami. Hazard kwitł w zamienionych 
na salony francuskie komnatach szlacheckich, a stąd wciskał 
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się pomiędzy wszystkie spoleczeństwa warstwy. Ulubionil 
zabawką króla było strzelanie z okna do psów, sClerwem 
zwabionych, ale tylko wtedy, ~dy po orgiach wypoczywa!. 
Dziesi<ltki tysięcy równocześnie biednego Indu marlo z głodu, 
ale tego król nie widział, bo to nie byli ani psy, ani Sasi. Nie 
tylko liczne sejmy, prócz jednego, nie przychodzi/y do skut
ku, ale i sijdy rozpędzano. Wszelkie wymierzanie sprawie
dliwości ludziom biednym ustalo. 

Jednakże w tern saskiem u nas piekle, zaczęly się tu 
i owdzie ujawniać sz.lachetne d<lżności odrodzenia się narodu. 
Prawda, że Pan Bóg, na domiar naszej niedoli, nawiedzal nas 
także niebywalemi posuchami i powodziami, ale gdy już 
kary zrównoważyły grzechy, zlitowal się nad Polską i zesłal 
jej promyk wiary i nadziei. 

Za czasów drugiego Sasa Miłosław był pod względem 
finansowym zupełnie zrujnowanym i zdemoralizowanym. Już 
ani dworowi, ani krajowi nie mógl oplacać podatków i coraz 
więcej mnożyło się mieszkań pustyclI. Mog/y w nich swobo
dnie gospodarować przebywilj<lce tu często woiska pruskie, 
ale takowe chętniej sobie w zamieszkałych domach, wśród 
rodzin, obieraly kwatery. 

W sąsiedniej Winnogórze. wsi biskupiej, często w tym 
Czasie spotykamy przy chrzcielnicy żołnierzy biskupich. 
Wnosimy z tego, iż książe biskup Czartoryski, członek ma
frnackiej rodziny, która stanęla w szeregu nielicznych praco
wników, co uczciwie o zmianie z/ego na dobre u nas prze
mYŚliwała, miał przez jakiś czas w Winnogórze, celem od
Pierania najezdc6w, stalą załogę. Wypisujemy tu kilku z 
tych wOjaków, oraz datę ich poznania: 

Ignacy Wyrzykowski, G. żołnierz Celsissimi Principis, 
6. V. 1748. 

Jan Myszewicz, strenuus miles księcia biskupa POzna(l
ski ego, 22. IX. 1748. 

Kasper Gross, żonaty żolnierz, strenuus biskupa poz
nańskiego, 9. II. 1749. 

Karól Henneberg, strelluus żolnierz biskupa, 9. II. 1749 
roku i t. d. 

Czy Gross i Heneberg byli pozakrajowymi najemnika
mi? Przypuszczaćby można. 
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Przeważnie lata 1748 i 1749 wielu nam takich wyl<azują 
biskupich żołnierzy, ale w innych latach pojedyńczo nam się 

takowi przedstawiają. 
Za tli zauważyliśmy tu 

polskiego tylko Marcll\vata 

dokladnlcjslcgo przedstawienia 
latach panowania 

pierwsz)'cll panowania Stanisława 

u nas zachodzi/y, przytaczamy tu ówczesne, w k:>ięgacll ko
ścielnych bardzkich pomieszczone zapiski: 

,,1761 : 

Opisanie roku 1761 A ... przez księdza Jakóbn Taber
skiego, plebana Bardzkiego i jego ciężkości. Najprzód my
szy Ano Dni 1761 podczas żniw bardzo wiele by/o na polu -
żarty zboże, stomę na ćwierć lokcia na polu - i stomę na 
ćwierć. jokcia polskiego przegryzalI' 
dolach. ba rdzo dość było, białe pod 

L.óltawe, cepami po 
cte jeść nie clicialy, 

rozdzielily z gospodarzami, 

I 772-go było Boże 

lIie \II Piątek. Zima była niestatcczna, malo mrozów, n śniegu 
prawie nic. Na ostatku zaś zimy, \V poście, przed Wielka
nOC,j na dwa loJ<cie spadł śnieg, gdzie owce od głodu zdy
chały i mieiscami parszały, wszędzie prawie ośpicowały. 

Ludzie na różne affekcie chorowali i wiele ich pomarło i pra
wie człowieka żadnego nie było w Polsce, żeby nie choro
wal. Swinie zdychały, kury ślepły i zdydJały, tudzież insze 
drobiazgi. ·:zas była w Polsce, 
ski August 111 na króla pruskiego. 
w Polsce pili, kradli etc. i nad lulli.llli 
wali i wielkie działy się i 
Ilich. kiltolickie. Mszały, stu!y 
aparaty !an~ach sprzedawali. Siano 
z każdej illwentarza i dobytków 
Sery zaprawne trucizną psom rzucali. Psy zdychały, aby 
lepiej kraść mogli. Bydło wszędzie w Polsce horrendissime 
zdychalo, konie parszały (ale przecie nic \V każdej wsi). Su-



41 

sza niesłychana była tak dalece, że deszcz od Swiątek zie~ 
lanych dopiero poczynał padać. Drożyzna wielka zboża 
i wszelkich rzeczy. Król pruski, wypędziwszy z Saksonii 
króla polskiego a książę saskie, zabrał mennicę polską, gdzie 
pod tytułem króla polskiego fałszywe tynfy, szóstaki, ósmaki, 
trOjaki etc. bić kazal; gdzie ludzie polscy, nie wiedząc o zdra
dzie, mocno te pieniądze brali. Konie Mazury za tę monetę 

Sprzedawali. Chłopi, szlachta, panowie do ostatniego pra
wic wiertela wyprzedawali zboża (gdzie i Moskalom na ma
gazyny według patentów i taryfy; Łanowcy zboża nie mieli). 
Zgola taką ogłodzoną by/a Polska w chleb, że ludzie jeszcze 
lJiedoszłe zboża, na polach k/óski zżynali i suszyli. Wielu 
z głodu, osobliwie w wielkich miastach, poumierało ludzi 
uhogich, nie dla drożyzny, ale że się prawie przed Moskalami 
pożywić nie mogli, nie mogąc się niczego dokupić, stojących 
\II WOjewództwie Poznańskiem Ila kwaterach zimowych 40000. 

Ta tedy moneta fałszywa naprzód miała swoją kurren
cYi! według starej, dobrej, ale potem w czwarty rok spo
strzegłszy się Polacy, skasowali tę monetę dekretami trybu
nalskiemi, ziemskiellli etc., ażeby tylko po groszy piętnaście 
każdy nowy tynf brano i tak wydawano; złotówki po groszy 
10, szóstak groszy 5, trojak szelągów 5 etc., a co większa, 
że panowie milionami, tysiącami, za dobre zboże tych pie
niędzy nabrali i potem one przed redukcyą zbywali. Tynfa 
Za tynfa pożyczając żydom, poddanym swym, dobra kupu
jąc etc., a potem po redukcyi\ll1usieJi im ci ludzie po półtrze
cia tych tynfów, bąkami naz,)anych, za jednego tynfa fał
sZYwego oddawać. Ta zaś moneta była .z różnych krusz
ców i metalów; gdy się armaty, moździerze etc. na wojnie 
Porozpękiwały, z tej moteryi dokupy zlanej, bito rzeczoną 
monetę w różnych miejscach, którą bito pod różnym stęplem 
Polskim, szwedzkim, meklenburgskim, pruskim i różnych in
nych książąt. 

Żyta było na przednówkIl wiertel po z/tp. 18, a tynfów 
tYch fałszywych, które bąkami nazwano, 36 dać trzeba by/o. 
W Lesznie zaś ptaciło po 4 czerw. zlt. ćwiertnia, zlotem cza
senl falszywem, czasem dobrell1. Tel monetil fałszywą wszy
stko prawie srebro wykupiono z Polski, jako i pieniądze sta
re, dobre polskie czerw. zlt.Ruble moskiewskie dobre i czerw. 
złt. ważne, obrączkowe, żydzi z Polski za granicę powywo-
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zili do Brandenburgii, pieniądze dobre omnis generis, a fał

szywe pieniądze: tynfy, złotówki, ósmaki etc. poprzewozili 
i calą niemi zarzucili Polskę. Nadt'> monetę... Kazimierza 
Zygmunta ... wykupowoli, przeplacaiąc nad cenę jei monetą 
iałszywą . - Za lada wiosl<ę 100000 szlachcic jeden drugiemu 
dat musi<ll. Bydło wyniszcz<lło pr<lwie we wszystkich wio
skach w Polsce. Garniec masla byl przed redukcyą po tyn
fów 12, a po redukcyi po zlp. 12 dobrą monetą. Zgol<l, wszyst
kie rzeczy co mi<lły być po redukcyi tańsze, to nierównie _ 
droższe dla tego, iż redukcya byl<l na pieniądze nowe, a na 
tow<lry, chleb i wszelkie rzeczy nie by/a, tylko jak kto mógi 
najdrożej wyciągnąć, tak sprzedawał, a co najcięższa, że i 
bydło wyniszczało horrendissime. Skóry wolowe po trzy 
zlote najdrożej placono, a krowie po dwa zlote, a było tych 
skór tysiącami. Bóty zaś na ch/opa po 20 tynfów przed re
dukcyą, a po redukcyi po 13 zlotych dobrych sprzedawano, 
a dla tego, że żydzi wszystkie prawie skóry za granicę wy
kupiwszy z Polski wywieźli i tam po talar7.e bitym poprze
dali do Szczecina, Lipska etc. Ze zaś nie mogli tak wiele 
tam tych skór sprzedać, musieli się z kupcami na towary 
sztychować, tj. biorąc sukna etc. za skóry. A co większa, gdy 
tak Polskę osieroci li rymarzy, miechowników, szewców ze 
skór, a innyell nie było dla nieczęstego bicia ... a za granicą 
kilkanaście tysięcy fur jeszcze na sldadach było, albo już 
zaprzedane, więc retro ciż żydzi wykupowali one, po czerw. 
zlt. każdą płacąc, a w Polsce znowu po tynfów 30 dobrych 
i drożej sprzedawali. Chleba bochenek najtaliszy był za gr. 
15, jaki przedtem za tanielI czasów był po 3 gr., a po sześć 
groszy nie pytaj, bo nie pieczono i często choć za pieniądze 
najdrożej nie było można dostać dla tego, że żyto tak król 
Pruski jako i Moskale, tudzież i Austryacy wykupili na ma
gazyny; i jęczmień także, którego był wiertel po złotych pię
tnaście, i owsy wiertel po zlt. 10 lub 12. Pszenicy lub gro
chu wiertel po zlt. 20. Kwarta kaszy każdej po gr. 15, za 
wiązkę jarzyny ogrodowej gr. 15, para kurcząt złt. t, kura 
z/t. l, kaczka tynf I, gęś tynf 4, tuczna złt. 8, indyk dobry 
zlt. 15, wieprz tuczny zlt. 100, wół złt. 200, kO(1 do woza na 
jarmarku złt. 200, itd. itd. 

Ano Dni 1763 wytrębowali Prusacy w Poznaniu pienią
dze tynfiska fałszywe. Szły za prawdziwe, sami sobie przy-



wotowali, pod stertami zboża po 3 po 4 razy wydzierali, brali, 
a przedawali, w majteczkach ludzi brali, klasztory oplacać 
się musiały, jezuitę lektora pod wartę wziąć chcieli. Zboże 

po 14 zlt.: potem po 12, po Godach ku Wielkanocy po 5 z/t., 
ho się ludzie bali kupować i przedawać. Ano 1763, tego ro
ku pszczoły spadały, item 1764. Powodzie wielkie były. 
Wielkie nieplony zboża, bardzo liche oziminy, tak ze 4 mę
dele ledwie dwa wiertele choć dobrego żyta wydaly, lecz 
1763 bardzo dobry urodzaj żyta grochów etc., oprócz pszenic. 

9. 

Milos/aw za czasów Stanisława Poniatowskiego. 

W bardzkiej księdze kościelnej pisze Ks. Jakób Taber
ski dalej: 

Anno 1764 na S. Katarzynę król nowy Polski korono
wany JW. Pan Poniatowski, stolnik litewski. - Anno Dm. 
1765. Zboże po 8 zlt. po 7 wierteli było. Pszczoły spadały. 
Susza a 1765 ad 1766 była, ale zboża 1766 osobliwie żyta 
bardzo dobrze się zrodziły, ale do plonu nie bardzo i wsze/
kie owsy, oprócz jarzyn. ] 766 wielkie uciemiężenie ludu było, 
bo te tynfy co raz były po tynfie, potem po gr. 15, potem po 
półosma grosza a tylko za 6 lub 7 gr. Szelągi, grosze stare 
wytrąbione. Nowe nastały takież prawie; ludzie króla prze
klinali ubodzy, bo każdy grosz stary za nic i szeląg, a no
WYch pieniędzy bardzo malo. 1766 nastały dwóchzlotówki, 
złotówki, półzłotówki nowe, dobrego srebra, ale król wszyst
kie ad hanc nonnam kazał fałszywe brać pieniądze i Polską 
zarządzać ... fałszywe czerwone zlote byly ... wołu za 7 bitych, 
dobrze opaśnego, wieprza dobrego za 10 zlt., miodu kwarta 
tYnfa; obuwie bardzo drogie, za skórę 10 zlt. niewyprawioną, 
a za bóty 10 zlt. 

Boleść ściska serce, gdy się o owych czyta czasach. 
PUaJ'lstWO saskie za Stanisława Poniatowskiego, (1764-1793) 
znacznie się zmniejszyło, ale też już prawie nie było za co 
pić. Do saskiej niemoralności dołączyła się wszelako, razem 
z frallcuskim strojem, francuska niemoralność, a równocze
śnie zapanował przez kóltuniatych filozofów szerzony indy
ferentyzm religijny, a nawet ateizm. Kobietę uważano tyl
ko za narzędzie, albo ją też znów w miejscu świętości, na 
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olt<lrZII stawi<lno. francuski i niemiecki dllch postępu wy
trząsa/ II nas z swego harbojtla tylko IlIpież i kał wszelki. 

Powoli przecież zaczęli się z pomroku zamętu bezll1yśl

Ilości, wywoływanei przez czyl laią cycll lIa lup sąsiadów i 
spowodowallej ogólną zawieruchą polityczną, wyłaniać mę

żowie światli, nie tylko wiary i oświaty, ale i szczerej miło
śc i bliźniego i ojczyzny pochodnie przed sobą noszący. 

Jeszcze wszędzie dym armatni się wznosił, jeszcze 
wzbijały s ię ku niebu jęki i płacze, groźby i klątwy przez na
.ieźdzcÓw mordowanych dzieci i kobiet, młodziel1ców i star
ców, ale przez ten dym przebijał się już świetlany ducli le
pszej przyszłości, .\ po Z3 rozpaczą podnosi! się psall11 po
kuty i IIymn wiary, lIauziei i miłości. 

Wojska obce Po całym plądrowały kra.iu i leczyly n<1-
s7.vcl\ praojców z IIludnej sYlllpaly i do S'Isiednich narodów; 
.iak zaś lec zy ły ówczesny Miłos/a\\', akta nam podają do
wody: 

27. V. 1760 urrl<lrl \II Miłoslawiu Józef P/otowski, 20-le
tni młodzieniec'/. Gniezn<l, przez Moskali skalowa ny (into
Icr<lbilibus plagi s Moschoviticis fl<lgellatus). 

9. VI. 1776 oclirzcono w Milosławiu Antoniego, syna 
.Jakóba i Katarzyny Clrodzickiclt, G. Dziecko to zrabowali 
Prusacy rodzicol11 i pozostawili następnie w Mi/oslawiu 
(ljuem rapuerc Prllssi illa derelicta advcna in Miloslaw). 

Takie cliarakterystyczne fakty nie polecały Mi/osla
wiowi ani l11oralności, ani kultury zilgrilnicznej . Ale Utylita
ryści jednak starali się dobrze 1<11 sobie wrogów usposobić . 

Tak np. 4. III. 177S zaproszono tu na chrzestnego setnika za
łogu.h1cych tu kozaków. 

Nadmienić tu jeszcze musimy, iż w Mi/osławiu na po
czątku panowaliia POlliatowskie~o, roku 1765, a prawdopo-

. dobnie już i za cz:tsów S:tsów, płacili żydzi 272 złtp. pog/ów
nego. Miast, w których żydzi tcn potlatek skladać WÓWCZ<lS 
musieli, było tylko J2, a mianowicie: Borek, Jitraczew, Ja
rocin, Kobylin, Krotoszyn, Kórnik, Miłoslaw, Nowe miasto, 
J->ogorzela, Pyzdry, Zaniemyśl i Lerków. Widać, że w tych 
miastach nC\jwiecej stoslInkowo zamieszkiwało i handlowCllo 
żydów. Jakie zaś starosta Maciej Mi elżYl'l ski tłoczonYI11 cię
żara l11i podatkowelIIi żydom, zwłaszcza za czasów Prus po-
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łUdniowych, przyniósł ulgi, w artykuliku "Dziedzice" wy
łuszczamy. 

Miłosław byl w owyrn czasie kupą gruzów, a gdzie 
ieszeze wznosiło się domostwo, to było ono na pół roz
padnięte i zawalone, więcej do nory żebraka, lub jaskini zbója, 
jak do kamienicy mieszczanina podobne. Liczba też tych 
odartych z wszelkiego ma.iątku, głodnyell i wynędzniałych 
mieszczan codziennie się zwiększała. 

Lecz nareszcie zlitował się Pan Bóg nad mieściną na
szą i zesłał nam r. 1777 Kazimierza Odnowiciela \V osobie 
iłOwego dziedzic<l, Macieja MielżYI'lskiego, starosty wałec

kiego. iV\ówimy o Ilim i o pracach i zabiegach jego, celem 
Poniedsienia M iłosławia, obszerniej w wspomnianym arty
kuliku "I)ziedzice". Tutaj wszelako dodać należy, że "Ugo
dę", którą starosta z miastem, 21 listopada 1783, roku za
Warł, król Poniatowski jako przywilej dla miasta r. 1786 za
twiel·dzil. 

Ugodt; tę przytoczyliśmy przy Macieju Mielżyr'lskim z 
SPisanego dnia 21. listopada J 783 oryginału, który posiada
my, alantrat Feige w sWYJ1l opisie powiatu wrzesiliskiego 
przytacza hl w streszczcniu z zatwierdzonego przez króla 
Poniatowskiego r. 1786, przywileju, który miejscami nieco 
Odrębne ma postanowienia, przeto tutaj dokument ten po
dlug sk róccnia Feigcgo powtarzamy: 

t. Od każdej kwarty roli (30 mórg) z wyjątkiem nowo 
wYl'Ildowaucj ziemi, ma każdy obywatcl oddawać do dworu 
corOcznie na św. Marcin 6 złotych czynszu i 2 wiertele owsa; 
od domu Z<łŚ 15 groszy i j wicrteJ owsa, a nadto i czynsz li
stowy w ilości 2 złotych i 15 groszy. 

2. W żniwa obowiązani są mieszkalky dziedzicowi 
7 iluk (piwa) robić, lub za dzier'\ po złotym płacić. 

3. Mieli wolne pastwisko na gruntach pallskich, wy
.iąwszy na okolo dębów, a nadto wolno im było zbicrać 
drzewo na wY7.l1aC7.oncrn rniejseu. Za to rnusiał mieszcza
nin, mający bydło pociąg'owe, co tydziefl raz, począwszy od 
św. Michała do św . .lana, dziedzicowi drzewo budowlowe 
bezpłatnie w07:ić; wszyscy inni zaś mieszczanie zobowiązani 
byli wykonywać roboty rcczne przy rozbieraniu i budowa
niu bUdynków dworskich. Kto mial bydło, l11usiał naprawiać 
rowy na wygoniskaell, którędy bydło na pastwisko chodzilo, 
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a nadto 3 dni posyłać do pracy do ogrodu zamkowego (wło
skiego). 

4. Pozwala się mieszk,II'lcom corocwi e kolejno 12 wa
rów piwa robić, licząc na war 24 sądki, a na sądek 36 garncy. 
Z tych 12 warów dostanie burmistrz jeden, w6.il drugi, a pi
sarz rniejski trzeci, pozostale zaś 9 otrzymają obywatele, 
obrani przez gminę, a przez dziedzica potwierdzeni. Ci oby
watele mają z tego opłacać czopowe Rzeczypospolitej i przed 
warzeniem dziedzicowi 2 zlote podatku kwitowego. Przy 
wyszynkowaniu tego piwa mają także do każdego waru 4 
sądki piwa par'lskiego być przybrane i pieniądze za nie dzie
dzicowi oddane. Kto się zobowiąże na spustoszałych miej
scach wskutek ogromnego pożaru w r. 1746 podług planu 
dziedzica nowy dom budować, łuh swój stary gruntownie 
zrestaurować, temu pozwala się także, pod terni sarnemi wa
runkami , cały, łub pól waru warzyć; j ednakowoż nie dlużej 
jak na 6 lat. 

5. Burmistrz pobiera zn swoje mozoly jarmarczne na 
św. Leonarda, św. Tomasza i św. Kaźmierza . 

6. Na targ, który się co środę odbywał, dozwolono bylo 
każdemu wszystko przywozić i sprzedawać, wyszynk zaś 

trunków należal do dziedzica. Od św. Bartlomieja, aż do 
wielkiego postu mógł każdy w sobotę mięso i z boże do mia
sta przywozić, za co musial dziedzicowi płacić od bydlęcia 

'2 zlote, od świni l zloty, a od skopu luh ciel!;cia 15 groszy 
targowego. 

7. Dziedzic zrzekł się rekognicyi, jaką obywatele w 
Nowy Rok mu składali w dowód posluszei'lstwa swego kil 
niemu i waru piwa, której przy tej sposobności oddawać 

musieli. 

8. Następnego dnia po uroczystości św. Piotra i Pa
wIa obierali każdego roku obywatele 4 kandydatów do urzę
du burmistrzowskiego i wójtowskiego, z któryclJ dziedzic 
burmistrza i wójta potwierdza/. Po tychże i oprócz tego tak
że obranych 4 asesorów prZYSiędze, musieli dawniejsi urzę

dnicy z/ożyć swój urząd i roczne rachunki. 

9. Sprawy inkwizycy jnc, testamentowe, rezygnacyjne 
i zapisy należały do wójta; poruluek \V mieście i podatki do 
burmistrza i rady. Podatki ściągali wójt i burmistrz podług 



47 

ustanowionej (sporządzonej) a przez dziedzica potwierdzonej 
tabeli do kasy miejskiej. 

10. Dla większej ostrożności przed pożarem zaleca się, 

aby pokrywano dachy domów dranicami i obrano 2 rewizo
rów, którzyby w piątek u żydów, a w sobotę u chrześciaJl 
czyszczenie kominów kontrolowali. Podlug przepisu musia
Jy być drabki lIa dachach, kufy do wody i haki do rozrywania. 
Każde przekroczenie zag"rożono turmą, lllb ;<arą pieniężną. 

II. Mieszkar"lCY obowiązani byli przychodzić do Jowie
nia ryb w paliskilll stawie, zwanym Piątkowskim, obywatele 
zrzekli się prawa współużytkowania stawu Sopiewica; za to 
zwolnil ich dziedzic od naprawiania rowów dominialnych. 

12. Wszyscy rzemieślnicy mieli corocznie na św. Mar
cin 6 złotych płacić, piekarze 12 złotych i 20 gr., a rzeźnicy 
(chrześcianie) od wolu, lub krowy 2 zl., od świni zł., od skopu 
lub cielęcia 15 groszy. 

13. Dziedzic przyobiecał halldlarzom procedernikom 
i nowo przybyłym swoją szczególniejszą protekcyą. Nowo
prZYbyłemu będą nadane miejsca do budowli i ogrody na 
Wieczną posiadlość, a jeśli podług rysu liku dziedzica się po
llUduje, natenczas wolnym będzie na fi lat od wszelkich po
datków dominialnych i miejskich. Również tacy rzemieślni
cy i nowoprzybyli, jeżeli tylko posiadają miejsce na budowlę 
i ogród bez gruntu i ląki, są wolni na zawsze od wszelkie) 
rOboty ręcznej i zwózki drzewa budowlQwego dla dominium. 
TYlko podczas pożaru i braku wody mogą nawet i oni do 
Poslug być pociągnieni. 

14. Orobkl przy nowym m/ynie zobowiązane jest cale 
iniasto utrzymywać. 

15. Kto swą posiadlość, albo majętność chce sprzedać 
winien jest o tem dziedzicowi donieść, a w razie sprzedaży 
10 grosz mu zapłacić. Posiadlość, albo majętność należy w 
tYm razie u wladzy dr) protokólu nodać dokładnie. Żadnemu 
nie wolllo swej majętności u szlachty zadłużać, lub zastawiać 
tilkowej, jej zadzierżawiać pod karą kOllfiskacyi calego ma
.iątku i zamknięcia do wieży. Natomiast można u obywatelI 
majętność zastawiać i im ją sprzedawać. Pożyczki nie mogą 
być w takim razie ilU żadllern innern miejscu, jak tylko we 
wYżej wspolllnianym protokóle zapisane, ażeby przez to oby
Watelom .odjąć sposobność dalszego pożyczania. 



](i. Nie wolno nikomu żadnego obcego, nieznajomego, 
podejrzanego, lub zbiegłego człowieka na noc przyjmowac, 
lecz każdy winien jest o takich ludziacll natychmiast doniesC 
burmistrzowi; tak samo ma postąpić, jeśli komornika 
przyjmie. 

l7. Mieszka{lcy mają bardzo zaniedbałą szlwlę WSpO\
nym kosztem podnieść, nauczyciela, który zarazem i obowią
zki pisarza miejskiego pełnić może, w mieście utrzymywac 
i dać onemuż dom 7. ogrodem. 

18. W razie sporów pomiędzy Illieszkancami naleźy 

c1ir ześcian przed sąd miejski, a żydów przed ~ąd żydowski 
do odpowiedzialności zapozywać. Przeciwko temu wyro\\O
wi służy apelacya do sądu (zwierzchności) zamkowej w 
przeciąRu 8 dni. Ażeby siC; każdemu stala sprawiedliwosC, 
ma miasto obrać instygatora (publicznego oskarżyciela 

w sprawach kryminalnycli), a pan dziedziczny drugiego 
postanowić. 

Po uplywie roku i sześciu tygodni ma kaid y nowo 
przybyły nabyć prawo olJywatelskie w mieście. 

20. Każdy rzemieślnik winien siC; do swego cecllu 
wkupić. 

Obydwa miejskie urzc;dy zobowiązane Si!, mieć dla 
bezpieczności majątku sierót osobny protokół pozostałOŚCI 
po rodzicach i wyznaczyć opiekuna. Opiekunowie powinlll 
corocznie składać rąchunki, kwity zaś dostani! przy proto
kółach. Po dojściu pełnoletności służy dzieciom prawo z,,
dać od opiekuna przysięgi, że ich w niczem lIie skrzywdzi I:' 

.Iak się wartość Milosławia i dóbr milos!awsl<icli ZOl 

starosty Macieja MielżY(lskiego, podnosiła, przekonamy SIę 

dokladnie, gdy cenę kupna w r. 1777, 410 000 zltp. wyno
szącą, z ceną 200000 tal. czyli 1 200000 zltp., za l<tOrą je w 
roku 1799 starościna Franciszka Mielżyńska przyjęla; po
równamy. Prawda, że do dóbr tych przybyły Gorzyce, ale 
hez Chrustowa i za Orzechów przybrano Kębłowo, ale prze
cież ostatnia sprzedaż odbyła się w rodzinie. 

IV. 

Miloslaw za czasów PrtlS Południowych. 

Przy drugim rozbiorze Polski, r. 1793, zabrali sobie 
Prusacy Wielkopolskę z tej strony Noteci, a więc i Miloslaw. 
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Za ich wojskiem przybyli zaraz rozmaici chleba poszukujący 
ich rodacy, którym śpiesznie rozdawano donośne urzędy. 
Tylko gdzie przybyszów zabrakło, poslugiwano się dotych
Czasowymi polskimi urzędnikami. Język urzędowy zaraz też 
na język niemiecki zamieniono. 

Już 7 maja 1793 musiała Wielkopolska złożyć królowi 
pruskiemu, fryderykowi Wilhelmowi II, ho/d poddańczy. 

Podziału na powiaty nie zmieniono. Mi/ostaw należaJ 
przeto i nadal do pyzdrskiego powiatu. W Pyzdrach była 
lIietylko lIajwyższa powiatowa wladza administracyjna, ale 
i kasa powiatowa i sąd powiatowy. Wyższą przecież tegoż, 
czyli apelacyjn'l instancyą by/ Poznalt W ten sposób ścieś
niono s<ldownicze prawo dziedzica t:ylko do praw policyj
nych. Jednakże urzędy miejskie i nadal od dziedzica zale
żaly. Dziedzic i nadal je ustanawiał, proponowanych przez 
rniasto kandydatów zatwierdzając. 

Co do sądownictwa pyzdrskiego takowe natychmiasto
wą rozpoczęło dzia/alność. Pomiędzy innemi sprawami mi
łoslawskiemi spotykamy tam skargę ks. prob. Małeckiego 
o zapisaną dla kościoła miłosławskiego na bóżnicy pyzdrskiej 
należytość. Termin był na l października 1794 r. naznaczo
nYm. Dnia przecież 23 sierpnia 1794 ogłosili wielkopolscy pa
tryoci na kościaliskim zjeździe kościuszkowskie powstanie, 
gdy zaś główne starcia z wojskiem obcem na Kujawach, pod 
Łabiszynem i w Bydgoszczy chlubnie dla naszego oręża się 
Odbyły, i Miloslaw z calą okolicą za broń schwyci!, a wladze 
Pruskie zamilkły i przyczaily się. 

Już jednakże znów w początkach stycznia 1795 pruska 
il1aszynerya urzędnicza fungować zaczęla. Dnia 29. 1. 1795 
naznacza król. pruska powiatowa komisya sprawiedliwości 
w Pyzdrach ks. prob. Małeckiemu powtórny termin "wegen 
der gewesenen Insurection", w sprawie długu żydów pyzdr
skich, na 27 lutego 1795 roku I) 

Gdy zaś w r. 1795 trzeci grom w Polskę uderzy/, Prusy 
zabrały sobie Mazowsze z Warszawą i Podlasie, część wo
jewództwa Trockiego i t. d. Powiększenie to zaboru pru
Skiego na smutną dolę Miłos/awia, żadnego nie wywarlo 
~----

') Akta specyalne Kościoła Miłosla\lo·sk.iego. Sprawa ulołt.wanych 

fl!'2ez ks. DOr!zewskicgo na synll~odze w Pyzdrach pfeniędf;y. 
4 
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wpływu. Urzędowo należał teraz Miloslaw do" Prus Połu
dniowych", a miastem jego powiatowem, sądowniczem, po
borowem etc. pozostały Pyzdry. W Miłosławiu, jako i \V 

Wrześni i w Słupcy urządzono tylko kasę podatku prowian
towego. Trudno się bylo mieszkańcom tutejszym zastoso
wać do nowego porządku rzeczy. Musieli sluchać rozkazów, 
obcym wydawanych językiem; musieli rozmaite opłacać po
datki i rozmaite ponosić ciężary. Pomiędzy ostatniemi była 

wielce uciążliwa konieczność dawania wladzom pruskim bez
płatnych lIa każde zawołanie podwód. Zrujnowane wojnami 
i t. d., miasto Mi/os/aw posiadało w r. 1695, choć wiele wię
cej jak dziś, miało ziemi, ho przecież z czasem parę set mórg, 
(jak rola fÓlltowicza ku PalczYllowll itd.) do dominium 
sprzedano, tylko 21 koni, a jednak od 25 sierpnia do 22 wrze
śnia 1795, a więc przez cztery tygodnie aż 28 do dyspozycyl 
urzędników dostawić musialo koni. Nie zważano na żniwa, 
ani na zasiewki, przeciwnie, nawet odrywano od nich za
przcgi i jeżdżono niemi dowolnie. 

Przytaczamy tu wspomniane z r. 1795 pOdwody: 

25 sierpnia, Kwapich, dwóch fóntowiczów i Głogowski 
po parze koni, razem przeto 8 koni, pod jent:rara hr. von 
Wartensleben do Pyzdr. 

31 sierpnia, Hische i Pawcl Cieślewicz po parze koni, 
razem przeto 4 konie pod radcę dworu (Hofrath) Webera. 

6 września franciszek Gtowicki 2 konie do transporto
wania aresztanta do Srody. 

7 września, Tomasz Musiałkiewicz 2 konie do transpor
towania aresztanta do Srody. 

7 września, Kwapich, Kuckiewicz i Modrowskl po pa
rze kOlii, razem przeto 6 koni pod naczelnego inspe\{ltora la
sów (Oberioerstermeister) von Masow do Srody. 

22 września, pod pułkownika i generalnego intendanta 
von Gloeden 6 koni do Pyzdr. 

W r. 1796 dawał Mi/osław podwody po furyer6w, pod 
żony i dzieci żołnierskie, pod inwalidów wojskowych i pod 
rozmaitych cywilnych i wojskowych dostojników, a wsie są
siednie, lepsze mając konie, więcej jeszcze w tym kierunku 
ponosić musiały ciężarów; z.a dalekoby nas wszelako wyli
czanie nazwisk na koszt Milosławia i okolicy podróżujących 



SI 

urzędników wszelakich kategoryj' zaprowadziło, to też pomi
niemy je zupełnie. 

Jak za czasów pierwszych rządów pruskich, czyli za 
czasów Prus Południowych, ukształtowano stosunki żydów 
do królestwa pruskiego i jak to poniżenie żydów mało się 
tylko za Księstwa Warszawskiego i za Wielkiego Ks. Poznail
skiego na ich korzyść zmieniło, pisze feige w swej historyi 
powiatu pyzdrskiego: 

"Osobliwe m było i pozostalo stanowisko żydów także 
i w tym czasie. Już podlug jeneralnego regulaminu dla ży
dów w Prusach południowych z dnia 17 kwietnia 1796 r. po
winni byli żydzi przyjąć stale nazwiska familijne. Nie moglI 
się żenić bez konsensu, ani miejsca pobytu, lub procederu 
bez pozwolenia zmieniać, rzemiosło wogóle tylko po zbada
niu poprzedniem kwalifikacyi, mogli rozpoczynać i nabywać 
grunta tylko za pozwoleniem kamery wOjny i królewszczyz
ny. Konstytucya Ks. Warszawskiego ogłosiła potem wpraw
dzie ogóln<\ równość wobec prawa; jednakże przez rozporzą
dzenie z d. 17 października 1808 zawieszono polityczlle prawa 
żydów na lat 17. R.ozmaite byly oprócz tego ograniczenia. 
Dóbr ziemskich wcale nie bylo wolno im nabywać, a grun
tów miejskich tylko pod pewnemi warunkami. R.obienie piwa, 
wódki, lub miodu i prowadzenie restauracyi i sprzedawanie 
żYwności po gościncach, lub szynkowniach bylo im zakazane. 
POdatki od koszernego mięsa były wydzierzawiane, lub też 
żYdzi miejscowi musieli składać kwotę dzierżawy. Wpraw
dzie po r. 1815 zniosla pruska regencya to ograniczenie i do
zwolila także żydom fabrykowanie trunków; jednakże oprócz 
jarmarków zakupywanie i sprzedawanie produktów i towa
rów po wsiach, jako też i w mieście i nadal bylo im zakazane, 
jeżeli wyjątkowo nie udzielono im konsensu chodzenia po 
domach. R.ównież żadnemu żydowi z Wielkiego Księstwa 
nie wolno było się przesiedlić do innej prowincyi pruskiej. 
TYlko co się dotyczy nabożeństwa prawa rytualnego i nadal 
zObowiązywały," 

Gdy już wszelkie urzędy rząd pruski zorganizowal, 
zaczął przemyśliwać, swój interes i swą politykę mając na 
celu, o pomnożeniu ludności świeżo zaanektowanego kraju, 
a zwlaszcza o pomnożeniu ludności niemieckiej, W tym celu 
Pl zyobiecal, jeszcze w zeszlem stuleciu, każdemu z zagra-

4' 
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nicy zaboru pruskiego przybywającemu koloniście zapomo
gę (Colonisten Beneficien). To też elementa niespokojne, a 
przynajmniej ruchliwe, w rodzinnym kraju nieuznawani ge
niusze rozlali się po Prusach Południowych, jako wcale nie
pożądana powódź. Tu i owdzie jednakże umiano z funduszy 
kolonizacyjnych skorzystać. Starosta MielżYllski np. zało
żywszy, ku podniesieniu dobrobytu w Milos!awlu fabryl{(~ 

powozów, ściąga/ sobie, przy pomocy wspomnianych fundu
szy rządowych, potrzebnycli specyalistów. Tak sprowadzil 
w r. 1799 ze Lwowa powoźnika Tomasza Tuczyńskiego, 

z fryburga w Saksonii posamentiera Chystyana Gottlieba 
Pietschkiego, stamtąd też fabrykanta płócien powozowych 
Wilhelma Scheibego itd. Obok tychże osiadł tu także w ro
ku J 799 pochodzący z Morawii fabrykant strun skrzypco
wych Józef Liborka i szewc Sporwald. Oprócz Tuczyńskiego, 
który tylko w licznicjszclll towarzystwie pod czujnem okiem 
rządu przy protckcyi dziedzica do Mi/osławia się dostał, 

wszyscy inni koloniści z r. J 799 byli pochodzenia niemiec
kiego. 

Zwracano im zaś i icll rodzinom koszta podróży od 
miejsca urodzenia, dawano bezpłatnie prawo obywatelskie z 
uwolnieniem od podatków, płacono przez 3 lata małe zapo
mogi i dawano po kilkadziesiąt talarów zaliczki na zakupno 
potrzebnych warsztatów'). 

W roku 1800, gdy się już znacznie Miłosław przez mą
dre zarządzenia starostów Mielżyflskich podniósł, liczył 135 
domów mieszkalnyell, z których 2 dachówką były pokryte, 
42 puste place budowlowe, 2 kościoły katolickie, 2 publiczne 
gmach:,' (? Drab. i szkołę, lub szpita!), 5 wiat!"aków. Rynek 
i części ulic były już wybrukowane. Mieszkaltców było tu 
tylko 959, a pomiędzy nimi 131 żydów. Handel i rzemiosła 
miały tu następującyclI reprezentantów: handlarz bydła, 3 
kupców żelaza, kupiec sukna, 22 sukienników, 5 p/ócienni
ków, 15 krawców, a pomiędzy tymi 8 żydów, 5 rzeźników, 
pomiędzy którymi 4 żydów, 5 kołodziei, 4 stolarzy, po 2 mły
narzy, bednarzy, kuśnierzy, siodlarzy, ślusarzy, tokarz, fo
lusznik, farbiarz, kowal, rymarz, powroźnik, garncarz, szklarz 
i oberzysta. Gorzelnika ani piwowara nie było żadnego. 

') Akta spccialia des Mag-istrats 7.lI j\,[iloslaw - hetreffend die 
Colonistcn·Beneliciell. (Repollowane). 
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Ludność była mi enną, w czem, jak już napomknęliśmy, była 
sta rostów MielżY(lskich zasługa. 

Powyższe dane statystyczne czerpiemy z zapisków 
urzędowych, które przecież wcale a wcale nie są dok/adne
mi. Mniejsza o to, że ta urzędowa statystyka pomija wszyst
kie zatrudilienia, rubrykami handlu i rzemiosła nie objęte, jak 
np. rolnictwo, które wÓwczas więcej , jak dziś, w Miłosławiu 
liczyło przedstawicieli, ale gdzież się podziali kowale, których 
akta wsparć kolonizacyjnych r. 1799 aż 4 wyliczają? Czyby 
w ciągu roku aż 3 umarlo, lub się wyprowadziło? Niedokła
dność ówczesnej statystyki jest widoczną. Jej też na rachu
nek zapisać należy pominięcie rozmaitych innych rzemiosL 

Liczba stróży nie zmieniła się od r. 1800, bo i dziś ich 
2 miasto utrzymu.ie. -Natomiast z ówczesnych 12 jarmar
ków pozostały tylko 4, a i tych jest jeszcze za wiele, bo dziś, 
z wyjątkiem może kożuchów, wszelki towar po jarmarcznej 
cenie każdej chwili w kramach tutejszych nabyć można. J e
dynie tylko jarmarki nil bydlo rogate i na konie mają tu jesz
cze racyę bytu. Wówczas przecież płótna, kożuchy, kapelu
sze, wozy itp. artykuly przeważnie, a prawie nawet wylącz
nie na jarmarkach znajdowały pokup. Sukna natomiast nie 
tylko na potrzebę miejscową i okoliczną wyrabiano, ale je 
także w większyclI spieniężano miastach. Sarn Wrocław po
dobno około 1800 roku za 27240 talarów rocznie miłosla\\'~ 
Skiego zakupywał sukna, a przecież sukno, jak i inne towary 
Przeważnie się ku wschodowi rozchodziło. 

v. 
Miloslaw za czasów Księstwa Warszawskiego. 

Gdy przez hr. Miełżyńskich popierany Miłoslaw sto
Sunkowo spiesznie si ę z klęsk, .iakie mu czasy upadającej 
Polski zada/y, leczy/, nowa znów zbliżała się doń zawierucha. 

Ody 3 listopada ł 806 r. francuzl do Poznania weszli, 
Wysłali Wielkopolanie za poradą marszałka Davollsta, depu
tacyę do Napoleona do Berlina. W deputacyi tej znajdowal 
się POmiędzy innymi także jeden z hr. Mielżyńskich. Na
Poleon, chcąc sobie zjednać Polaków, jakąś niejasną, pozor
nie wiele obieCUjącą , zwodniczą zamajaczyl im nadzieją, 
która Polaków tak otumaniła, że notable nasi w zwycięzkim 
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dotąd francuzie, egoiście, wszelkie stosunki na swą korzyść 
wyzyskać umie.iącym, widzieli wybawiciela ojczyzny z pod 
rządów zaborczych . \VlIetby też cała prawie Polska w fran
cuskich stallęła szeregach, by jak naj spieszniej uzupełnić 

lic zbę 30000 żołnierza, której się Napoleon do odbudowania 
Polski dopominaJ. Ciągłe przecież zacbodziły bitwy, w któ
rych Polacy, zawsze na największy ogiell wysyłani, przy 
wiekopomnej waleczności, zawsze znaczną liczbą poległych 
francuzom wywalczali zwycięstwo. Niestrudzona czynność 
Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Wybickiego, Zajączka, Ko
silIskiego, Kazimierza Turny i reszty wodzów skompletowała 
żądaną cyirę, ale Napoleon w kOlku roku 1806 tylko jakąś 
komisyą do zarządu odebranego Prusakom zaboru polskiego 
w Warszawie ustanowił, a ministrem wojny w niej ks. Józe
fa Poniatowskiego mianował. 

Wreszcie, na mocy zawarlego w Tylży 9 lipca 1807 po
kOju, utworzyl Napoleon z większej potowy zaDoru pruskie
go Księstwo Warszawskie, które tylko 1850 mil kwadrato
wych obejmowało, a tylko 2000000 ludności liczyło. 

Niktby nie opisał radości i zapa/u, które w Mi/os/awiu 
na ten nowy zwrot w stosunkach krajowych zapanowały. 

Radość tę potęgowała jeszcze ta okoliczność, że Napoleon do
brze dla ojczyzny zasłużonemu dowódzcy legIonów pol
skich, kilka lat wpierw, tuż przy Mi/oslawiu letące biskupie 
dobra winnogórskie i starostwo średzkie jako wynagrodzenie 
za doniosłe w skutkach prace narodowe i zwycięstwa wo
jenne darował. Gdy zaś w r. 1809 samo polskie wojsko, bez 
pomocy francuzów, Napoleonowi Galicyą na Austryakach 
zdobyło i gdy tenże część tej polskim orężem wywalczonej 
ziemi, a mianowicie trzeci zabór austryacki, czyli woje
wództwa lubelskie, sandomirskie i krakowskie z stołecznem 
miastem Krakowem do Księstwa Warszawskiego dołączył, 

mniemali wszyscy że bohater francuski, wkrótce całą daw
niejszą Polskę odbuduje . .r ak wielka by/a po miastach radość 
i jak tam nowe tętniło życie, przekonamy się dowodnie, gdy 
na chwilę do Miłosławia wstąpimy. 

Z daleka słychać bęben i trąbkę, lecz wojsko musi być 
dalekim marszem bardzo strudzonem, bo sygnały brzmią nie
poprawnie, czasami fałszywie. Lecz czy to owych bohater
skich Turków, co to Napoleona przed kilku tygodniami w 
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Swarzędzu witali, mamy przed sobą? Czy to purim, lub kar
nawal? Nic z tego wszystkiego. To milicya miloslawska ! 
Obok chudego szewca, w jakiejś bermycy francuskiej kroczy 
(J pól traktu później tłusty piekarz, który wciągnąl na siebie 
jakiś mundur polski, ale go na brzuchu dopiąć nie może; obok 
Polaka, w długiem, mieszczańskiem ubraniu, dąży tu Niemiec 
w krótkim zaczku, a obok tegoż żyd w chalacie. Komende
rujący generaJ, tak zaś tytułować musimy rzeźniczka, co w 
Powstaniu kościuszkowsl\iem stopnia sierżanta się dosłużył, 

a tu iako naczelnik milicyi epolety generalskie sobie przy
pią/; tenże generał komenderuje: "prawe skrzydło za ... 
chodź", a prawie polowa zuchów przeciwny zwrot robi. Po
ustawiali się znowu i maszerują na okola rynku, lecz w tym
że marszu znużeni już i glodni wojacy po części pod wiechy, 
\V części do swych domów się chronią. Choć nie polegli, ale 
zginęli . Uzbrojenie też tcj wiekopomnej milicyi Miłoslaw

skiej było bardzo rozmaitem. Ten i ów mial starą po Szwe
dach, lub Moskalach, rusznicę z krzemieniem, inni uzbroili 
się jeszcze starszemi po Krzyżakach kuszami; inni z dumą 
halabardy, inni kosy, na wzór radawickich, inni topory, 
a jeszcze inni wid!y dźwigali. Prawie każdy przypasal sza
blicę i po za pas zatkną/ siekierkę i sztylet, a raczej nóż 
rzeźnicki. 

Rozkazano stanąć w szeregu z bronią, ch wy tal więc 
każdy, na co go stalo. 

Lecz żarty na bok! Pewną przeClez, ze w roku 1807. 
kiedy się w Milosławiu na życzenie francuza zorganizowala 
milicya, by lo tu stosunkowo wielu Niemców i żydów, którzy 
w znacznej części tylko z przymusu do tejże milicyi nale
żeli i do jej rozkładu się przyczyniali; pewną dalej, że ta mi
Iicya nawet do zakupionego tegoż roku bębna zgodzić się 
oie mogla. Bębna zresztą tego używano po za mustrą do po
dniesienia nabożellstwa w kościele, a w końcu o tyle stał się 
On slawnym, że się miasto o niego z proboszczem proceso
wało. W registraturze kościelnej bęben ten osobnym 
foliantem akt się szczyci. Tyle też pewną że mi
łosławska milicya, choćby przed bitwą polowa, obcy 
element reprezentująca, zaginęła. byłaby mężnie wro
gOm stawila czolo, bo konstytucya 3 maja, konfe
deracya barska powstanie kościuszkowskie już tu 
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patryotyzm znacznie rozbudzi/y. Patryotyzm zaS ten spo
tęgowała jeszcze nadana Księstwu warszawsklemll 24 IipGa 
1807 r. konstytucya, tak wolnomyślna i uczciwa, jakiej dru
giej w całej Europie nie było. Konstytucya ta nie tylko znio
sra przywileje szlachty,zniosła poddarlstwo, ale i zrównała 
w obec prawa chlopa i mieszczanina z szlachcicem. Językowi 
polskiemu znów dawniejsze, przynależne mu przywrócono 
prawa. Nieszczęściem było tylko mianowanie księciem 

warszawskim króla saskiego, fryderyka Augusta, któremu, 
rzecz naturalna, więcej dobro Saksonii, jak Polski, na sercu 
leża/o, a który, co gorsza, nie byl wcale wojakiem. 1 maja 
1808 zaprowadzono w Księstwie warszawskiem francuski ko
deks cywilny, l<tóry zwłaszcza w sprawach prywatnych aż 
do l marca 1817 zobowiązywal. Obecne prawo niemieckie 
z tego kodeksu wiele przepisów przyjęło np. od parę dziesiąt 
dopiero lat fungujące urzędy stanu (Standesamt). Po takim 
urzędzie stanu, zajmowanym przez burmistrza, pozostała w 
Mi/os/awiu jeszcze metryczna "Książka Urodzonych, Zapo
wiedzianych, Zaślubionych i Ulnarlych w Gminie Luterskiej 
i Żydowskiej Milosławia od l. maja 1869 do ultimo kwie
tnia 1810." 

Mamy tylko jeden rocznik ówczesnych ksiąg urzędu 
stanu przed sobą, a w nim mieści się zapisów: 

ewangielickich urodzin dzieci 7, żydowskich 11, Zapo
wiedzi ewangielików 7, żydów O, Zaślubin ewangielików 7, 
żydów 0, umarlych ewangielików 16, żydów 2. 

By dok/adnie.i sprawozdanie ówczesnego urzędu stanu 
cywilnego przedstawić, wyjmujemy z wspomnianej księgi 

parę czynności: 

l. "Roku tysiącznego ośmsetnego dziewiątego, dnia 
pierwszego miesiąca listopada, z rana o godzinie dziewiątej. 

Przed nami, burmistrzem miłosławskim, sprawującym 
obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy miłosławskiej, 

powiatu średzkiego, w departamencie poznańskim, stawił się 
Jakób Szwanka, majster kunsztu sukiennickiego, liczący lat 
piędziesiąt dwa, w Miłosławiu zamieszka/y i okazał nam 
dziecię p/ci męzkiej które urodziło się w domu jego pod nu
merem czternastym na dniu piętnastego pażdziernika roku 
bieżącego, oświadczając, iż jest spłodzone przez niego z żo
ny Leonory z Aren!ów, trzydzieści i dwa lat mającej mat-
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Żonki i że życzeniem jego jest nadać mu imiona Marcin, fer
dynand. - Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okaza
niu nam dziecięcia w przytomności Marcina frymarka, maj
stra kunsztu sukiennickiego, liczącego lat piędziesiąt jeden, 
w Miłoslawiu zamieszkałego, tudzież Krystyana Hofmana, 
majstra kunsztu powroźnickiego, liczącego lat czterdzieści 
i pięć, także w Miloslawiu zamieszkalego, ojciec i jeden 
świadek, to jest Marcin frymark z nami niniejszy akt uro
dzenia, po przeczytaniu onegoż stawający podpisał, drugi zaś 
świadek nie umie pisać. 
podp. Jak6b Schwanda, Marcin Frimark, Ludwik Polle. 

2. Roku tysiąc ośmset dziesiątego, dnia jedenastego 
miesiąca marca, o godzinie dwunastej w południu. 

My burmistrz milosławski, sprawujący obowiązki urzę
dnika stanu cywilnego w gminie miłosławskiej, powiatu 
średzkiego, w departamencie pozna.llskim, udawszy się przed 
drzwi główne wnijścia do domu gminnego o godzinie dwu
nastej, donieśliśmy i ogłosiliśmy po pierwszy raz, iż nastą

piło przyrzeczenie małżefIstwa między Sławetnym Micha
łem frymarkiem, majstrem kunsztu sukienniczego, trzydzie
ści jeden lat, miesięcy sześć liczącym, w Miloslawiu zamiesz
kałym, zmarlego Jana frymarka, tegoż samego kunsztu 
i zmarlej Anny Rozyny z Mallskiej splodzonym synem z je
dnej, a panną Anną Justyną Stegmann, mającą lat dziewię
tnaście miesięcy jedenaście, splodzoną z Andrzeja Stegman
na, majstra kunsztu sukienniczego, w mieście Ryczywole za
mieszkalego i Heleny z Hinców, w asystencyi brata swego 
Jana Stegmana, czeladnik profesyi sukiennickiej, z drugiej 
strony, która to zapowiedź po przeczytaniu głośno i wyraź
nie, przybitą została na drzwiach domu gminnego. Czego akt 
spisaliśmy. (pod p.) Ludwik Pol/e, Urz~dnik Cywilny. 

3. "Roku tysiącznego ośmsetniego dziesiątego dnia 
dziewiętnastego miesiąca marca. 

Przed nami, burmistrzem' miloslawskim, sprawującym 
Obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gminy milosławskieJ, 
POWiatu średzkiego, departamentu poznańskiego, stawia się 
Michał frymark, majster profesyi sukiennickiej w Mi/osła
Wiu zamieszkaty, liczący lat trzydzieści jeden miesięcy. 
sześć, podług złożonego aktu zeznania od burmistrza policyi 
miasta Miłosławia pod dniem ośmnastego miesiąca marca 
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roku bieżącego wygotowany, a od Sądu Pokoju Powiatu 
średzkiego. pod dniem dziewiętnastego marca tegoż roku 
konfjrnowany. syn Jana Frymarka. majstra kunsztu sukien
nickiego i Ewy Rozyny z Ma(lskicll, i okazuje nam akt usza
nowania, sporządzony w Srodzie na dniu dziewiątego. mie
siąca stycznia. tysiąc ośmset dziesiątego roku przez wydział 
Sporny Sądy Pokoju powiatu średzkiego, jako zastępując 

notaryusza adresowani do Marcina Frymarka, bratu swemu 
)1ajstarszemu. majstra kunsztu sukiennickiego w Mi/osławiu, 
zamieszkałego, tudzież stawiła się Anna Justyna Stegmanó
\\'na, licz;;::d :al dziewiętnaście, miesięcy jedenaście dni 
dz'c 'J.iętnaśck ;lCidług złożonej metryki, która wyjęta z ksiąg 
kościuła twangielickiego Gramsclorf, w służbie do tego czasu 
u Marcina frymarka, majstra kunsztu sukienickiego w Mi
bsławiu, zostając, w asystencyi brata swego Jana Stegman
na, czeladnik profesyi sukiennickiej w Miłosławiu zamieszka
ły, i złożyła akt zezwolenia od rodziców swoich, to jest An
drzeja Stegmanna, majstra kunsztu sukiennickiego w mieście 
Ryczywole i Heleny z Hinzów, sporządzony w mieście Ry
czywole dnia 28 lutego, 1810 r. przez magistrata tamecznego. 

Strony stawające żądają, ażebyśmy przystąpili do ob
chodu ułożonego między niemi małżeństwa, którego zapo
wiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego domu 
gminnego to jest pierwsza dnia jedenastego, a druga dnia 
ośmnastego miesiąca marca rokll bieżącego. Gdy żadne ta
mowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło, my 
przeszukawszy wymienione akta uszanowania i zezwolenia, 
z których okazuje się, iż formalności jakich prawo wymaga. 
zachowane zostały, przychylając się do nadmienionego żą
dania po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżej 
wyrażonych papierów, jako też działu szóstego kodeksu Na
poleona w tytule o malżellstwie, zapytaliśmy się przyszłego 
małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą pobrać się z sobą? 
Naco, gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziala, iż taka ich 
jest wola, oświadczamy w imieniu prawa, iż Michał frymark 
i Anna Justyna z Stegmanów połączeni są węzłem małżeń
stwa. Tego wszystkiego spisaliśmy akt w przytomności Ja
na Busse, majstra kunsztu sukiennickiego, liczącego lat 54, 
jako wuj, i Marcina frymarka, także majstra tej profesyi, 
jako brat zaślubionego Michała frymark, liczącego 51 lat, 
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tudzież Jana Abrama, majstra sukienniczego, jako szwagier 
tegOŻ ostatniego liczącego lat 48, i Krystyna Bluetha, maj
stra kunsztu kapeJusnickiego, nie krewny, liczącego lat czter
dzieści, a wszyscy w Miloslawiu zamieszkali. Akt niniejSZY 
zostal stawającym przeczytany przez nas i Jana Busse, Mar
cina Frymarka, Jana Abrama i Jana Stegmana podpisany. ile 
że inne w akcie wyrażone osoby pisać nie umieją. 
(pOdpisy) jan Bllsse, Marcin frymark, jan Stegmann, 

jan Abraham. 
Llldwik Po Ile, 

Urzędnik Cywilny Gminy Miłosław. 

4. "Roku tysiącznego ośmsetniego dziewiątego dnia 
d7.iewiątego maja, o godZinie dziewiątej przed południem. 

Przed nami burmistrzem milos/awskim, sprawującym 
Cbowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy mi/os/aw
Skiej, w powiecie średzkim, w departamencie poznańskim, 
stawia się Moses Szmul, maister kunsztu krawieckiego, tu
dzież Wolf KJipper, oboje w Mi/osławiu zamieszkałych 
O~wiadczając, jako pod dniem dziewiątego maja roku bieżą
cego; z rana o godzinie szóstej, umarło dziecko pici męzkiej 
imieniem Moses, mający rok jeden, z domu jego pod nume
rem sto cztery. Ojciec jest Szmul, matka zaś Liebe. 

Poczem akt niniejSZY, po przeczytaniu onego przez 
nas i stawającym podpisany został. 

(pod p.) Ludwik Polle. 
Urzędnik Cywilny w Gminie Mi/osław. 

Tu Moses Szmul i Wolf Klipper podpisali się po ży

dOwsku." 
Powołując się na zapisy zapowiedzi uwydatniamy, że 

Urzędnik stanu ogłaszał takowe 'w przytomności świadków 
Zawsze we drzwiach głównych domu gminnego, a następnie 
PrZYbijał je, czyli wywiesza/ na takowych. Gdy mu zaś 
UrOdzenie dziecka oznajmiano. pokazywano niemowlę. 

Księga, z której ustępy przytaczamy, ma ponumero
wane strony. Na każdej zaś z nich jest na doje pieczątka 
z napisem "RaczYlIski," a na o~tatniej mieści się notatka: 

"Zaświadczam, jako w książce jest stron zaparagrafo
wanych Nr. 84, numerem u góry, a podpisem u do/u przez 
POdpisanego sędziego. 

Sędzia Raczyński D. P: S. Cy." 
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Katolickich chrztów i t. d. nie zapisywano wówczas 
do ksiąg stanu cywilnego. Zapisywanie ich przez księży 

do ksiąg kościelnych wystarczalo. 
Za KsiQstw3 W,nszawskiego byla dla Milosławia mia

stem powia towem i sądowel!1 Środa, dokąd już za czasów 
Prus Poludniowych, lecz nie dociekliśmy kicdy, \vład ze po
wiatowe przeniesiono. Naczelnika wszelako powiatu nie 
nazywano radzcą ziemskilll, czyli l<lndratem, ale podpre
fektem, <l byt nim Aleksander Walknowski. Prefektem zaś 
departamentu pozna(lskiego był Józef l)onifIski, właściciel 

polożonycli w obecnym powiecie wrzesil'lskim dóbr Wę
gierki i Soleczno. Prefekt ten wzywa 9-go maja 1810 pod
PI efekta sredzkiego, by burmistrzom w swym powiecie na
kazał, żeby nie pisywali na paszportach wjeżdżających do 
Księstwa Warszawski ego niedorzeczności w nieznanym 
ir:l języku francuskim, ale żeby używali języka narodowe
go, jak to minister policyi reskryptem swym z d. 2-go maja 
r. b. zaleca. 

Gdyby książę warszawski tak hyl rllchliwym, tak 
zapobiegliwym, mądrym i niellgiętym, jak bylo mianowane 
przezefI ministerYlIm, byłoby Księstwo warszawskie wnet 
się powiększyło, ale on paraliżował nawet uczciwe polskich 
patryotów zabiegi. 

Najwięcej, ale tylko posredniej styczności miał Milo
sław z ministrem policyj, Aleksandrem Potockim. Rozpo
rządzenia tegoż dyrektora policyi dotyczyly przewaznie 
spraw paszportowych. Włóczęgostwo żebracze z jednej, 
a kręcenie się szpiegów i agitatorów mocarstw ościennych 
z drugiej strony, tak się bowiem Księstwu warszawskiemu 
daly we znaki, że kOllieczlIie ścisła kontrola nad wszystkimi 
zagranicznymi i krajowymi podróżnymi za prowadzoną być 
musiała. Odnośne zaś przepisy i formularze przychodzi/y 
z Warszawy na ręce prefekta, a ten je podprefektom, lub 
urzędom poborowym przesyłal, a te ich znów magistratom 
i wójtom w odpisach udzielały . Zwierzchniczy Miloslawia 
Urząd Pobórczy Inspekcyi Pyzdrskiej, na którego czele 
star Hoffmann, rezydowal w Bojanowie. HoHmann, jak 
i Polle, ówczesny burmistrz miloslawski, byli Niemcami, ale 
polskie KSiQstwo Warszawskie nie odhierało nie Polakom 
chleba. Co ważlliejsze, Polle z Hoffman nem swobodnie so-
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bie w sprawach urzędowych w języku niemieckim kores
pondowali i żaden polski minister nie brat im tego za złe, 
a przecież burmistrze, tak samo, jak pOdprefekci i prefekci, 
pOdług ustanowionej księcia war-
Szawskiego, fryderyka miast, wprost 
od tegoż, po przedsta WiCIliII 

ryum, byli mianowanyrnL 
W pierwszym 

i 1809 wydal magistrat odnośna dezy-
gnacya wykazuje, 76 po kraju. Ile 
ich zaś za granicę wyższe wladze udzieli!y, nie znajdujemy 
notatek. Zdaje się przecież iż Milosław ściślej swój obowią
zek w sprawach paszportowych sperniał jak inne miasta, bo 
tutejszy burmistrz, Palle żali się d. 5-go maja 1811 przed ko
misarzem policyi departamentu poznallskiego, że bardzo 
wiele włóczy się po kraju żebraków, zwłaszcza starozakon
llych, którn' "z powodu, iż w luajach ościennych w żebrac-
twie więcej znajdują w',zyscy do kraju 
naszego dążą, a synagogi religii, utrzy-
lnYwać ich muszą" 
Sprawie, przytacza Polic 
liartocha, "rodem z 
ObCokrajowcowi miasto 
n1iesięcy, a który z 

Lecz więcej uciążliwymi, jak żebracy w guście Harta
ch'!, byli inni podróżni, którzy szablą i bagnetem prosili się 
o sute pożywienie, a za to demoralizacyą, szerzeniem brzyd
kich choróbsk, jako i pustoszeniem, obrabowaniem kraju się 
odPlacali. Mówimy tu o przemarszach wojsk francuskich, 
rOSYjSkich, pruskich, a nawet i polskich. Tego rodzaju nie
proszonych, a wielce uciążliwych gości miewal Milosraw, 
Przy trakcie leż'lc, b;1 wflllki mieszczan 
miloslawskich z opowiadają 
o OWych ówczesnycil francuzach, 
jak po tyral'lslw tu goSpndil i od Be-
r(;zYny wracaj'lc. 

Zwyczajnie wojna napoleOliska 
bYła dla spokOjnych roicszczan jcszcze gorszą niż inne. 

O pobycie francuzów w Miloslawiu mato mamy piś
miennych pamiątek, bo gdzie takowi przyszli, ustawały 
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czynności miejscowych urzędników, które tylko o dobry 
prowiant i o wszelkie wygody dla bunczucznych, pozor· 
nych oswobodzicieli naszych dbać musiały. Ważnemi wsze
lako są tu wzmianki, które w obfitującem w materyaty do 
dziejów naszych dziele "Przechadzki po mieście (Pozna
niu)" znajdujemy. Przytaczamy je przeto dosłownie: 

"Prawie sześć lat pierwszej młodości spędził Jan Mot
ty w Miłoslawiu, gdzie mógł poznać mnóstwo osób z znako
mitego obywatelstwa, bo dwór milosławski w owych cza
sach Księstwa warszawskiego byt nadzwyczaj ożywiony 
i rzadko dziel1 mijat, w którymby gość jaki z bliższych lub 
dalszych stron nie zawitał, a gdy z początkiem kampanii ro
syjskiej zaczęty się przechody wojsk, pełen był Miłosław 
oficerów francuskich i polskich. Najznakomitsza między 
nimi osobistość, marszałek Oavoust, stał dwa dni kwaterą 
u pallstwa MielżYliskich i powiadał mi o nim profesor, że nie 
wyglądał wcale wesoło, i że, wszedłszy do pokoju, w któ
rym miał nocować, rzucił kapelusz i mundur na ziemię, wo
lając: en diable le metier! Otoczenie marszałka nie podzie
lalo jego zgryźliwości i pełne było wybujałych nadziel, 
szczególnie Saint Clair, jeden z adjutantów, odznaczał się 

fantazyą i rozpowiadal młodym MielżYllskim o różnych 
swoich przygodach wojennych, a gdy któryś z nich zawo
lal, że chętnieby też poszedł na wojnę, i strzela! do Moskali, 
zapytał go się śmiejąc adjutant "a cóżbyś na to powiedział, 
kawalerze, gdyby ci kula łepek urwała?" Te sI owa były 
dla biedaka omen infaustum, dowiedziano się bOWiem w Mi
łosIawiu nie długo potem, że przy pierwszem lllaczniej
szem starciu zginął od kuli armatniej, która poszła w świat 
wraz z jego glową." 

Że tu wówcns wielka ilość wojska francuskiero się 
zakwate!'owalll, wnosimy z obecności marszałka Oavousta. 
Przecież gdzie sztab armii przebywa, tam się cała armia 
koncentruje. 

Od lutego r. 1813 Księstwo Warszawskie już tylko 
z nazwiska istniało, a w rzeczywistości zalała je Rosya, 
owego Wielkiego Napoleona ścigająca, co to czczemi obiet
nicami łudząc Polaków, a krwią ich frymarcząc, wszędzie 

na największy wysyłał ich ogień. 
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Gdy w bitwach, 15 do 18 października roku 1813, pod 
Lipskiem, bohatersko w obronie francuzów walcząc, utonąl 
książę Poniatowski, a potęgę Napoleona losami ludzkiemi 
kierująca opatrzność w PUCII rozbiła, upadlo też zupełnie 
Księstwo Warszawskie. Znużeni bojami Rosyanie odpo
CZYwali tu, żyjąc kosztem zgnębionych, ale zawsze w spra
wiedliwość Bożą. wierz~lcych Polaków. Goście ci tryum
fUjący, a ztąd bardzo uciążliwi, ciężko się w Mi/osławiu dali 
We znaki. Ale kościół i pałac stały, choć pozornie słabe 
i zdobyte, jako dwa forty, koło siebie męczen:lików, by się 
nie rozbiegli, gromadząc i krzepiąc ... 

VI. 

Milos/aw za czasów WielIdego Księstwa Poznańskiego. 

Ody po złamaniu potęgi Napoleona zwycięzcy na kon
gresie w Wiedniu, 1815 r., nad zaprowadzeniem nowego 
Porządku w Europie obradowali, najwięcej trudności nastr~
czala im dola Polski. Austrya, francya i Anglia żądały od
budowania Polski w dawnych jej granicach. Car Aleksan
der stanowczo siG temu sprzeciwiał, pragnąc całą zagarnąć 
Polskę i ją z caratem jako osobnc pod jego berłem połączyć 
krÓlestwo; Prusy znów nic myślały popuścić odebranego 
im przez Napoleona Księstwa Warszawskiego. Ody si~ 
'N kOllcU i Austrya, o siebie się obawiając, w swem żądaniu 
Ustanowienia niezależnego od nikogo Królestwa Polskiego 
chWiać zaczęła, na nowo pokrajano Ojczyznę naszą. Lecz 
llie wda.iąc się w ogólne nasze sprawy, konstatujemy tylko, 
iż Miłosław dosiał się Prusom, razem z całem Poznańskiem 
obecnie Wielkiem Księstwem Poznariskiem nazwanem. Bli
sko przecież, bo tyl ko 7 kilometrów wprost na wschód si~ 
kierUjąc, odgraniczono dla Rosyj resztę Wielkopolski i Ma
zowsze. U ranicę zaboru pruskiego poprowadzono po za 
POWidzem, a przed Słupcą j Pyzdrami, aż do punktu, gdzie 
się Prosna z Wartą łączy, a dalej w górę, wdłuż Prosny. 
W ten sposób odcięto Milosław od złączonych z nim przed 
Wiekami i wspólną dolą i niedolą Pyzdrami. Rozcięcie to 
obYdwom miastom wielką przyniosło krzywdę i szkodę. 
Więcej wszelako ucierpiały Pyzdry, owa czasowa rezy
dencYa Wladysława Łokietka i Kaźmierza Wielkiego, jako 
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tronu następcy, owa warowna forteczka, którą serca do tro
nil przywiązane silnie podtrzymywały, owa głównia oświa
ty, której klasztory czasami całą prawie Wielkopolskę 
w księży zaopatrywały, od której dekanat tutejszy wziął 
nazwę· - Owym wielkim i sławnym Pyzdrom odebrano 
charakter miasta, a tylko pochody objeszczyków i kozaków 
czasem troch C zgiełku ulicznego wywołują, lecz w głębi 

piersi tamtejszycli mieszczan nie zatarly się bynajmniej 
obrazy przeszłości, żyje poczucie obowiązku i własnej god
ności. 

W kOllcU maja IRIS roku odczytano na rynku i ulicach 
Miłoslawia i wcielono do akt, ku wiecznej rzeczy pamieci, 
następująq odezwę i patent w języku niemieckim i polskim; 

,,1)0 mieszkalków Wielkiego Księstwa Pozna(lskiego. 

Mieszk,lIky Wielkiego Księstwa Pozn,\I'lsldego! 
Gdy przez dzisiejszy Patent objęCia kraj II, wprowa

dzilelT1 IW 110\VO w starożytny związek część zwróconych 
MojelT1u palistwu powiatów Księstwa Warszilwsldego, któ
re dawlliej do ['rus należały, umyśliłem ustalić również 

i V·lasze stósunki. 

I Wy także otrz~'maliście ojczyznę, a z ni'l r<lZ~ln i do
wód jak wiele cenię Wasze do niej przywiqz<lnie. Będzie

cie wcieleni do Mojei MonarclJii, bez ubliżenia Waszej naro
clo\\'ości. Będziecie uczestnikami !«)nstytucyi, którą wier
nym Moim poddanym udzielić zamyślam i otrzymacie rów
nie, jak inne prowincyc Mojego pa(lstwa. rząd prowincyo
nalny. 

Wasza religia zostanie zachowaną i przedsięwzięte będą 
środki do utrzymania cluchownych \\' miarę ich dostoje(lstw. 
Wasze osobiste prawa i Wasze własności wracają pod opie
kę lIstaw, względem których i Wy później przyzywanemi 
będziecie do naradzania się. 

Wasz jczyk ma być używallym obok niemieckiego, we 
wszystkich publicznych sprawach, a każdemu z Was w 
miarę zdolności jego, otwartym zostanie przystęp do publi
cznych urzQdów Wielkiego Księstwa, równie jako i do wsze
lakich urzędów i dostOjeństw mojego pailstwa. 

Zrodzony między wami, Namiestnik mój, wśród Was 
ma rezydować. Będzie 011 Il1nie uwiadamiał o Waszych ży-



65 

czeniach i potrzebach, a Was nawzajem o zamiarach mojego 
rządu. 

Wasz współobywatel, mój naczelny prezes, organizować 
będzie Wielkie Księstwo podlug odebranych odemnie instruk
cyi, i zarządzać niem we wszelkich oddziałach, aż do uzu
pełnienia organizacyi. Ma on w tej okoliczności używać 

mężów między Wami ukształconych, ile ich usposobiają ich 
wiadomości i zaufanie Wasze. Po ukończenIu organizacyj 
nastąpią urzędnicze stosunki, powszechnie przepisane. 

Mocną i stałą jest wolą moją, aby przeszłość oddaną 

była zapomnieniu. Moje starania zupełnie do przyszłości 
należą. W niej spodziewam się znaleźć środki, abym ten 
kraj nad swoją możność wysilony i głęboko wyczerpany, 
Wprowadził raz jeszcze na drogę do dobrego bytu. 

Ważne doświadczenia Was nauczyły. Ufam z pewno
ścią, iż sami to wszystko uznacie. 

Dan w Wiedniu, dnia 15 Maja 1815. 

podp. fryderyk Wilhelm. 
podp. Książe Hardenberg. 

"Patent 
Względem zajęcia w posiadanie wróconej znowu do Prus 
części 

Księstwa Warszawskiego. 

My fryderyk Wilhelm z Bożej łaski król Pruski etc. etc. 
Mocą ugody zawartej z Mocarstwami do kongresu 

Wtedeńskiego wchodzącemi, wróciły się naszym państwom 
niektóre z dawniej do nas należących polskich posiadłości. 
Te Składają się z części pruskiego w 1772 udziału, który 
do księstwa Warszawskiego przypadł; z miasta Torunia i 
Okręgu, który nowo dlań przeznaczono; z dzisiejszego de
Partamentu Poznańskiego, z wyłączeniem cząstek Powidz
kiego i Pyzdrskiego powiatów; na koniec, z części kaliskie
go departamentu aż pod Prosnę, prócz miasta i powiatu tegoż 
imienia. 

Z tych krain, Chełmiński' i Michałowski powiat w 
&"ranicach roku 1772, tudzież miasto Toruń z jego nowo ozna
CZonym okręgiem, wracają się do prowincyi naszej Prus 
Zachodnich, do której także (dla utrzymywania rzeki) przy-

5 
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lącza się lewy brzeg Wisly, ale tylko z dziedzinami bezpo-
średnio nad rzeką lub w jej nizinach leżącemi. 

Resztę zaś owych krain, do której od Prus zachodnich 
dzisiejsze powiaty Wa/eeki i Kamillskil (jako dawniejsze czę
ści okręgu Noteckiego) dodają się, jednoczymy w osobną 
prowincy,!: i tę posiadać będziem pod nazwiskiem Wielkie
go Księstwa Pozna(lskiego do Naszego królewskiego tytułu 
i wlączamy herb prowincyi w herb naszego krolestwa. 

Dając rozkaz Naszemu Generałowi Porucznikowi de 
Thiimen obsadzenia wojskami naszemi wróconą Nam część 
dawniej do nas należących polskich prowincyi, poleciliśmy 
oraz Jemu, aby one wspólnie z Naszym, na naczelnego Pre
zydenta Wielkiego Księstwa Poznańskiego wyznaczonym, 
aktualnym Tajnym Radzcą de Zerboni di SposeW w formal
ne objął posiadanie. 

Gdy nlniejsze okoliczności nie dozwalaj,! Nam osobiste 
odebrać Homagium, przeto na takowy koniec obraliśmy 

mianowanego Namiestnika Naszym w WielIdem Księstwie 

PoznalIskiem Książęcia Jegomości Antoniego Radziwilla i da
. liśmy onemu pełnomocnictwo, by w imieniu naszem potrze-
bne w tej mierze uczynil rozporządzenia. 

W dowód tego utwierdziliśmy Patent niniejszy wla
snym podpisem Nnszym i kazaliśmy Naszą królewską wy
cisnąć pieczęć. 

I)an w Wiedniu dnia 15 Maja 1814. 

podp. fryderyk Wilhelm. 
podp. Ksi,!żę Hardenberg. 

Równocześnie też opublikowano tu rozporządzenie 

udzielone przez króla pruskiego Namiestnikowi księciu An
toniemu Radziwillowi do odebrania od mieszkańców W. Ks. 
Poznańskiego "hołdu dziedzicznego." 

22 czerwca 1815 oglasza książę Adam Radziwiłł, jako 
namiestnik, iż naznaczył dzień trzeci miesiąca sierpnia rh. na 
składanic "w Illieś<.:ic stolecznclIl i "~ezydencyoualnclll Poz
naniu (in der Haupt- und Residenz-Stadt Posen) "uroczy
stego hołdu dziedzicznego." 

W końcu swego patentu pisze książe namiestnik: 
"Wolei jest Najjaśniejszego Pana, aby Biskupi, Pra

laci i Dygnitarze, również wszelkie duchowne i świeckie 
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Zwierzchności, Prowincyafy zgromadzeń zakonnych w 
SWYm i tychże zgromadze(l imieniu, wszyscy wogóle i każdy 
z osobna, osobiście lub w wypadku niezwalczonych przeszkód, 
Przez Pełnomocnika, opatrzonego w dostateczną przed Nota
rYuszem urządzoną Plenipotencyę, stawili się: Obywatele i 
Mieszkańcy Stanu szlacheckiego osobiście, lub przez Depu
towanych, tak jednak, aby z każdego powiatu najmniej cztery 
osoby ze szlachty, cztery z duchownych i Pasterzy i sześć 
SołtySÓW ze wsiów; od Magistratów zaś każdego miasta, 
Burmistrz lub Radny, do powyższego hołdu od kraju, umo
cowani i wysłani zostali. 

Wszyscy ci Pe!nuomocnicy i Deputowani od Stanu 
SZlacheckiego, od duchownych i Miast, mają bydź opatrzeni 
w spis dostateczny i również przez Notaryusza zaświadczo
ny, przytomnych i nieprzytomnych w właściwym każdego 
obwodzie Mieszka(lców Szlachty, jako i osób Magistratu i 
dUChownych każdego Miejsca; Prowincyaly zaś podleg!ych 
im Klasztorów i Spis takowy mnie mają oddać. 

Dla większej ważności ninieyszy Patent wlasnoręcznie 
POdpisem mym iwyciśnieniem powierzoney mi pieczęci Kró
lewskiey, stwierdziłem. 

Zalecam, aby takowy przez publiczne pisma Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego i przez Kursorie w Powiatach oglo
SZonym, na drzwiach Kościelnych przybitym i przez trzy po 
Sobie idące Niedziele z Ambon czytanym by!. 

W zględem dopełnienia takowego rozkazu odpowie
dzialnemi są Zwierzchności, do których Publikacya należy i 
mają przed trzecim Sierpnia wykazać mi onego uskutecz
nienia. 

Dan w Berlinie dnia 20-go Czerwca 181S-go r. 

(L. S.) Namiestnik Króla w Wielkiem Księstwie Poznań-
skiem (pod p.) A. Radziwilt. 

25-go lipca 1815 ogłasza z rozkazu księcia namiestnika 
Jerzy hr. Blankensee szczegółowy program hołdu W. Ks. 
POzna6skiego i festynów, jakie po nim nastąpiły. . 

Spełniając odnośny rozkaz stawi! się3 sierpnia 1815 w 
POznaniu zastępca burmistrza miłosławskiego, Franciszek 
!)ziegiecki, pr:tysiągl w swojem i swoich władzodawców 
Imieniu wierność królowi pruskiemu, całej jego rodzinie 

5" 
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wszystkim potomkom i podpisał odnośny protokół, który po
siadamy. 

Dnia 13 sierpnia 1815 zJożyli członkowie milosławskie
go magistratu na ręce Dziegieckiego zaręczenie, iż wszelkie 
interesa urzędowe spełniać, a królowi i rządowi posłuszeń

stwa i nieprzełamanej wierności dotrzymywać będą. 

Odtąd zaczęła fungować pruska maszyna rządowa, a 
fungowala po ostatnich trzech latach rządu wojennego rosyj
skiego zbawiennie dla Miloslawia: wracał" lad, wracało pra
wo, choć w wykonaniu urzędników znacznie czasami od 
słów królewskich odmienne. Miastem powiatowem pozosta
ła Środa, ale nazwę podpreiekta na radzcę ziemiańskiego 
(landrata) zamieniono. Pierwszym powiatowym radzcą zie
miańskim byl tu 20. września 1815, a prawdopodobnie 
i wcześniej, Stoss. Postawi! on burmistrzom Srody, Boińskie
mu, Miloslawia Dziegieckiemu, Nowego miasta, Stępińskiemu 
i Mieszkowa jedenaście zapytań: 

Polecam niniejszern J MG. P. Burmistrzom raz na za
wsze, pod karą zlt. 6, ażeby z dnia 20. każdego miesiąca na
stępujący raport podawali: 

1. O wszelkich w ciągu jednego miesiąca wynikJych 
zdarzeniach, nieszczęśliwych przypadkach itd. 

2. O chorobach pomiędzy ludźmi i zwierzętami, 

3. O zmianacli powietrza, czyli takowe jest pożyteczne, 
lub nieużyteczne dla pola, 

4. O stanie fabrykacYi i o handlu, 
5. O stanie dróg i mostów i ich naprawianiu, 
6. O założeniu miasta nowego, 
7. O cenach produktów i wszelkich gatunków zbóż, ja-

ko też mięsa, piwa i wódki i drzewa. 
8. O przechodach różnych wojsk, 
9. O żniwie, czy takowe było pomyślne itd., 
10. O reparacyi do gaszenia ognia potrzebnych rzeczy, 
11. Wreszcie każdy szczególniejszy wypadek, lub o 

którym się dowiedziano, należy w tymże raporcie umieścić. 
Za miesiąc wrzesi'eń oczekuję podobne\:,o raportu niezawo
dnie w przeciągu dni 3." 

Na to rozporządzenie odpowiada burmistrz miJoslaw
ski, Dziegiecld, następująco: 
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"Do 
Prześwietneilo Urzędu Konsyliarsko Ziemiańskiego Powiatu 

Średzkiego. 

Podłllg nadesłanego mi rozkazu z dnia 17 września 1815 
mam honor odpowiedzieć Prześwietnemu Rządowi niniej
Szem jak następuje: 

1. W naszem mieście, ani w okolicy nic taldego się nie 
Zdarzyło. 

2. Między ludźmi do tego momentu nie panuje u nas 
choroba, toż sarno i względem by(;Ua. 

3. Do momentu tego dosyć użyteczne. 
4. fabrykantów żadnych nie marny oprócz sukienni-

ków; handle zaś są dosta rczające w naszem mieście. 
5. '0/ okolicy naszej znajdlli<\ się w dobrym stanie. 
6. O tem nie jest mi wiadomo. 
7. Pszenica wierlei zlt. 12 gr. -

.zyto wiertel złt. 8 gr. -
Jęczmiell wiertel z/t. 6 gr. -
Tatarka wiertel zlt. 6 gr. -
Owies wiertel złt. 4 gr. 15, 
Piwa kwarta gr. 2 i pól, 
Wódki kwarta zlt. l gr. 10, 
Drzewa sążeli z/t. 10 gr. 6. 

8. Od dnia 21 b. miesiąca ustał przechód wojska. 
9. By/y dosyć pomyślne. 
10. W mieście naszem znajduje się tylko jedna sikawka 

w dObrym stanie, 6 haków do rozrywania, 2 drabki, 4 dry
busy na kółkach, które są \V repa racyi; węborki, sikawki i 
male haki ręczne znajdują się u obywateli. 

11. O takowych wypadkach nie jest mi wiadomem." 
W następnycb miesiącach na większą część pyta{l ta

kie same wypadały odpowiedzi, tylko przy pytaniu 4 coraz 
Smutniejsze są w sprawie fabrykacyi sukna dla zupełnego w 
handlu tegoż zastoju. Różne też zboża ceny. Ceny zbóź po
dawano jeszcze we wrześniu 1817, mierząc na wiertele, a od 
następnego miesiąca począwszy mierząc na szefie. W końcu 
r. 1817 i na początku r. 1818 bylo . zboże w Miloslawiu, do celI 
POPrzednio przytoczonych, drogiem, bo szefel pszenicy kosz
tOwa/ 18 zlt., żyta 12 zlt., jęczmienia 7 zlt., tatarki 7 zlt., owsa 
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6 zlt. 15 gr., kwarta piwa 3 i pół gr., kwarta wódki l złt. 15 
groszy, sążcli drzewa 15 zft. 

Oprócz tych gazeciarskich raportów (Zeitungsberichte) 
dla radcy ziemiaI'lskiego musieli burmistrze mtlosławscy in
ne jeszcze raporta innym składać władzom. 

Tak Naczelny Prezes, Zerboni v. Sposetti stawia bur
mistrzowi milosławskiemu, a prawdopodobnie i burmistrzom 
innych miast, następujących 16 pytall: 

§ l. Liczba mieszkańców miasta, 
§ 2. I:ródlo szczególnego zarobku tegoż miasta li. rol

nictwo, fabryki itd., 
§ ;-3. Czyli llIiasto lIależy w rz;\d Meclyat czyli 1Illllledyat 

miast tj. czy do prywatnych dziedziców lub króla, 
§ 4. Czyli miasto posiada gminne, lub kameralne ma

jątki i własności, z czego się składają, i ile przynoszą roCl
nego dochodu, 

§ 5. Czyli miasto jest obciążone długami, i ile wynosi 
masa gminnych, czyli kameralnych długów, 

§ 6. Czyli lila załatwiania potrzeb gminy od mieszkaI'l
ców, lub rządu były dawane dopłaty i ile te wynosiły, 

§ 7. W jakim sposobie administracya majątku miej
skiego jest uorganizowaną, 

§ 8. W jakim sposobie wykonywanie policyi tak co do 
ogólności w slarullku o publiczne bezpieczelistwo miało 

miejsce, i czyli i jaką instrukcyą w obydwóch tych przed
miotach urzędnicy dotyczący się tego mieli udzieloną, 

§ 9. Z jakich osób teraźniejszy magistrat składa się, -
jakie prerogatywy miastu w wyborze i w wykonaniu tegoż 
wyboru służą - czyli na czas przeżycia, lub na pewną ilość 
lat przyjęto personale magistratu i jakaż tego persona/u 
pensya, 

§ 10. Czyli urzędnicy magistratu, slczególniej zaś bur
mistrz, ma w swej mocy język niemiecki i polski, 

§ 11. Komu magistrat administracyą kameralną i włas
ności gminy zwykł zdawać - rachunek byłej władzy, krajO
wej, czyli też władzy, która się składała z mieszczan oby
wateli - i mieszkańców obywateli i mieszkalków miasta. 

§ 12. W jakim sposobie tu magistratura miejska usta
Ilowiollą i jak jest organizowaną, 
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§ 13. Czyli i jakie przysposobienie dla ubóstwa, lub 
inne jakiekolwiek Instytuta posiadają fundusze i własności, 
jakie mają dochody i czyli też dochody obracane bywajil 
stosownie do swego przeznaczenia, 

§ 14. Czyli w mieście znajdują się prawa, lub preroga
tywy co do procederów, życia wszelkiego gatullku i czyli ja
Idekolwiek objekta, sprzedaży podlegając, poprzednio winny 
być okupowanemi, niżeli nastąpi wolność prowadzić proce
der życia jakikolwiek jak lip. rzellliósł szewskich itp., 

§ 15. Której władzy krajowej magistrat z administra
cYi publicznej, a której wladzy z piastowania policyi bezpie
czeństwa byl podległym, 

§ 16. Czyli miasto "ie zyskałoby na tern, gdyby przy 
zniesieniu akcyzy miejskiej a utr7,yrnywaniu jarmarków mia
sto do '"vsiów być mogło zaląc7.0ne:' 

Na te pytania odpowiada 23-go czerwca [SI.') roku 
Miloslaw. 

ad § ł. Liczba mieszkal'l<.:ów miasta Miłosławia wyno
si w ogół e dusz 1000 do 10 [5. 

ad § 2. Częścią z rólniclwa, zbożem Ilandlu, iurmanką 
żelaza, fabryk,! sukna dła kupców okolicy, którzy wełnę na 
toż oddają, szczególny zarobek dla JIlieszk,u'iców się oka
~lIje, między którymi garbarz i parę stelmachów, siodlarzy 
I.najduje się, 

ad § 3. Miasto Milos/aw nla swego dziedzica i rządzi 
się prawem, czyli pr7,ywilejem od Stanisława Augusta króla 
Polskieg-o. dnia 21-go czenvca 17f;fi roku, rr"cldanem. 

ad § 4. Żadnych miasto Mi/osław niema kamelarnych 
dochodów oprócz stósownie do przywileju tu zalączonego. 
a już wyżej z daty wypisanego. do szynku 12 warów piwa. 
'l jarmarków, z dzierżawy ląl{i pisarskiej, który wynosi 
Iv sumie ogólnej zltp. 430 gr. 23. 

ad § 5. Miasto Mołosław rrie ma żadnych dłrrgów, lecz 
Przebywszy ciężary wojny jest 7,upełrrie zniszczone i wszy
scy są biedni. 

ad ~ ó. Ry\Vszy rZ'ld Najjaśn. królr1 pruskiego doplil
cal burmistrzowi SolarY<I, lecz teraz to dobrodZiejstwo 
Ustalo, 



72 

ad § 7. Ody l1iemasz dóbr miejskich więcej jak się po
wiedziała, 12 warów piwa, 3 jarmarki, jąka przez licytacyą 
są puszczane, 

ad § 8. Burmistrz włącznie z radcą, gdy od wnijścia 
francuzów Dominium usunięto wstecz; Przywileja naszego 
miasta podług którego pierwsza instancya być powinna 
Dominium, 

ad § 9. Burmisarz podług przywileju miasta z dnia 
2J-go czerwca 1787 rohocznie na św. Piotra i PawIa być 
powiniell obieralny t. i. zasiedli obywalcie miasteczka obie
raj,\ 3 kandydatów na burmistrza, wójla i pisarza, a z tych 
Dominium wybór czyniąt: aprobalą swoją upoważnia. Ody 
zaś przez rząd w mieście Mi/os/awiu nadanym Ilalll zostal 
Palle na burmistrza i tenże nie byt obieralnym przez radę 
miejską i pospólstwo, charakter obywatelom nie był znany. 
Poniszczy! zatem w przcci"gu swego urzGdowania nietylko 
majątki obywateli, ale i fundusze dla ubogich przeznaczone, 
11(1 swój użytek poutracał, jak to w § 1;3 niżej wyrażonym 
postępowanie jego obszerniej je~t wyłuszczone. Doprasza
my się zatem, abyśmy dla dobra naszego, podług wspomnia
nego prawa rządzeni byli, 

ad § 10. Teraźniejszy burmistrz rozumIe I mowl po 
niemiecku, lecz pisać i czytać nie może, jak lylko w rodowi
tym języku; gdyby tCIl zaś nie mial być dostatecznym, ży
czeniem jednak jcst miasta, a nawet i prośbą, aby mógł być 
teraźniejszy burmistrz nadal w swym urzęclowanlu utrzy
many, albowiem pomiGdzy sobą mamy subjekta, umiejące
go doskon81e obydwa języki; a zatem dopraszamy się, aby 
podług przywileju tyle razy już 'wyrażonego, obieralność na 
urząd burmistrzowski nam slużyta, 

ad § 11. Magistrat z wyżej wypisanych § 4 dochodów 
sldadał rachunki byłej władzy krajowej, 

ad § 12. Podług prawa miasta powyżej już wspomnia
nego, a przez króla aprobowanego, bllrmistrz, wójt i pisarz 
składają magistrat, 

ad § J 3. W mieście Mi!os!awiu przez różnych czasów 
dobroczynność mieszkafJcow, jak i [)ierwiastkowych dzie
dziców, posiadają znaczne grunta, które w 3 letnią dzierża
wę przez licytacyą zostawały i zostają wypuszczonemi; te 
pieniądze z licytacyi zebrane na procent być powinny da-
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wane i takowe jedynie na utrzymanie ubóstwa być dzielo
nYmi, zaś zebrany kapitał miał być funduszem do wybudo
Wania szpitala, lecz bywały burmistrz miasta Mi!osławia, 

POlle, który teraz jest egzekutorem w Pyzdraeh, puszczaI 
role szpitalne przez Jieytaeyą, z których pieniądze do swej 
Obraca! kieszeni i takowe zmarnotrawil tak, iż przy obra
chunku przez podprefekta W'i!,o Walknowskiego kilkanaście 
tYsięcy grabieży się okazalo. Zjechała wprawdzie komi
sYa,. wszystkie rachunki odebrała i PolIe dla jej zaspokoje
nia sam się udal do Srody i uczynil dlugu swego, na rzecz 
~zpitala, do ksiąg hypotecznych domu swego submisyą wla
snie wtenczas, gdy widział, iż z nim \V tej materyi jaknajo
strzejsze środki przedsięwzięte zostają. Rząd, tak Prze~w. 
Prefektura i Podprefektura, weszły w rozpoznanie, lecz do
tąd nie UkOllCZyJi. Zabezpieczenie długu szpitalnego jest 
nieodpowiadai<lce I na tem rada przestać nie może, albo
wiem ubodzy, bez pomieszkania zostający, po chlewach 
SWej zgrzybialości przytułku szukać muszą i niejeden pod
CZas mrozów prędzej jak trzeba, życia dokona, 

ad § 14. Pod/u g przywileju już wyżej wyrażonego 
duminialny konsens jest tylko potrzebny do założenia han
dlu; sukiennicy zaś nic nie płacą oprócz czynszu gruntowe
go z domów, 

ad § 15. Dziedzicowi dawniej - Miasto od czasu zmia
ny rządu landratowi powiatu Średzkiego, 

ad § 16. Poni eważ miasto Mi/oslaw jedynie z przemy
sIu rękodzieł się utrzymllje, przeto, aby nadal halIdeI, jar
marki i targi by/y utrzymywane, jest więc życzeniem oby
wateli, aby akcyzn miejska by/a utrzymywaną i tylko od 
OpIaty takowej odstępUją , gdy przez Najwyższy rząd to do
brOdziejstwo nast<jpi, iżby akcyza zniesioną zostnla, 

Dzialo się w Mi/os/awiu, dnia 22-go czerwca 1815." 
Odpowiedzi te, albo ni e zadowoliły Naczelnego pre

zesa, albo je też po namyśle uważa/ burmistrz za niestósow
ne, bo pod datą 29-go czerwca 1815 znajdujemy następu
jące; 

ad l. Okolo 1100 mieszkańców, 
ad 2. Rzemiosla mieszkarków miasta, z którego się 

ŻYWią, są fabryki sukienne, roje, 
ad 3. Szlacheckie Mediat miasto, 
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ad 4. Kamerakl lila prawa użytek prze7- robienie 12 
warów piwa, toż samo do pobierallia IlIiejscowcgo i jarmar
kowych pieniędzy i jest w posiedzeniu miejskiej Pisarskiej 
ląki. Dzierżawa od tych trzecll wynosi rocznie około 
120 Tal., 

ad 5. Miasto l1Ia dju~ll z roku 18U6 i 1807 około 

200 Tal., 

ad 6. Przy składkach z strony lIlieszkaóców do ka
meJaryi potrzebnych na J)(>IIliIIilllll tell obowiązek do płace
nia dodatku 65 Tal. rocznie, lecz miasto od roku 1803 żadne
go dodatku nie dato, 

ad 7. Przez miejskiego kasyeril, pod dozorem magi
stratu, 

ad 8. Dzieła policy i CZylliClIIC bGd'i przez magistrat 
w swoim całym obwodzie i s(ósowllie do przepisów poli
cyjnych, 

ad 9. Teraźniejszy Ilersonal sldada siG z burmistrza, 
który dostaje pelisy i rocznie Tal. ... , 7. 2 radzców, z któ
rych pierwszy bierze Tal. 5, z I kasyera, pisarza miejskiego 
i sługi miejskiego. Miasto ma prawo przy obieraniu magi
stratury celnych wolność w (YIl1, rząd do aprobowania, dłu
dość stanowi dożywocie, 

ad lO. Teraźniejszy zastGPca burmistrza tylko mówI 
po polsku, 

ad J J. Rachunki przesIane zostają rządowi, jako ku
ratorowi spraw kamclaryjllYcl1, 

ad 12. Obieranie miejski ej zwierzchności następuje 

przez samowolność mieszkalków z strony administracyj, 
zaś od JW. Prefekta w Poznaniu rt<tstąpita aprohacya, 

ad [3. W mieście znajduje się szpilal, którego fundusz 
z roli, z ogrodów iląl< się sldada, które rocwą arendą pusz
czane zostają i rocznie olwlo 400 zltp. wynosi, lecz już od 
kilku lat pod dozorem J.)orninii, które swej strony jako Kon
kllrency<t miejsce ma, składane zostały, !la fundamencie wy
stawienia murowanego szpitala, 

d 14. Takie się nie znajdUją, tylko każdy rzemieślnik 
obowiązany jest do Dominii zapłacić I Talara, nazwany rę
kawicznego, piekarz 2, sukienniki od lego wyłączeni są, 

ad 15. Podprefekt, 
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ad 16. Życzellielli wszystkich mieszk<.lIk:ów jest, żeby 
Miasto zostałe, i przez lIalldel i powiększellie sprowadzelliem 
fabrykantów i rzenlieślników moglo więcej w użytek być 
wprowadzone, do czego tell także znacZlly handel wełny 
i fabryki sukienne wszelkcl porękę dają." 

Nadto dnia lO-go sierpnia 1816 r. stawia rezydu.iący 

w Pyzdrach królewsko pruski lieutnant i oficer żandarme
ryi [lowiatowej, fitscil, do wójta 7 zapytali i rozpodządze(l: 

"Wzywam ws~,ystkich resp. Wu. wójtów j Wn. burmi
strzów niuiejszem z urzędu, ażeby 'l,a okazaniem nlllleJ
Szego królewskiemu żandarlllowi n<tstępne pllnkta zaświad
czyli: 

I. Czyli się w mieście. luh graniczących koloniach 
i borach podejrzanc osoby nie zllajdllją i tych należy, tak 
krajowych. jako tcż obcych władzy jako dezertery podać, 

II. Czyli w mieście zaraźliwe choroby panują, mię

dzy któremi uważać należy i ospę, 

m. Wiele się tall1że znajduje dzieci, jeszcze szcźepio
nej ospy llie mających, 

IV . .leżeli gdzie jaki pożar ognia wybuchnąl obowią
zkiell1 jest żandarma, wywiedzieć si(( o przYC7,ynie tegoż, 
.Ieżeli był ogie(l podłożonym, Illusi więc żandarm o domnie
rnanym wywiedzieć się sprawcy, imię i opis .iego ściśle za
notować i to kazać sobie zaświadczyć, 

V. Przy popełnionych zabójstwach należy się także 

o c1omysłowym wywiedzieć sprawcy i podobnież przy za
szłych rozbojach, kradzieżach, opisując ściśle osobę, która 
tutaj jest w podejrzeniu, tudzież skradzione rzeczy spisać, 
ieżeli są II. p. konie, jakie mają lata i odmiany ich naznaczyć, 

VI. Obowiązany ŻJndJrm jest wywiedzieć się czyli 
zarnza bydła, lub choroby miedzy owcami, jako to parchy 
etc., tudzież smarkate i parszywe konie nie znajduią się, 

VII. Nadto obowiązkicm jest żandarma widzieć, gdzie 
mosty i drogi w złym znajdują się stanie, także gdzie nie
masz przepisanycll drogowsknzów i o lem właściwej do
nieść Władzy, równic na to kazać sobie dać zaświadczenie. 
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W kO(lcu wzywalllY W. W. wo.i!ów i wszelkie resp. 
l\'Iadze. żeby IV zaszły ch przypadkach lip. aresztowaniu na 
rekwizycyą żandarmów, wszelką tymżc pomoc dawali. 

Pyzdry, dnia lO. sierpnia 1816. 

Królewsko Prus. Lielltenant i oficer ŻaJldarmeryi 
Powiatowe,i ' 

(pod p.) Fitsch." 

(hilwśn~'cll odpowiedzi nic napotkaliśmy. 
Wszystko więc zaczęto lIa pruską, nową, materyalnie 

lepsz,1 przerabiać lIlodlę, co po ciąglych poprzednich, nie
tylko polskie, alc i wszelkic przyrodzone i nadprzyrodzone 
prawa uchylających wojnach i ciąg-lych, a wielce uciążli

wyd załogach wojskowych Milosławowi Jla korzyść wy
chodzić było powinno, a ,icdl",k Jlie wychodzi/o. Przemysł 
ił zwlaszcza sukieJlniczy, całkowicic prawic w n;kach Niem
ców, którycli tu starosta Mielżyl'lsld przed rozbiorem Polski 
przyciągJlął, się znajduj<lcy, upadał z dniem każdym. Niem
cy zadłużałi się. ubożeli i wynosili siC do Zagórowa, Toma
szowa, Łodzi, a część z nich zwróciła siC ku Lesznu i Ra
wiczowi. 

Zmiana rZi\du uwidocZlJila się tu najwyraźniej w zmia
nie hurmistrza starej daty, lIczciwego, zaufanie miasta posia
dąiąccgo i !)rzez to~, lIa naczelnika magistratlI powołanego 
ohywatela fJziegiecldego, na fachowca biurowego, tylko po 
niemiecku z władzami koresponduj.\cego, von Romjewskiego. 
Przyczyną tej, przez rząd w r. 1816 dokonanej zmiany, by/a 
odpowiedź [)ziegieckiego na 19 pytanie Naczelnego Prezesa. 

Oznaczając po Iwngresie wiedeJ'lskill1 granicę W. Ks. 
Pozna(lskiego z kongresowem Królestwem polskiell1 nadmie
niliśmy , iż Pyzclry do ostatniego pr7.ypadły. Jedllakżc oficer 
pruskiej żandarmcryi powiatowej Fitsch .ieszcze d. lO sier
pnia JRI6 w/adzoJll miejskim l11iłos/aw skim stamt<)d przysyła 
rozporządzcnia, Wicmy tcż z feigcg-o historyi powiatu wrze
si(lskiego, że Jlawct sąd pokoju i inlle wladze Mi/osławia, 

czyli IVogóle powiatu średzkiego, w pierw s7.yciJ latach po 
kongresic jeszcze w Pyzdrach przebywały. Niepodobną bo
wiem bylo ca/e,i organizacyi powiatowej, która się przez dłu
gie lat setki koncentrowała, od razu z Pyzd r do Środy prze
rzucić. Mnicjby było k/opotu z trallsportelJl akt, bo z tych 



77 

najwazme]sze, a zwłaszcza akta sqdu grodzkiego i tak z 
Pyzdr do Poznania powęurowaly, i dziś się z wielu zabyt
kami piśmiennemi z przeszłości naszej w król. pnIskiem ar
chiwum w stolicy dzielnicy naszej bezpiecznie znajdują, ale 
wiele spraw w Pyzdrach zawikłanych na miejscu odwikła
llemi być musiały. Zresztą stanowczo zawarcie ugody w 
sprawie granicy rosyjsko-pruskiej nastąpiło pomiędzy temi 
palistwami dopiero 11. Iistopaua (30 paźuziernika) 1817 r. 
Granicę zaś tę uznano obustronnie w Warszawie za dobrze 
poprowadzoną (richtig), po ukOliczeniu re ces u 24 (12) kwie
tnia 1823. 

W marcu 1818 ustanowiono powiat wrzesiński. Do 
Wrześni przeniosly się też już 18 marca 1818 sąd pokoju z 
Pyzdr, a w kwietniu kasa powiatowa z Pyzdr i radzca zie
miański z Srody. Ostatniq korespondencyę radzcy powiato
wego z Srody znaleźliśmy w milos/awskich aktach miejskich 
z d. 11 marca 1818 r. 

Wiemy dalej, że miastem powiatowem mial być Milo
sław, w środku powiatu leżący, bo wówczas i obwód żer

kowski do powiatu wrzesińskiego należał i dopJero w now
szych czasach wszedł w sklad nowo stworzonego powiatu 
jarocińskiego. Jednakże starosta MielżYliski stanowczo się 

zamiarowi ustanowienia powiatu miłoslawskiego ze wzglę

dów niemateryalnych sprzeciwit. Gdy zaś bezwarunkowo 
odmówił odstąpienia Bazaru, domostwa, na mieszkanie i biu
ra radzcy ziemialIskiego upatrzonego, z konieczności rząd 

władze powiatowe do znajdującej się na krańcu powiatu 
Wrześni przeniósł. 

O następnych dziejach Milosławia rozpisywać się nie 
będziemy, bo były one całemu zaborowi pruskiemu wspólne. 
Nie brało też tutejsze mieszczallstwo w takich rozmiarach 
udziału w warszawskiej listopadowej rewolucyi, ani w za
biegach emisaryuszy wersalskich, ani w przygotowanem na 
r. 1846 powstaniu, żeby o tem wspominać trzeba. 

Mieszczaństwo tutejsze pod rządem pruskim chwalilo 
Pana Boga szczerze, żyło najlepiej z dziedzicem i pro
boszczem, zawsze ich za swych moralnych przewodników 
UWażając, zgodnie, punktualnie płaciło władzom podatki 
krwi i mienia i gorliwie pielęgnowało każdego uczciwego 
cUowieka ideały. 
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W nowszych czasach znacznie się przemocą stosunki 
narodowościowe na korzyść niemczyzny zmieniły i ciągle 

zl1lieniają . Przez wybudowanie żelaznych kolei, osadzenie 
urzęd ników celnych i zaprowadzeJlie landwerowego biura 
wOjskowego, liczba urzędników rządowych, Niemców, zna
cznie się powiększy/a. Z drugiej strony rozkolonizowanie 
jJomiędzy Niemców kilku dóbr si]siednich, jak Czarnego 
Piątkowa i Starkó",ca, dawllie.i do Węsierskiego, Skotnik, 
dawniej do Nostiz-Jaskowskiego, Biechowa dawniej do Łu
kornskiego należi]cych, jako i nabycie od Antoniego Jackow
skiego P<tlczynn przez kamerę królewską i zakupnn wielu 
pobliskich dóbr przez Niemców - znacznie to lIa rozrost 
elementu niemieckiego w Milostawiu oddzialywn. 

O bolesnych stosunkach szkólnych, o pacierzu niemiec
kim i wszelkich przymusach niemieckiell nie wspominamy. 
Pan Bóg się z czasem zlituje nad nami! 

Nie tylko nam wieców "Strnży", nIe nnwet obchodów ju
bileuszowych rocznic zgoIl u Ilaszych wieszczów zabralliaj,!, 
bo np. Mickiewicz to poeta, wieszcz polski, a król pruski i 
cesarz niemiecki orzekł w Gnieźnie, że: 

Niemczyzna , to kultur<t, to wolność! 
2yjemy uot<\d i żyć będziemy, choć Wielkie Księstwo 

Poznańskie na prowincy'l prusk'l zamieniono. 
By dokładniej usposobienie Miloslawiaków scharakte

ryzować, dodajemy, że pomimo wszelkich wysiłków ze stro
ny niemieckiej, wybrano radnYll1i miejskimi w wszystkich 
3 klasach Polaków. 

VII. 

Matcryaly do opisu bitwy IV MiloslalViu roku 1848 *) 

Zdaje sit:, że wiatr o szyby Bagatelki, które1 rok po bi
twie tuż [)f7,y pobojowisku, 7,buclowuno, uderzający, przynosi 
mi jeszcze brzęk kos, zgrzyt i loskot armat, broni palnej i 

*) Opisy bitwy tutejszej, opublikowane prwz Mierosła\\"skicg-o, Mo
racze\\"skiego, Dra . Rakowskieg-o, Wielkopobnina (Nr. 100 Rok 16 z dnia 
3-go maja i poprzednie numery) i "Wypadki wojenne l\" W. Ks. Powa,·,
skiem w majll IS4S r. przez majora pruskiego, Kunzego." Gazeta War
szawska 1900 roi"" (tłomaczenia) i innych all~oró\\' S.l każdenIl' przy
st~pne, nie robi~ wiG c z nich żadnych \\. \ "l" i; I!;,j\\.. Czytelnik i hadacl 
wprost z nich korzystać mOże. 
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szabel; zdaje mi się, że słyszę okrzyk, ale nie radosny, w 
tyl się formujących Gansaugego bohaterów, co odważnie od
dającego się pod ich opiekę Seweryna Hr. Mielżyńskiego I 

równie; bezbronnego pelnomocnika Heydesa niemiłosiernIe 
porąbali. Ci właśnie zuchy, w kirysy okuci, pierwsi tu z pla
cu bOju uciekli przed naszymi, częścią lancami, częścią sza
blicami, a w malej tylko liczbie pistoletami i lowieckiemi ru
Sznicami uzbrojonymi, po części bosymi parobczakami, co 
z pieśnią nabożną na ustach w liczbie okolo 30, jakby do 
tańca konno biegli do boju. 

Główne epizody bitwy z d. 30 kwietnia 1848, a była to 
niedziela i deszcz padał znaczny, a po rozpoczęciu bitwy 
Słabszy - rozegrały się tu między Bugajem a lasami, po 
wschodniej stronie nowomiejskiego traktu, ale ów sławny od
Wrot kirasyerów rozpoczął się po zachodniej stronie *), wła
Śnie w tem miejscu, gdzie w roku 1849 Seweryn Hr. Miel
żYt'lski mieszkanie nadleśnemu, Bagatelkę. zbudowal. Na tem 
miejscu kreśląc słowa niniejsze, mimowoli wyglądam oknem, 
czy nie do.irzę jeszcze stron walczących, owego Gansauge
go, co na przodzie bardzo spiesznie gonił swój uciekający 

Oddział, rozumie się, by go zatrzymać i na nowo do boju po
Prowadzić, ale w tej na ślepo pogoni zmienił nieco kierunek 
i wpadł z koniem w rów, przy mej studni, od MoczydeI prze
ChOdzący, skąd go husa rzy wydobyli; nadstawiam ucha, czy 
nie llsłyszę huraganu, na którego czele śmierć orgie wy
Prawiala. 

Za ten niewaleczny odwrót, a może i za napaść na 
bezbronnych, odebrała władza wojskowa Oensaugego kiry~ 
sYerom na pewien przeciąg czasu po jednej ostrodze. 

Gensaugemu dotąd pomnika nie wystawiono, ale rów, 
\V którym się w pospiechu przekoziołkował, 'nazwę jego 
nOsić może. 

Starć Polaków z wojskiem pruskiem w r. 1848 nie 
lhożna nazwać powstaniem, ani rewolucyą, a tem mniej spi-

*) Patrz: Das Gef~cht bei Miloslaw aro 30. April 1848. Nach be
Sten lInd ausfiihrlichsten Quellen (dienstlichen Berichtell, !vlittheilungen 
vOn Au~enzeugen etc.) bearbeitet und herausgegeben von F. R. v. Ro
lhenberg, Kiinigl. Preuss. Artillerie-Premier-Licntenant a. D. Dzieło po
wYższc już jest rzadkością, czerpię IJrzeto z niego, jako mało znanego, 
a niemieckiego ;.r6dła. 
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skiem, bo przecież nie tylko nikt tu o zbrojeniu się przeciw 
władzy pruskiej nie myślal, ale nawet nikt takiej ewentual
ności nie przypuszczał, zwłaszcza, że nasi gorętsi obywatele 
z początku jeszcze w więzieniu, w Moabicie, za r. 1846 po
kutowali. Ale zerwała się w Europie, a zwłaszcza w Paryżu, 
Wiedniu i Berlinie rewolucyjna burza, zachwiały się trony, 
pękły Moabitu rygle, a duch czasu, za pośrednictwem roz
gorączkowanych mieszczan nadsprewskiej stolicy w tryum
fie wyniósł z cel więziennych polskich jel1ców. Wsadzono !ch 
do powozów, wyprzężono konie i sami Berlińczycy obwozili 
męczenników idei po swej stolicy. "Sprawiedliwy" król pru
ski, tworząc pod swem berłem związek niemiecki, pozosta
wiał z początku Polakom do woli, czy chcą, czy nie chcą z 
nim się połączyć. Pozwolono w Poznaniu i na prowincyi za
k/adać komitety polskie a nawet doradzano nam zakładaC 

polskie obozy. Mieliśmy razem z Niemcami iść pogromie 
Rosyą. W ciskano <11am broń do ręki, a gdy później rząd się 
wzmocnił, gdy inny dąć zaczął wiatr, ograniczano liczbę 

siły obozów, osłabiano je, by je w kOtku zgnieść łatwiej. Czy 
zaś podobnąby było żołnierzowi z/ożyć broń ze wstydem, 
którą mil wpierw polecono? Każdy dobry żołnierz, każdy 

żywotny naród więcej o swój honor, jak o życie dbać musi. 
Nie tu przecież miejsce, by o układach z Willisenem i z in
nymi pruskimi jenerałami wspominać, którzy coraz bardzie] 
hańbiące obozom polskim stawiali ograniczenia. 

Pragnąc dokładnie historyę bitwy tutejszej przedsta
wić, zwłaszcza, że dokąd tylko stronnicze mamy jej opisy, 
udałem się z prośbą o wyręczenie do dwóch znanych i po
ważanych powszechnie obywateli, którzy tu walczyli, a wal
czyli jako wyżsi oficerowie, a więc obszernym był ich dzia
łalności zakres. Byli to już ludzie wiekowi, ale z tego poko
lenia, czy szczepu co się starością i słabowitem zdrowiem 
nie IlIbią od pro publico bOllo wymawiać. Byli to mężowie, 

którzy honoru broniąc, wytrwali do końca na swych poste
runkach, a woleliby stokroć chętniej pÓjŚć powtórnie do wię
zienia, jak nieprawdę mówić. Słowom więc ich, jako ewan
gelii wierzyć można. 

Niestety obaj już nie żyją. 

Od zasłużonego w każdym u nas kierunku obywatela 
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I(aźmierza Węclewskiego U) wpierw odebraliśmy rys toku 
bitwy tutejszej, to go też wpierw przytaczamy : 

"Do rniejscowości, które w roku 1848 na wiosnę I~ząd 
Pruski przeznaczył na założenie obozów, w których Polacy 
!nieli się w używaniu broni kształcić, ażeby później z Pru
sakami razem pójść na odwiecznego wroga naszego Moska
la: należal i Milosla\\', Była to ze wszechmiar bardzo oupo
IVlcdnia 11Iiejscowość, ożywiona bowiem duchem lir. Sewe
I'Vna MielżYl'lsl<iego , tego lIajzacllieiszcgo patryoty, l11ie~cila 
natenczas w rnllrach pajacu wszystkich nieomal czynniej
sZYch czlonków emigracyi, a między nimi i na wodza ruchu 
~)rZYSZłego przeznaczonego Ludwika Mierostowskiego, W 
il~edłUgilll też czasie przeksztaJcil się Milosław sam, jako 
ł ąCZ'lcy się z nim folwark Bugaj z pałaceiII, na obóz, W pa
z~Cll starszYZlla radzi/a i wydawała z niego rozkazy, a po 
~t [l~łaccm szybko takowe wykonywano, to też wnet wy
z aWlono kuźnię w ogrodzie pałacowym, w której pod do
\Vorem sławnego z roku 1846 śp, Józefa Lipillskiego, prosto
arano kosy, kuto lance i osadzano, a później i lawety do 
no~atek, \V miasteczku zaś samcm na tylnej ulicy urządzo
lad abora toryul11, \V którem pod okiem mo.iem rabrykowallo 
sz,~nkl dla strzelców, rakiety i ładunki kartaczowe dla na-

, ch anna tele 

raf Skąd <1rmatki, a było i ell cztery, jedna mosiężna czte
Obo~ntowa, t rzy zaś jednofulltowe żelazne, przywieziono do 
się ~u naszego, na pewllo powiedzieć nie umi<;m, domyślam 
lenlll.r~,ecież, że z Rogalina, Skoro tylko taKowe obaczy
Dtus~~~ Ich. nie opuszczałem, s!UŻ~!?111 bowiel,ll IV artyleryi 
S!ctt. ,leJ. za,ląłem Się niemi całkowIcie, osadzając na lawety, 
Żela ąJąc się o uprząż, dobrawszy do mosiężnej cztery a do 
Się ~~YCh po parze koni; artylerys(ów ochotników znalazlo 
~lalJ statec7.llIe, wyciory, lonty w laboratoryull1 sfabryko
% PoJ a następnie zaczęła się mustra polska, wyuczona 
Iii, ja~~CZllika :Vysockicgo,Tymczasem i inne g~tullki bro
t,l~ Ż o kosynierzy, strzelcy I kOlllllca. uczyły Się mustry, 

.. ---=--&'Waru i życia wojskowego by/o wszędzie pełno, Ubra-
li:.;:" 

!Jal)i~ m! Znakomity, lasluiony mąż , ten przeniósł się krótko po spi
rOd l\.; 7.arysu bItwy cło WleClnO'CJ w maJątkn SW)'lll Lllbowlcach, 
tr,a~Ski~~,owern, Obszerny życiorys jego. umieściłem w "Dziennilru Po-

6 
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nie żolnierzy naszych by lo jaknajrozmaitsze, chlopy w suk
manach, mieszczanie i szlachta w surdutach i tużurkach 
a niektórzy z nich w mundurach jak naj!antastycznlejszych; 
o równem mundurowaniu nie bylo można myśleć dla braku 
czasu i pieniędzy. 

Wspominając o owem laboratoryum, nie mogę nie 
opisać następnego zdarzenia. We wigilią bitwy pod Książem, 
odwiedzil mnie w niem nadspodziewanie naczelnik Ludwik 
Mieroslawski i obejrzawszy skład nasz. naboi dla strz.elców 
przysposobiony, a ulokowany gatunkami w rozmaitycll ku
ferkach stojących, rozkazal mi natychmiast 3000 naboi poa 
strażą kilku ułanów odesIać do obozu w Książu. PoniewaZ 
naczelnika znalem osobiście i nic raz mając w każdej chwilt 
przystęp do pa/acu hL MielżY(lskiego, slyszalem go rozpra
wiającego o naSZCIll polożeniu owczesncllI, pozwolilcm so
bic zapytać go, cz~r rzeczywiścic bić się będziemy z Prnsa
kall1i, a na otrzyman<l potakującą odpowiedź, czyli mamy 
jalde szanse zwycięstwa? Nie, odpowiedzial, ale bić się mu
simy - zwyciężyć i z/ożyć bro.(l, ażeby im (Prusakom) po
kazać, że z nimi walczyć nie cllcellly, ale zakpić z siebie, 
kiedy nas oszukano, obiecuj<jc poprzednio pÓjŚć w obronie 
Polski raz.Cll1 z nami na Moskwę, nic pozwolimy. - Wten
czas to pozwoli/cm sobie zapytać naczelnika, czyliby nie 
by/o dobrze, al bo i lepiej gdybyśmy dziś, wiedząc o lem, 
że jutro Prusacy zaatakują Książ, całą silą poszli w pomoc 
naszym w Książu zgromadzonym, zaszli Prusakom z tylu, 
wzięli między dwa ognie, zgnietli ich i wtenczas zlożyli 

broń? Nie, od rzek/ naczelnik, tak być nie może. Naboje tedy 
tylko posłałem wedle danego mi rozkazu. 

Zresztil ćwicz01lO kOIlnicę, której bylo nad-
zwycza.i lila/o, .iako i kosynierów w obrotach, 

umielll ]10-

wiecJzieć, zajc;ty bowiem swemi armatkami, a raczej ich 
uzbrojenienI, lla nit: nie zważałem . - Myślano przecież o 
obronie obozu, gdyż cmentarz katolicki, oparkaniony, a po
łożo1lY nad tlrog'l do Skotnik prowadząci), okopano ziemią 
na wysokość pa rkanu , ażeby w nim albo za nim mieścić się 
mogli kosy"ierzy bezpiecznie, zanim do akcyi powolani zo
stani). Tak sa1ll0 i sam naczelnik, chcąc się pewno przcko
nać o liczbie i animuszu całej siły wojskowej, zwolał takową 

kto zaś IJronią til dowodził, dziś nie 
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na przegląd na pole, gdzie dziś Bagatelka, leśniczówka, stoi, 
tam to widzialcm, jaka nas garstka ma/a, z ktorąbym dzisiaj 
Choćby w tych samycli w<:Irullkach sztuki wojennej nigdy 
nie odważył się mierzyć z nieprzyjacielem uzbrojonym w 
karabiny i armaty, a lladewszystko wymustrowanym i kar
nYm. Trzeba by lo rzeczywiście albo bardzo lekceważyć nie
przyjaciela, albo być zanadto ufnym w siebiL: i w garstkę 

nieuzbrojonej dos tatecznie, nie wymustrowanej, nie jednoli
cie umundurowanej i nie koniecznie sfornej rlIchawicy, aby 
pOdjąć hój z wieje liczniejszym wrogiem. Ale wówczas za
grzewala nas odwaga, a chęć zemsty llad wrogiem, za do
znany zawód, nic pozwalala może starszyźnie rozmyślić się 
rozw<:Iżnie, a ll1oże , a może, pchata j<j ambicya. 

Spodziewano się nieprzyjaciela od strony miasta Sro
cly, wiedziallo bowiem przez donosicieli, jako Prusacy opu
ścili Pozn<:Ili, idąc ku Srodzie we wigilią batalii Milosław
skiej, czatowano przeto noc calą, dokol'Iczano ubsypywania 
<-iernią płotu cmentarnego, czyniąc pewne schronienie dla 
kOsynierów, <:I kiedy nad brzaskiem dnia obecność Prusaków 
już zasygnalizowano w Szlachcinie, poszedłem czyniąc w 
I;Ocy służbę oKolo sypania owego szalica, powiadomić na
czelnik<:I, za/ogującego w pałaCH Mi!oslawsklm w jednym 
7. górnych pokoi, o zbliżelliu się tychże, salll zaś wróciłem 
do Illej artvl ervi. Idór'l rozlokowałem \V hliskości owego 
~zańca. 

Cała si/a wojenna nasza zajęła pozycyą między mia
>teczkiem a cmcntarzem, korzystając ze s!odól stojących na 
kOI"ICU miasta, a po za któremi znalazla chwilowe doskonale 
Schronienie. 

Ozieńzapowiada/ się być wilgotnym, lecz wkrótce po 
wschodzie s/orka, wypogodzi/o się. Ok% gOclziny8 już 

Pierwsze posterunki pruskie wychylać się zaczyna/y z bor
ku wirlllog-órskicgo. /.ahicra,i'lc zwolna POZYCY I< po prawe,i i le
Wej stronie drogi prowadzącei z Mi/osławia do Winnogóry. 
I tak, jeżeli drogę tę uważać będziemy za operacyjną, to Pru
Sacy część piechoty swej ulokowali na prawem Skrzydle, na 
lewem zaś resztę piechoty, konnicę, a po za piechotą art y
leryę, skladahlCil się z 4 dział polnych sześciofuntowych, 
rozrzuciwszy poprzednio szerokim pasem tyralierów, którzy 
lalkuclIel1l SWYll1 zagrażali lIie tylko Mi/osławiowi, ale i par-

S* 



kowi pałacowemu i calemu N\aciejewu. Pozycyę tę przyjęli 
Prusacy przed borkiem Winnogórskim już na polach miej
skich. Nasi zajęli pozycyę naprzeciw, calą konnicę stawiając 
na lewem skrzydle - armatki nasze zajęły prawe skrzydło, 
kiedy kosynierzy zajęli środek to jest częścią ów cmentarz 
ogrodzony i w części stojąc w polu. 

Seweryn hr. MieJżyński. 

Strzelcy zaś i w tyralieraclI byli rozrzucelli i obsatlzili 
stodoły Mi!oslawskie. - Obie te annie były od siebie mniej 
wiccej oddalone na 300-400 kroków. Około godz. lO-tej do
wódzcy, prawdopodobnie porozumiawszy się poprzednio z 
sobą, zjechali się na pól drogi celem, jak myślę, ostatec"nego 
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rozmówienia się. Nasi dowódzcy byli przy konnicy na
przód wysuniętej. PrlIsacy prawdopodobnie zawezwali 
Polaków do złożenia broni i do rozejścia się, a kiedy warun
ki podane nie zostały przyjęte i dowódzcy się rozłączyli, dą
żąc do swoich armii, natychmiast Prusacy rozpoczęli bitwę 
salwą armatnią, którą na jazdę naszą skierowali, posuwając 
piechotę swą naprzód i rozrzuciwszy tyralierów na calą 

dlugość lillii bojowej, pocZi1\Vszy od drogi WinlJogórskiej aż 
do końca ogrodu pałacowego na Maciejewie. Idąc ciągle 

zwolna naprzód, prażyli nieustannie kulami i ogniem karabi
nowym naszych odstrzeliwających i również zwolna się co
fającycll naprzód pod stodoły Miłosławskie, a następnie 
przez miasto na drogę do Nowego Miasta prowadzącą. Ty
ralierzy nasi rozrzuceni po ogrodach wzdłuż calego Milo
sławia od strony Winnogóry się ciągnących zasłaniali od
Wrót. To samo czynily działka nasze, które jak już wyżej 
rzekłem, ustawione na prawem skrzydle linii bojowej, po wy
strzeleniu trzech kul żelaznych, to jest calego swego zapasu 
kul pełnych, cofaly się za armią, na linie, ażeby każdej chwili 
IV czasie odwrotu celnemi strzałami kartaczowemi módz 
wstrzymywać nat<Hczywc nacieranie Prusaków. 

Llane zaś trzy strzaly pelnellli kulami nie były bez 
skutku, bo skierowane na artyleryą pruską zdemontowały 
iednij armatę, zabijając przy niej bombardiera niejakiego 
Cilebena, o czem DO skończonej bójce piszący się dowiedzial. 
Przy cofaniu się dział naszych, lIliałem sposobność przeko
lIać się o osobliwszej ODiece Boskiej, czuwającej nademną. 
Gdym na równej linii obok konnowodnego jechał, rozszar
Pala kula armatnia burkę moją przewieszoni1 na kłębie ko
nia mego, ochraniając mnie i konia mego, a urywając nogę 
Prawą tuż przy biodrze konnowodnemu niejakiemu Kopie
rasowi, również konia jego oszczędzając. 

KODieras spadłszy z konia złoży I ręce, by go dobić, a 
WZięty później do zairnprowizanego na prędce lazaretu, skOli
czy! przed wieczorem na ubieg krwi. Byl lo mIody, silny 
i Piękny chlop, który co Iylko z armii pruside], po otlbycill 
SWej trzylelnie.i służby, byl zwolniony. 

Kilkunastu ze strzelców naszycI! zasłaniahlcycl! odwrót 
WOjSka, zanadto wolno przez miasto się cofało, tak, że zo
stawszy oskrzydleni przez tyralierów pruskich już przy pa-
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tacowym ogrodzie się wykazujących, schronić się musieli, 
gdzie kto mógł, mianowicie zaś pochowali się pod dach w 
bazarze, gdzie wyczekiwali na wynik batalii, a skąd dobrze 
dali się we znaki cofaj'lcym się później Prusakom. 

Gdy armia Ilasza ciągle ku Nowemu miastu się cofają
ca, doszła do lasu pod Kozubcern, spotkała idący na pomoc 
Polakom oddział, będący pod rozkazami exoiicera pruskiego 
Białoskórskiego, który słysząc strzaty armatnie grające pod 
J\1i!osławiem z Nowego miasta, krokiem pospiesznym d,\ży! 

na pomoc. Czy pan Białoskórski był zawezwany przez Na
czelnika Mierosławskiego, czy też z własnego popędn na po
moc swoim pospieszył, nie umiem powiedzieć, dość że z jego 
nadejściem nowy duch wstąpi! we wojsko nasze, bo sformo
wawszy się, już nie myślano o odwrocie, lecz raczej z ta
kim impetem natarto na Prnsaków, że nie zdoławszy wytrzy
mać ataku ułanów, zaczęli się cofać w nieładzie, pomięszani 
przez własną jazdę, ucickającą przcd ułanami naszymi. Atak 
ten sławny naszych ułanów odbyt się na drodze z Miłosła
wia do Kozubca prowadzącej, po której już Prusacy, mając 
konnicę swą na przodzie, postc;powali za cofającemi się woj
skami naszemi. 

Na calcj zaś linii bojowej postępowali strzelcy w tyra
lierach i kosynierzy, a i artylerya szla za awansującą konnicą 
i rozpoczęła ostrzeliwanie piechoty pruskiej, cofającej się ku 
bażantarlli, usadowiwszy się po za gorzelnią starą. Prusacy 
na 1<lce zatrzymali się, gdzie widocznie starszyzna naradza/a 
się, zebrawszy się przed frontem, coby może czynić należa
lo, i z tej wlaśllie chwili korzystal clowódzca artyleryi, aże
by naradę tę rozpędzić kartaczami, a że przedział stanowił 
mniej więcej tylko może co najwyżej do 300 kroków, przeto 
doznawszy znacznej porażki, spiesznie cofać się poczęli. W 
pOgOll za nimi pójść nie mogliśmy, bo prócz naszej armatki 
mosiężnej 4 funtowej i kilkudziesięciu strzelców porozrzuca
nych na winnicy, innego nic mieliśmy wojska; kosynierzy bo
wiem wypierali z miasta Prusaków, jeszcze IIlmi zajętego 

i zdobywali nieol11al dom przy dOI11I1, zacząwszy od palacu 
i byłego leśnictwa, g-dzie rzeź formalną uczynili. 

Wkrótce zaczęli Prusacy cofać się na dobre, a odwrót 
swój starali się zaslonić strzelcal11i, którzy z poza I11l1rU ko
ści61 otaczającego, celnemi strzalul11i naszych trapili. Nie dfu-
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go to przecież trwa lo ; cofnęli się i strzelcy, a koło bazaru 
\V rynku już kosynierzy nasi próbowali kos swoich na kar
kach Prusaków, przyczem owi nasi strzelcy, o któryell wspo
mniałem, że się ukryć musieli w bazarze pod dachem, stal1l
t'id wyłamawszy dachówki, dobrze dali się we znaki ucieka
jącym Prusakom cclnemi strzałami. Czy po za miasto Jlasi 
gonili jeszcze za zupełnie zdemoralizowanym nieprzyjacie
lem, lIie umiem powiedzieć, bom wtenczas by! zajęty na win
nicy, mówiono mi tylko, że trzeba było korzystać ze zwycię
stwa, idąc zań w pogoń. Prusacy tedy cofali się ku Srodzie, 
a nasi pozostali w Mi/osławiu. 

Taki to był koniec bójki pod Miloslawiem, gdzie nasi, 
PO części tylko uzbrojeni w kosy, dubeltówki, lance i nędzne 
Pukawki zwyciężyli o dwa lub trzykroć liczniejsze pruskie 
Wojsko uzbrojone normalnie. 

Wypada mi tylko jeszcze opisać niektóre epizody, któ
rYch by/cm świadkiem naocznym, lub które mi opowiadali 
wierzytelni ówcześni koledzy. I tak, kiedy Prusaków, wkra
Czających do Mi/osławia przyjmować chciał pan Seweryn 
hr. Mielżyński na Bugaju, jako właściciel, mając przy boku 
Swoim pełnomocnika Haydesa, nierozumiejący się na tej 
grzeczności dowódzca oddziału prusl<iego, rąbnął pierwsze
go pałaszem przez głowG. Pani hr. Miclżyńska, nie chcąc 
się narażać na niegrzeczność możebIlą Prusaków, przeniosła 
się już podczas hatalii do Chrustowa, wsi do dóbr Miłoslaw
skich należącej, gdzie dla Ilaszych za lożo no lazaret, \V któ
rYm rallllymi opiekował się pan dr. Cunow. 

Prusacy postę[lujący za cofającymi się z początku Po
lakami, zniszczyli wszystko, co tylko zniszczyć się dala w 
palacu hr. MielżY(lskiego, za co ustępując potem przed na
ciskiem awansujących Polaków, srogą tamże odebrali za
Płatę. Legło tam dużo z nicll a przypominat1l sobie leżącego 
już do naga odartego Pomorczyka, jak jeszcze, już \V agonii 
będąc, klął: "die vcrfluch!en Polakken". Najzaciętsza \Valka 
Zdaje się byla przy leśnictwie, przy i w palacu, prz)' stajni 
ha BugajU, okoto kościoła i na kOllcU rynku kolo Bazaru. W 
tYch miejscacłl bowiem leżalo najwięcej trupów, których 
TllarOderzy ogalacali z ubrania. Przy bramie na Bugaju wi
działem rannego znajomego mi Józefa Bukowskiego, który 
stamtąd odstrzeliwał się pruskim strzelcom ukrytym za mu-
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rem kościoła. Przy topoli obok stodoły na Bugaju znalazłem 
brata mego Stanisława, późniejszego Ilro[esora gil11nazyal
nego, ciężko rannego w piersi przez Prusnków wówczas jesz
cze zajmuj<icych winnicę, i zabitego Edwarda l )obrogojskie
go, szkólnego kolegę, a synil jedynaka dziedzIca Bagrowa 
pod liP<i, stoj<iC<t na wzgórk<\ przed podwórzem folwilrcznem· 
Wszystkich zabitych Polaków .iako i I,atolików Niemców po
chowano wc wspólnym grobie, wykopanym przy murze ko
ścielnym, gdzie późlliej figłlrę św. WawrzYlka postnwiono. 

Nie mogę też nie wspomnieć o I)nlacowej ochmistrzyni 
pani Urami.!'lskicj, Idóra już podczas bitwy opatrywała ran
nych i kazała znosić UO UOIl1ÓW \V mieście, gdzie układano ich 
na słomie, rozpostartej na podlodze IJaokól śclnn; i doktor 
miejscowy 13rousack, Niemiec, zapomniawszy o nienawiści 
rodowej, bez różnicy trosldiwie rannyclI opatrywal. 

Opisałem to, na co w/asnemi patrzałem oczami, będąc 
przecież zajęty ci<\gle llIoim mi oddanym oddzialkiem arty
leryi, nie robiłeiTI spostrzeże(l, nie myśl<ic wcale o tern, że o 
bójce Jlilszej historya pisać będzie. Przy zapadaj<icej nocy 
wszystko wreszcie o ile lIlożności, się uciszyło, każdy bo
wiem sposohil się do mającego jutro nastąpić marszu do 
W rześlli, gdzie również oręż nasz dal się we znaki Prusakom 
i to daleko dokuczliwiej jeszcze, choć z większą stratą na
szych, bo tu od samego początku batalii, lo jest od polu
dnia aż do późnej nocy, może do godziny 10 goniliśmy Pru
saków, którzy wreszcie po północy zmęczeni plac boju opu
ściwszy, zziajani do Gniezna dobili. 

Pisałem dnia 25 marca 1896 r. IV Łnbowicach 

Węclewski. 

Łaskawy Panie! 

UkoIlczywszy wreszcie opis batalii Miloslawskiej, którf 
to opis Pill1 odelllllic, jako aktora te.iże bitw)' żądałeś, po
spieszam takowy P;lIIl1 łaskawemu przesłać. Jeżełi lIie wy
padł po myśli Pa.'lskiej, to przepraszam mocno, będ,IC bo
wiem starym nie umiem już piórem na papier przelać tego, 
co myśli czują Zechciej Pan tedy chropowatość ogladzić, 

wątek opisu, maji)c może pod ręlq opisy innych osobistości, 
wykot1czyć; dodaję bowicm, żem lIie zagl<i(l<1ł w żadnc opisy 
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historyków, lecz tylko podal to, co mi w pamięci pozostało. 
Polecając się pamięci Pana łaskawego piszę się etc. 

K. Węclewski." 

Następujący opis bitwy pod Miłosławiem otrzymaliś
my od męża bardzo gorącego także serca, od przewodnika 
dodatniej w każdYlll kierunku prac~r, od nieustraszonego żoł
nierza naszego, od rzetelnie dla dobra ogólu zasłużonego 

obywatela, od ś. p. Juliana Grabskiego: 
,,20 marca J 848 roku przed wieczorem poszedlem od

wiedzić sąsiada Władysława Chotoll1skiego w Michałowie"), 
wtem wpada do nas kOllno drugi sąsiad Stan. Szeliski z okrzy
kiem: Rewolucya w Poznaniu. 

Natychmiast wszyscy trzej na tym samym koniu, kolej
no zmieniając się, biegniell1Y do Rusiborza, ale już w drodze 
Widzimy cwałującego Alit. Grabskiego z RusibOI"Za ku Ulej
ilU, a od Ulejlla Pomorskiego dążącego do Rusiborza. 

Każdy wiedzial, że rewolucya w Poznaniu, lecz nikt nie 
znal szczegółów. 

By1 to poniedzialek, a zatem wozy wracające z targu 
zbożowego w Poznaniu rozniosły po ca1ym Księstwie wieść 
o rewolucyi. Trzeba nam bylo pewniejszych wiadomości, 

by coś postanowić, tern bardziej, że w10ścianie, a mianowicie 
trzeci! gospodarzy przyszło się pytać "co robić?" 

Po niejakiej diwiii dowiedzieliśmy się, że pewien oby
watel z Wrześni miał być tego dnia w Poznaniu, zatem Ant. 
Grabski pojechał zasięgnąć wiadomości do Wrześni. 

Powrócil nacI ranem z wieścią, że z pozwoleniem g1ó
Wnego prezydenta Beuemanna mają się tworzyć komitety 
Powiatowe cIla utrzymania porzijdku w W. Księstwie Poz
nańskiem, a na powiat średzki był dełegowany przewodni
czącym zebrania do oboru takiego komitetu franciszek Ra
dOI·lski. \V te.i chwili [Jojecl1:11cl11 do lliego po wskazówki 
i przywiozlern rozkaz, by obywatele zebrali S!ę w Srodzie 
jak naj prędzej tego samego dnia. " 

Na zebraniu tern obrano członkami komItetu: Anasta
zegO RadOllskiego i adwokata Antoniego Trąnlpczyńskiego, 
"----

') Michalo\\"o zaprzedal bezpośrednio, a lIawet zbrodniczo Gro
chOwski Komi~yi Kolonizacyjnej" 
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wybrano i komisarzy obwodowych, takim był w naszym ob
wodzie Antoni Grabski, z innych Szoldrski Wiktor, Tadeusz 
SolwlrJicki i Benedykt Moraczewski. 

Mianowanie tycIIże ol(azalo siG lIad:cwyczaj potrzebne, 
bo był)' komisarz z Środy już POdlllilwiał luci do rzezi takiej, 
jak;] się odbyła w Galicyi. 

Wracając po tych oboracli z Srody do domu, spostrze
goleni pr:ćed kll;.lIi,\ w h~llsiborzll l<illwll<lstll ludzi. klórzr ko
sy prostowali i llakiem opatrywali, w podwórzll znów kilku 
ludzi, którzy drążki strugali, przysposabiaj,jc drzewo do 
owych kos. Wysiadłszy spytałem ojca, kto im to kazał? do
wiedziałelll się, że sami przyśli żądać wykonania tej roboty. 

W dwa dni później miałem znów sposobność przeko
nać się, że hył to objaw woli ludu bez żadnych rozkazów, 
bądź Mierosławskiego, bądź illllycll, bo późniejsi dowódzcy 
prawie wszyscy jeszcze w Rerlillie siedzieli. 

Jeclra/em do Mi/osławia, aby się zaopatrzyć wołów, 

lub kule; gdy przejeżdżałem przez Zberki, obstąpili mnie 
włościanie, nie ze Zberek, ale z MurzYlIowa, nastając, abym 
ich do podpll/kownika Bogllckiego poprowadził i na nim wy
mógł, aby im kazał wyprostownć i przygotoW<lĆ kosy. 

Rad nie rad Illusiałem, choć młodzieniaszek, jechać, 

wyperswadować staremu żołnierzowi i podpułkownikowi 

jeszcze z armii napoleollskicj, aby na to się zgodzi/, bo tru
dno i niebezpiecznie bylo opi.erać się woli ludu. 

25. 1\1. odebra/em wezwanie stawienia się do komitetu 
w Środzie, a tamże otrzyma/cm rozkaz formowania strzel
ców średzkich. 

Objecllałelll sam cZQŚć powiatu, a drugą cZGść poleci
łem komisarzolTl obwodowYlII umic znajomym, nazuaczając, 
aby mi na dzieli 28 marca obstalowali do Środy wszystkich 
ludzi zdatnych do strzelców, a mianowicie: dworskich strzeł
ców, kucharzy, ogrodników, służących, a lIawet I paliów 11110-

dych. Jednakże, ponieważ terlllill był b,lrdzo krótki, a każdy 
mial jakieś sprnwy do załatwienia przed wsł'lpienielll, stn
wilo się w dniu oznaczonym tylko siedmiu ochotllików. 

W tem przed wieczorem daj,\ znać komitetowi, że PI'II
sacy idą, a nawet przyszedł radzca ziemialiski z rndzCi\ re
gencyjllym panem Schmidtem ~, Poznania, do komitetu z 
oświadczeniem, że muszą porządek :caprowadzić. 
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N;J rozkaz komitetu zatrąbiłem na alarm, uderzono w 
dzwony i zabębniono również na trwogę. Komisarze obwo
dowi (noIVowylJr::llli) roz.iecliali się cwalem do swych obwo
clów, a z Środy wszystko co żyło, i, broń nosić chciało, ru
Szyło lIa punk t zborny przy stodołach na trakcie poznallskim. 

J echalo naprzód 30 już sformowanych ułanów i gwar
dYi Ilarodowej średzkiej okolo 300 ludzi rozmaitego wieku, 
stnl1u i narodowości (byli i żydzi). 

T'l gotowością przestraszeni Prusacy wejść do miasta 
nie śmieli, a tymczasem na wozach w galopie przycwałowało 
cornz więcej obrollców, tak, że już o zachodzie slońcn, jn 
sam już mialem 50 strzelców nb. naj różnorodniej i najdzi
waczniej uzbrOjonych, dość, że Prusacy od swego zamiaru 
zaprowadzenia fnuskiego porządku odstąpili , że na miejscu 
Swego ohozu niektórzy i hrOl·1 i czako pozostawili. 

U nas formacya szla dalej. W tym czasie przybył Mie
rosławski, zwołano oddziały i Brzeżallski przedstawil je je
neralowi. 

Dla lepszego poznania ówczeSllych stosunków wspo
mnieć muszę o zajścin pomiędzy Brzeżal·lskim a Mierosła
Wskim. 

Co wieczór przychodzi lem do komitetu po wykaz lu
dzi przyjętych cło strzelców - jednego wieczora wszedłszy, 
zastałem BrzeżaI\skiego z Mierosławskim żywą rozmową 

zajętycli. l~ulkowllik Brzeżaliski skarżył się, że Mierosław

ski poddał go pod rozkazy GarczyfJskiego, dowódzcy od
działu wrzesi(]sldego. 

W istocie nie hyło żadnej przyczyny, aby Brzeża(\

skiego, pułkownika z 18J l roku, poddawać pod komendę by
lego porucznika z tego samego roku, nie odznaczającego się 
ani talentem, ani wyżSZ,\ wojskową nauką, czego dowlodly 
PÓźniejsze wypadki. 

Pomimo częstszycli alarmów, jakiemi nas straszollQ to 
Od Kostrzyna, to od Kórnika, wiedzieliśmy nareszcie okolo 
ID-go kwietnia, że będziemy atakowani, bo wojsko SClągalo 
się zewsząd. Nasz Ind zbiera! się także, było może z 6000 
(ieśli nie 8000) ochotnika uzbrojonego naturalnie tylko w 
kosy. 

II-go kwietnia stanęliśmy w pogotowiu, - my strzelcy 
na drodze do Jarosławia, gdzie Mierosławski, Lipski, Libelt, 
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An8stazy Radomski, Wiktor Szodrskil i Walenty Stefański 
traktowali z genernłem Willisenem, aby uniknąć krwi roz
lewu. (Układ Jaroslawieckj). 

Na mocy uldadów .IarosławieckiciJ 13-go IV. wyma
szerował nasz oddział z Środy clo Milosławia, a my strzelcY 
do Biarego Piątkowa. Tu nie pozostaliśmy długo, bo już na 
drugi dzierl wezwano mój oddzial strzelców, sklad8jący się 
z 250 ludzi do Milosławia. 

Przyszliśmy tam, aby być świadkami gorszącej sceny, 
bo strzelcy Mi1os/awscy (około 50 ludzi), sformowani pod 
dawniejszym burmistrzem Snowacl,im, nie chcieli przejść pod 
inną komendę i z generałem Mierosławskim spór o to pro
wadzili, nas więc przeciwko nim powolano. 

Po ułagodzeniu SporLl i przyjęciu innej orgallizacyi, 
wróciliśmy do Bia/ego Piątkowa. 

15-go kwietnia przed s8mym wieczorem sprowadzono 
n8S DO raz drugi clo Mi/osławia dla uśmierzenia włościan, 

którzy na żydów się rzucili, dochodząc na nich krzywd 
swoich. 

Zostawszy na dobre w Mi/osławiu, zaprowadziliśmy 

odwach, warty i cał'l slużbę obozową. Przy pierwszej zmia
nie, gdy przyszedłem do sztabu zameldować się z moim ko
legą Stan. Niesiołowskim, była to właśnie obiadowa godzina 
i gdy nas wpuszczono, ujrzeliśmy pana Mielżyńskiego, oto
czonego nie tylko całym sztabem obozll miłos/awskiego, ale 
całym głównym sztabem oraz i paniami, które z bliska i z 
daleka przybyły odwiedzić swych braci, mężów, lub narze
czonych w obozie będących. 

Wszystkich podejmowal palł MielżYllskl i czcigodna 
jego małżonka z szczerą staropolską gościnnością i z tą 

otwartą serdeczności<t, która zawsze znamionowala tych ze 
wszechmiar szlachetnych obywateli. ' Ledwie zapanował po
rządek w mieście, zaczęliśmy się ćwiczyć w obrotach i w 
slużbie obozowej, tak w kawaleryi, .iak w piechocie, kiedy 
nieprzyjaciel znów napadać zaczął. 

20-go kwietnia jeden szwadron kirysyerów zaatakowal 
kawaleryę stojącą w Winnogórze. 2,'H~o ponowIono atak, ale 
za każdym razenl cofnęli się Prusacy, skoro spostrzegli na
szą gotowość. 
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Wskutek tych alarmów dla ułatwienia służby kawale
~Yi Wysłano mnie z 36 strzelcami do obsadzenia Willnejgóry 
I Białego Piątkowa. 

. 28-go kwietnia widety kawaleryi pruskiej z zakrytych 
rrneisc strzelały do naszych forpoczt, ufając, że my, dotrzy
~Ując traktatów, strzelać nie będziemy, w istocIe plackoman-
ant Winnejgóry, major Krąkowski zaklinał nas strzelców, 
abYŚmy się nie odstrzeliwali. 
. Gdy się miarka przebrala, dwóch strzelcOw dalo ognia 
I Ustrzelili dwóch Prusaków; od tego czasu pOkój zapanował. 
h . 29-go widzieliśmy pożar Książa i slysząc huk armat, 
Yhśmy pewni, że nazajutrz i my będziemy atakowani. 

Pl .30-go kwietnia szwadron ułanów, który z; nami stal na 
2 aCOWce, dostał rozkaz cofnięcia się do Milosławia, a my 
aJtnOwaliśmy zawsze jeszcze Winnogórę. 

'W Rano widzieliśmy Prusaków zbierających sIę zewsząd 
fo Winnogórze pod lasek znany Sciganką, ściągnąlem więc 

rpOczty i ludzi z B. Piątkowa. 
kilk Gdy się ukazal oficer konno jadący do wsi, na czele 
ty ~nąstu strzelców i trzech husa rów, wysIałem cztery ro
SiCh'O Cmentarza z rozkazaniem przepuszczenia ich po za 
'Wąl le ,. a.by się pomiędzy nas dostali, tymczasem kulawy i<o
tar- ~leJsCowy powlókł się sarn z dubeltówką także na cmen-

l I dal ognia nie znaj'lc rozkazu. 
Rnal Prusacy szybko się cofnęli, a oficer kazał zatrąbić sy
Sacy parlamentarza, ale postrzelony uciekł. Wtenczas Pru-
0Puś r~~zylt z swego punktu zbornego z calą silą. Widząc to 
groh~lhStny szybko Willnogór<~ i zajęliśmy pospiesznie obie 
J\\ilo e Prowadzące do lasll i winnic na prawo od drogi do 

staWia. 

inny lam powtórnie wyjechal parlamentarz, ale byl to już 
men! Ohcer umiejący po polsku - wolal ciągle: "Parla-

arz!" pódczas gdy trębacz trąbił i białą chustką wiewali. 
nia s·Generał BIuro, dowodzący armią pruską, żądaj widze
Sła\Vię z Mieroslawskim. Odpowiedziano, że jest w Milo
IiŚ1lly u ~ Widząc calą silę idącą drogą do Milosławia, cofnę-

~Ię szybko przez las także w tym kierunku. 
raCzej aly ten nasz oddzial strzelców stanąl pod pagórkiem, 
narlarn OS!rówkiell1, przed pałacowym sadem. Tymczasem 

'. entowal Mieroslawski z generalem BIlIrnem - umowy 
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ich długo trwały, bo Mierosławski, który wiedział o zbli
żaniu się i Białoskórskicgo z pod Raszkowa i oddziału nowo
miejskiego pod GarczYI'lskim, umyślllie je przeciąga!, aby te 
siły zdążyły na bitwę, 

Podczas tego piulamentowania my dostaliśmy rozkaz 
połączenia się z naszym oddzia/em strzelców, stoj'lcych IV 

osza(lcowallym cmentarzu katolickim, Na nieszczęście zbyt 
prędko bitwa się rozpoczęła i gdy przyszliśmy do cmenta
rza, zastaliśmy go już opróżnionym, 

Trzeba bylo wracać przez Miłoslaw za innymI. 
1'11 dla uczczenia pal11it;ci artysty I1lalarza Leona Ka

pliilskicgo, wspomnieć musze, że wracając do miasta, pod
szedł ze milą clo parkanu już za stodołarni i dal ognia do 
Prusaków, Ari w mieście ani IV ogrodzie pałacowym lliko
gośmy nie zastali, lylko batalion Prusaków rozwinit;ty szedł 
l1a patac, 

Wyszedłszy ju;i, za stodo/y Buga.iu, folwarku miloslaw
skiego, zobaczyłem całe nasze siły sformowane, stoj'lce pra
wie pod samym lascm mi/oslawskim, a widząc l1a lewem 
skrzydle obok drogi Jo Nowego Miasta aw,l1lsuj,\cych strzel
ców, poszed/em do nich i zamiast mitoslawsklcll spotkalelll 
strzelców Białoskórskiego, maszerujących na miasto, bedąc 
już bez komendy prawie, poszecllem razem z nimi. 

W lem wy,iechali z miasta u/ani, kirysyerzy i huzarzy, 
Kirysyerzy sformowali front l1a naszych kosynierów i kawa
leryę, Ulani drogą do Kozubca zaszli z boku naszemu ca/e
mu oddziałowi, a huzarzy zwrócili siC frontem do strzelców 
Białoskórskiego, 

Piechota pruska wyszła także z miasta, sformowawszy 
front także do naszego oddziału, 

Tymczasem cala sila nasza, za przyldadc1l1 oiicerów, 
rusn' ła biegie1l1 na kirysyerów, 

Ci \V największym popłochu, ucickaj<\c z hitwy, prze
wrócili swoj" WlaSllą artylcryt; i rozbili str7,clców wycłlo

Jzącycll z miasta, naturalnie husarzy i ulani poszli, za liiIIII, 
a piecllota zostawszy sama, też nie miala O~lloty stawie 
czoła naszym kosynierolll , 

Maszerowaliśmy naprzód pod samo l11iasto bez prze
szkody, a ja widząc mój błąd, że byłem hez I<omenlly, po
szedłem'.\' prawo ku Bugajowi i taili spotkałem sit; z Illoi-
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n1i strzelcami, ale co szczególne znalazłem tam kilkunastu 
starych włościan z Winnogóry, którzy, nie należąc do ża
(lnego oddzialu, wziąwszy swe I<osiska wlekli SIę za nami. 

Strzelcy pruscy obsadzili winnicę, kryjąc Się w dolkach 
od wina i tam mieliśmy dość ciężką rozpraWt;. Tam zginąl 
nJiędzy innymi mIody \)obrogo.iski z Bagrowa. Po kilkunastu 
celnych strzalach i ubiciu Prusakom oficera, cofaliśmy się do 
miasta, wtenczas batalion piechoty szedł na nas do ataku. 

Siormowawszy owych niedobitl<ów kosynierów, a my 
strzelcy, nabiwsz:I' bro(1, poczekaliśmy, aż się zbliżą, a po je
unej naszej salwie i krzyknięciu: hurra! pierzchnęłi Prusacy 
do miasta. Znów bez przeszkody maszerowaliśmy za nimi 
Przez ogród pałacowy aż do bramy, tymczasem Prusacy, a 
mianowicie strzelcy obsadzili cmentarz i celnemi strzalami 
ubijali każdego, który w bramie siG pokazal, więc kiedy cała 
sila nasza olJchodziln miasto od Chrustowa, mój oddział 
strzelców z swymi kosynierami przeszedł przy oranżeryi pod 
murem do domów przy glównej ulicy Mi/oslawia. 

Tu wchodziliśmy do jednopiętrowych domów przykry
tYch gontami, wybiliśmy dziury w gontach i razili Prusaków, 
Podczas gdy owi kosynier7.y rozbierali parkany, aby nam 
ułatwić przejście do domów bliższych cmentarza i to trwalo, 
aż doszliśmy wprost naprzeciw kościola. Wtenczas Prusacy 
Znieść nie mogąc celnego ognia, uciekali na rynek i cala ich 
lnasa uznata za konieczne opuścić tenże. 

Tymczasem pułkownik ObOl·ski, inspektor całej ·piecho
ty, Prowadzi! batalion kosynierów, maszerując ciągle po za 
nami ulicą tylną kolo bóżnicy i wyszedł na ulicę wrzesińską 
\V chwili, kiedy Prusacy opuszczali miasto, tam kosynierzy 
nareszcie dosięgnąwszy ich, dali im się krwawo we znaki. 
By.ło to ostatnie starcie z nieprzyjacielem, na tern skończyła 
się hitwa, bo Prusacyzupelnie z Mitoslawia wyparci zostali. 

Idąc za Prusakami Z1lalazlcm się na cmentarzu ledwie 
z 30 ludźmi rozmaitej broni, prócz kawaleryi, którą przedsta
Wiał jedyny Mierosławski. 

Prawe skrzydło Prusal,ów udało się z wielkim pospie
chem na pr<lWO od drogi do Winnogóry, mijając nietylko la
sek, ale i Winnogórę, a lewe skrzydlo, wypadłszy z miasta 
na Prawo drogi z Wrześni, zdawało się zmierzać do połącze
nia z pierwszem, lecz powstało pewne zamieszanie wśród hu-



96 

zarów - z 20 koni poskoczyło do oddziału, idącego na Ru
miejki i zameldowawszy coś, powrócili z wielką szybkością 
uo swe.i IwllllnllY. POCZCIII t() skr~,~ ' ul() P()lIl~szer()walo kil 
Wrześni. 

Przyczyn,1 tego Wall<lnia i opllszczenia tak szybko pla
cu boju, na którym było tylko 30 ludzi, później nieco się wy
iaśnifa, bo \II tej chwili [)akzyn byt zajęty przez kolull1l1<; 
ochotników zebrallycl, z powiatll srelizkiego przez śp. Anto
Iliego Grabskiego, którelllu też Prusacy żadnej przeszkody 
do połączellia sic: z lIami lIie cZYlIiii. 

Zwycic;stwo pod MiłosławiellI przypisać można męstwu 
oficerów, którzy na czele tak piechoty jak kawaleryi szar
żowali lla kirysyer()\v, jako i zap<llowi, który wtenczas całe 
woisko lI~sze ogarmd, oraz tellórzostwu naszych przeci
wników. 

Miar;l zapal,,· p;lIlll.i;lccgo pOlllic:uz~' naszymi niech bę

cizie fakl, pewllic tlot'lu w rJzicjacll niesłycllallY, że cała pie
chota a mianuwicie Ilasi kosYllierzy biegli z kos:lmi kluselll 
na pruslq k;lwaleryę. 

Tegu samegu wieczora uostalcm rozkaz zbicrallia re
konesansu z 30 strzelcami i dWOina Illanalni 1. 5. o godz. 4 
rano w stronie Nowego Miasta. 

Wychodz;]c już z lasu lTIilosl,l\\'sl<iego, spostrzegliśmy 
UI;lI1ÓW pruskich, którzy z wielkim niepokojelll zbierali Się z 
furpoczt i szybko 1I111ykali do Nowego Miasta. 

Cały dzie(l robiliśll1y palrole aż do l.)~bl1a I pud Nowe 
Miasto, które to miejsce zupefnic [JrIlsacy opuścili. 

Dwaj llasi ułani Illicli ciągl,l pracę jeźdZie: du miasta, 
wozie: raporta, i kOll\vojow<lć wozy z prowialllall1i, oraz ko
lIie ounalezione po kawClleryi pana Malczewsktego. 

Późno wieczorem dostalislllY rozkaz wrÓCenfJ do Milo
slawia, gdzie prócz obsHdy,cnia odwacilu już z naszych od
uzialów nikogo nie zastaliśmy, a prZCIlOCOW<l\VSZY siC w Mi
łosławiLl poszliśmy za lIimi clo Wrześni. 

Oto i wszystko, co WPallu () sprawie Mitosławskicj 

udzielić mogt;, czego byłeIII świadkiem. Zamilczam o lem, co 
mówiono, bo to wszystko nie zawsze pewne. O zasadzce na
szych strzelców w Bazarze nawet powątl)iewać mi się godzi, 
bo duszedłszy na rYllek prócz strzelców, co ze mną byli 1Il

kogo z naszych nie widziałem . Prócz Ilas i batalionu kosynie-
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rów pod Oborskim cala nasza sila walczyła z Prusakami od 
\V~chollu Mi/osławia. 

Zginęli pod Miloslawiem z naszych Staniewicz, syn emi
granta, ze Stawu - a z jednego batalionu 19 pułku pruskiego 
zginęło 99 ludzi, co II majora Tikelmanna widziałem. 

Dość obszernie opisalem ten nasz rucli z 48 r.. aby 
Zwrócić uwagę na lIuclla 'ludu naszego w r. 1848. Ten sam 
lUd w 46 r. był bardzo wahaj<\cym, a w 48 on wszystkim 
przodowal. Bia/oskórski feliks slużył czy w 18 czy w 19 
pulku długie lata zanim się doslużył stopnia porucznika. Pe
wnie 46 wyszedł z wojska, ożenił się z p. sędziną Rabską 

i osiadł czy w Ostrzeszowskiem, czy Odolanowskiem, więcej 
o nim nie wiem - jak i o każdym innym dowódzcy, będąc 
zajęty mymi strzelcami, a dążąc do celu, który by/ dla nas 
tak wyraźnym. 

O ks. Prob. Dębińskim nic nie wiem - 15-go kwietnia 
bunt chłopów przeciw żydom uśmierzał A. Grabski z ks. Pro
boszczem Tycem z Winnogóry i od 15-go także z 12-tu z me
go oddziału strzelców zajmowaliśmy probostwo, a później 
tam umieszczono lazarct, a nasIlmieszczono w domu na
Przeciw bramy kościelnej - a zatem już 15 kwietnia pro-
boszcza nie by/o. Julian Grabski. 

Przytoczywszy dwa zupelnie wiarogodne opisy bitwy 
Pod Milosławiem, moglibyśmy jeszcze podać trzeci, mało 
znany, a pochodzący z pióra wiekopomnego Karola Libelta, 
iako członka Komitetu Narodowego i Delegata na naradę 
i ugodę Jarosławiccką. Opis ten znajduje się w Nr. 1 berliń
skiego pisma: "Freischaar flir Polen, Blat des Berliner Dell
tSchell Comitees zur Wiederherstellung Polens'·. 

Motto: "Noch ist Polen nicht verloren, Nr. 1. Sonnabend 
llen 6. Mai 1848".*) 

. *) Ile numerów pisma lego w)'szło nie wiemy. Tyle t)'lko pewni) 
~ leżąc)' pr7.ed 1\; 11\1 i Nr. l jest wielki) rzadkości'). Udzieiii nam go pan 
OŚCIeiski z swej wielkie.i i wiek bialych krllk6w zawieraji)cej biblioteki 

O zawiązaniu się ;(:1,t"PII Wolnościowego dla Polaków prz)'taczam)' 
z Nr. I tegoi pisma następujące szczególy : . 

(V .. Na. szóste posiedzenie "Towarzystwa LlIdowego pou namiotami 
N otksvcrelll unter den ZeJtclI), d. 16 kWIetnia, przybyła z "PolskIego 

arodowego ];lubu z Poznania" delegac)":l, skladajqca się z Zakrzewskiego 

7 
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Zaraz więc po wywi~zi~niu z Moabitu naszych . więź
niów z r. 1846, gdzie to Berlillc/,Ycy konie od dorc'>żek naszyci, 
Illęczenników powyprz'lgali i sallli ich tryumialnie do Ber
lina ci 'lgnęli, powstała freischaar fur Polen, a wkrótce potem 
uchwalił parlament niemiecki, w frankfurcie obradujący, na
stc;pującą rezolucyę : "*) 

"Związek niemiecki nZlla.i~ podział Polski za haniebn~ 
niesprawiedliwość i u waża za świC;Ły obowiązek ludów 
Jlicmieckich cl%żyć wszelkich stara(l, aby przywrócollą 
została. Oświadcza przy telll życzeJJie swoje, aby rządy 
fliclllieckie zapewniły Polakom wolne prze.iście bez broni 
do ich ojczyzny, IV rilzie potrzeby pomocy im udzielały." 

Posluchajmy teraz, co allstryacki arcykSiążę Jan do 
deputacyi polskiej z dJJia 2 kwietnia roku ~848 powiedział: 

,.l3'ldźcie otwartymi. Moja babka i król fryderyk, 
dzicl'lc F'olsl«,:, ci<:żki grzech po[)elnili. Podzial ten jest 
największclIl nieszcz<:sciem curopy. Od tej bowiem chwill 
spokój i I'zetelność w świecie politycznym ustały, a han
dlować II iI rod,1 111 i kllszkoclzic rządów rozpoczęto.' Nie
szcz~ścic to trwać b<:dzie, póki Polska bytu swego Jlic od-
1.~/sk~1. Byt Polski rzeczą natllraln~1 i konieo;ną ... " 

Lecz nic tylko Arcyksią'i,t; .hm rozebranie Polski za 
)!.rzeciJ. ;1 ndhllduw<llIie .iej za konieczność u/,nawal, bo i rząd 
<lllstrY,ICki potwierdził uchwal<: l)al'lalllclltn nierJJICckiego IV 

J-' rallldllrcic i wypowiedzial 6 kwietnia JJli<;d zy irlnenJi to zda
Ilic: .,Anstrya IHJpoIVie oczeki\V<lniolrl polskim, n przywra
c:li'lC j,l, da dowód sprilwiedliwości i roztropn ej polityki. 
\VollI<1 Austrya przyniesie wolllOŚć Polsce, a silna związkiem 

i Nicml}j(·\\'ski('~:I). L>de~; l ci ci \\'n:cl.di !H~rlil'!skiclHll TI)\\";Il'Z.\'SlWlI Lu
'JI '\U:" 1I111 aclres i l'los ili je I) puparr.: ic polskich :';(-:Il';lt\, by \\"r;ll : aj~c:t"lJl 

emi,gTćllltl)1ll !lic :-5 tlwiallO przl'.szkud i o .':ip ie ~1.llc spoWOclOW;llli(' odbl1do
"a"ia Polski. 

Lud(,\\'y kumil<:t niemiecki, klc'II).' sil; \\'(')WCZ;lS :-:.k lcuJa I z IICl stl:Pllj;!1 

~:.\·(h czlonk()\\' : Friedrich, Jlmg, Ko hldlcirn, Kłl!"l1, Klillllllelal1 , J .ii\-insuhn, 
l~eid), 1~ ()SC Ill:1I1l1) Sali :.;, S il'.l,.!'IIHlllt], Sc!J;t .. ;!cr prezes, i S() I g- I ~ r z~:(jdzit 

si~ na kil wniosek, z;l\\,i;lI~:d lIatychmiast l'rci:-;('h:la r Z\lJ' \Viedcrh ~ r~tcl~ 
lung Polens i utworl.ył do odllo~l1y(h starć I l'} ~J leryallJc komisy' e. St(,\\'a~ 

TZ)'S7.ellie to mialo 11<1 pruwinc~J:Lch Illic{ :'\wc poclkOlllitt'ty i d/,iar;tć na 
pecz Polski cllcrgil :Z1lie i skulceznic, %;tral, te~, z~dużollo pbu\oJ z któ' 
regu korzy,:;taJn.\'", 

**) Rok III. l'u%Jl;u·, • .) kwidnia Ji)8'h, .,!'ra",,", :\r. 14 
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. z Polską i sympalyą Europy nie będzie wahala się walczyć 
I, I~()syą w tak wielkim celu." 

Ody sympalye Niemców z marca i z kwietnia r. 1848 
z obecną clll~ciil wytępienia nas porównamy, widzimy, że 

fortuna toczy się kolem, widzimy wielką w usposobieniu 
ohecnych Niemców różnicę, ale kolo, gdy Pan Bóg zarządzi, 
guy inne uksztaltow<lnie się mapy Europy zagrażać będzie, 
znów się toczyć będzie. A sumienie? Owo uznawanie podzia
lu Polski za zbrodniil? 

Lecz urywam te wspomnienia. Przytoczyłem je tylko, 
by wykaz<lć, jak byli w r. 1848 usposobieni ci, co nam się 
zbroić kazali, byśmy im Rosyę zwalczyć dopomogli, a jak 
następnie odp/acali nam się za to, żeśmy ich usłuchali. Praw
ua, że usposobienie rządu było inne i usposobienie ludu inne, 
ale to drugie nigdy nie miało wszelkiego znaczenia i nigdy 
!nieć nie będzie. Wola rządu jest obowiązkową, dla junkrów, 
lll<l mieszczan i dla chłopów niemieckich! 

S. p. Węclewski, komendant artyleryi i śp . Grabski, nie
złolllni żołnierze, którzy do kOlka życia zawsze l wszędzie 
i \V każdym kierunku dla dobra naszego i sercem i głową i rę
ką pracowali. SP. Grabski, to ów slawny inżynier, co się za 
Rraniq wykształciwszy, pola wielu majątków wydrenowal, 
kulturę rolm\ hzewil, śp. Węclewski to Prezes Towarzystwa 
ku wspieraniu U rzędników Gospodarczych i wielu innych, 
Szlachetne cele popierających stowarzyszeli, obaj chętnie 
%awszc lIa każdynI naszylII stawający posterunku; obaj cl!ę
tlli do każdej pracy. To też, gdym ich jako pi"awie ostatnich 
ws,JÓlcZynlIików bitwy miloslawskiej z r. 1848 o jej opis po
'Prosil, natychmiast me życzenie spełnili. Dzięki im za to, 
cześć ich pamięci! 
. Że zaś dotychczasowe opisy pochodzą w znacznej czę
sCi, Mieroslawskiego wyjąwszy, z pióra ludzi, co w bitwie 
llie brali udzialu, albo też tylko swą żółć stronniczą na prze
CiWników wylać chcieli, o co także Mieroslawskiego po.sądza
lny, opisy śp. Grabskiego i śp. Węlewskiego mają dla Ilas 
bardzo wielk'l wartość, bo jak w ewangelii, tylko uczciwą 
SPotYkamy w nich prawdę, a żadnego tendencyjnego, stron
nicze~o, zaczepiaiilCego zabarwienia. Mieszczą też. w sobie 

7* 
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kilka zkąd innąd nieznanych "z.:zel{ólów, i charakteryzują 
ducha czasu! Opis śp. Grabskiego przedstawia nam też uspo
sobienie zacnej, uczciwej szlachty śrec1zkiej, która na pier
wszy brzask wschodzącego wolności slot1ca si·ada na kOt1 i do
wiaduje się, gdzie może być pomocmI. l~ównież i lud wiejski, 
ów szczeropólski lud piastowski, szczerze, a przychylnie jest 
tu odźwierciadlonym. 

Śledźmy jednak jeszcze przebieg bitwy pod/Ul{ źródła 
niemieckiego, podług RotiJenbuq~a: 

Wyruszyły przeciw polskim obozom w KSlążU, Nowern 
mieście nad Wartą i przeciw Milosławiowi 2 odrębne pruskie 
kolumny. Pierwsza z nicli pod dowództwem pułkownika 

v. Brandta składała się z 5 hatalionów, 6 szwadronów i 6 
armat. Armia ta miała zdobyć i zdohyła Ksiąz, Nowe mia
sto, nastepllie miała przejść przez Wartę i wspólnie z drugą 
armią wziąć Mi/osław w dwa ognie. Ta zaś clrur;a armia, 
pod dowództwem jenerała v. Blurnena, przy którym był adju
tantem porucznik v. Thlirnen, wyruszy/a z Powania wprost 
do Miłos/awia, a liczyła 3 bal<lliony, 3 szwadrony I 4 działa, 
czyli razem 2462 ludzi. 

Armia ostatnia jeszcze na 2 była podzieloną części, a 
mianowicie drugi batalion 19 pułku infaderyi pod wodzą ma
jora v. Brodowskicgo (S kompanii kapitanem był Tikelmann, 
8 v. Knorr etc., oficerami byli v. Wedell, v. Weuelstaedt, 
v. Drygajsld, Pallck etc.); trzy kompanie 7-1{0 pulku illfan
teryi poci wodzą pułkownika v. Sclilichtinga, (kapitanem 5 
kompanii bVł v. Seydlitz, 6-tej v. Pelkowski, S-mej Dressler 
v. Scharffenstein, oficerami byli tu v. Kettler, v. Oayette, 
\. Berg etc.) 

100 strzelców 2-giej kompanii S-go batalionu strzelcóW 
PGc! kapitanem v. TIuck, (porucznikiem był v. Dittfurth), 4 
li?iała .'i-te.i brygady artyleryjskiej pod dowództwem porucZ

.lIika v. Oellliorn(2 działa 2-giej konnej kompanii prowadził 
oiicer v .. !agemann, a 2 działa 2-giej piesze.i kompanii pro
wadził ofićer Scliroetter II.) 

l szwadron 4 pulku kirys~rerów pod majorem v. Oan
sauge (oficerem pod nim był v. Studnitz ele), pierwSZY 
szwadron 7-go pułku huzarów pod rotmistrzem v. fraJl
kenberg. 
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Detachemcnt kawaleryi 18 pułku landwery pod oficerem 
l. Wedel. 

WOjska te obozowaly treniey, 
Pierzchnie. Slacilcinie i tei bojowej 
kOlumny. a llIianowicie i 6 pułku 
landwery pod majorem \ kompanią pro-
Wadzil kapitan v. Siegroth. II-tą poru-
cznik v. Schkopp. 12-t<! adiutantem 
hył porucznik v. Conrady, fichtner, v. 
P.ckardtsberg, Beycr, 1'. Karger itd.), drugi szwadron pułku 
ulallów pod rolmislrzelll v. Czełtritz-Neuliaus (oficerami byli 
(u v. Hirschfeldi v. r'riesen) - stala w tym samym czasie 
IV Wrześni załogą, a posunęła się 30 kwietnia rano do Kębło
IVa. Kolumna ta miala Miłoslaw ocl północno-wschodniej 
strony zaczepić, gd,! Blumen od strony południowo-zacho
dniej nali uderzy, ale jej zabiegom rów, a raczej kanał prze
szkOdzi L 

Atak odbył się pocHu;:: 
z miasta. z wyjątkiem 
pOkrYli, cofnęli się przez 
ski.. Nasi waleczni bojownic\" 
Przez dłuższy czas sta~viaii " 
WYkluto. 

cmentarza i 
się dalo. 

milosław-

Koniec zdobycia przez wojska pruskie pafacl!. opisuje 
Rothcnbllrg w Ilastępujący sposób: 

..... Pierwszycll .iuż na scllOdy wchodzących Prusaków 
I\'Ystrzelali [)olacy, ale wnet zdobyto wejście, Polacy bohater
~ko C,mit waiJreJrJ l.oeweJllrJutll") bronili każdegu pietra. każ
dYch schodów. każdego pokOjU. żaden o pardon nie prosjl 
I każdy walczył tak dlłlgo, dopóki od cieć i kul pruskich nie 
IJolegl. .Jnżsię rozlala k 
~adzkach salonów i pohoi, 
~ó\V z najwyższego pięl 
ska rzuciło, a ich śmierć morder-
cZą walkę." 

Zwycięzcy, dodajemy lylko niko-
lllU nic darowali życia. ale potlukli, pulamali także wszelkie 
lI~eble, sprzęty. obrazy. Stól marmurowy w !;,otyckiej sy
Pialni świadczył wymownie o ich waleczności. Wiele też tu , 
-aginęlo kosztowności. \"1 palacu cZllli się zadowolonymI 
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niektórzy z pruskich żołnierzy, to też niepotrzebnie (ilugo 
tli przebywając, lIie wyruszyli wcale pod bór. ~dzie Iwz)·l;y
cie Białbskórskiego z mężllym oddziatem szalę zwycięslwa, 
<I świetnego zwycięstwa, na stronę Polaków przechylilo. 

Początek ucieczki pruskich kirysyerów, a wogóle ucie- . 
ezki Prusaków przedstawi,1 Rothenburg następuJąco: 

Ody rTI<'ljor (lansau!!:e hył pewnym, że mu pomit:dzy 
drogą do Kozubc~, a traktenl do Nowego Miasta pod borem 
stojący Polacy nie sq już lIiebezpiecznymi, postanowił IIde
rzyć na oddziałek polskiej kawaleryi po zachodniej stronie 
traktu noworniejsldego się pojawiąjący. LeCl~ przytoczymy 
tu własne pruskiego porucznika· w tłllmaczeniu słowa : 

.. Major " (Jansau~e nie wahał się ;111 i cliwili. swój, .iak to 
przy takich okolicznościach bywa, rozluźniony szwadroll 
chOĆby tylko częściowo uporzijdkować i przeciw wyrusza
jijcemu z swego stanowiska niepj·zyjacielowi, jeśli ni~ zupel
nie uporządkowany, to przynajl11niej jednij spoistij masę two
rzący, poprowadzić. Tu jednakże nastąpił zwrot w toku 
utarczki CHier abel' trat der WClldepullkt des Gefechtes 
cin".) Gdy ku swemu bowielll spojrzał szwadronowi, spo
strzegł, że większa jego czdć się zwróciła i ku miastu ucie
kała. Zjawiska tego nie było można wówczas wytlól1laczyć. 
\VYSUIlCl\VSZY siG naprzód. kazal Uallsaug"e .,do frontu" za
trąbić, ale hez skutku, ho kirysyerzy dla zgiełku tego sy~na
lu już nie slyszeli, a tei część ich koni, jak to \V takich wy
padkach bywa. rozbiegła sil; z nimi ... (f)obre uniewinnienie!) 

"Gdy się artylerya (prądem IIcieczki porwana) na 
drogę kozubieck<l wydostala, uciekający kirysyerzy naje
chali i roztrLltowali (niederritten) obsługę armat artyleryJ 
pieszei,a obsługę artyleryi konnej w dzikiej ucieczce por
wali z sobą ... " 

Dalej maluje jasnellli farbami J~othellbu rg męstwo prn
sl<iej piechoty, przy Bugajll przez, przeszło godzinę z 1200 
polskimi, dllbeltowemi sztucerami (?) uzbrojollymi strze lcami. 
i 4000 (!!) kosynierami się ścierającej. Widoczną przecież, 
że tu Rothenburga śmiesznie okłamano, bo Polacy ani 12 po
dwójnych sztucerów nic mieli. Ilu zaś po ,· przYbyciu Bialo
skórskiego było polskich strzelców, nie zliczono, bal"{lzobyś
my się przecież przybliżyli do prawdy, gdybyśmy Rothen
bergowi z 1200 ]lolowę utargowali. Owemi zaś pouwójllerni 
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sztllcCr:lllli bylV w zll:lcznej cZGści dllhcltow'c , poJedyflcze 
iuzye śrutowe od IJolowania na szaraki i kuropatwy, choć, 
nic przeczymy, że len i ów z llIajGtnie.iszycli strzelców zdo
byl siC na sztucer, ale zwykle tylko pojedyi'lczy, jakich do 
strzelani:l do tarczy, albo do grubej zwierzyny używano. 

Ody z pola pruskie wojsko 113 Buga.i wyparto, zawrzala 
tutaj krwawa jeszcze bitwa. .lej zakol'Jczenie opisllje Ro
tIJenburg następui'lco: 

"ZaJtJiar pułkownika Schlichtinga odebrania Polakom 
Bugajll Jlie powiódł się. Poległ tli I pruski porroficer, kilku 
(1l1elirere) prostyell żo/nierzy, a oficer Bcyer v. Kargcr zo
$tal ranllyrn. Poprzednio zost,J1i lIa Willllicy, którą od f)lIgaju 
t~'lko tr:lkt odgradzaj, raJlni pruscy oficerowie: Rcstorff 1 

ECkardtshcrg, a poiegIoficer Ficlitner). 
"Wnet przecież walka wiGksze przybral<.J rozmiary. 

Pruscy żolnierze padali jedeJl po dr1l~il11. Padł oficer v. Uth-
111,11111, ,I kapitaJla v . Seidlitza raniono. l~aJlrono tal,że l«Wi
tana TiekelrnaJllla, porucznika v. \Vedeka. podpOrlJC7.1I11':! 
Pallckego, v. Drygaiskiego i \'. Wedelstaeuta. Ponownc Pró
by pruskiej infllllteryi utorowania sobie drogi za POIllOC;! ba
knetów lIie powiodły się, bo na kolumny ze wszystkich stron 
Rrali kul spadal. /.ołnierze w końcu z;lch\\'i;Jii siG i stracili 
oC!lvag<;. Odwrót llył konicc7.ll0ścią nakazany." 

Co uo kapitall<l TickciJlI:lIl11a IHostlljt; pOIllylk<; I(otllcn
hurga, na okładce jego przed nami leżącego dzlclka IlaOC7.IIY 

Świadek, ZlJall\, i zasłll';, OI1\' IJiston·k. Kazilllierl. .JaróciJow-
ski, .i;Jk lIastę;uie: . . 

"Vor dem Vorwerkc nURaj ... wurde cler Hauptmann 
Tickellllluln \'om 19. [nft. r~cgt. verwulJdet" - pisze Rothen
hll rg. - .. Tak nie bylo. jak to podpisany naoczny świadek 
OPOWiedzianego wypadku, zarr,:czy( może. Kapitall Tickel
ąl;JnlJ z 19 pulku piechoty pruskiej wyszedł bez ran~1 z walki 
Ila folwarku RJlga,iu. Przeciwnie, zostal około 5 wieczorem, 
(J(icięly od swoich, otoczollY przez Ilaszych kosynierów lIa 
rYnku l'v\iłoslawskim. Przemówiwszy do nich lIiestósownie 
dobrą polszczyzTlą. odehral od .iedn~go z nich odpowiedź: 
.. Psia krew; to ty Polak n z nami się biłeś'?" i został uderzo
ny lekko kosą w ods/anion,! IYS'1 g/owę. Inne ciosy kos zwró
COne na jego glowe, powstrzymałem ja, zaslaniając go kara
binem i bagnetem, poczem wzięliśmy go do niewoli i ode-
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braliśmy mu szpadę. - Dodać tu jeszcze należy, że walka 
na folwarku Bugaju skof1czyła się wyparciem Prusaków już 
okolo 4-tej godziny po połlldnill. Ścigać Prusaków nie było 
można, bo kawalerya miejscowa Miłosławska hyta zupełnie 
rozprzężona, a kawalerya I-'Ieszewska (szwadron pod do
wództWem Kirkora) znużona do ostateczności poprzednim 
sześciomilowym ma rszem." 

Gdy Polacy Bugaj zdobyli, ciężka ich jeszcze czekala 
praca w pałacu, bo tegóż, podług I(otllenburga, aż 2 kompa
nie broni/y, a mianowicie 8-ma 7-go pu/.ku pod kapitanem 
Dresslerem von Scllarfenstein, a później, na rozkiłz pulko
wnika von Schlichtillga i lO-ta pod kapitanem Kayem. Z ta
kim wszelako zapalem lIacierali tu Polacy, że nie trwało 

ani pół godziny, a wojsko pruskie opuścilo obronny palac. 
Na cmentarzu przy kościele św. Jakóba osadził się ma

jor v. Brodowski z .3-ma kompaJliami 2-go batslionu 19-9o 
pułku piechoty i z sekcyą slrzelców pod kapitanem Tluckem, 
ale i tę siłę Polacy. ju;i. prawie nic dbaiac () komendę. 
z zapalem, gdzie strzały padaly, gromadnie do pracy dążąc, 
wnet z za warownych murów wyparli. 

Wiele tu zdzialali w ll1ieście odcięci przez Prusaków, 
~dy ci z początku Milosław zdobyli, strzelcy polscy. Już od 
cmentarza przy kościele POCZllWSZY, gdzie się tylko ruszyli 
Prusacy, wszędzie ich kule z okien, z dziur w dachach wy
Litych, z 7.a węglów domów i z wyrosłego już za probostwem 
żyta wYIJadające, razily i przerzedzaly. Pomiędzy innymi 
padł tu śmiertelnie rsnny pruski oficer v. Kern. Najdlużej 

bronil się w jakimś lllurowanyrn domu na zachód kościoła 

li iicer v. Oayette, ale gdy i ten dostał kulę w nogę i kilka 
cięć kosą w twarz i grzbiet, odwrót Prusaków stal się ogól
nym. W wrzesillsldej IIlicy zako(lczyli kosynierzy swą 

śmierć szerząq pracę. Straszne tam byly od kos rany. Po
między ciężko rannymi .. znaleziono także kapitsna v. Knorra. 
r~othellb11rg wszelako tylko tu 40-50 ofiar kosy liczy, a w 
kof1cu tylko 12 poległych Prusaków. 

By stan armii prusl<iej po bitwie scharakteryzować, 
posłużymy się znów słowa111i r~otllel1burga w tłómaczeniu: 

"Tutai (w bliskości wiatraków) stały cl7.iab artyleryi pie
szej w ciągle się zwiększającym tlumie infanterzystów, któ
rzy z walki uchodząc, pomimo stara(l poiedyf1czych ofice-
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rów nie chcieli znów przeciw miastu wyruszyć. Gdy się już 
nieszczęśliwa wal ka w Mi/os/awiu skończyla i już się osta
tnia kompania na pole wydostala, starał się pułkownik von 
Schlichting rozsypane, pomiędzy sobą pomieszane, nieregu
larne tłumy tworzące wojsko uporządkować" ... 

Uchodzenie Prusaków odbv!o się zupełnie bez naczelnej 
komendy. Major Bomsdorf usz~d! do \Vrześni; inne oddzia
ły dotar1y do Szlachcina. Pier/cllllu, ŹreIlicv i Olszowa. J e
nera! Blumen dopiero w Srodzie się oparł, gdzie się naza
jutrz cała armia zwyciężona zehrała. 

Zwycięzcy Polacy mogli znieść zupełnie niektóre ku 
Srodzie ucieka.iące oddziały, mogli zabrać armaty artyleryi 
pieszej, gdyby byli ścigali uciekającego wroga i obsadzili 
brzeg winnogórsldego boru, ale chodziło im tylko o zwycię
~two. celem ocalenia honill'lI. a brz)fdzili się niepotrzebnym 
krwi rozlewem. 

Straty pruskie zestawia \V końcu Rothenburg nastę
Pująco: 

Pruska armia straci/a tu wogóle ( .. hatte im Ganzen 
verloren") 17 oficerów, 20 pOdoficerów i 189 zwyczajnych 
żołnierzy. Straty wszelako, przez ulanów i huzarów ponie
sione, nie były ·Rothenburgowi znane, a hyly też znaczne. 

Z artylerzystów tylko bombardier Eheleben ciężką od
niósł ranę. 

Kirysyerzy, którzy, hr. Mielżyńskiego i łiaydesa pora
niwszy, następnie hitwę na korzyść Polaków przechylili, 
nrrtwie też żadnej nie ponieśli straty. Pad I im tylko kol'I pod 
tlansaugern w rowie. podczas ucie~zki a jedell podoficer i 4 
Prostych żołnierzy poniosło rany, lecz niewiadomo przy ja
kiej sposobności. 

Jeśli posluchamy ~<1dów Rothenbllrgn, to Mieroslawski 
Zdolniejszym dowódzen nam ~i~ przedstawi, jak .ieneral von 
Blumen. Mierosławskiemu, pomijając mniejsze lIsterki przy 
UstawianiII bojowych oddziałów, zarzuca Rothenourg dwa 
Wielkie błędy, a miallOwicie, że nie zniósl pruskiego oddziału, 
k~óry prawie 2 godziny wcześniej do Kęhłowa przybył, jak 
~lę Prusacy od Winnogóry pokazali, a powtóre, że nie ścigał 
I nie rozbił w puch, lasem winnogórskirn się posługując, ucie
kającego kil Srodzie pruskiego wojska. Nie zamierznjąc by
nąimnie.i bronić Mierosławskiego wogólc, tli l)rzecicż r1<l zllanic 
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Rothenburga zgodzić się nie możemy. Ze stallowiska walcz'l
cego i swego przeciwnika zgnieść, zmiażdżyć pragnącego 

'Lołnierza, ma Rothenburg słuszność, ale przecież Polacy, 
pragnąc tylko swego honoru, gdylJv ich zaczepiollo, hronić. 
lIie chcieli bynajmniej być zaczepll,l stroną. ltąd te?, lIie ZIlie
śli odosobnionego \\. Kębłowie pruskiego oddzialku. Gdy zaś 

zwvciężyli i w ten sposób zamierzonego dopięli celu, okazali 
~wa żywotność, uratowali honor, ale o wyzyskaniu w ll1or
ucr..:zym cel II zwycięztwa nikt nie marzył. Zwycięztwo było 

zHllełntlll i świetncm, ale zwycięzcą nic hył tli Mierosławski. 
!.ylko Eklloskórski. Prawda, że Mieroslawslci sprowadził tli 
dotąd GarczY(lskiego i Białoskórskiego, ale gdyby tenże nie 
byl nie tylko w swoiell podkomendnych żołnierzach, ale i w 
!"f,zlitkach Mierosławskiego rozbud7-ił zapału, gdyby nie by! 
walce praktycznego nadał kierunku,teorye strategiczne Mie
rosławskiego z posuwalnel1li przed kosynicrallli plecionkami, 
czyli koszami, nie byłyby dopięły celu. Mierosławski, jak i je
nerał Blumen, malo wpływali na los bitwy. Przcbieg tako
wej przeważnie zależał od ]«lpitanów i oficerów, a nawet od 
żołnierzy samyell. Ze zaś Polacy wyraźniej cwli i lepiej wie
dzieli, o co walczą, walczyli mężniej i zwyciężyli. 

Główny, a pozornie słuszny zarzut. jaki jencrała Blu
mena ze strony r~otl!enbun~a spotvl<a. jest tCIl. że uic czekał 
na przybycie od Książa Brandta, ale czy opozlllcuie siG 
I1rand!a nie było też może tegoż winą? Gdyby, pobiwszy 
dnia poprzedniego (29 kwietnia) w Książu Polaków, nie by! 
się zbyt długo swym tryumfern napawał i zbyt gorliwie 
gniótł zwalczonych, byłby mógł równocześnie z Blulllenem 
Mi/ostaw z przeciwnej strony zaatakować i z\vyciężyć t:1kże. 
T3y/ on już tu dotąd w drodze, ale Pan nóg go wstrzyma!. 
Opowiadają tu, że na pierwsze strzały pruskie, llciel\! od 
cmentarza maleńki oddziałek kawalcryi polskiej i uie zatrzy
ma/ się prędzej, aż n:1 Brzeczce, ua kOłku lasu Iniłosławskic
go. Straż zaś przednia Brandta, już się wówczas zWitowa 
wysunąwszy, spostrzegła naszycI! ucikinierów i raportowa/a 
swemu wodzowi, że od Miłosławia zbliż:1 się polskie wojsko. 
Brandt słysząc strzały arrnatnie, przypuszczał, że pobiwszy 
Blurnena przeciw niemu się kierują Polacy i cofn<jl się. 

Wyzyskując Rothenburga, przytoczymy jeszcze jego 
zdallie o kosynierach w czasie odwrotu pruskiego. 
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.,Zmęczonycli, całkiem przemoczonych, ciężko opako
Wanych żołnierzy, którzy nie mieli już czasu do nabijania 
broni, dopędzali na porozrywanym bruku i na porozrzuca
nem drzewie lekko ubrani, bosi kosynierzy i obalali ich w 
ty/ i mordowali kosami." Dy/a to więc w czasie bitwy goni
twa, a że konie kawaleryi pruskiej spieszniej ucieka/y, prę
dzej biegły, owi hosi kosynierzy dogonić ich nie mogli, a 
stąd kawalerya pruska bardzo male pozornie poniosla straty. 
Przewa~i Iiczebne.i po stronie polskiej nie bylo tu ani po 
przybycill F3iałoskórskiego wcale, a jeśliby była, to sądzimy, 
iż regularny żolnierz z dobrą palną, bagnetem zaopatrzoną 
bronią powinien kilkI! zwalczyć kosynierów, choć ci Ila bo
saka wojowali. 

W każdym razic Mi/osl,1\v i 50k%wo, to LIwie zaszczyt
nie o walecznOści Polaków świadczące miejscowości. Woj
sko rJrllskie dobrzc bylo wyćwiczone, dobrych miało ofice
rów, dobre ulllllndurowallie i bro(I znakomitą. Polacy zaś 
nosłnp:iwali się. o kilklldziesięcill tarczowych sztllcerach 
nie mówiąc, llIyśli wskiemi -tylko ilintallli i kosami , ale 
Wszelkie braki wyna:;;radz<lła tu Illilość kraju i poczucie 
Wobec Ojczyzny obowiązkll. 

, Powyższe przedstawienie przebiegu bitwy pod Milo
slawiem nie wyczerpuje bynajmniej materyi, ale ma być z 
PIlIskiego źródła zaczerpniętem uzupełnieniem opisów Mie
rosławskiego, Moraczcwskiego, Węclewskiego, Grabskiego 
itd. Liczhę poległych w Milosławiu i pod Milos/awiem Pola
ków dokładnie, Jllniemam, oznaczyć możemy. Dnia bowiem 
l maja pochował ksiądz (ale nie Dembillski, bo ten podobno 
już nie żył; sam siQ przed sąd Boży za zdradę Ojczyzny sta
wil, lecz zacny proboszcz winnogórski, ks. Tyc) 33 bohate
rów, a przYIla.imniej kszcze 17 wskutek ran w następnych 
dniach urnarło, zwłaszcza że ich Prusacy do Miłosławia po
WrÓCiwszy. koilJaliii \V lazarecie dohijali. 1) Źródło, z którego 
te liczby czerpię, nie jest IlOlskiem i twierdzi, że tylko 12 
PrUskich żołnierzy na placu boju pozostało, bo resztę na wo
zacli z'lbrano. Udy tak pl'llski ubytek pomniejsza. nie przy-
1l1lSZCZ<lIlI. by to sanlO z polskim zrobiło. . 

') Frcischaar fiir Poleli. N;\I'hl r;i~lich{'s idler dic Schl"cht bci flli-
loslil\\' VOIl eillem AllgCJ)ZCll~(' lI. 
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N;lszycll poległych w wspólnym grohie pochowano, a 
t1oł ,\czo IIO do lIich także pruskich żolnierzy, katolików. Mo
g ila ta znajdowala s ię na południowym, ku pałacowi zw ró
conym brzegu cmelltarza przy kościele św. Jakóba. Późuiej 
kazał śp. Seweryu hr. MiełżY'lski kości wsz~'stkic" bohaterów 
zg romadzić 11<1 południowo zachodnim narożuiku cmeutarza, 
gdzie figura św. WawrzYlka stoi, o które.i w innelll miejscu 
pi szcmy, ale c iała jeszcze nie zupełnie byty zbutwiałe, dla 
czego od swego zamiaru odstąpi/", W r. 1898 na obchód 50 
rocznicy bitwy, pięknie tę mogiłę, w głównej części po za 
cmclltarzem Icź'IC<l, otoczono pot!nlllrowallemi żelaznemi 

kiltem! sztaclletami, które kilkaset talarów kosztowa/y. 
Koszta te ponios !o w potowic Illiloslawskie Kółko amatorskie, 
a w połowic pokr~r ł je p. Koscielski, dziedzic dóbr mi/osław
skiell. 

Spisu poległyciI rodaków uie zlIaleźliśl1lY IV lI1etrykacll 
IIl1lal'lycll, bo Miloslaw nie miał wówczas duszpasterza. 

Ulllarłych z poniesionych w hitwic rnn spotknliŚII1Y \II 

r. 10-'10 II' księgncll kościelnycli miloslawskich unstępuj<\-:ycll 

IJohaterów: 

I) Koszkowski NapoleolI ") kupi ec will z l)nzllallia, ;-3() lat 
sta ry. Umarl l maja. 

2) Sl11olil"tski Tadeusz. ::;2 lat stary. Illnar! 3 Iuaj;]. 

:ll IJt<lszyl"tski Wawrzyniec, ;)4 letlli rohotnik z Wr7.cślli . 

UllIarl 4 maja. 

4) I'I'Iskowski frallciszek z ,Ji/o);[)wa" \V obwodi'.ie plc
~zcwskill1, 30 lat stary, umarł 18 maja. 

5) l~óżyc ki Józef z 2erkowa, 24 lat stary. IIITIar! 26 1I1aja. 
(») Tei1órzewski Michał, ") pisarz pllblicZlly IV sądzie 

Dłockilll w Królestwie Pniskiem. 28 lat starv. umarł 4 
C7.erwc~. 

7) I\orl<owski .lakóh, ohcrzysta.;l<) Jat st;.try. IImar! 
9 czerwca. 

1") Hardvch \),IawrzYllicc. służClcy z JanÓwca. ol>wodll 
\I ,\g" rowiecl,iego, 28 lat stary, umarł 8 czerwca. 

"..') i) l' I 'Szbl\\",..;killl N. \\'~p ll t llill;1 Llk /,C' l'vl (l t.t~ .. oa SlroniC' 2:.V cz/;;ci 
J I .. I ' rzedł a ! Izc k po IHi ł~~ ( · ie ." 

'1) Br;.lt T c!JorZl'\\':-i I,icgu S l;mi:-;I; , \\'; I. 
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9)Ouenther Julian, alllmllUS y:imnazyum POZI1~II'lskiego, 
19 lat stary. umarl 19 czerwca. 

lO) Lacz~'i'lski Woiciccll. ") szewc z Poznania. 1I1l1arl 
26-go czerwca. 

II) Jcwasil"tski Nikodem. 19 letni mlouzielliec. llllwrl \\ 
skutek ran w piersi. 

12) Ostrowski Karól, 2:-:> 1,,1 stary. Ulnarl 14 lipca. 
1.3) Modzelewski Hipolit. :15 lat stary. 1I1l1,lrl 19 lipca. 
14) Masłowski Jan. 24 lat stary. Ulllal'1 Z sierpni;). 
Mogiła jego z nagrobkiem znajduje się, jak to w stó-

SOwncm llIiejsclI uwydatniamy, na cmentarzu za miastem. 

Podług metryk zmarłYCh w parafii winnogórskiej zakO{l
(;zyli życic w sklltek ran z d. 30 kwietnia 1848 w Starkówcu 
u f)rwęskicll: 

J,'i) FUlltowicz J~llacy;:),'i lat stary. dyrektor cukrowni \\ 
dobrach lir. J)zier!uszyckiego, a odznaczajq,cy się odwagq i 
rozwagi{ porucznik strzelców polskich. Śp. Scwer)'n In. Miel
żYt\ski zajął się jego pogrzebem i kazal na jego trulllnie przy
nlocować tablicę z odnośnym napisem. SP. ks. prob. Tu
jOdziecki wypowiedział tak gonlcą i piękną mowę pogrzebo
wą, że wszystkich zentuzyazmował i rozczulił słuchaczy. 

Pomiędzy innellli byf \V mowie pogrzebowej znakomity ustęp, 
gdzie kaznodzieja odzywa się clo nieboszczyka, że mu za
zdrości pięknego żywota i chwalebnej za ojczyznę śmierci. 
Lecz coza ironia losu! Jeszcze za życia ks. Tu/., gdy zwloki 
śp. Seweryna MielżYl;skiego za kaplicą cmentarzową wYC7.e
kUjąc, w kościele w ziell\i pod ciIórem spoczywaly, zapra
~nęla wdowa po śp. lrl81ar7.1I Kaplillskim, by cialo zmarlego 
Jej męża razem z cialem śp. S. M ieJżyi'lskiego do kaplicy, 
która jeszcze nie była wyko(\czoną, pomieszczono, musiano 
k więc tymczasowo IW cmentarzu złożyć. I wykopano im 
grób, gdzie śp. fotltowicz był pochowanym i zaniepokojono 
kości śp. zaslużonego bohatera. 

W Starkówcn też ziemską zakolkzyl pielgr7.Vlllkt; \\. 
skutek ran d. 7 czerwca waleczny 

16) Kunowsld J8kób, 4,'i lat stary. kapitan \\'oisk pol
skich. 

, Wdowa po ,.im J6zef~ była d. 26. JV. liS w ",ielkiej. jak nalll 
donOSiła. nędzy. 
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Nim do wyliczcni<i poległych na pl<icll boju boli<ite
I'ÓW przystąpimy, kilka slów o tutejszYIIJ lazarecie wypo
wiedzieć wypada. 

Nikt tu przecl bitwą o t<ikiej instytllcyi, jnk laznret, nie 
DOlllyślał, nie było przeto żadnych przygotowa(l. S. p. Se
weryn hl'. Mielżyilski sa rn był rannym, godna jego ma/żonka 
Iii m sit: zaj,jć I11l1siala i z Cli rustowa do (Jultów go przewiozla, 
główny zarz<ldzca clóbrmiloslawskicil, Haydes, także był 
rannYlll, księdza w parafii wcale nie bylo, któż więe miał sit: 
urządzeniem lazaretu zająć, zwłaszcza, że nas tąpita groza 
rewizyi, aresztow,U'l i prześlac]owa(l. a ll1ieszczailstwo ZI1(;
kane i zubożone rade było, że żyło. Leez jak przed bitwą 

caly tutejszy obóz z ochotników siC skladał, tak po bitwie l i
czne grono siostrzyc, przez Ilikogo nie powoływanych i nie
wzywanych z szarpiami i banda7.ami do kojenia <iczkołwiek 
chlubnych, <ile cit:żkich rml, 0cliotniczo się stawi/o. l nie bały 
się grożnych bagnetów, nie bil/Y si!;; niewygód i nieprzyjem
ności, ale jako miłosierdzia siostry, jako duszy i ciala bólu 
koicielki, istne Znicz<i kap/anki sit: spiesznie znalaz/y. Zaię/y 
się też zaraz znoszeniem rannych do palacu, na probostwo, 
do dOTllu ll<Jprzcciw kościoła, IW Bugaj i td., a gdy się ro
zesz/a wieść, że r,lllni uez wzgl<;dll Ila rany, będą natych
miast karani, 'przewozily ich du 1e7.'lcego 1l<J UIJOCZIl ku gr;J
nicy, ku Pyzdl"Orn, Chrustowa. 

Czasclll drobne, Inało na pozór ZIl<Jczqce szczegóły, 

wielce sir; okazllj<1 z,Jjl11l1j'lcenli, a Jlawet w<JżJlell1i, to kż 

pozwolimy sobie przytoczyć urywek listu szlachetnej panny 
NeYlllall, która z calem p oświ<;cellieJ11 picl<;gnow<lniu rannycli 
lutejszych s ię odda/a: 

" ... . kto w bitwie pol egł nic wiem, alc IV lazarecie 
umarli: 

Fontowic'lo, piclęgIIOW,UI)' przez siostrę Mikowską, 

Tchorzewski Micllal, którego jrl IJli ędzy innymi do-
glądałam, 

Modzelewski, 
Ginter, 

17) Ik Jean z Kalisza. ostatJli dwaj l11łode cIJl/)Jlc~! 
i wielu inJlych, któr~rcli nie panli<;talll. 

Kazimierzowi BloeiszewskiclJJu ud.i<;to JJog!;; za kolanellJ. 
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.la przyjechalam zaraz \,0 bitwie, szukając brata, który 
jako m/ouy ch/opiec uciek/ z szkól z Poznania do powsta
lIii), ale już by/ wyszedl z wojskiem pod Wrzesni,!. 

1:3y/ burlIlistrzem MrówczYIlski. Zasta/am wielki nie
ład. l~anni byli pomieszczelli po różnych domach razem z 
Prusakami, a wojska pruskicgo walęsało się jeszcze dosyć. 
Blisko folwarku byl uomck pod słomą, w którym mieszka! 
leśniczy Nowacki, alc się z iamilią wyniósl. Tam leżeli ranni: 
K. IJ/ociszewski, M. Tchórzewski, St. Węclewski, Lipiński, 
który później poszed/ do Węgier i Prusak z przeciętą cza
sZk<l, aż mu mózg wyszeul. Nie bylo nikogo, więc tylko wo
dą ohldada/alll rany i o pożywienie się starałąm. Lecz to 

Kościół katolicki ". Mirosławlu. 

krótko tr'walo, bo co moment ktoś przychodził, że Prusacy 
Wraca.ią z poci Wrześni i będą p:.llić, co llapotkają. Ogromny 
POwst:l1 lamcnt pomicdzy rannymi; którzy się po części z 
nlicjsc;) ruszyć nic l1łog-li. WiGc posłałam na folwark, kaza
lalll do wozów zaprzęgać i Ivywiozhlln chorych do Cłlru
stawa, gdzie lllieszkal główny rządzca p. Haydcs. Pa(lstwo 
liaYt!cs pomieścili choryell, jak mogli i ja z p. Niemoiewską 
Aniel,!, br~ltanłq śp. starościllY Miclżyr"lskiej, zostalyśmy 
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I)!'ZY niell. Byłyśmy tu zupełnie bez pomocy lekarskiej, "le 
;;uy ś. p. Seweryna hr. lV\ielżYI'lskiego 00 (luftów. do pp. 
Ostrowskich wywieziono, OCZYSZC7.0ll0 z krwi i resztek przez 
Prusaków potrzaskanyell mebli etc., miłoslawski pa/ac, urzą
dzollo w nim lazaret, dok;td i ranllycll z Cllrustowa przewio
zlyśll1Y. lJo lego lazaretu dojeżdżal najpierw Or. Macic,i , 
KalHlści(lski z Srody, potem przyjecha/o uwóeh doktoróW 
emigrantów, SIIlOlil'lski i .Jczierski, lecz po kilku (?) tygo
dniach wYPCdzili ich Prusacy. Obecllie osiedlil się w laza
recie na stałe lIajzacnicjszy dr. ClIIIOW z Trzerneszna i pra
cowa ł tutaj aż clo rozwiązallia lazaretu. 7.. kohiet była panna 
KorS"K, która całe gospodarstwo prowadzila. 'Do chorych 
do,ie'l.dż;dy pp. E. SC/.alliecka i B. Moraczewska. Stale zaś 
pielęgnowały tychże: Marya Bolewska, Tekla J)obrl..yliska, 
palli Kosl..l<o\\'ska l.. Bukowieel,ich, p. Aniela KolanolVska. 
(poszła później za Antoniego l~osego) i p. Augustyna Za
błocka." 

Z wystosowanego t"kże do mnie listu p. drowej Elżbiety 
z l301ewskicIJ Sztamowej, siostry i wspó/pracowniczki w la
z;jrecic l11iloslawskillJ, WSPOIIIJJi<lnej [)<lrIny Maryi 1301ew
skiej, wyjnJuj(,: jeszcze te sZCl.cgóly, 'l.e laz"re( miloslaw
ski, jak i wszystkie inJJe, był pod głównym zarzqdem \V la
zarecie śrernskilll zaJJJieszku.iącej Emilii Sczanieckiej, że da
lej wybitne stallowisko IV lazarecie milosławskil1J zajlJlowa
ła tamtejsza rządczyni pałacowa, gorąca patryotka, a nic
strudzona pracownica p. OramifIska, na której mogile hr. 
MielżY(lsCY nagrobek postawili. 

P. dr. Sztalllowa pisze lIalll dalej, że w wspólne.i lIlilo
sI<.! wskiei lJIogilc dwóch wybitnych bohaterów lIił wieczlIY 
sPoczYllek z/ożono, a mianowicie: 

18) Staniewicza fłoryana, 
1\» Unruga Llldwika. 

Obaj ci goqcy patryoci na wiecznet II nas zas/użyli pa
lIiit;ć, obaj też nic [)o,icdYI'Iczo, ale w towarzystwie braci po-
57.li po śIrlien~ bolwterską. Za nimi też w r. 1863 [)odążyli lIa 
lono Boskie waleczni i zasłużeni dla dobra ogólnego rodzeni 
bracia. 

ZaiIn[)rowizowany w zrujllowallyl1J przez wojsko pru
ski" 11:113CII IIJiłos/;!wsldm l;Jz;JTet, \\'icln rannym uratował 
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ŻYcic, a była to zasługa szlachetnych dozorczyń i opiekunek 
chorych, Polek, jako i zasługa lekarzy. Więcej jak tysiące 
lI1arek było wurte proste, a szczere podziękowanie, jakie dr. 
Cunow od swych pacyentów odebrał. Dr. Cunowowi zjeż
dżali z Śremu do pomocy, jak "Praca" donosi, także dr. 
I3rawacki i aptekarz Chrzanowski. 

Pomiędzy rannymi Polakami leżeli także ranni Pru
sacy. Przeciwników z pola bitwy godzil tu ból, lączyła wspól
lIa niedola. a ani lekarze, ani panie dozorczynie nie robily 
między rannymi żadnej różnicy. Nie troszczono się o to, kto 
Polak, a kto Niemiec, ale tylko w jaki sposób jednemu i dru
!(iemu IV cierpielliach ulżyćby można, jakby go od śmierci, 
lUb kalectwa można obronić. Nie rozpisując się o tej spra
wie obszerniej, przytoczymy tylko znajdujące się na stro
nie III, tomu I. "Pism ks. Jana Koźmiana, kanonika etc." 
notatkę: 

"Ranni żołnierze pruscy zostali w lazaretach polskich 
otoczeni jak najtroskliwszą pieczą, świadczy o tem list jene
rala Blumena do pana Snowackiego, komendanta placu 
w Miłoslawiu: 

""Dziękuję panu z głębi serca - pisze jenerał - za 
doniesienie mi o pelnem ludzkości postępowaniu względem 
rannych i niewolników naszych, i zaznaczam, że tak mnie, 
jak każdemu Prusakowi, chodzić będzie o to, żeby się wy
Placić lagodnością d la niewolników i rannych polskich." 

Jenerał Blumen pisał w dobrej wierze, wszakże jego 
obietnice spelz/y na niczem. Nawet urządzanie lazaretów 
Polskich trudności napotkało, a jenerał Colomb kazał odje
chać dwom doktorom, którzy jednego z lazaretów doglądali, 
POsądzając ich wskutek jakiegoś doniesienia, że są emisaryu
szami politycznymi. 

Lecz wróćmy do ofiar bitwy z 30 kwietnia 1848. 
W księgacli kościelnych miłoslawskich pomieszczono 

Później następujące sepultury : 
20) Alejski Franciszek, zapisany d. 21 listopada 1853, ja

ko POległy na mocy protokółu sądowego w Stęszewie wy
gotowanego, 

21) Janicki Jan, 40 letni szewc, zapisany jako poległy 
lia mocy zeznalI mieszczan tutejszych, 

22) Malczewski Józef, służący, także na llIocy ze: : ::;1'1 
tutejszych mieszczan. 

8 
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23) Kołodziejewski, szewc z Koi.mina, poległ pOdług ze
zllallia weterana z r. 1848, zmarego pasiecznika p. KoIac
kiego, 

2e l) 1'1'1 il ski Antoni, szewc z Poznania, a brat W incelI
tego Mil~kieg(), który w r. 1848 pod Srernem I Rogalinem 
walczyi. SyJleJll le).!oż iest J'euakt()[" p. llcrilaru Milski. 1<;111-
Jltgo Antoniego Milskiego pielęgnowała p. Zicnl<owicz, d<l
wnieisza wł<lścicielka \Viktoryi-P<lrku w POZIlaniu. 

l.lodlug zezna(J zlllarlycll jU7. w Miloslawiu IVctera
IIÓW z r. 1848, a mianowicie: Ś. p. J3oreckiego, Ś. p. Wilail
ua i Ś. p. St<!nisławskiego, który nogt: \V bitwie stracil, pole
gli dalej: 

25) iVlarszałkiewicz Filip, kowal zMilosławia, 
2G) Zyskawi(lski, syn owczarza z Krółestwa, 

27) BorZ\'I'lski, obyw<ltel z Mi/osławia, 

28) l-ieli(lski. p/ócicl1llik z g';ił<;zclVskil'i kololiii, 
2(J) l)yszliJ'ISki, gospodarz I. ClilellOwa, 
JO) I(ozieras, kOllJ10Wodny przy ilrtyleryL Kula ar-

11l,ltnia urwała rnu nORt;. UllLarł \V czasie bitwy na upływ 
krwi, 

31) fa gOI'lski, pisarz z Bugn,ia, 
32) Ciężko byl rallllylll w p,l/acu feliks '<akowsl<i, PO

ulug zeznania syna jego. 

33) l~anllYI11 byl także LeollRzepecki, pOdług zeznalli:1 
rodziny. Leon I(zcpecki, wyleczywszy się trochę, byl gu
we 1'11 e re 111 w okolicy Milos/awia i zaginął bez śladu. MożebY 
kt(ny zzacnycll Jlaszycli kapłanów, móg! ,iego śmierć \V ksi\;
gach kościelnycli stwierdzić? 

:14) Znaczllie też na polu bo.iowelll za Bugajem POl"il
hali Prusacy Ś, p, Wladyslawa Kosi(lsl,iego, bylego dzied"i
ca Targowej Górki, który lIastępnie w organizacyi ruchu 
\I' r. 1063 \\'~I;i.lIe zaj1l1ował stanowisko. 

Pragn'lc ile l11ożności uzupełnić spis poległych tu \\ 
r. I t>48, wystósowałelll w wszystkich naszych pismach proś
bę do ludzi dobrej woli, by mi zechcieli podawać odnośne 
nal.wiska, ale płon zebrałem bardzo maly, Prośbę tę i w tyJl1 
artykuliku pOIlilwianI. Oddajmy mężom, co się dla dobra 
ogólnego poświęcili, cześć przynależn'l, a poznajmy ich 
\l rzed Cli' szys lkiem. 
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Przecież dzieciom i krewnym poległych powinno o to 
r;hOtlzić, by stratę. by ofiarę, którą dla Ojczyzny ponieśli, ro
dacy poznali i uznali! 

Udawałem się też z prośbą o komunikowanie mi naz
wisk swych towarzyszy do weteranów z bitwy tutejszej i tu 
kilka n<lZwisk odebrałem. Pisajem pomięd zy innymi także 
do weterana p. D. C. w Poznaniu, obiecując mu za każde 
nazwisko wynagrodzenie. P. D. C. był w wielkiej potrzebie, 
szczerze się więc mem poleceniem zajął, ale go okłamywano. 
POdal mi 97 nazwisk w bitwie poległych, a przecież tylko 
33 pochowano. Z jego więc spisu skorzystać nie moglem. 

Przypatrując się wydarzeniom z r. 1848, mimo woli 
stawiam sobie pytanie: jak mogło przyjść do bitwy pod 
I<siążem i Miloslawiern, kiedy kOl1wencya, jaką Polacy 
z wysłannikiem rz,-\du, z jenerałem Willisenem zawarli, ta
kiej ostateczności nie dopuszczała? A kto ją zlamał, rozu
tnie się, lIlówią Nicmcy, że Polacy przeciw temu ważnemu 
Układowi wystąpili. Tymczasem Polacy stósownie do żąda
nia pruskiego rozwiązali obozy w Wrześni, w Pleszewie itd . 
i dopiero, gdy pruskie kule ich dziesiątkowaly, zaczęli na do
bre się bronić. Jagnie zmącilo wilkowi wodę, choć po za 
nim w strumyku wodę piło! 

Wrogi nam bardzo jenerał Colomb twierdzil stanowczo, 
Że Wszędzie pierwszc strzały zc strony Polaków padły. Co-
10mb był ojcem twierdze!'] dzisiejszych hakatystów, którzy 
to tylko się bronią, gdy my niemieckość zaczepiamy. 
DZielną przecież odprawę dal mu Władysław KościeIski w 
broszurce: "Widerlegung der oificiellen Nachweisung des 
General von Colom b, den Bruch der Convention vom II-ten 
Ąpril betreffelld".*) 

Mówiąc o 1'. 1848, o zachowaniu się ŻydÓW w Miłosla
Wiu wspomnieć należy. Nie mogli oni tu po bitwie tak try
Ul11fować, jak to w Książu czynili, bo tu przecież Polacy 
ZWYCiężyli. W Książu plwali i uderzali na ubezwładnio
nYch polskich jeńców, tu się pokryli . Ale podczas obozowania 
~~ Milosławiu Polaków, byli bardzo czynnymi. Z naszymi ro-

k *) Pisma ks. Jana Koźmiana. Tom l. Strona 108. - Pisma ks. 
b~no"ika Koźmiana są nieoce"ionem źródłem dla badaczy układów i za

leg6w rZ'ldu pruskiego w r. 1848. 

8 
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bili geszefta, guy tylko coś zarobić mogli, ale zawsze pop;e
rali pruską stronę, bo byli pewni, że ta ostatecznie zwycię
ży. I(ozpijanie dla zarobku kosynierów też do ich Il<.lleżalo 

czynności, a że w takim razie łatwo przychodzi do nieporo
:llIlllicll, nic uziwncgo, iż naraz t/um kosynierski przeciw ży
dOfil się oburzył i powstał. Zaczęli już rabować, ale szla
chetny kap/all, ks. proboszcz Tyc z Winnogóry wspólnie z 
komendantem J)lacLl, zacnyiTI Antollim Grabskim z 1~lIsihorza 
powst rz yma li od grabieży tłlllll ciefllny i uspokoili go. Ze 
ciernlla llIasa kosynierów, rozmaitych maroderów, a wre
szcic także czepiai'lcych się oboZll włóczęgów na żydach się 
u~ścić i icll ograbiać zamierza/a, że już nawet tę zbrodnię 

,;fleln iać rozpoczęła i byłaby prawdopodobnie całe miasto 
,;p lądrowała, zaprzeczyć nic rnożemy, stanowczo przeclez 
jako kłalllstwo i to bezczelne kłamstwo, piętnujemy dodatki 
Wulke'go i illnych J)olakożerczych lendencyjnych historyków 
:J zbezczeszczeniu i zamordowaniu córki rabina etc. l3y za
chowallie się żyu(JlV w r. lil48 podczas obozowiska miloslaw
skiegn scllarakleryzować, przytoczę drugi fakt: 

(]uy się strzelcy, za Irlalo mając brOili palIIej, dow iauy
wali o lalww;I, lIaradził im jeuen z żydów, że lIaulesniczy 
II' Czeszewie, Niellliec, lila parę sztucerów i duheltówek. 
UcieszeIIi IIrZ;td7,ili ]lO tę brol'l wypra\vę, alc ów illl życzliwy 
żyd przed lIiiIIi UO Czeszewn pojechał i nadleslliczego prze
strzegł. Sprawa sit; wyd<.lln. Żyda lIa lipie w bliskości apteki 
powieszollo. lecz zaraz go urznięto i do jego ślI1ierci mięso od 
niego kupowallo. 

Tuk senno mszczollo się lIa żydach, którzy w Książll 

lik rywa.iącycli się po przegranej bitwie !lowst,lIków katowali. 
wO,isku prllskielnu z rauości.t wydawali i naci nimi się pastwi
li. Najwi<,:kszellllJ tal<ielllll gcszefciarzowi politycznemu cala 
szlachta z pod Książ:t sprzedawała zboże, wPlIszcz<.lła go do 
swych mieszka(I, do grolla swej rodzillY i taili mu, chcąc 

czasal1li od lliego pożyczyć picllięuzy, grzccwości prawi la . 
Żyd sit;: 1I<1c1Ylllał i z pewności" J)llIł znowu \Ii myśli lIa .. die 
elclldell POllliscllCII szlachcices". Wdzięczna przecież ta 
szlacllta w\'g illc:ła zlIpełnie i ż~' Liek ulllar!. Taki to objaw d:d
siejszei Nelllesis!! 

/)nia 30 kw~etllia JR9S r. obcllodził Milosław 50 roczni
cę bitwy tutejszej. Byla to haruzo skrolllll<.l, ale i bardzo po-
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Ważna lIroczystość! Przygotowali na nią nie' by lo żadnych. 
TYlko Illog-ih:. która dawniej IV zlIaczlle.i części. \V obwodzie 
Cmentarza koście!negosi<;: zn<l.idowała, ale, przez później.
Sze ullorz<jdkowanie i ogrodzenie cmentarza, na końskie tar
gowisko wystawała, otoczono kutemi żelainemi sztachetami. 
Na podmurowanie i filary tyclI sztachet dostawił cegieł pan 
Józef lIr. MielżyI'lski z [wlla. Murarze zaś i ślusarze odebrali 
1739 I11k. 8S fen. Na kwotę tę złożyło Kółko amatorskie 
893,56 mk .. a p. Józef Kościeiski 846,29 mk. Projekt wieczy
stegO ogrodzenia ~iejsca spoczynku naszycI! bohatcrów po
cia! RadllY miejski, p. Tomasz Monarszyński. 

Uroczystość, o której wspominamy, rozpoczęła się so
lennem żalobnem llahożei'lstwem, przy pięknem splewie 
chóru Kółka śpiew<lckiego w Milosławiu pod bntutą dyry
genta, p . .J<lna Cz.an;zy.llskiego. Po castrIlm ' doloris wyszła 
na .ClllCl)ta.rz kościelny procesya 7. otoczonym ' kilku kapła
nami ks. celehransem Kuleszą,' prohoszC7.em miejscowym, 
dziekanem. rzeczywistym szambelanem . Ojca św., prezesem 
POWiatowcgo Towarzystwa Naukowej Pomocy i Wyborcze
go. Przy [loświęceniu grobów, odprawiano rytuatem przepi-
sane modlitwy. . 

W ten sposób zbliżyla się godzina obiadowa, to też 
gOście, [lO części z dalekicli stron przybyli, podążyli do ho
telI), f3azarpokI'zepić się. Widzieliśmy tu kilkunastu wetera
nówz r. 1848, którzy obecnie już się do snu wiecznego po
kła<.lli. Ryli dwaj bracia Grabscy, Wojciech Kamiński, eme
rytowany nauczyciel, a obecnie członek zarządu banku lu
dOwego w Orodziskll. Zacny, a mlodzieńczo jeszcze usposo
hlony \Veter~n wygłosił [lrzy obiedzie wiersz następujący: 

Cześć zacllyni p'anom, 
MiloslalVianom, 

Cześc, cześć, cześO 
Niechaj ich to cieszy, 
Ze dziś każdy spieszy 
PóllVielwwQ \Vieść, 

. Zarobkowa nieść. 

Cześć każdego żonie, 

Cześć b/!dź IV dzieci'gronie 
Cześć, cześć, cześć! 



118 

Niechaj ich to ciesz,Y, 
Le dziś każdy spieszy, 
Cześć, serdeCZ!lil cześć 
Im i ojcom nieść. 

Cześć ba.tlź każdYIll Pallom, 
Kapłanom, Mieszczanom, 

Cześ!', cześć, cześć! 

Niechaj Bóg lIagrodzi, 
Z czem kto dziś !i/'zycI1Odzi 
Miloslawillllolll cześć 
Serdecz/la lIieść! 

Pod wiersz tCIl podłożył zaraz p. Kami(lski melodyą 

i wyśpiewał .i~I. przez co cale zgromadzenie zcntuzyazmowal. 

Dalej widzieliśmy przy stole p. Kołackiego. p. Ignacego 
Andrzejewskiego z POZllania i wielu inflYcIJ, a pomiędzy nimi 
kapłana, który tu t<lkże przed 50 laty walez~; ł, ks. Szypowa 
i Izraelitę p. Śrernskiego. 

7.. r. 1848 pochodzi Marsz Mieros/awskiego ,,))0 broili 
ludu", dalej udzielony mi wiersz przez p. Józefa Tl10masa 
z 2abi·kowa. Wiersza tego przytoczyć nie mogę. 

VIII. 

Miłosław, rządzący się prawem magdeburgskiem. 

Kiedy prawo /Jlagtleburgskie li' Miloslawiu za/JTolVadzoJlo? 

Pierwotnie rządzi/y się wszystkie miasta polskie pra
wem krajowel1l, czyli polsl,iem, a raczej s/owiańskiem. OdY 
wszelako mieszczanie obcy, a zwłaszcza niemieccy, do liaS 
napływali, przynosili z sobą swe zwyczaje i swe prawa, 
a miJst właściciele pozwalali im niemi się rządzić, nadawali 
im nawet wiele przywilei. by tylko ludność do miast znęcać 
i przyciągać. 
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Przybysze z Niemiec lubowali się przeważnie w pra
wie magdeburgskielJl, takżc uiemiecldem zwanem. W prawie 
lcm bylo wszelako wielc ustępów z prawa slowiallskiego, bo 
przecież i saIlI Magdeburg by! dawIIiej slowiailską osadą. 

Ilrugiem niemieckiern, a także wiclc słowiańskich miesz
czącem w sobie przepisów, u nas używaIlem prawem, by lo 
halskie. Z tego znów powstało na Śląsku, we wsi Srodzie, 
która, na miasto zamieniona, nazwę Nowego Targu (po IIie
mieckll Nellmark) przybrala prawo średzkie. Z prawa ma
trdeburgskiego i śrcdzkiego zlepiono prawo chelmi6skie. 

Miłoslaw, jak przcważna cześć miast wielkopolskich, 
UPodoba I sobie, o czelll już wspomnieliśmy, prawo magde
blIrgskie. 

Prawo to z,lgnieździło się w PozIlaniu .iuż w r. 1223, 
a wkró((;c potenl w Krakowie i w innych miastach królew
skich, za których przykładem poszly natychmiast miasta 
szlacheckie. Ki"rlr 'l.\ilosław je przyjąl. tr lldno dziś stanow
czo orzec. Tylc pewn<\, że w r. 1397 Waclaw (Venceslaus), 
wó.il milos/awski w sądzie grodzkim w Pyzdraeh występuje . 

/.e zaś Pyzdry, z ktclrellli Mi/oslaw jako z sąsicdniem 
111iastclll he:wstallnie się kOllllllli]\Ował, już w r. 1257 prawo 
nlagdclJnrgsl<ie posiadały, przypuszczać można, że je i Mi
/Osław przed r. 1300 przyj4t. .Jeśli zaś nie prędzej, to stać siC 
to moglo podczas panowilIlia W/ady sława Ł.okietka, który, 
jak to w artykulik\l "Dziedzice" wykazujemy, wiele z Mi/o
slawielll Illial styczności i prawdopodobnie czasami z Pyzdr 
lu dOł<1d przybywat. 

Twierdzeniil POwy7.sze, że Mi/oslaw już w r. 1397 pra
Weln lliclTlieckiem się rządzi!, skol'o wójta posiadal, wątpli
wellli jednak czyni ta okolicZlIOŚć, że miasta, prawell1 s/o
WiaJ1SkicIIl si~ kieJ'lli<\ce, także urząc! wójta posiadaly. Zresz
tą rna się \Ii archiwum poznaI'lskicl1l znajdować, choć go lam 
nie zauważy/elTl, doku1l1ent, udowod1liający, że dopiero w r. 
1539 Maciej CJórski Mi/osław prawem magdeburgskiem ob
darzy t. Moglo to przecież być tylko odnowienie, albo za
tWierdzenie dawllo już istniejącego prawa. 

la r. 1539 przemawiają jednakże także akta wójtow
skie llli/oslawskie, które siC z r. 1568 rozpoczynają, ale brak 
W nich lIa początku kart wiele, Illoże więc zaraz po r. 1539 
bYły rozpoczęte. Akta te, wcale nie kompletne, a bardzo 
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przez wilgoć uszkodzone, sięgaj'l du r. 1599. Testamenty 
wszelako także tutaj zaciągane, dochodzą do r. 1610. 

Wójtowskiej księdze drugiej, braknie tylko karty pier
wszej i 240 a prawdopodobnie i kOlka po karcie 294. Księga 
ta obejmuje lata 1601-1631. 

Księga trzecia mieści akta urzędu burmistrzowskiego 
od r. 1666 do 1685. 

O ile staranność pisma, stylu i wyczerpania przed
miotu \II aktach wójtowskich pochwalić można, o tyle akta 
burmistrzowskie zaniedbaniem i lekkiem traktowaniem spraw 
rażą. Widać, że z upadai<\cym krajem w równym stopniu 
i mieszczaI1stwo jego upadało.") 

Co do języka uwydatniamY,iż czynności wójtowskie 
dO r. 15.93 spisywano po łacinie,następujące po polsku, choć 
przy ostatnich miejscami się jeszcze łacińskie napisy i wy
rażenia techniczne błąkają. W aktach burmistrzowskich już 
prawie nie ma łaciny, bo jej ówcześni mieszczanie prawie 
wcale nie posiadali. Nawet język polski jest tu bardzo za
niedbanym. 

2. Urząd wójta. 

Prawo magdeburgskie zastósowywało się do rllle]sco
wości i okoliczności, a właściciele miast naginali je czasami 
ku swej osobistej korzyści. Jak zaś wszystko na świecie, 

tak i prawo to udoskonalało, a przynajmniej zmieniało się z 
postępem czasu. G/ówny wpływ na jego rozwój wywoły
wa/o znaczenie miasta. ,Tak np. w Poznaniu w wielu kie
runkach inaczej się, jak w Mi/osławiu, utrwali/o. W prawie 
tern dwa główne uwydatniają się urzędy tj. wójtowski i bur
mistrzowski. 

Wójt, po łacinie advocatus juratus, albo praefectus ju
dicii, czyli przełożony sądu, był, jak sama nazwa dokładnie 
określa, naczelnikiem sądownictwa, świeckim naczelnikiem 
moralnym i obrońcą miasta. 

Burmistrz hy/ gospodarzem, czyli zarządcą miasta. 
Obaj mieli przydane rady, czyli ławników. 

0) Akta powyższc nabyłcm na licytacyi pozostałości [lO Ś. p. ksiG
uzu proboszcZ\! Tulouzieckim, który je podobno zaraz r. łk41J od j~kiej; 
pani, . fabrYkującej z nich papilot)·, wydostał. 
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Nad nimi, jako instancya apelacyjna, jako pan, czyli 
panujący, stał dziedziC. Miasto więc było poniekąd li <l 1110-

dzielnem palhtwclIJ. w którcl11 dziedzic królowa!. Z krajem 
łączYły je tylko niektóre obowiązki, jak p/acenic pomniej
sZych podatków, dostawiellie IV czasie wojllY pewnej ilości 

żołnierza i żywności, oraz podwód w czasie przemarszu 
WOjsk. 

Wójtami, których nazwiska do nas przeszły, byli: 

l. Wymieniony już Waclaw r. 1397, 
2. Wojciech Dzwonkowski, 1568-1570, 
3. Wojciech Zdąn od św.Wojciccha 1570 do listopada 

1572, Zdąn nie wybrany nadal wójtem zasiada w II rzędzie 
jako ławnik, . 

4. Adam Sosna, od Iistopaua 1572 do 1579, 
5. St'\llisław Sukiennik, nie cały r. 1579, 
Ó. Wojciech Dzwonkowski, po raz drugi, 1579 do 158.2, 
7. Wojciech Narożny, 158.2 do 1589. Dzwonkowski i 

Narożny są jedną i tą samą osobistości,\. Dzwonkowski na
bYI dom narożny w rynku, gdzie dziś oberża p. Janowskiego 
i stąd nowe mu dano nazwisko, 

8. Wojciech Snowatlzki 1589 do 1593, 
9. Mikołaj Zdąn, 1593 do 1615, 
10. Mikołaj Dybala, 1615 do 1626. 
11. Bartlomiej ChlebO\vski. 1626 do 1630, 
12. Paweł RoJczyk i 
13. Adam fi lipek w 1'. 1630, 

. Zdaje się, że r~olczyk w r. 1630 umarł na morowe jJ,.

Wietrze. W tym roku także Marcin J ebas zastępował wójta. 

·14. Wawrzyn .Jaxa, 1659 do 1668, 
15. floryan· Bartlewicz. 1669 i 1670, 
(Poprzedni WÓjćisą \V ksi~gach wójtowskich i bUrJni-

S(rzowskich, a następujący w kościelnych wymienielli). 

16. Jan Giel w r. 1678, 
17. Maciej Cyrulik, wlatacll 1692-1693, 
18. Czarnojan, w r. 1701 (Regina Czarnojanowa. \Voito

Wa de Miloslaw ), 
. 19~ Jan Kosicki w la(ach 1702-1705, (Czarnojall i Jan 
I(osicki byl też prawdopodobnie jedną i tą samą Osobistością, 
bo i (egoż żonie. byŁo illlię I<cgilla . .I an Kosicki był prawdo-
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podobllie ci~lTInYIl1 brulletem, dla czego go eZ<łJ"llym JancllI 
a jego żonę Czarnojanowq zwano). 

20. Sebastyan Oielski w r. 1726- 1728, 
21. Szymon Nowaczyk, w r. 1732, 
22. Wojciech Glogowski \V r. 176l, 
23 . .Takób FUlltowicz, w r. 1767-l772, 
24 . Wojciecłi Dąbl<iewicz w r. 1779, 
25. Kazimierz Kozakiewicz \V r. 17R2-178S, 
26. J. iVlarlynowski II' r. 1820, 

(podług akt miejskich). 
27. Michał Kwapich w r. 1789 i 1790 (także podług akt 

miejskich). 
Lelllwójló\v, czy li zastGPców, a ra<.:zej nallliestników 

wójtów (viccadvoca(lIs) l1apo(~'k;II\1Y II ;1I«;)cll \1licjskicll \1;\
stępuj,\c',lch: 

I. Al1drzej Mixa, l.,ht-i - J.'i74, 
') \Vawrzynicc Naspatsk", 1.,7'1, 
3. Stanisław SlIkiel1llik, 1577- 1.'i7~, kkcly wójtem 

został, 

h\l1o, 

4. Maciej Ilicss<łga, szewc, 1579- 1589, 
.'i. Mikołaj bl'1l1, 1589-·-1593, kiedy go na wó.i!a powo-

(, . Mikola.i Kwiarllcli<l, 159.'1, 
7. Adn III Lnsek. I 59t-;-- 1 W9, 
tl. (Jrygier, kowal 1609-? 
1-'0 Grygrze nie wYl1lienialli Sil w protokóła ch l1liej

skiell 1I <lIl1icstniC)! wójtów. Woita, II' r;llie potrzeby, zast~
powal pierwszy lawllik, który wtedy lelltwó.i!elll byl tytU
łowanym . 

NasIGPllj'\<.:ych lell tw(ijlów i lawników IIrzt;du wójtow-
skiego odnal6.lislllY IV .:J!\tach kościelnych : 

9. '\1Il1rzL.j I);\bkicwicz w r. 1732, 
m Mich al Liołck IV r. 1763, 
II. Jakób fllllto\\'icz w r. 1767- ·1768, 
12. Kazimierz Kllakicwiez w r. 17W--177S, (Iallswoit 

selt scabinlts), 
13. WOjciech D4bkicwicz w r. 1779, 
14 . .IakóiJ FlIlltowicz IV r. 1789- 179(1. (Osialiii podług 

akt miejskich.) 
15. t.:<IstępC<1 IVó.ita IV r. 1034 jest bUrJllistrz SlIowacki. 
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Gdy podczas rozbioru Polski, za czasów Prus Południo
\\'ych, za czasów Księstwa Warszawskiego i w pierwszych 
latach W. Ks. Pozllarlskiego zapanował w Milosławiu rodzai 
bezkrólewia, czynno~ici wójta prawie zupełnie IIstaly. Urząd 
ten nie byl nawet obsadzonym, a czynności jego, jak to przy 
Snowackim widzimy, załatwiał w zastępstwie burmistrz, a 
Częściej jcszczc sekretarz dziedzica, np. w r. 1833 Kru
szyiIski. 

W 1". 1833 i 1834 podpisuje się wó.itern jakiś Weigel, 
oficer pozasłużbowy, przez poznańską rejencyą tutejszym 
wójtem mianowany. 

WÓjci obecnie inne, jak za polskich czasów, mają za
dania i obowiązki innc. lnstrukcya służbowa z d. 9 marca 
18.,;) r. robi icll tylko LI rzędnil(ami policyjnymi. Nic noszą 
też już rytulll wójtów, nie komisarzy obwodowych. 

Akta wójtowskie zapozna.ią nas dniej z następującymi 
{J/'zJ'sicgl,l'mi lawIlikamiurzędu wójtowskiego (scnbini .iurati): 

W ciągu lat 1568 a 1570: Wacław Gąska, Ambroży 

Mielcarz, Wojciech Zdąn, Adam Sosna, Walenty Rybak. 

\\1 ciągu lat 1570 a 1572: Walenty Niedbał, Maciej łie
ryS, Adam Sosna, Adam Czątała. 

W ciągli lat 1572 do 1574: Wojciech Zdąn, Miko/aj Po
ITlYkala. Macie.i Herys, Stanisław Sukiennik. Adam Czątala, 
Maciej l1iessa~<l. 

\V ciągli l<lt 1574 do 1579: Stanisław Sukiennik, Adam 
Czątala. Maciej Biess<1g;l, Mikołaj Zdąu. Wawrzyll Lcm
lJarth. 

W ciągu lat 1579 do 1.'i1>9: J\1ikoła.i Zdąn, Maciej Bies
saga, Rartlomie.i Sukiennik, M<lcie.i Pasternak. Wojciech 
[JZwonko\Vski, Stanislaw Sukicnnik, Szymon Szewc. 

Ostatni trzej przez czas krótki. 

\\' ci<1g'lI lat 1589 do 1593: Szymon Szewc, Hanlomiej 
Pasterllak. Jakób Siccha. Mikołaj Chlebowski. młyn<lrz, 

W ci'lgu lat J593 do 1598: Bartłomicj Sukiennik, Szy
lnon Szewc, .Jakób Sieeha, Mikoła.i Chlebowski, Adam 
l.asek. 

W ciąg-lI lat 1.'i9fl do 1609: Jakób Sieclia, Stanisław 

K.ęsy. b~'ły chłoi1 -- poddany z Orzechowa. Orygier kowal, 
Mikoła.i Clilebo\\'ski, Piotr Krupka. 
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\\:r ci,jg"lI lat 'I hO!) do 16I3:.la1l Niedziela; Łukasz Ba-
1',111. I 'ioll' Mila,' Wojciech Wieczorek, Mikołaj Dybała. Sta
ltisla IV Gili". 

\V cii)gll lat J C> 13 do J 617: [Jawcl Gruchot, Stallislaw 
(lilii\. Piotr r~olk<l. Mikołaj f)~rbala, Krysztof Krzyón. 

W ci,)!.;u litl 1Ii/7 do 1619: Stallislaw Oilik, Pawel Uru
cllOt, Prokop N' lssalik. KI:yszlof Krzyżan. Jall K\lcharz, po 
lacinie COCIJS i Pistor Glrnilllll zwany, Jan Naskręt. , 

, W ci;igll lat 1619 do 1623': Stallisław Oilik, Krysztof 
Krzyżan, .lali Naskręt, Stallis ł ,IW Nawrot, Wawrzyn for
tUlla, Piotr RadIo. 

W ciągu lat 1623 do 1626:' Krysztaf Krzyżan, Jan 
Kucharz, Stanisław Gili\( , Stallislaw Nawrot, Piotr RadIo. 

W cii)g"'u lat 1(,2(; do 1630: Krysztof Krzyżali, Jan KlI
darz, Wojciech Dupski, (da\vnie,i "Dupki)" zwany), franci
szek Sukienllik, \VawrzYII l(os7.ek, C'l,y!i 'Rochowicz. 

WI'. t630: Stanislaw Uilik, franciszek Sukiennik, Ur
ban Trestk:t, Stanislaw Sumik, Marcill Jebas. 

W I'. 1631: AdalII filipiak, Urban 'l'restka, Stanisław 

lJara(lski, Kasper Onat, Blażej Szewc. 
W I'. 1667 : Jan I)olatelc. 

.W r. 1669: Stanisław Jebasik, Woiciecll Zar;Jdny. 
W I'. 1670: Miclial Płóciennik. 
Zdarz<l siG, iż Il;lzwisko w(l,i t;l, lub lelltwói!a także po

Illiędzy lIazwiskami lalVllików jest wYIl1~enionem, a to ztąd 
pochodzi, że ów lawnik zostal w owyrn cZ;Jsie na wyższe 
stanowisko posuniętym. 

O wójtach czytamy, że ich na ten urząd dziedzic wy
biora!.' Kilk;Jkrotllienp. napotykamy wzmiankę: że "nowo 
wY·brany" (1l0VO elcct\ls).' Prawdopodobnie wybierał z trzeci! 
przedsta\violl}'ch IlllI kandyd;Jtów, a raczej il1ianował wójta 
najwyższy sęd z ia tutejszy, dziedzic. Na twierdzenie lo nie 
IlJarnyżadnego dowodu; przernawia przeciw Ilienlll nawet 
odnośny przepis prawa magdeburgskiego, lecz skoro tn dzic
dzic, przyn'\.illlJliej' w drugiej połowie 17-go stulecia, wybie
ral'burmistrza, tciprmvdo,podobllie i wójta wybierał. Być też 
może, iż pierwotllie samo miasto sobie wladze wybiera/o, gdy 
jednakże' pouuJ)ad!ombralnie, dziedzic uznał za stósowne 
(jdcbrallielllll tego pr2vwileju. W ugodzie starosty MielżY(I' 
~kicg() z rniJSrel11 z ,lllwaŻi)1J1Y, że lIliasto co 3 lata rrzech wy. 
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bieralo kaildyuató\\i, <l dziei:Jżic jednego z nicI! na wójta za
twierdzi!. 

Urzędowanie wójta, jego namiestnika i ławników trwa
lo wpierw dwa, późlliej trzy lata. Po uplywie tego czaS!1 CZ<l· 
Salld przecież wójci ponownie byli wybierani. Gdy który z 
tych u rzęuników umar/, natychmiast jego następcę na
znaczano. 

W(Jjt był więc sCdzią miasta, lecz zajmował się prze
ważnie tylko sprawami lIypotecznemi. testalllentowemi i cy
Wilnellli, gdy sprawy in,juryjne bur1l1istrz, gospodarz miejski 
rozsądzał. Sprawami Z,IŚ kryrnin<llnellli zajmowały si.; 
WSpólnie oba urzędy. 

By zakres działalności wójtów dokładniej oznaczyć, 

pr7.yl<lczallly tulaj tytuły wytoczonych przed nirni spraw, 
dOI'lczaj'lc un tychże, jako przykłady, pojedYl'Icze CZYlIIlOŚCi. 

"Wzdanie. donlll, ogrodu. kwarty roli etc. 
("W zdanie" oznaczało wówczas tyle, co dziś przepi

sanie lIypoteki lIa inncgo właściciela). 

"Wzdanie donlu y z ogrodem przy nim od Uczciwych 
"Katarzyny)' AnllY niekiedy Uczciwego Jan<l Oszgi córek 
POzostałych Uczciwelllu Kr,l\vcowi BoiI·lskiemu. 

"I )zialo się \Ne śrzode po Niedzieli Swiąteczny Roku 
"P~flskicgo TysiącIlego, Szcśćsetnego, Szóstego. Przed Urzę
.. denl n~SI.YIII SlawIIYl1I 111ężelll Mikolaielll Zd'lllem na rei I 
"CZ,IS \\Io.itelll Miełosławskim będącym y Lelltwoitemiego 
"Adamem Laskiem, także y S collegami przysieznymi, J n
"kł!bem Siechą. Stanisławem Kęszym, Grygrem Kowalem, 
"Piotrem Krupką zupelnie osind/ymi na Sądzie Zngaionym. 

"Stanąwszy oblicZl1ie przed Urzędem naszyrn Uczci
"Wa Katarzyna y Alina niekiedy Uczciwego .Jana Oszgi cor
"ki I)owzdaly, zaprzec!<lly W/.daly CUczciwa K<ltarzyna 
,·Przez Uczciwego Stanisława Nawrota F>lenipotenta y mał
"żollka Swcgo, a Uczciwa Alina przez Uczciwego Matusz . .! 
,,(Jllata mieszczanina Miclosławskiego Plenipotenta Swego.) 
.,1)1)111 y zogroJe!ll przy nim czasy wiecznymi tak długo 
... t,I1, szeroko iako starodawna iest wymierzony i ogralliczo
"II y, i iako Sanll; trzyrnały. Uczciwemu franciszkowi Kra\\'
"cowi [)Oil'lskielllu, który dOili y z ogrodem leży ziednę 

"strOIle szkol\'. a z drugi strony urogi która idzie uo stawu 
"SWieto 1\1\V~lskiego, od ktorego. JOlIlU y ogl:o<.l<l oddalaią 
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.. wszystkie przyiaeioly Swe tak bliskie iako dziłekie nic im 

.,t~rn nie7.0stawuiąe na tym domu y ogrodzie, y daly mu 

.. Zupeln<:j tę I!1OC. zaDrzedać, darować, zaHrymarczyć albo 

.. iaku .,ie OIlClllll ilcd7.ie Dodobalo ku lepszym pożytkom 

.,S\l'l)i II 1 o!J!'ocić. ;\ ~tlzlch.v Ill ial IlIieć ialq tl'lldność tell to 

.. t'ranciszek przerzecwny. tedy ci Plenipotentowie przcrze

.. częni, bGu'l go powillni wcws/,ystkirn zast'1pić. co dla lepszy 

.. wian' y IIIOC)' \\'ksicgi lIasze w pisać dopuścieliśrny, r~oku 

,.~' dni,1 iako wyszy," 

W po\\'yższ~'nl akcie sądowYI1l kilka lIal11 podpada 
szczegółów, 

Najpierw zauw<.Jżamy tu tytul "uczciwy", o tymże 
przecie';, pOl\iżej w odnośnVIII ustcpie z:nnieścimy wzmiankę, 

I )ult:j razi n;IS wyrn .,nickiedy", który dawniej zupel
nie inne, jak ul,is lilia! zniICl,ellic, Dziś jest 011 równoznaczą

cyl1l z w'\'J'i1l,em "czasami " , a przecież córki nie mogly być 
t,\'lko czasallli córkami, lecz były niemi zawsze. Owo "nie
kiedy" I;nrdzo się tu często powtarza, Czytamy np. w roku 
I (,(J'=;: .. Wzdallic dOlllu y I, ogrouem przy nim ou uczciwy 
Katar7.VI1)' IIlalżollki pozostały lIiekiedy uczciwego Franci
szka Suk iellllik:i:' W r, I GOS czytamy także: "StalIąwszy 

oblicZ\lie przeu IIf'I.t;UCIII lIaszyln, wyszy opisnna, uczciwa 
I lorota II iek ieu y uczci wego Wa \Ii rZylka Bu ma małżonka .. ," 

A przecid d,I\\'lIiei,iak i dziś żona aż do śmierci, a 
lIietylko czasami, CI. Y li "niekiedy", by/a ŻOllą męża, 

!)oupada 11<1111 dalej, i;, Katarzyna Oszgówna, lubo jest 
Z,IIJ1ęŻllil, sprzeuaje Iml,i'lte)<, że więc tenże wy/ącZIIie do niej, 
a nie do męża i do niej wspólnie należy, Jednakże jako ko
bieta lIie wystCDuje wobec sądu samodzielnie, ale w asysten
cyi prawIlej lIIęża swego, Stanisława Nawrota, Niezamężnej 
zas jeszcze siostrze ki Anllie asystu.ie jako zastępca wobec 
SąUll MiltusZ Gnat. 

I lale.i widzimy. iż [Hl.y sprzedaży UOIIIII z ogrodem l1Ie
ma ani nUllleru <..lo Il I II, illli obsz<l1'I1 ogrodu pouanego, Za to 

O/.llaC7,OIlO dokładnie położenie domu prl,ez podanie sąsieuz
tWiJ. ;1 (l ogrodzie Dowiedziano, i';, \I' tY1I1 obszarze go się 

sprzeuaje .. jako z stnrodawna jest wymierzony i ogralli
czony," A więc już wówczas ou uawlla role i ogrody bylY 
pornierT.onc i ogralliczoJle. 
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Znir~'111a I'czellic i wzdanie domu etc. 

(,,/airYlllurct,cllic", znaczy (II [yle, co u !las zallliana.) 

,./afryJ1larCZlIIIC \ II 

.'stanisla IV:! 

.. 1 )zialo sit; II I 

"Pa(l~k ieg(), Tysi~IC7.lllg,) . 
. Yrzed U rZl;ucm 

,,/d<)lIelll lIa tell czas \\, 

od Ucciwycl' 

Uluchą Roku 

"lniestnikielll iego AuamelIl LaskieIIi, ldkLe y z ławnikami 
"Przysit;znYllli .JaklIhellI Sicch<), Stanisł<lwcll1 Kt;SSYIll, Gry
"grCIII KOII'alcllI. l'iolrcllI Krllplq doskonale ossiaułYlni na 
"S<)cJzie z<lgaionYIlI. 

"St;III<II\SZY ()blicznic przcu Urzc;ucm naszym wyszy 
"OlJisanYl1I UCCil\,\ Stunisłuw Piwko lI1ieszczanin Mieloslaw
"Slii. także Uceillil /11111<1 Skol'o,yna, niekiedy Ucciwego Sta-
"nislall':, Skorki 1I11!ł/,I)Ii!1 [,lciwego Bal-
"cer;1 W loczyszka Plenipo-

"teIIt;I SIVLgO, /affr)'lllarl/c'l. 
,,\VieczlI.\'nli tak dłllgo 
"ogrou zafrylnarczol1)' 

"Annie Skorc:zyny nak'/,elll 
,,<l z d 1'\ 1 i.>: i stroll\' Matu,,/.:: 

Abrożego, 

.. Stallislawowi Piwkllwi nalcz'lcy Iczy ziculle stroIle AlIlbro
·,7.cg'o ;1 zdrllgi slmny Trestki, ou ktorycli ogrodo\\' ocldalni<) 
"\VSI.~'slkic IJI'/,yi,lCioły swe tak bliskie iako dalekie lIic il1l 
"nic zllslawi,li,lC n:\ tycli przerzcczollycli ogrodach zairy
,.111,1 rc;;,ollYcIi , y dali sobie ZUpcłll<) lG IlIoe, zaprzedać, daro· 
,,\\,ac. /afr)'1l1arcI.Yc, albo iako sic Ollylll będzie podobało, 
"ku ICjJSZYlll pożvtkolJl swoim obrocic. co ella lejJszy \\'iary 
"y Ilil)cy IV x i c!.': i lIas/l' Rokll y dnia 
"i;jko \\'ysz,V." 

"Da roW<l III C 

.,Wzdallic placó\\ \ 
,/)d Urouzonego Miko)" 
,,\V MielosIawin, UCCiWCill1: 
.,y jloddanelllll SWCllllI. 

na Górkach 
y dziedzica 

,'v\iśli wcowi sludze 

"Działo siG we sr7.0de przcu Niedzielą Krzyzową Roku 
"Panskicgo, Tysiącznego Sześćsetnego Czwartego. 
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"Przed Urzędem naszym Sławnym męzem Mikolaiem 
"Zu<]Jlem na ten czas Woytem Miełosławskim będącym 

"y LeJltwoyterlJ jego Adamem Laskiem, takze i z ławnikami 
"przysieznymi, Jakubem Sieclią, Stanisławem Kęssym, Ory
"grem Kowalem, Piotrem Krupką zupelna osiadlymi na są

,.dzie zagaionym. 

"Urodzony Mikołaj Oorski, Pan i dziedzyc w Mielo
"sławili iaw/lie zezna!, ysz 1I,1!, lIarowal, Wzdal plac y z ORro
"denl przy lIim /la Motakowskim ezasy wiecznymi tak dlugo 
"tak szeroko iako sIaradawna iest wymierzony y ograni
"Clony. Ućciwenlll fral1ciszkowi Misliwcowi sludze y podda. 
,,1II::lnl1 swemu y potol11kom iego, ktory plac i z ogrodem lezy 
"zieulle strone Caspra liurnika i zdrl1gi strony · Wociecha 
,,()!ownego, tak ze, da! darował wzdał plac y z ogrodem przy 
"nil11 na Macieiewie czasy wiecznymi tal( dlugo tak szerO
Iw iako staradawna iest wymierzony, temusz franciszkowi 
"y potonikom ieg'o, który plac y z ogrodem lezy ziedne 
,.strone Podwiąscząnki, a z drugi strony Ona ta, także dal, 
"darował, Wzdal rolą na górkach na Macieiewie leżącą czasy 
"wy wiecznymi tak dlllgo tak szeroko iako iest ograniczona 
,.y iako zdilwna trzyrnal. telTlusz franciszkowi y potom
"kom jego, dai'lc 1I1l1 Ila te wyszy omienione dobra zupełną 
"tę III OC, uarowaĆ, Zaprzedać, ZafrYll1arczyć, albo iako sie 
"onemu y potomkowi iego będzie podobało ku lepszym po
"ŻytkOIIl swoim obrocie co dla lepszy wiary y 1I10CY, w xie
"gi nasze wpisać dopuŚcieliślllY. Roku y dnia iako wYSZy". 

"Wzdallia różne od rożnych osób etc.: 

.. Wzdanie rozne od roznych osob dla [mpedimelltu 
.. ogniowego y odstąpienia (Jrullto\V i placów przez długi i nle
.,dostatki ludzi Ilbogicll .hiko J1aprzod Szyrnek Sukienik 
.. bęlhlC eJ/ul.ell lIiewierllelllU Żydowi SZYlllkowi w Mi/osla
.. wiu grzywie/l ()~1l1 polskich y dla tego odbiegI gruncikU 
.. swego ktory za pozwoleniem .lego Mo~ci Pana naszego 
.. dziedzicznego; UJdziesz y Urzędu Miasteczka tego wziąl 
.,prawie plac y zogrodern w tymże d/ugll, bo taxy Urze
c10wy za wi<;cy to nie stało V tak za COllcessyą Jego Mości 
.. ~ lJrz<;du iii pcrpetU:l1l1 et paciiicalll possesiollelll Lyd ten 
",JUllt iako pr<1wy posscssor otrzymał z Przeda/ y wzdal 
LJĆCiWl,;lllU Matllllswwi (J/latllowi a MatllLlsz Gllath UćciwY 
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.. Zolir 80szkowski a Zofia 8oszkowska Ućciwemu Macie
"iowi J~) ' chlikowi possessorowi ninieiszemu a wszyscy ni
"nieiszYl1l Actem oclprilwowali l~esignatyę tę. 

"llziZllo się J~oku PZll1skiego Tysiącznego Sześćsetnego 
CzternClsteg-o. Dnia Trzynastego Xirzyca Marca stanąwszy 
"Oblicznie przed Urzędem naszym woitowskim wyszy mia
" IJ O\V<lIlYI1l osoby wyszy mianowane zdrowi będąc na umy
,.ślel i na ciele nie przYlllllszeni ani żadnym obyczajem for
"telnYIl1 podeszli owszem z dobry woli i chenci swy rozdali 
"Sobie czasy wiecznYllli gradatillJ grunt ten y z ogrodem ale 
"Il rofillali Ućci\\'a Zofia Boszkowska przez Plenipotenta swe
"go SZlachetnego .J<lna Czarkowskiego UćciwemuMacieiowi 
,J~Ychliko\Vi dOln tenże y z ogrouem leżący ziedną stronę 
"UĆciwego Stanisława Nawrota a drugą strone Wociecha 
"DuPki tak długo y szeroko iako starodawna wymierzone 
"Sy grunty pomierzone y dawa zupełną moc ta to UcciwCl 
"Pani Zofi<l BoszkowskCl temu to Macieiowi Rychlikowi do
"lnem tym y zogrodern w zupełny SZ<lffunek czasy Wiecz
"nYlni to icst d<lĆ darować zaprzedać zafrymarczyc y ku 
"iakiell1uszkolwiek pożytkowi rozumieć bendzie obrocić y od
"dala wszystkie przyacioly swe tal< bliskie iako i dalekie 
"nic OIl)'rJl ani potomkoł1ł swoim uie zostawuiąc na dobrach 
"llrzerzcczonycl1. Co aby by lo wickszy ważności w Xiegi 
nasze Woiiowskie wpisać doplIscilismy dnia y roku iako 
\vYszy." 

OPisanie zo!lopóln:\ n;ka międz:, malj.onkami, lub opisanie 
SUlny od Illęża żonie i odwrotnie (DziŚ testament na 

przeżycie) : 

.. ()piS'\łlie zohopólllą ręk'l iako Uczciwymi malżonkami 
"~ikotaiellł l30eiałlcln y Anna łIlalżonlq iego a córką Wa
" en teg-o Wuler;\ z Kaezallowa. 

k , .. I)zi;t!o si~ \V POllieuziałek po Swietym Phi lipie y Ja
"t uble Aposzlol81l1i, I~okłł J-'ar'lskiego, Tysiącznego Sześćse
" negO, Piątego. 

Z "Przed Urzędem naszym, Stawnym mężem Mikołaiem 
" dąncrn lIa ten czas WoytCł11 Mieloslawskim będącym, 
"; .Lcntwoytelłl iego Adarnenl Laskiem, także y z lawlIika
"!)I PrzysieżłlYlłli, Jakubem Sieclrą, Stanisławem Kęssym, 

9 
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"Grygrern Kowalelll, Pyotrem Krupką zupełna osiadłYllIi na 
"S,\dzie zagaiollym. 

"Stall'!wszy oblicznie przed Urzędem naszym Uczciwi 
,.Małżonkowie iako Mikolay Bocian y Anna małżonka ie'go 
"własna bęuąc zdrowi na ulnyszle i na ciele, y używszy 
"zurowy porady przyjaciol swoich, dobrowolnie zeznali 
"Uczciwy Mikolay Docian miesczanin Mierosławski sąl1l przes 
,.siQ a Uczciwa Anlla małżonka iego wlasna przez Uczciwego 
,..r;jlla Niedziele Inicsczanin;J Miełosławskicgo Plenipotenta 
.,swego, IS7, zdolny woli swoi, darowali, opisali, Wzdali sobie 
.,zobopolllcl relq, wszystkie uobra swe ruclrome y nicruchOllle, 
"ktore teras Inaj,! y potym z laski Boży mieć będą żaunych 
,.lIic oclymuiąc, które należ;\ do ty maietności, odda
,.I:liąc wszystkie przyjacioly swę tak bliskie iako c1alelm; 
,,\ltell s!losob, .Jczliby Pali Bóg 'sprzeyrzeni:l swego pierwy 
"sllIiel'ć IJrzelluścić rac?,yl lIa tego Mikołaia Bociana Mał
,.żonka ty Alllly, tecly ta Anna małżonka iego własna, te 
,.\\'sl.ystkie dobra w polwiu ma trzymać, które teras mai,! 
"y potym z łaski 130ży mieć bęcl;], żadnych nieodymuiąc, ' 

.,ktore należ;j do ty maietności, y bęuzie miała zupelnn tę 

"niOC, rc wszystkie dobra, zaprzedać, darować, zafrymar
"czyć, y do pożytkow swoiclr obrocić iako sic ony bęclzie 

"podobało, iJcs wszelaki zatargi przyjaciol tego malżonl,a 

.. swego, tylko po iego ślllierci gdz'ftby potomstwa nieby/o, 
"beuzic IIOwinn<l dać z tycll dobr przyiaciolom iego iako 
"Jakubowi Bratu rodzonemu trzy grzywny, y Annie Siestrzc 
"rodzony trzy g'r~,ywny. Takim sposobem gdy by sic przy
trairelo żcby Pall!>oR,' s przcyrzęnia Swego picrwy śmierć 
"przelJllścić raczył lIa te Anne lIlałżonke tego Miko/aia, tedY 
"ten Mikolay fJocian małżonek iei własny, te wszystkie do
"bra, ruclrolnc y nicrllchorne w pokoiu będzie powinien trzY
"III<IĆ, które teras lI1ain y potem z laski Boży mieć bęcl;j, ża
"UIlYCIr lIieouYll1ui'l.c, które należą do ty maiętności, y be
"uzie lIlial zupełll;1 tQ moc, te wszystkie dobra, zaprzedilć, 
"darow;lć, Zafrvnlarczyć, y za upodobani m Swoim do po
,.żytko\\' swoiclr obrocić, bes wszelaki zatargi ty to AnnY 
"lIlałżollki swy przyjaciolow iey, tylko po iei śmierci be
"dzie powiniell clać s ty nraietności gdzieby potomstwa nie
"by/o Stanisławowi bratu rodzonemu ty to małżonki sW Y 
tl'zy grzywlly, y Adamowi także bratu rodzonemu, trzY 
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"grzywny, także y Ewie siestrze swy rodzony trzy grzywny, 
"ktore opisanie, darowanie, Wzdanie żeby bylo w świe
"tszy ważności y mocy, w xiegi nasze woytowskie 
"wpisać dopuścicliśmy, l<oku y dnia iako wyszy". 

- "Opissanie summy od Ucciwego Bartosza O!ąba mie
"Sczanina Mic1Ds!awskiego Slachetny Reginie Boguslawski 
"tnalżonce swy wlasny. 

"Dzialo sie w Piątek po Swietym Macieiu Apostole Ro
"ku Pa(lskiego Tysiącznego, Szesćsetnego, czwartego. 

"Przed U rzędem naszym Sławnym mężem Mikolaiem 
"Zdąnern na ten czas Woitem Miełoslawskim będącym 
y LentiIwoitem iego Adamem Laskiem, także y s collegami 
"Przysieżnymi Jakubem Siechą, Stanislawem Kęssym, Gry
,,[rem Kowalem, Piotrem Krupką; zupełna osiadlymi na są
"dzie zagajonym. 

"Stanąwszy oblicznie przed Urzędem naszym Ućciwi 

"n1alżonkowie, to iest Bartosz Oląb lTliesczanin Miełosławski , 
"y Regina małżonka iego wlasna, niekiedy slachetnego Pio
"tra Boguslawskiego corka pozostala, będąc zdrowi na umy
"Szle Y na ciele, nieprzymllszeni, y używszy zdrowy porady 
"PrzYjaciol swoich Ućciwy Bartosz małżonek sąm przes sic, 
"a Slachetna l<cgina malżonka icgo wlasna, przes Slache
"tnego Stanislawa Kallłiet'lskiego Plenipotenta y szwagra 
"Swego, z urzędu olly danego, Zeznal i opisuie summę prze
"CiWko sumie, ktoril wziąl platu od iścizny, to iest dwadzie
"Ścia grzywien y trzy, drugą dwadziescia grzywien y trzy 
"grzywny, monety y liczby Polski, w każdą grzywne ra
,.chuiąc czterdzieści y osm groszy ty to slachetny Reginie 
.. ma/Żonce swy wlasn~,r, na wszystkich dobrach swych ru-

. "Chołl1yclJ i nierucbomych, które teras ma i napotym mieć 
.. bęuzie. w ten sposob . .Jezliby Pan Bóg sprzeirzenia swego 
,.Pierwy smierć przepuścić raczyl, Iła tego I3artosza malżon
•• ka ty I<eginy; tedy ty slachetny Reginie malżonce swy wla
•• sny. ktoby in chcial s tych dobr ruszyć po iego smierci, bę
.. dzie pierw y powinien położyć. bes wszelaki zatargi czter
"dzieści y szesć grzywien ITlonety Polski w Coronie idący, 
"tak z rzeczy rucholllych iako y nierucho\11ycll. A gdzieby 
.,tesz Panbog sprzeirzenia swego pierwy smierć przepuścić 
.. rączy I lIa te '<cgine ma/żonke własną tego Bartosza, tedy 

9' 
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,.tell r3;lrtU5Z. gd!,iehr !lO[Olllst lV,1 Ilic hy lo po iei slI1ierci. be' 
,.dzie pD\l'illiell IJrZ\' i;ICio/()11I iei wlOcie d\\'ad!.iesci;1 \ lrz~' 

"grzy wieII. co ahy bylo IV \\'ielszy IVJi,I(Osci V lIlocy l\' ksiegi 
" llaS tC IIpis;IĆ dOllllści e li ś ln y, J\llku y d(liJ iako wyszy ." 

Nawiasuwo doda,i e sil,: III, ii 11;\ I)Ocz~ lkll XVIl. lI'iel,1I 
opisallia w!lop(illle IJJi,,(lz~' 111 ;llż l)li!<illlli wiele e!.<;slszc hylY, 
j;i1, dziś tCS IJlliellly 11;1 przeżyci!:, l)r;lwie Llżdc 1111 ode Illal
Żet'IStI\'O z;JilcZIJicczalo w tell sposób spokój pr;llI'lly pW.O

st;tj;lce,i przy i\,ciu połowic. 

"K witolVallic 111<lCocIIY: 

"Qllitllic C rh;lI\ T cstka .lVb cocll G Swoi t,: i\g llicszkc; 
z doln Oyczyslj'cll V \\::c ier/.ystyc il, 

"Dzia/o siG IV pi:llCk jll'zld i'ii,'dzicl;l 13 ia l'l I\ok ll Pal'l
.. skicg'o Ty si;\cZIll:).;() SzCSCSCtIICY;1) Sze sllastego. 

"PI ze d UU:t,:dCIII IlilSZj' ill \\!o itowskYIII Milos !;1\vsh' lll 
IIlial!o"icie. SllI\',il'.'1 11 M ikol;liclll /)j,lllll:! Ila tel! czas \VlIi
,.teln Miloslil\VskYlI1 ht;cJ ;ICJ' III, y Ilnlllicslllik iclll iq;o (Jry
,,~re lll Kowa/ elli, y !;llVllilillllli ie,;o prI,ysit;ŻII)'llli, St:\Ilisla
,.\lC"1 (Ji/ikkl l l, !)iolITIII koli", . [J; I\\'klll Orllcllolelll, j ' I( rzy
"ŻllllCII I. Stal l'lwszy oil/iczlJ ie Uczci w.I' Ud),111 Trcstk;1 Syn 
,,!lozosti!ly NicbIlSZCZ~'k; 1 CaSprl\ Trcstki, wes!lolek Y z plc
.. llipiltelltclll SIV)'III Idżkiclll \\'t;t/ ZillllISzk'l , .I:lśllie y t/ olxo
"wo/lde zezll;]1 ,,;111i IliZCI, si<; y pr!.lZ plcuipotcllta SlI'ego 
,,!lOllliclJiolleg(). Żl: sii,; llill dosyć sl;ił() Dei IIl<lCoc!iy iego 
"Aglliesl.ki IIWli,(lIlki !lowst:dy Iliel)(IS/,CI.,'k;1 Caspr:1 Trcslki, 
"ze II'szystkich dóbr ()~'C/~'stvcll y Macil:rz \ 'stycll \lcdlll,; 
"tcst;lIIlCll tu od ()ye;1 swego Nkhoszczykil sobie Icgo\V;t

.,lIych. sktOlyc li to clo!>I' jJol l Jicllionycl1 POlllicl l ioll y UrIJ:l11 
"Trcstlia 110llliclliullil ;\:':'II :sz k<; Iv1::Jecc!Jt,: S\\' i] kwituie y po
,.toll1ki iej czasy lViccwyllli y \vl'rZCCI,l' llie e/Ylli. Coby idl\' 
,.belo \I' Wit;ISZV \lil;i:llości \I Xegi IlllSZC Wllito",shie IIpis;IC 
,.doj)llsci/iwly dic AIlliP lit SlilH:1." 

"I(WitOWllllic i \V\'I'"eCl.lJlil' z (1<'>\)1' oiczysry ell i Illa
"cierwstyc il : 

.,Olli l oJ SI:l\\'IICgO '-\IlLI I'I,ei:\ Sctnickieg'() IlliesC/; l lli n<l 
.,1. (hodlla Opicklllli,i dlJilr Ilozl)st;t! vch Pll Ilichoszc/,\kli \Vo

"cieszc Sosny, 
.. nzialo sit,: Wcc zlI': lrtek przed Niedzieł;l W , tt,:PII;1 1\0-

,.kll P;IJ'lskiC[:;o TiJ,\' , i;IClll\.!:O. S/,csesctlJcgll, Szns!ego, 
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"Przeu Urz(,; dcJ1l II: IS Z,'III, SI:I \\' II ,' III nl~Ż e l1l i'v\ik () I ~li C Ill 

"i.:li [!IICIIl 11;1 tCII C/.'IS WOytl:'111 Mi clos l;IWskilll LJeu '!C \' I1I, 
"y LC llh\'() ~' t C: 111 iego Ad; ,III Clll L ISkil'111 [;11\;i,c r z Collcg;lIl1i 
"P rzysio:IIYllI i, .1akllhcll] Sicc! q , ~ Ull l i s l ; I \\' em KeSS)' III, (Jry
"glTII1 Kowalt:lll, P iol l'C:lll Kru pk;! wpLina osi;ld!ymi na S'l 
"lizic za g-aiollY lII, 

" Stan;!\\,szy oiJlicl.llie przeu Urz(,;u0111 Ilaszylll wyszy 
"OpiS<lllj'lll. Sln \\ II ); :\ ll cll'ZC,i ~,ctlli cki IrticsCZ;lIlill Orod zinski, 
"lllalźoll C k Uc/,ciw)' '\1111)' corki !l !lzosl ;ił )' Ilieboszczyka \ \10-
" c:i Cl'iIU SOS II )', LJllittl l ic C/. ;I S,; \\ iCCZIIVllti Uczc iwc opicknl1Y 
"cIobI' !lozost;iI\ 'cll po II i l'l)()S Z CI. ,\I 1\ II W ocicsz c Sośnic, M ia
"nowicie M al usz:1 Cklrcll;iI~ " J\b rcill ;1 i\'1rllgal ę , I , dosyć 

"UczY llielli;l. V z; IJ) I~lcclli a l ~cs/" y dlllg ll, ktur, 1Ia Ilie zap is;}
,, 11 )' 111 d lugicllI ud ZIII; I r! CgO OYC;l icy ksic'gallli \ Vo 'dowski
" rn i, Zl;~lIall)' by!, y ob ligilic siC; n;l dubracll s\I' , 'cll od impe
"lii rllcnlll wsze l' lkie :.;o o' tc rc sz tc Szcsci g russ\' \\'I ę ll Ull e !.a 
"0t 'lJli ć , \' z,ll l is tClI czasy WiCC Zll}'l1li Cassuie, y milczenie 
"obiecllie, 1;1 " S:t lll od Siebil', i8ko y Pani MatżO llki swy 
"}' Jlotoll ilw \\' S\\'\, CII, co oby było IV wictsz y \\':lżnośc i )' 1110-
"ey IV k\ icgi Il aS /,l \Vo"to ll'sk ic w p i sać c!opllścicli s I IIY , " 

,,\V ~'rzcczllli c z dóbr O)'cowskicll y ,ryL \C ic:rzys t ~' c li od 
"Uczciwy I)o rot :\" eO l'k i Uczciwcg'o Piotra Miele, a In a l ż ullki 
"UCzci wego Caspr,l P rzcbic g:aly. 

"I lzi,tlo si(,; Weśrz ot! c przed N'cdzic/ 'l Oluch,) [(oku 
Pańskieg:o T ys i,\cll cg'o , Sześćse t rKgo, Szos lego, 
_ ,Yrzcd Urt,C dl'll1 Il:\SZy l ll, Slaw lIYl 1I JII<;:żeIll M i kołai c lIl 

"Llłą n cl !I 11:1 tClI czas W OytClI1 1I'\iclosla\\skilll będ ,!c)'lll, 
"y LCllt\\'OytC11I icgo /\dall lelll L:lski elll, takżc y z la\\'nikami 
"PrZ}'si~żI1Y llli ,LIklIbelli Siecii,!, St<llii slawcl11 [(QSSYIlI, Gry
"grelli Kowal elll, [)iotrctll [(ruplq zllpcllla osia cllYl1li 118 są
"dzie zagaiOllym, 

"St;lll,!\\'~;Z\' ohli c!.JIic przeli U rzęd c lll n,lSZYIl1 Uczciwa 
"J)oro ta IlIal żl>lI 'k ; 1 lJcl,ciwcg:o Cnspra Pr7.ciJicp:;ll ~ ' heu;lc 
" zclrOW;l 11 :1 1Jlll ysz lc y l1 a ciek, IIil'przylllllszolla, y Używ
"Szy z dl'ow~" por:t ([y przy iacio! SWOic\l, 7:czlI;l la pr zes Ucz
,,: iWego Casrra Pr /, c bicg;dę. 1'IcllipOklJta i 1I1<11żol1ka Swego, 
" Ze siC; Olly dosyć st,lło l, doiJr () y co\V skiclt )' M acicrzy slyc ll, 
,,0(1 Uczciwcgo I'i ot ra iI'\ick O\ 'C;I S\\'Cg:o, k torcgo to Pio
"tl'a Micie oy ca swcgo kwitlljc, y WOlll y ll1 CZYII i, y 1I1ilczęl l ie 
"C7,;l SY w iccZII yl lJi obiccllic, Cli ,lby \)y lo IV \Vil'tsz ~' ważllośc i 
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"y mocy w kxiegi nasze wpisać dopuścieliśmy. R.oku dnia 
"iako wyszy." 

"Testament, czyli ostatnia wola: 

"Testamentu m Viri Sebasti;lIIi r'r/<::l:liusth, op-
MieJoslawiensis Anno MlIIesimo No-

"nagesimo Quarto, (juarta post ])omiliicnfl <eta re. 

"Stało się przed Urzeclem naszym iako SlawnYJn me
"żem Mikolaiem ZdąneJn na then czas Woitem bęclączym, 
"y namiestnikiem iego Mikołaicm Kwiatuchą, y z ławnikami 
"dobrze osiadlimi, R: SlIkicnikie:n, Sze
"wezem, Mikolaiern Clilebowskirn, Jakubem 
"sposob, 

.,Naprzod odlG1Zuic dusze swą Pa11U wszechlllo-
.. gaezemu, a cialo ziemi kil pogrzebienill. POtYIll do Kościoła 
.. kope, item <lo Szpitalia grzywno, item WocieclIowi Synow
"ezewi Ośm ~rzywien ktore są u Wyrwy. TlIworkowi Rratu 
"swemu rodzouemu plllezwarthy grzywny. 

"item wszystkie ktore są y \)(;d:1 odkazuie Annie 
swy w1asny, 

"n!ugi naprzod w i'vlystkach u Szoltysa dwie grzywnie. 

"item u Jąna Bryszka Winnygorze pieć złotych 
.. Y ezwiertlInie rzyta. U Piotra Wyrwy pulgrzywny, ilem 
"u Sobka w Mystkach trw wicrdaki, item w MystkaciI II SI<o

sześćnaścic: 

"Opiekuny solll(; 
"Woitha Mie!osławskicViJ, 
"iego." 

Mikolaia 
Bartliosza 

[hen czas 
!;lwllika 

"Testament Xiędza .Jana Plehalla Mieloslawskiego. 

"Dzialo się we wtorek <Iwudziesiego y Osmego dnia 
"Kwicthnya [(oku Piceszethllcgo, 
"Dzicwiecdzicsi'ltlle:,;() 

"Przed UrzedclII naszym, to iest lnC:ŻCIll Mi-
"lwlaiem Zd'lnem na tlicl1 czas Woithem Mieloslawskim bę
"dącym, y namicsthnikicm iego Mikoliricm Kwiathuchą, takie 
"y z 1awnikami p rzysicżnYIl1 i flartoselicm Sukicnikicm, Ja
.,kubem Sicehą, Mikołaiem Młynarzem, Adamem Liaskiem, 
"doskonale ossia<llvml sposob. 

"Naprzod Ja Lm Pleban bedąc 
rowy na Umyszlic ciele odl<azuic 
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"Pana Roga Wszechmogączego, a ciało ziemi Im po grze
"bieniu. 

"Potym oeJkazuie Orszuli rna!żoncze Swy wszystkie 
"rzeczy, ruchome y nieruchollle, tak w lo;iegaclI IV bydle 
"y czoszkolwiek iest długi zapłaciwszy. 

"ltem odkazuie i daruie dom który mam zapiszany 
"w kxiegaeh WoithowskiclI Kleczewskicll oeJ Andrzeia Kroic
"rza oica Swego tamże wKluczewie Siestrzenczewi Seba
"styanowi Pasternakowi Krawczewi, amieszczallinowi 00-
"reczkiernll ze wszystkim prawem y przylieg!ościarni, tak 
"iako iest w biegach Woitowsldcll Kleczewskich opissany, 
"dalickie y blizkie od niego przyiacioly oddaliaiqc, wyia wszy 
"to aby ociec Andrzei Kroierz w nim pokoi mial asz do 
"Śmierci. 

"ltem od kazuie Zophiei dziewce nad mytho Suknie 
kUPić. 

!tem odda wam drzewo wszystko ktorem kosztem Swym 
"da! obrabiać y rzezać na plebanią, aby z znieg-o domek 
.. ossobny dlia kaznodzieie zbudowany by!. 

"Item kxiag Panskich przy Sobie mając, Siedmioro 
"Thomów LlIterowych 

"I tern AugustYlla kxiag Osmioro stych li Pana Piotra 
"Ossowskiego w Wilkowic dwoie pożyczanych, u Pana 1as
"koleckiego w Piatkowie iedne s kxiag AugustynowyclI. 

"Długi. 
"Długi zeZn<lWalll aby Jloplaczone bely prosze, Ilaprzocl 

"Jadarnowi Sikczie lTIiesczaninowi Midoslawskicl11l1 dzicsicć 
"grzywien y czwiartnie owsa. 

"ltem Jadwidze Szoltysce Niemarzynski dwadziE'scia 
"Złotych s tlią cOllclitią, że cobykolwiek Synowi iei, Idoregoll1 
"Przes dwie Iiecie prz\' sobit: cliowal tak w szaciecli ial\o 
"i WinszyciJ potrzeba~1i sprawiet, aby sic wytracieło, a lIa
"Wet h obiecJ/a lIlieć wzglijd na tlio, ysz lIa Strawie dlia 
"Czwiczenia onego przy sobie ma, wszakże i baczelliu po
"rUSzyć. 

"Opiekuni.i 

"Narnzod opiel<nllelll cZ)lllie, .lana Czarkowskicgo Uc
.. cZiwy Orszuli malżonce Swy, ktorelllll dohra Jloddawa do 
"szaffunkll i opatrzenia z zasiewki Plebal'lskiego, aby lIa 
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"potrzeby małżonce iego olle dochowyw;)l, chvlJa że by one 
"Panbog thowarzyszel11 opatrzyć raczy!. 

,,!tern Kxiedza Stanisława Z Żerkowa." 

"Dział między potomkami: 

"Concordia inter Filios olim Francisci Psiara. 

"Aclul1I die Anno pcrsollis ut supra. 

"Stalo się pewlle a w niczYlI1 lIieodl1lięnllc postanowit;;
"nie miedzy Dracią rodzon'l. Matussęm Sebastyanelll y An
"drzięm potomkal11i słussnYl11i Ilicboscyka Franciska Psiary 
"sługi Jgo Mci Palla lIaszego, ktorzy potomkowie przcsS 
"srzodek ludzi godnydl Paliów Rartosza ClJlc!Jowskit:go, Sta
"nisława Lapiella, Bartosza postallo\\'ieli y uczynieli dział 
"s Sobą we wszystkich dobrach ruchomych i nierucllo11lych 
"w domu, Ortlnciech, wszystkich, w Bydle w ogrodach owa 
"we wszystkim czokolwiek iedno prawę1l1 przyroc!zonYIII 
"tY1l1 polomkoIlI po Oiczl1 ieicli włassnY1l1 pozostało ktore 
"dobra sam przcss ludzie wyzy mianowane Taxowallc lIa 
"Summę pcwn'l sto dwadziescia y dwa polskich, na ł<tórą 

"Taxę potomkowie wyży mianowany pozwoliwszy lIa tyn! 
"społegaią y zarass obai Bracia młodszy Sebnstyi'lll y An
"drzy Bralu swęmu starSzęlnl1 Matliusscwi R"ospodarstwo 
"wssystko nicz niewyillluiącz w czalc puscaią iakoss zarnsS 
"puscieli oiczyznę Swoią WIaSllą czassy potomnymi. J kto
"ry Oiczyzny tęn M<ltuss Braci swoi IlIłodszy POWIIIIc;n 
"cząstkę ieich tak splacacz: Naprzod Alldrzciewy bratu f1lW

"dssęmll grzywien trzynascic Polsldell na dziC;lI: 5: w ł~okli 

"teraznieissY11l maia: wtorn a ostntnia ł~ata tcmuss na Nic
"dziele Srzodopossną w Roku lymże! TY1l1że spossobęl11 I(a
"ty sty oiczyzny Scbastyanowy bratu swęlJ1U rodzonę1l1u da
"wacz iest powinieII! Picwsz<l f(atę na S. Michał in Anllo 
.,1623 grzywięn trzynascic! wlorą a ostalnia Ratę lIa Srzo
"c!oPOSSTl<t Niedziele w Rokll J fl24 grzywięn dziesięcz takie 
"Polskich! Po ktorylll odebraniu Rat czi Panowie br<lcia Sc
"baslyi,\n y Andrzy powinni u ksi,\!,:" tukcnyell Wuitowskicl1 
"stanącz y tego Arata swego Mathusza quitowacz y wy
"rzęcenie z dobr generaliter wszystkich nczynicz! Miedzy 
"ktorymi o dotrzymanie słowa tam iu parte qllClm in toto za
"zakład iest założony zilkład taki SumllJy." 
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Oprócz pow)'ższ)'cll czynności na[lotykal11Y w aktach 
wóitowskich jcszcze roz111aite inlle, rzadko zachodzące, 
lin, zezJlanie akuszcrki, Doroty Ołówny, którc tutai ctoslow
r,'e podajemy. 

"TCStilllOllil:'il quod tulit obstetrix Dorothed Olo\\'na PI,,
."0 DOl11ini ["",; I):e vero XVlIl. Augusti, COrill11 Jlobis ,,('i
-,cio supcrJlotato, veniclls Jlostrarn iii curiam HOJlesta 001'0-

",llea CO~llolneto Olowlla civis MilloslavieJlsis non coacta sed 
"Spontallcc f:lssa vivulll egressurn illfantulum nlllllll ex litero 
,.Inatris suac Nohilis Catharil1ac Malachowska, eui et iJJl[lo
,.<'11 i I 1I0l1len Zoplli:1 ClIlli profIlsiolle aquae, quo facto s[liri
,.tlilll lko reddidit." 

Dale,i spotyk:lIllY wezwanie lllieszczan przez dziedzica, 
hy popalone donl'.' odbudowali, pokwitowania burmistrza 
I .legO ławJlików z zarządu IJliasta, wS[lólnc wójta z burl11i
strzel II uC!I\\':!ł\,. oraz dekrety najwyższego sGdziego, dzie
d:dca. CZYIllIO~ci tycililie IllzytaczalllV jednakże, bo już 
PO\V,,'żs/,e, IlIo),e 11;I\Vct z:! szczególowe w,'ciągi dostatecznic 
S:lallowJlcgo Czytelllika () sprawaell \\' lIJ'zędzie wójta tute.i
SzegO ]lollc:l<l,i;j i Ob,i;IŚlli;!.i:j, PisowJlię zachowałem wszę
dzie (lI'yg;inaIJl;j. Iliguzic ,ie,i lIie ZIlliC:JlI<lJiIC, aui lIie poprawia
Jąc, Mówili, .. ,iak illl dziób urósL" 

3. Urząd burmistrza. 

1111rlllistrz:lJlli (procollslIlcs) z:lllważ,'liśllly \\i aktach 
lVójtów i hllrJllis!l'z()\\, lIastt;:IJtI,iąc\,cli obywateli: 

I. I~ocli \\' lawcli 15S4-1.'589, 
2. WawrzYlliec Stawicki Ilcczl<owiec z StawiszYlla w roku 

I 590 i \V r. 1593, 

.3. .lali Guz w r. [.596, 
4 . .lali (brlJowski \V r. 1.'i98, 
S, Piotr Klollil, \\' lal,lcll lóOI-J619, 
6. Ibrtlornic.i Cllicbowski w I;Jtacli 1620 do J622, 
7. \\'awrz)'lIiec fortuna \\' r. 1623, 
8. Krzyżali w r. [626, 
9. Urball Tretka w r, 1630. 

lO, Macie.i .laroszkO\\Iicz \Ii latach 16Ei7-1659, 

II. Bartlol1lic.i KościcI"Kzyk, czy Rościdlczyk 1660-1691 
z przerwami, 
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12. J~II Gil 1696-1671, t~kże IV r. 1676 i IV latacli 167il 
do 1682, 

L-1. WO.icieclI Otogowsld IV r. 1683, 
14 . .lali Oil, l;1!,że (Jielcwiczcll1 zwally, powtórllie IV r. Il>:'l4. 

Nast~plI .i'łcycll bllrlllislrzów odnaleźliśl1lY w ksi<;&"ach 
kościelnych: 

15. Maciej Urulik w r. 1678, 
16. Maciej Grulik \I' r. 1687,') 
17. MatclISZ w r. 1692, 
18. Adam (? Ncrk:ll IV r. 1692, 
19. Adal1l Nerka w r. 1700, 
20. Marcill Kościl'lski w r. 1700, 
21. Marcill Bartlewicz w r. 1700-1707, 
22. KClzimicr z Kryszlofowicz IV r. 1721, 
23. Sebastyan Oielik, Cllias Giclski, IV r. 1723, 1726-1729 

i 1732, 
24. ScbastYrllI Głogowski, \I' r. 1724, 
25. Marcill tiansDol 1725 i 1729, 
26. Krysztof Krystyall, 1727, 
27 . .I ak()!J Musialkiewicz 1730- 1732, 
28. SZYlTlOlI NowCJczyk, illClczej Nowacki w r. 1732, 
29. Stallislaw Różal'lski 1732 i 1733, 
.10. SZylllOIl Now;ICZyk 1734-1736, 
:3 1. Andrzej Lląbkiewicz, 1737 i 1738, 
:32. Wo.iciccll Głogowski, 1740 i 1741, 
3:3, .Iakób MlIsialkicwicz 1742 i 1743, 
34, Aclalll Lg-órccki 1744 i 1745, 
:15, WOjciech (Jłogowski 1745--1749, 
;36. AdaiII Ptaszyllowski 1748 i 1753, 
37. Wo.iciccli Głogowski 1753 i 1755, 
.38. Ad,111l Ptaszyno\\'ski 1755, 
.19, \Vojciccl! Glogowski 1756, 
40, Adam PtaszyllolVski 1750, 
41, Wojciccll Głogowski 17.'i7, 
42, Maciej Kwapicliowicz 1761, 
4:3, Jan G!og'owski 1762-1765, 
44 . .1;\11 fUlltowicz l766, 
45 .. 1 <III (] 1()~()\Vski. prcz.vdcllt 17(i6 i 1767, 
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46. Jan Głogowski (Rector civitatis), 1767 1769, 
47. Hartłorniej Gielski 17m i 1770, 
48. Jan Głogowski 1771 i 1773, 
49. filii) funtowicz 1772, 
50. lz:\'dor Zgórecki 1773-1774, 
SI . . Iakól) funtowicz 1775, 
52. Kazimierz Knakiewicz 1778. 

W luźnycli papierach magistrackich przedstawiaj,! 
nall1 sil( jeszcze następujący burmistrze: 

53. TOlltaSz Wilkowski 1781, 
54. Wo.iciech Dąbkiewicz 1781 i 1782, 
55. Antoni Robowski 1783-1785, 
S6. Irmne r. 1793 i 1794, 
S7. Robowski r. 1794, 
58. Taller 1795-1801, 
59. Imllle 1802-1804, 
60. Ludwik Polic 1804-1811, 
61. Gierscll 1811. 

Prze~, rozbiór Polski zahr~ł rz<)d pruski dziedzicom 
miast prawo mianowauia bUl'lllislI'Zów. To też za czasów 
Prus [Jo!uclniawych mi~lI1owal rZ'ld pruski niedawno do Mi
łosławia przybyłych rzemieślników Niemców, zupełnymi bul'
miSl rz,lI11i, clJoć tylko tytuł zastępców nosili. Mam tu na Illy

~Ii [mInega, Tauera, Pallego i (] icrselta. Byli hardzo gorliwy
mi PrlIS,lk<lllli, lecz bardzo licll~'rni burrnislrz3ll1i. Zwłaszcza 
Sukiennik Irnme narobi! tyle, dyplorn<ltycznie się wyraża,iąc, 
nieporządków, że długa trwało, nim je zagłuszono - i wy
niósł się z Miloslawia. 

Polle skradł fundusze szpitalne. 
fi2. franciszek Dziegiecki, zastęl)Ca bUJ'lllistrza z czasów 

ksil;:stwa warszawskiego 1814-- 1816, 
63. Józef Rom,icwski kapitan woj sk pruskicli, G. 1817 i 1818, 
64. M,l rcin Giersch 1820 i 1821, 
6.'5. Jg-nacy Snowadzki 1821 - 1845, 
66. Herger 1845, 1846, 1847, 
67. Zalllbrzycki w pocz<,tku 1848 r., 
68. M I'OwczYI'Jski, były nauczyciel, ojciec zlI1arłego w Dłu

giei (joślinie księdza 1848, M rówczY(lsld byt podczas 
trW8Ilia tutejszego obozu polskiego, a więe polskim bur
lliistrzelll. l'olHzednio by! tu organizatorclIl wojskowYIll. 
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69, SlIowadzki byl bllJ'loislrzelTl przcd Mrówczyt'ls),im, bur
lllis[rzc:lll polski III z r, J84S, \Viadolllll, ŻC jCllcrał 1l11l-
111CII dzit;:kll,ic 11111 za opil'kt; Jl,llI r,lllJIYilli Prlls:!lcll1li i Z:I 
dobre siC; z nillli obchodzenie, Tytllłuje go zaś "l\ol11cn
(Ialltelll placu", Snoll'adzki IIIaże by! najuczciwszYll1 
człowiekicm i gorliwy III patryoti), ale pO[Jclnil CZyli, dzi
kiego Azyaty gollllY, I(azal bowiem \V r, 1848 powy
lIosić akta 11l:lgistr:lckic na plac przec! c!zisic,iszclll pro
bostwelll i tam .ie sp:ilil. Szkoda wielk,l tyell pallliatel< 
przesz/ośc i, którcb\,' zbieraczowi 111:ltery:!1ów do Ilisto
I'yi Miłosł,llI'i,l, wielcc sic.: pr /,v c!,lł y . J\'li,ilo ro b:-'ć spa
lenie p,lpicró\\' wro:.;icgo rZ;jdll IHllskieg:o. ;ilc h)·lo po
dobllo tylko ZIIiszcZCIIil'1Il raZC111 /, illl\cllli pallicrallli .ia
kicllś doklllnclltciw, ktcil'l', .i:lk PO\\'szccllllie lwicrdzollo. 
Sllo\\'adzkicg'o \I' j:lkilllŚ proces ie obci'jż,l!y. () slH;l\Iic 
tej opowi;1lbł mi śp. SewcrYII \VnJllie\Vicz, żołnicrz z r. 
1848, zawsze l)ra\Vd~ IIlI')\\'i'ICY. 

7(1. 111tl'rrn:tyczIIYIII bllJ'lnistrzelll hyl IWlllis;lI'z obwodowy 
Nellring 1850--1852, 

71. Zastt;pq burmistrza zauważallly kalllclarza Z;llIlbrzyc
kieg-o IS5J-I~.'i5. Te nże też jllŻ IV r. IS4Cl r,lzelll z fal
licrCl1I IV Illagislr[leic I.asiatlał. 

72. Obowi<]zki bUlTnislrza spełni:11 z~lstc;pca legol. BclllllCl', 
rokll 1855. 

73. T:lk salllO !((llllisarz obwodowy Ncltrillg IS5()--ISlJ8, 
7L I. r<.iell1er ISf>l, 
7.'1. Tego) 1I,lstt;[le<] IlVł kOlllisarz (iroplcr od r. 1t\(i2-ISG7, 
7(). I(Olllis.lri: O))II'dlow'i .l~lcuily od r. lR(,7--1884. Za CZ,I-

sów teguż od1'lezollo llrz;ld l111rlllistrza od llrzc;t111 kOlni
sa rza i 

77. picrwSn'lll tylko IlUJ'lllislrzclIl byt Becker, ;) ,g-dy tell że 
sit; r. P,RR Ul) 1'.[IIJis/,yll<l rJrzelliós/, 

7S. jest tlltejSZYJJl lJllrlllistrzl'l1l p. I(lldoli Malkowski. 
Za czasów .i ego llrzt;dow,llli,l, które sit; zbiegło z Cz;l

s<lllli dzictlzietw[I p. Kościeiskiego, Milosl:lw zllpdnic zl11icllia 
SW;) powierzcllowl10ŚĆ. ['o\Vst:J!o kilka wielkolllic.iskicll, 
zwłaszcza [Jrzy pałacowej IIlicy, k:lIl1iellic, jak kalllicllica 
p. Z:Jłuskie.i, p. Nowickiego, P. Świdcrskiego, przy Pyzdrskici 
uliC'," kallliellicl p. %ołIJicrliicwicza, przy rylIkIl Otlblll!OWi\IIY 
po [Jożarzc l3azz\I', IV ŚITlllSkicj lllicy wZllicsiollO fabrykt; cy-
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~nr i kalJliellieę p . .IaJlo\\"skie~(), w wrzesil'lskicj ulic)' kalllie
nic~ p. 1'Iiegllt:r;1. I )olJitllic.i IHzeeież .ieszcze świadczą o po
dnicsicJlill siC miasta chodniki, rzeza lilia (Selil:lclltli;llIs) i ga
zOwni,!. 

.lako radnycl1 miejskieii, czyli łalVników urzędu lJur-
111istrtoIVskiego spotkaliśmy IV akrach miejskich: 

IV r. 1593: .lalla Guza, fvlaeieja KrllpkC;, Macic.ia Boro
Wcg;o, Stallis!,III;l Scro.i;ldka i .lana Niedzielę; 

IV I'. I(JtJI, za czasów bUrJllisirziI Klonik,,: Jana Nie
d7.iclt;, [\~a tcllSZ" '-<lilici 1<1, St;llIisla \Vi! Serojadka, Macieja 
iWokiecii;) StalVickiego; 

IV r. 1615: .lana Niedzielę, Stanisława Serojadka, Ma-
ckj;1 Iloroll'ego, i Bartosza ChlcholVsldego; 

IV r. I(JI9 prócz pow)'ższycli: Adama Kwi<1tllszkil; 
1\' r. I ()2lJ: Kajet;lIla Osieukiego; 
\1' r. j()()!: W;lwrzY(lca .la\G, floryan<1 B<1rtlC\l'icZil, 

WUjciccltJ llylJ:1Iskicgo, St:Hlisł<1wa Jeb:\ska, .1:111<1 Dolniku; 
IV kot'tell r. I GG7: I\'laciejil WIekIc;, 
IV r. UiW: WawrzY·llca .r aXG; 
II' r. lG70: hallcis/.ka Kalickiego, Wincenteg-o f3ie(l

kOWio", 13artłolllicja I(ościclkzyka, Bartłomieja Krc;Żo!czykt. 
N:\st,,;plli radiIi lllicjscy wyjGl:i Sil z ksi'lg kościel11ych: 

.lali Uie!") 1". I G87, 
Knilllicrz \\;\d/.igJÓwk" r. Inl, 
K:lzilllicrz Kr.l·s/,tofowicz r, .1723, 
iV\;trcill H:lllSpol r. 1724, 
Krl,'s/ tof Mul:lrski r. l7.!(), 
SebaslY:lll Ciiclski r. 1727, 
Miko/aj Ilij'tkOll'ski r. ] 729, 
K;\spcr Zebro r. 1739, 

M"rcill H"ltspol r. 1729. 
Se[)<tstv<tll (]ielski r. 1739, 
.I'\kól1 MlIsiałkowiu r. 17.)(), 
SZVII tOIl Now<tC/,yk r. I Tl.? 

SZYJIlOJI J(lIcIJo\Vski r. 1735, 
Andrzci J)'lbkicwicz r. 1739, 
St;łIlis/:\w l\(Jż;Il'lski r. J 740 i 1741, 

____ . ~Ojl:iCclt Cijogowski r. 1742 i 1". 1744, 

') \Vin')O~orsl,ic IIlelryki ~llIl)I)e. 
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Ad,lll1 19orccki r. 1745, 
Adam PtaszynolVsld r. 1748 i r. 1750, 
Adam 19órecki r. 1752, 
WojciecII Głogowski r. 17:i3, 1754 i r. I 7.') (i , 
Adam Zgórecki r. 1757 i r. 1758, 
Macie.i KWilpichowicz r. 17GO i r. 1761, 
Jan Otogowski r. 1762 ·- 1764 i r. 17GG, 
BartlOllliei Uielski r. 1766 i r. 1760, 
filip fllntowicz r. 1772, 
J akób fllntowicz r. 1774 i r. \775, 
.l <111 Głogowski r. 1778, 

W późllieiszycll czasach zlIa.iuujcllIY jeszcze w aldacll 
lIlie.iskicll podpisy nastęIHI.i~cycli rajców rniejskich: 

r. J 782: Tomasz Piekarczyk, Melchior AsI, filip ł-Janspol. 
i J akób funtowicz, 

M. Kwapidl r. 1785, 
filip Hallspoi r. 1789, 
Kazimierz Knakiewicz r. 1792-179(), 

r. 1799 i 18UI: 1111l11e, Ologowski, 
r. 1804: Uoebel, Ologowski, 
r. 11'11: Lewc;uowski, flllltowicz, 1)~lJkiewicz, Kllakic-

wicz, 
r. 1811': filip Lcwc;uowski, Małecki, TLlsciJe. KW<lpiciJ. 
r. I S20: Kwapicli, Oerna\1, Alll1alt, 
r. IS20: .IVlalceki, Oern<lu, Stefall Kalltz i .lan Allilalt, 
IS4:i i 1846: Aptekarz Olilcrt"') Micllał Wroniewiez, Wo.i-

ciccli Ograbisz, Jan Sobkiewicz i fallier. 
Obecna rad<1 miejska (190S): 

I. Aptekarz Laskowski, 
2. Lekarl'. fk Matuszewski, 
3. Kupiec K. Zalllbrzycki, 
4. Buuowniczy WI. R<1bski, 
5. 'N/aściciel kamienicy TOl11asz Mon<1rszV(lski, 
G. KOllstanty Obarski. 

,,\bgistrat stallowi burl1listrz '<udolf M<1lkowski z 1:IWIJi
k<l III i : budowIliczym Wl<ld. R~lbskilll i wlaścicielclll IlOtelU 

W lad ysłn wem .Jeziorkowsk illl. 

* * .. 
* Akta dOlllilli~llle. 
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Urz'ld burmistrzowski bezwarunkowo wazl11eJszym byl 
Za czas6w Kr61estwa Polskiego, jak urz<1d wójtowski. 1)0 qk 
naszych doszły jeunakże akta jego z lycll dopiero czas611', 
!:'<Jy Polska już powoli lIpadala, a mi~lstZl I1;)S7.e, \\ojllall1i 
i Wewl)~trznełl1i rozterkami zubożone, <Jawniejszą silę lT1orZ1I
ną, dawniejsze hogactwa i dawnie.isze znaczenie tracily . 
2t'ld też \V \Vspomllianycll ;!Idacl1 o Sil1l1YCl! prawie obelgach, 
bruu<lch, pijaf1stw,lcll, krad7.ie·~;lch i 7. brodniacll (od r. 1666 
do 1685) czytamy. 

Bur111istrz6w. podlllg akt bl11'Jllistrzowskicll. wybieral 
'I. trzech, przez miasto 1I1U przcdstawionycIJ, k<1lldydat6w, 
dziedzic. 

Czytamy np. w:.'raźnie: 
"Spectabilis ae ialllatlls viI' Llurclltius Ja.'i:i1 110VO elcc

tus Jlroconsul a iVlagnifico DOlnino .Ioilnllf" LCOI10luo OIJ<1le(l
ski PaladillO POZll<lniclI. in anno J667." 

W r. znś 1671 zanolowallo: 
"SpecUlbilis ac fa11lattls L)olllinus .Ioalllles Gicl Procoll

sui novo eleclus a uencroso nc Magniiico /)ollli110 \)1l1l1i1lO Ni
colao iVlycielski·'. 

W r. 1682 zaprotokulow<lno: 
"SpcctabiJis ac famatus MatlliilS Hirurgus ProculIsui in 

oPPido Miloslaw a (Jclleroso J)o111illO DomiJlo Nicolao MycieI
ski Tribullo CalisielIsi t311qU<1111 II<1erede t l'auilus sclcstusquc." 

Wyb6r tell mial co trzy, a późllicj co dwa lata naslt;
Pować, gdy sit: wszelako uzia1alność bUl'lnisrza dziedzicowi 
liicPodoba!n, zwalniał go z urzGdu przed upływem czasu je
go urzt;dowania, natyclJllliast powolniejszc Jlarz<;uzic na jcgo 
miejscu osadząjąc. 
. Jak bowiem 11Ioralność, oświat<l i dobrobyt w r. 1667 
l P6źniej \II Mi!os!awiu upadały, tak leż psu! się coraz bar
~ZiCj dobry stosllJlek z dworclll. Wojl;Y za Sobieskiego i p6-
Zlliejsze, daleko ou domu odwolywaly Jlnsze rycerstwa, a na 
dOnliar zlcgo, coraz glGhicj wcisk,lly si~ do naszycI! dworów 
Obce, wielc picJlil,;dzy zużywajilcc zwyczaje. Szlachta wię
Cej Potrzcbuj'lc pieniędzy, więcei też z miast starilla się \\'y

~Obyć ~Uosza. a miasta stękalv poci ci<;ża rcm I)a(lstwow"cll l .. o 
1lliciscowycil poda tków. 

Czasanli tcż 11I07.e ówcześni pelnol11ocnicy, bojujący ch 
POcI ChocilllClll, Wiedniem itd. dziedzic6w tUlejszych, swcmi 
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zbytniclIli wyrnagaJliami, sw,\ szorstkości'ł, zarozumiałością 

i brakiclll taktu tal< (lIa Illiasta, jak i dła dworu, korzys(lIY 
p;ltrY:II"clialily stosunck lIadw<,:r~żali i lIiwccz\; łi. \Vskalilll'kę 

II' tl'llI kicrllllku daje Ilalll lIast<,:plI,i;jcy IHll'llIislrzowski pro
tokól: 

"AllIlO ł )ni 1667. 

"S\;JWJ1\' ł"al1 iJurlllislrz llliasleczka Miłoslawia i z ko
Iq;al1li swcllli lIa żąd;ll1ic .Ip;o Mści Palla K,lzil1lierza [3iet'l
kowskicgo ,iako żątb. aby IIHI si;; dosyć stało w podwouacll 
IV powinllości jego, kt(Jre llliasleczko płaciło La te lata, Idóre 
trzYl1lał i zapłacili po złotycli CI.tery, ZIl0WJl za kapłony zło
tycll dw;) urz,\(\ wyżei Illianowally podług aifectacyi .Igo 
Msci Ido!Jy tego podatku lIie zapłacił kazał pozwać przcd 
sWI swó,i gdzie siG rnicsczallie ilJl bronili, ŻC to wypłacili we
dług przcszłycll lat. A pOllic\V;)7. J Mść P;1I1 Bie(t!wwski do 
wypłacenia tego jeszcze siG lIapier;1 po złotych dwa, czego 
Illiasteczko \Ii<;ce.i post'lpić i dać Jlieehce. A przy tYI1l zaraz 
ż;\ua I i spra wied I i wości llaSl.ycll, którzy sic; porwa I i bez rad y 
i po~połstwa wSl.ystkicgo, gdyż tik prawo liczy: co starsze 
głow y II radz:\ to 110Spólstwo t r7.Ylllać Ilowi II 110. U rz;\d tcd y 
wysłllellawsz~' obu ~lI'OIl .iedlli IlIówili żeśllly II111sieli a dru
dzy siG tY1I1 hrollili żcśnlY nicflowinlli. Zaczym lcdy urz<]d 
czyni<jc dosyć affcct:lcyi .JMści lIabzlI.ic [)cerctclII SWYll1 
;Ihy szli na pos!lIszel'lstwo aż siC; .J Mci Palili 13ie(J\w\\'sk i e 111 LI 
tak si<,: lIspr;lwicdliwili, co wszyscy whopolllic wiclz:\c siG 
być o!Jci'lżollell1i. iż to cic;ż:lr 110\\'\' Ilie/'wyci'.a,iny apelu,ią so
be od urzc;du dCl .1 rvlści 1':111:1 dziedzicZlIcgo, CI) według prawa 
pozwolono im jest." 

Akt tell by! prawdopodobnie l)o\Vo<!elll, że wybr<1l1ego 
co clopiero burlllistri'.cllI fi;lrtlol11ic,ia I<ościclkzyka tI;Jlycll-
1I1iast OP<1lc(lSki z 1l1'Z<,~tlll z!oży!. :1 11<1 kRO IlIcjscc .Iaxę OSJ
dzi!. W r. pl'zeció. lIilstc;pnYI11. l(iGI'), /.IIÓW T(ościclki'.yka glo
\\':) IlIiasta llIiallOWallo, \Vidać. że to człowiek był prawy, 
zdatllV, czynny. 

Niepodlega wi<;c :i.adlle,i w:]tpliwości. iż w drugiej poło
wic X VII stulecia dziedzice IV Miłosławiu wybier;di, a rac/.c.i 
mialIowali burmistrzów. 

NJ pocz;\tkll wszelako tegoż stulecia IIIOŻll<lby z 11;)-
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stępujących dwóch aktów przypuszczać, że prawo wvboru 
burmistl·za do miasta należafo: 

"Kwitowallie stawnego Pafla Piotra Klonika burmistrza 
MitoslawSkiego i Rady jego St,lIlis!<lwa Serojatki, hfla Nie
dzieli Bartosza Clilebowskiego, Macie.ia Borowego, Albma 
Kwiatus zkę z prowentów wszystkich miasteczku temu sluż,!
cycll ocl mieszczan Unat!" wssystkich tego miasteczka Mi/o
stawia. 

"Anno Dni 1619. 

"Slawni P<lllOwie miesc::zallie Mi/os/awscy Gnatr wszy
scy, przy oddawaniu urzędu swego burmistr7.0wskiego we
spo/ek z Pany Radnymi swoimi z prowentów miejskich ra
chunek ucynili, y wc wszystkim się usprawiedliwili doskonale 
po ktorYI1l dossycz llcynięniu sąm kwitowani czassy poto
Illllyllli, od ossob wyży Illi<lnowanych za lata zupelne." 

,.Qetatz Llll1atus DIl. f3artolonlcus Chlebowski Pr<lete
ritliS I~roconsul Mielosia : per totam Comullitatem oppidi 
M ieloslaw. 

"Anno ])ni 1622 . 

.,Z<l cnic sl<iwni P;lIlowie Micsczanie Gnatr wszyscy przy 
oclJawaniul1I urzGdu bormistrzowskiego ktory odprawowal 
przez lat trzy; y Prowęncikami tego miasteczka szaffowal, 
pod tenże czas zaraz rachunek z tych Prowentów uczynil 
slussny tak iako się dobręm godzielo, który rachunek 
słusznie oddawszy iest od wssytkiego pospolstwa kwito
wany Xięgami wuitowskimi". 

Z tego, iż cale mieszczallstwo od burmistrzów rachunki 
z ich urzędowania odbiera i ich z takowych kwituje, można
by wnosić, iż to samo mieszczal'!stwo burmistrzów wybiera, 
a to twierdzenie znalazłoby częściowo poparcie w następu
i<\cym szczególe: 

"W r. HiW Z,lrWGI Maciej Wleldo, kołodziej, cechowi 
mielcarskiemu, iż wybrał z swego grona burmistrza, Jana 
Gila, który się nieboszczykowi Jego Mości Górskiemu prze
nieWierzy!, któremu się więc niegodzi być burmistrzem. Zre
szt'l, twierdzi/ Wleklo dalej, cech mielcarski nie mógł nikogo 
dobrego obrać, bo w nim S,! tylko zlodzieie, rozbójnicy, zbój
cy, "fainacze". 

10 
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Wlekło za obrazę wójta i cechu poszedł, przez oba 
urzędy i cechmistrzów sądzony do komórki, ale orzeczenie 
jego, iż cech mielcarski wybrał burmistrza, nie zostalo oba
lonem, a czyby dziedzic wybrał burmistrzem mieszczanina 
nieuczciwego? Być przecież może, że miasto burmistrza 
tylko kwitowało a nie wybiera/o. 

W aktach b ... rmistrzowsl,ich znajdują się rozmaite śle
dztwai odnośne zeznania w sprawach, w których następnie 
wójt wspólnie z burmistrzem sąuzi!. Nim więc ostateczny ter
mili w sprawie jakiej naznaczono, burmistrz dokladnie ją zba
dal i świadków przesłucha/. Był więc i sędzią śledczym. 

CIII~tniebyśmy przytoczyli pan~, przed tutejszYlII burrni
strzem fJomit;dzy lat<lllIi l(i6lJ, ~I liJS5 wy(oczollycll spraw 
o obrazę, lecz tak są odnośne protokóły błędnie i nieczytel
nie pisane, iż trudno je co do słowa odcyfrować. Nie zawie
raj'l też nic ważnego. Zwykle "pod wiech'l", gorzałka pod
burzeni, Idócą się, bij'l, a nawet zabijaj,j mieszcza
nie, a potellI sit; skarżą Już i gra w karty za
gnieżdża się "pod wiech.ulli " , którycli wS7_ędzic, a zwłJSzct.:~ 
przy rYliku, pelilO, a 1I,lwct p. burmistrz klla,ipC; posiada . To 
też wszystko pije, .1 akta bUrJlIistrzowskie robi'l wrażenie, 
jakby po pijanelllu by/y pisane. 

ZezllJnia w rozmaitych sprawach S;I pOlllięszane z 50-

bil, niedoko(lczollc czasallli. Dat brak tu i owdzie zupC!ilY, 
lub są niewyraźne. Wogóle duci! czasu illny tu panuje, jak 
\I' dawniejszyell aktacIJ wójtowskich. 

Z spraw cywilllycll widzilllY między illncmi nastę
puj'lcą: 

"AClUIII feria tjuarta post fcstullI S. MargJrithJc Vir
"gillis 1670. 

"WielinOŻIIY Xiądz I-lipolit IJroboszcz Kościo/a Swię
"tcgo Piotra i Pawia upolllina si~ pewnego y Xiegallli znpi
"s<Jllego d/ligII grzywiell dWlluziestu lIa ogrouzic Macieje\\'
"skirn u (jrzegorza Frqckowica któremu urz<ld bllrlllistrzOW-

"ski dekretem SWyll1 nakazu,ic do dwu uiedziel tell dług od
"dać lubo U<l ten ogród rezigllacią zeznać." 

Podobni c do tego w r. 1667. 
"Urząd burlllistrzowski nakazlljc jJ<lIlU K;tliskiclllll, abf 

Palili .Jaxie, przesz/clllIl IlUrlllistrzowi oclual podymIlego troj
ga złotych dwa ... " 

I 

/ 
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lhz~uy. burlllistrzowski i wojtowski, wspolnie, jak juz 
lIwydallliliŚIIIY, rozs;ldzaly wszelkie ważniejsze. a zwlaszcza 
krymin~"lle sprawy. Mialy zaś wladzc; zupell1ą, bo nawet 
ius g:IJuii, czyli prawo Iniecza. Mogly nawet na śmierć ska
zywać zloczYlh:ow, ale wyroki takie od dziedzica zatwierdzo-
1l(;l1li być IllUsialy. LlIho przecież prawo skazywania na 
ślliicrć prall'elll miecza siC; nazywalo, to nie miecz, ale s(l"y
czck byl tli ślllierci narzędziem. 

Wskazowl,i w aktach wojtowskich opiewają, iż stara 
sZlIbienica slab lIa 110lacll lIIiejskicli, Jlodług dzisiejszego 
oZllaczellia, po za żelazn;j ko!e.i;\, blisko winIlogórskiej grani
q:, Ila połlldlliowej stronic drogi do Winnogory, gdzie kępa 
Iuzow olszowycli spadek roli ku lilce markuje. \Vykopywano 
też tam w nowszych czasach w zwirze rozmaite szkielety. 

Odzie siQ nowa szubienica zl1ajdowała, trndno oznaczyć. 
S. p. ksi:]dz TlIłodziecki twierdził, iż zajmowala ona pagó
rek żwirowy po za Glinkami, po północnej stronie drogi do 
l~lIdek. Tam też rzeczywiście mnostwo przy kopalliu żwiru 
wYdobvto kości. Zkąd ś. p. ks. TlIlodzieeki mial wiadolllość 
(J Iniejscu tracenia zloczY(lcow, dociec nie mogłem. 

Wyrokow śmierci Ilie zlIajdujemy .jednakże żaclnycll 

\V ;lIdacli wO.ilolVskicll, ani burmistrzowskich. 

Niko.~o. \\' cZ;lsie ZIl;lll c III i lian I ;Iklami oh.i c;: ty 111. lIic po
Wieszono, lubo podług przcllisów prawa magdeburgskiego 
rozmaici złoczy.t"!cy na karę ~lI1ierci zasługiwali. 

Dostatecznie te orzeczenia, jako i ciucha owczesnego 
Prawa charakteryzllj,] llastQPll.i;'lce wyroki: 

"ObulIkcya albo raczej spisanie riln ... .lalla Mielcilrza 
X i;jże(lskiego". 

"ACtlll11 die post festum Sti Jacobi Apostoli. Alino 
"Dlli 1670. 

"Przy bytności .I Mci Palla Stanisława Roguskiego, 
"POdstarościego Xii\żeJ'lskiego, tudzież łilwie wojtowskiej, ja
"ko Pana Stanislilwa Jelasikowieza i Mikołaja Płóciellnik<l, 
"tudzież przy bytIlości Palla Milcieja Cyrulika opisane rallY 
"i stłuczoIle r<lzy nieboszczyka .lana mielcarza Xii\żellskiego. 
"Naprzód na prawej stronie lIacl uchem rana cięta, długa na 
"IJąlec, do kości, druga ralla ... lIa sercu, wyżej stłuczona, glo
"Wa wszystka potłuczoIla docna, ręka prawa potłuczona 

10' 
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"i wszystko ciało potłuczone, które .... pomieniony urząd jf 

"śllie ogłosiwszy IJrzyj'lł uo ualszego ... i prawa. . 
"Inkwizycya dostatecznie czyniona a to strony zabicI 

.. i zalllordowallia Jana mielcarza Xiążeńskiego rna,iętnaŚ1 
"J Mei Palla Oora,iskiego, poustolego poznaJ'lskiego przez Bal 
"tlomieja lI1ielcarza Miłoslawskiego, lIa tell czas sługn JMI 
"Pana Mikołaja Myciciskiego, wojskiego kaliskiego. 

"Przeu urzQde1f1 naszym burrnislrzowskirn i wójta'" 
"skilJl na tCII czas będ'lcycli Pana Jana Uielewieza IJurJllIS 
"trza także Jwlegów .iego s/a wnych Bartłomieja R.ozciei'ICZY 
"ka, Dartłolllieja Krężołczyka, palla fJoryana Bartlewic1.i 

"wójta, palla Stanisława .lebasa leniwójta, zupclny ławice Iii 
"ten czas ostających, 

"Stanąwszy szlaehetllie urodzony .I Mść Pan StaniSłaO 
"R.oguski, .laśllie Wielinożllcgo Palla Łukasza Oóra.lskieg~ 
.. podstolego !loZllat'lskiego, który się żałował za miejCart .. 
,,2 lIIajęlilości X iąier'ISI, iej, Ila tCll czas sługą zostającym ~v~'~ 
jei pOlllielliollcrrO JMści przez lIiepoddallego BartłoJllleJ 

. b ~ 

"llIielcarza sługę zostaj'lccg'o lIa tell czas Wiellllożllego :11 

"lla Mil\Ołaja Mycielskieg'o, wO.iskiego Jciliskiego w JI1iasta", 
"Mi/osławiu w dOlllu g'OSCiIlIJYIll pat'lsld'm. Przy któryll1 urz~: 
"dzie zupełllie bt;d'ICYIll sWI zie zagajon)fll\ J Mść Pan Stlili ~ 
"s/aw "~ogllski lla miejscu bt;d'lcy Wielmożnego .IMci :,l~O 
"Łukasza O()I'ajsl<iego, poustolego pozllat'lskicgo i oddaJe '1 

"więzielli'a i twierdze rniejskie.i .... bezbożncgo [3arttOI1~le~~ 
"Mielcarz;), który Ilie palllięta.iąc na miłość Bożą i bljinle~ie 
"swe~o przestąpiwszy i pogardziwszy przykazallia BOs + 
"z,lbi/ i zamordował lIi'ewillJlie i z pOlllOcnikarni jako illk\\ 
"zycya i przysięga niżej pOlTlienionych ... 

,Pierwszy świadek. '1 11 

"Uczciwy Jan R.abiega, zostaj,lc gospodarzem \V t) W 
"doITIu, któryiII się takowy lIieszczęsll)! excess stał .luranieii' 
"to C()rporali wZllios/szy dwa palcc przed fi'gur'l Męki r~a' 
"skie.i wprost .illrall1Cllt lICZYIIiwszy, podług roty jcmu 1'1)' IW 
"Ilej tyllli słowy zeznał, iż .. , tego dnia podczas jannarktl Inf, 

"przód te słowa słyszał iż lI1iclearz pa(]ski pomiellionY Bd\" 
"l/OIniej mówił te słowa iż da/bym beczkę piwa i' drugą g ;er 
"hy tylko wyjrzeć IIJ l1Iiasto, gclyż tu S'l tacy mieIC~~el' 
"którzy nie wielIl slqd i gdzie się uczyli i mnie często na JIlldO 
"cIIch nadchodzą. Potelll przyszedłszy przeu wieezoren1 
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"gOŚCnlca pa,ńskiego, kiedy tell lIieboszczyk siedział z dru
"kln1 111ielcarczykicl11 011 zar<JZ pyta,iilC iclt, gdzieście się 
"li~zYli i kalldyście wędrowali, ktorzy mu się wywodzą po
::;~.IQdaji\ lllistr%:ow dwoclt i lłIia~teczka kandy. się uczyli ... 

IdrObek Or%:ecltowskI. ........ zlllc LI frącka kmieCia w Orzc-
.. c IOwie .... nieboszczyka clicia! kijem bić, ktory gospodarz 
"~O~W<I ..... w lem wpadł tell parobek za nilU do izby chcąc go 
... Ie a Oli się bronił, broniąc obraził go w tem iż wyszedł do 
.. sieni c10 rnielcuclJa, a toż widzicie co mnie spotkało, jam się 
"Za Wami ujął, ił wy IUlIie uie bronicie. Odzie się ten parobek 
',PonvrJ/ do kosy. którego gospodarz ocltamowal. W tyrn cza
,,sIc ten Bart/omiej Mielcarz wpadł do izby i z pomocnikami 
"swYmi do izby wpadli i zamordowali. 

"SecLlJldus testis. 
"Pracowity Anclreas Golenia te wsi .... JMci Pana Wie-

•• r7.biI"lsk· . t . d k' .. d . lego z ]lOW"1 u lilię zyrzec lego WOJcwo ztwa po z-
""«lisi' 
J. (lego. zeznał. przod iUl"ilment uczyniwszy podług mty 
"e~ -
t u Wydanej, temi słowy, iż gdym by! \Ii gościIlcu pallskirII 

:'er:.lł1 SłYszał i widział... najpierll' ej parobek Stanisław Kmie
'i 'Q rr'lcka wpadł do izby gdzie i l11ielcarz Rartłolłliei wpadł 
"t oncR"Oż ci,lł w l,(lowG siellicrą aż tenże upadl na ł<J'wę, po
" enl 
• Prl.ys%:ctl/szy parobek tlal lilii kiielIJ w bok lewy, pod 

!h,er~· . 
e, trzy razy i tak widzi)c że dosyć lflia I odeszli l,(O. 
"Tertills testis . 

• ,SI "Pl"<lcowity Walenty Pilart, obyw<ltel tutejszy, zewal 
h] OWy rl.ctelnemi, przód jur<Jmcllt uczyniwszy. podług roty 

::\\,11 WYdanej, iż będ'IC w gościlkll pa(lsllim. tom widtial iż 
,.c ~adl.i do izby za niclJoszczykiell1 Janell1 l11ielcarzem parob
.,k~ ktorYch llieZlłarn Illiędzy którymi był rniclcarz z siekier
\\'i;~;. tegom nie mógł widziec, Ido g~ ciąl .IV tUJTlulcie, tylk~łTJ 
kit .-Ial gdy Się Inle/carz BartloullC.I obrocJ! klika razy SIC
IllOlką a przy llicm clIłopi kij,Jlni go bili leż'lccgo i tak Z<I-

r(lo\V<JWSl.y, odessli go . 

. IM ."Co siG dzi'l/o przy bytllO~ci szlaclIetlJic ul"odzonel,(o 
"k'I~C I Alexandra Kolarskiego. Obwolilnie głowy nieboszczy
"U' >~ana IJlielcilrza z Xiążnil, lllait;tności Wgo J Mci Łukasza 
"ta Ol <J.lskiego, podstolego POZll<l(lskiego, zabitego i okrutnie 

. n10rd . b ' I B tł .. . I >,i II OWilnego przez IUCZ 07.llyC I ar Ol11lCJa JJlle carza 
,,\l,'<t°I1]Ocnikow jego Stanislawa parobka frącka z Orzecho

, z majętlIości Wgo J Mci Mikolaia Myciclskiego, woj-
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"skiego kaliskiego który zabity i okrutJJic za lllol'<!owany 
"IV dOl11u gościllllYl1I IlIiastcczku Milos!awiu, przel. lVoźllego 
"przysi'c:g!ego imicJJiell1 I.collarda J-l erycll:1 Obyw;ltela Illia
"s teczka MilosialVia Idórc obwolallie j est jako Ili;,e.i : 

"Moi I;lskawi IJallowic tak tuteu.ni jako i ograniczIIi 
"do IVjCldomości walii PO<!:Ijt; i o raI'_ oświadcl.illll, iż tell nie
"boszczyk, który tli Ila \l1ar,lcli leży przy zg romadzeniu WCl

"szell1 i do pogTl.cbu oddali y, jest nicwiullie i okrutnie I.;lbity 
.,l.al11orc!()wan~1 oc! uicl.bożuycli 13,lrtłomiej;1 llliele;lrz,1 c1wor
"skiego i Stanisława pClrobk,1 Fr'lclwwego, którelnlJ siG I.a
"lnorc!owaniu jego przypntrI.Yws7.Y. ei,iło .iego te.i zielni od
"dawszy. na po lYII1, gdy teg-o bc:dzie potrzeba świ:ldll[lmi 

.. będziecie .... 

.. lJecrctulll ratione Iiolllicid ... AllIlo Ifi70 . 

.. Offieium eOlllposituln burmistrzowski tak i wójtowsld 
"Iniasteezka Milosiawia na Ż;ldaJJic \Vgo Pana Łukasza 00-
"r;ljskiego, podstolego pozna(lskiego, wyżc.i pornienicHlY urZąd 
"do którego zeslal .I Mść s7.lachetnie urodzonych .Ian'l f)ą
"browskiego St;lIlislaw;1 r~oguskiego, którzy pr7.yjeehnwszy 
"do rniasteczlw Ilaszeg'O ż'ldali Tmielli clll .IM sci więźnia imie
niem Ilartlomieia Mie1cClrka, który to mielcarek zostawai<lC 
"w więzienill \V miasteczkll przez oddonie .I Msci uczyniwszy 
"i popełniwszy niez!Jożny Casus w lllinstcezku naSY.Ylll i zabił 
"okrutnic i tyra(lsko wyże.i pomielJionego Jana mielca,·za 
"z majętności Xi<lŻY(lSkicj, który zn tell llie zbożllY sll'ó.i uczY
"nek lIlial być na garle skarany, jednak przez Instaney'l Jaś
"nie P<lna P()dstole~o jcst liberowany to jednak z pewllą 
.. Condicyą, i7, za tCII afeet i tak wvsbk,l Iniłość Jaśnie P;nlll 
"Podstolelllu lna przysiąd'l. lIa podda(lstwo ponieważ iż ża

"den Instygator z krewnyciI .iego nie nOlidow;)ł się, Idory zo
"stawał \V więzienill przez niedziel pó/trzeei, który wykona
"wal i przysięgą swoją pocllug roty jemu wydanej, przy tym 
,Jaśnie Pali Stanisław T(oguski ż'lda/ Olby I11U za ten niezbo
,,7.ny uczynek jego poklIt" llaznaczona !Jy/a na ukaranie in
"nycll gdzie niniejszy urząd naradziwszy się spólnie zezwO
"liIi: 

"Aby POC7.ąwszy od pierwszej niedzieli po Sw. WaW
"rzyncze ma stawać II' czeclile na każdą niedzielę przez pro
"cesyą i przez wszystko na!Joże(l stwo kędy na.iwiGeej Indzl 
"przechodzi siekierkę mając IV rękll, a podczas elew"ty po-
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"Winien będzie krzyżelll leżeć a po do.lm(lczeniu mszy św. 
"lila Ila swo,ie IlIiejsce przed kośeioł elll słać t<:lk długo, aż 

"Wszyscy łlldzie pOIlli IICl, tG teLly pokut ę wykollywać będzie 

"POWilliell od czasll naZII<lCZOllego POCZQWSZY <IŻ do nie
"dzieli przewoLlIIY, lIa wielki Czwartek powinien będzie ....... 

,,1~0t;1 przysit;gi Inielcarka Rartlolllieja. 
".Ia Ilartlomiej IJrzysięgalll Palili nogu wszeclllTIogą

"celIIII w Trójcy Sw. jeuyllcllllI, iż jak em jest słusznie ob
"WiniollY i oskarzolly i:i:cm zabiel Jalla Mielcarka na tell czas 
"sIURG .J .'\1sci P;lI1<1 Łukasza (Jori1jskiego podstolego pO/.Ila,(1 
"Skiego Z<:I który swoj uczYllek nieszczęsllY w!aśllielll mial 
,.być lIa g-ardlc karallY, jedll<:ik za instancyą ludzi godnyell 
"i /.acllycll jeste111 UWOllliolly od ś1I1ierci okrutllcj na któr<:jITl 
"właśnic zasłużył, a Illiallowicic, iż łasl(G swoją pokazal prze
"ciwko nIlliG 'vVicIIIlOŻY J Mść I 'an Łuk,lSZ Ooraiski podstolI 
"Pozn;u'lski lJęclQc lIIilosicrdzielll przeciwko mnic zdjęty, kto
"reUI 1.;1 .iego wielk;1 lIliIość obiecuję jel11u poddallYI11 zosta
"wa~ do ślIlinc i i wiernym być we wszystkielll do ezcgokol
"Wick .1 Mś~ Illllie jako poddaneg;o swego olJroci i tej przysięgi 
"rne,i cliCt; dotrzymać t;lkże i Illiasteczku w kłórcl11clll byl 
.. Więźniem, ;111)'111 sil( niel11ś c il na żadllylll czlowieku i nwj~t
"ności \\iiclIlIOŻIICgO .JMsci l'alla Mikotuja Myciclskie-go woj
"skieRo kaliskicRo tak Ila IlIiasteczkll jako Ila illn)'ch Ina.ic;
"t110~ciacli, tak mi Panie 130że dopolllOż i .lego Sil'. niewinna 
"Illęka. 

"Po oddaniu przys iC;gi ...... ,i[lko .IMŚć pan .Ian J)<tbrow
"ski ...... . siG i asekur:1CY4 da.ię imieniem .lMsci za wszelaki 
....... 111iasteczku, gdyby siG na potVIll kto clopomilwl praw
"nie albo ..... albo gdy się trafil PJIl jeg-o c!zicd/-iCZIIY powl
"niell b<;dzie zast;IPić .lJ'liś~ 1);111 Podstoli wc wszelakiel] tur
"hacY<lch, lIa co sit; n;ko11l:\ swelIIi poclpisuj'l. 

"Stanislnw I(oguski Illp. 

"Jan Dcl111browski." 

. I)rug;1 spraw s:jdowa, krymill[llna, która się wyrokielli 
srnierci skOlkzyć nliala jest następ\1.iąea: 

"nccrctUlJl ....... cum allcilla sua ...... AnllO Un! 1671. 
"W sprawie s<jdo\Vnie zaezc;tej w sądzie obOjem tak 

"DlInnistrzowskim iako i wójtowskim, a to z strony popelnle-
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"nia cudzolóztw<l przez Mathi<lssa, alias Malhiaszka, szewca, 
"który popełlliws zy cudzołóztwo z d ziewką :swą slużellną, 

"maj ąc malżollkę poczciw<1; clo którego uczynku pomleniony 
"Mathiasz dobrowolnie przyzn3w3, ·za którenl .1ego dobro
"wolnem zeZllaniem urz<1d Criminali caUS<l onego do wię

"zienia dali. 

"Anno Dmi. 

"W sprawie lo'yminalnej będąc oskarzollY MatJliasz 
"szwiec, mieszczanin mieloslawski, a cechmistrz lIa tell czas 
"rzemios!a szwieckiego, który z<lpallliętawszy boj<l:llli Bożej 
"i sobie niewstydem oczy zas/oniwszy; niepalTllę!<lwszy na 
"przykazania Boże i na przysięgę, któ rą jest oIJowi,jzany 
"w kościele powszechnym, wykroczy/ przeciw,<o ma/że.ll-

Zamek w Miloslawiu. 

"stwu niepoczciwym i szkaradnym postępkiem, popełniając 

"cudzołóztwo w domu swojel11 wlasnyrn z dziew'''l służebną 
.. swoją . A iż się jawnie do tego grzechu przyzllali oboje, 
.. urząd niniejszy wysłuchawszy inkwizycyą dekretem tako
.. wym ten zly uczynek, skłaniając się do prawa, 12 mi'a! być 
"na gardle karany, jednak za instancyą ludzi gOclnych, mla
.. nowicie IchMści osób duchowllych, także JMści Palla Kazi
"mierza LcgockicgO, także J Mci Pana Nicdrowskiego, tu
"d z i ·eż slawnych Paliów rnieszcz,lIłów rniloslawskich, także 

"za prośbą fila/żonki jego, od śmierci j est IIwollliol1y. Jednak 
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"na ukaranie i lIa ub/ar;anie Majestatu Boskiego winami pew
"neOli obowi,1zilllY jest, k tóry powillien będ z ie w kruchcie na 
"każdą niedziele; podczas mszy wielkiej i procesyi w kapie 
,,~ez nakrycia glowy stawać, począwszy od niedzieli przed 
"S\Viętelll WaWrt.y(lca aż do Sw. Marcina w tymże roku. 
"Przy tem winy powinien oddać do kościoła PawIa Sw. grzy
"Ivien piętl1<Jście, urzędowi na miejską potrzebę grzywien 

, "trzYnaście, do szpitala ..... " 
. Widzimy więc, że mielcarz Bartlomiej wynagrodził 00-

~JSkiemu śmierć mielcarza Jan<J oddanicIlI się \II poddaJlstwo . 
. ?raJski dobrze prawdopodobnie na tem wyszedl, bo, zdaje 
bSI~ zdOlniejszego uzyskał piwowara. A może i morderca do-
ry Zrobił interes, jeśli Oorajski dobrym był dla poddanych 

ponem. Kar<l kościelna wnet mu też minęła. 
t ,. Nie lżejszą, a nawet eięższlj poniósł karę szewc Ma
dl <lSz. Oprócz bowiem kary kościelnej, musiał jeszcze !Jar-
20 ciężką placić karę pieniężną. 

II" . Skoro ju ż O zamordowaniu poddanego przez sługę, <Ile 
S~~ POddanego wspomnieliśmy, drugie jeszcze morderstwo, 
l achclca, przez szl<lchcica uwydatnić nam wypada. 

I.' Prawda, że zamordowany Jan Piotrowski, sluga Miko
,;IJ<I Górsldego 11<1 MilosławiII, tylko w r. 1578, gdy od Jerze
~ Chmielarza dom prz~r ulicy kościelnej kupuje, szlaciJci-
1~, ;1J bYl tytułowanym, a w r. 1585, po śmierci jego, już go 
d)' ko za nieuiJerbowancgo mieszczanina uważają, ale w każ
CZłm ~azie, choćby nawet szlachectwo utracil, wolnym byl 

o\Vleki em. 

Il] Za głow!; tegoż męża, czyli jako wynagrodzenie za za- ' 
Z<I~d?wanie jego, przyjmuje dawniejsza żona jq!;O, a obecnie 
t()t ,ęzna Anna Oarbowska w r. 1585 dla siebie i dzieci Do
Rr}' ~ndrzeja i Anny, ocl szlachcica Macie.ia Kęblowskiego 
i d'~\Vlen 12. Kwitllji]c Kęblows kiego, orzekł;] w swem 
\v)'~leei imieniu, że jej się dosyć stalo, czyli że .ie.i dosyć za 
1'a ,alCie przez morderstwo pierwszego malżonka zap/;)coTlo. 
CZ;I to widać był mąż, albo licha ŻOII<l! A może też niebosz
!la ~ źle się z żoną obchodzi! i sam Kęblowskiego do zada-

nIa mu ciosu śmiertelnego prowokowal. 

1596 DZiwną rzeczą, że jedenaście lat później, a więc w roku 
tnę'.' gdy już Anna Oarbowsk<J nie żyla, jej z pierwszego 

za dzieci, już tylko uczciwemi, a nie szlachetnemi, zwane, 
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ZIIÓW "zeznały, yS/, sit; im doszyc stalo 7,a głowę niebosz
czyka Jalla Piotrowskiego, ojca ich y z Illacicrzystego od 
IIczciwego J;llla (Jllza, 11<1 tliCli czas BorlllistrzcllI Mielosław
skilll hęu,\cego, ktorcgo wiccwYllli czasy kwitlll.lj.\ y wolnYIIJ 
cZYlli'l y od wszysthkit:go oustt;PlIj;\, y nlilczcnie ot! wszyst
kich rzcczy obiccllją, co t!la Jicpszy wiary y zaczIlości 

\I' kxięgi nasze dopuściliśmy wpiszaC' 
S/,koua, żc sprawy Z<lIIlOrllow;lllia l'iotrowsl<iq4"o ouwi

Idać Ilic Illożlla, WiUOCZII,\ bowiclll, że z I(Gbłowskilll bllr
lIlistrz (Juz IV telll Illorderslwie brał Iltlzi,d i za glówG zat!o
syć UCZYliił, ;i1e czcnlll dopicro II 1.11 po KGhlo\Vskilll'? 

Trzecia sprawa li Illordcrstwo, IV akl;lcll wójtowskiell 
pOlTlieSZeZOII<l, ,iest na,itlawniejsz,\, bo z r. J 573, 

"tIonorabilis" ("Szacunku gouIIY") IJiotr, Pastor koś
ciola w Miłosławiu, skmzy Kaspra funiezka, ŻC tenże sio
strzcllca jego, Jakóba, niedolGżllcgo Inłodzicllea, zamordo
wat. Sposób morderstwa jest opisanym, ałc powóll nic jest 
podanym, 

funiczck na tCl'Il1in Ilic stanął, si)d wiGc zadekretował 
wywołanie go z kraju i ogłoszenie za illfanlisa, z którYIII każ
dy dowolnie ohchot!zić si\; 1I10ŻC, ("hanitus ct proscriIJtlls"), 
dopóki pl'zell s<.jt!elll Ilie Slilllic i z zarzutll zbrodlli się nie 
oczyści, ZOile; ZilŚ jego WclOWl;, a uzieci sierotallli olJ\I'ObllO, 

WClŻII'l sprawą sądOWi), lJo i tortury i szubiellica i kat 
i prc;gierz w niej z;lellot!zi), jlOst Iwstępllj,\ca: 

W r. 1676 osl«\rza Jan Bielawski, clzieclzic Lipia, .J:lna 
I 'asiwekiego, szewca z Mi/oslawia, ŻC tenżc go okradłszy, 
skrauziolle rzeczy w Wrześni spieniężył. Paskucki przyznaj 
się do tej kradzieży, nie chciał sic,: jedllak przyznać do roZ
maitj'cli, w Mi/osławili [lopcłnirlllyeli kradzieży, (J które go 
także 1)0S,)dZ;III(), Dy wiGc wVdobyć z niego prawdc;, sknano 
go na tortnrv, ale alli na torturacli siC; nie Il)'Z~'ZIIał. zapadł 
przcto przeciw nielIIII lIastc;puj,\cy dehct: 

.,Dekrct fcl'ow<lnv od lIrz\;dll obojcgo, zwyż Inianowa
"lICgO. Za jawne ,icgo z!oclziejslwil, ,ialw Prawo I·lo'';'e każe, 

.. alJ~' by! z/odziej lIa gardle I<ar<lny i na szulJiellicy obwic
"SZOlI, jednak iIIstalIcyc hldzi zacnych, lIlianowicic .leo Mści 
"X, Plebana Miłosławskiego, tal,że Ich Mośeiów PaliÓW, lIIia
"nowieie .Jego Mości Pana Stanisława K\;IJ/owskicgo, .lego 
"Mości P;\Ila Miko/aja Taclarewskicgo i Jego Mości Pana 
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"Krys~tof<l 'LlcI,lrc\\'~ki cgo i .Jq;o Mości P<lllil Ż llrOlllskiego 
"uwollliolly od ślIlierci. Przecież jedllak <Ibl' Ma.icstat Boski 
"Przez Il<lst~pllj,lce karallie przez różnyclJ do tego S'ldll 01'<1-

"tow wYllalezionych by! IIbłagany. Ollegoż Dec retuje jako 
"Przcstt:pc~ przez n;ce k<ltowskie li Pręgierza by! sieczOIlY. 
"A [lotem o Impcdimellt mi<lsteczka Mic/osławi o wi jak 111<1-
"jc;tllosci illllycll .lego Mści Palla Mil<ołaja Micieiskiego, 
W. Kaliskiego, a Dobrodzieja lIaszego, aby s ię nielllścil i po
.. kój wszelaki zachował tak Sil ili się orze7. się jako i illsze 
"Osoby Hogll powilliell przysit:g(; przed oblicZIlością pospól
"stwa wśród 1()!llkll lIcz)! lIić przed KrllCiii\elll Cllrystllsa 
"P;llla IV te słowa i z Mi<lsteczka precz na wygnanie lIa mil 
.. d7.iesięć w snrz i w dłuż . 

,,I(ota Przysi~gi pracowitego lalla Paskuckiego : 

".la .1:\11 przysit;galll f'. Bogu \x'!szechrnogącelllu w Trój
"el' Świętej jedYlleniu i wszystkielllu Pospolstwu i I~ad/. ie 
"Iniastil tego ter<lz i Z<lWSze będącej, iż jakom słusZllie jest 
"ods<]dzony Z;1 mój wła sny występek ktorym popełnił zlo
.. clzl'tjskilll sposobelJl, czego więcej czynić nieeheę i nieobie
"cujc, Z<l którym zaslużył lIa gardle k8r8ny wcd/ug Prawa, 
,.jccln;iI< Z;1 prośb,j I cli Mościów Radnych jcstelll od tego 
"UWOlllioll.\', że Illit; łaska i milosierdzie spotka/o. Teraz ted}' 
.. tq 130Ż;1 PrzysiGgij potwierdzam, że się tego mścić tak na 
"Mi::I stcczkll jako i lIa ż adll.\'1I1 Człowiecze żadnym sposobem 
,.nicbędt; t:lk sam przez się .iako przcz insze Osoby. Acz że
"libYIll byl przeświad czony, tedy bez żadnego milosierdzia 
.. lIa garle karallY 11Iam być . 

.. Tilk mi P. Bożc pomagąi i Syna jego niewinna lIlęl«l." 

Kiedyśmy już z ukrycia \V aktach tortury, szubienice 
Pręgierz itd. na światlo sloneczne wydobyli, 'poll1im1ć nan" 
SI<; nic godzi "kuny", kt6rą .ieszezc starz\' obvwatele tuteisi 
Parnic;tajcl. Ry/a olla przytwicrdzoll<] do Il~uru ~rzy zahYSlri 
~ośeiola S-go ]akóba. Zdic;to .ią, gdy przy rcstatlracyi ko
~c.ioła wit:kszą z8kryslyę [)rzebuc1owywilno. Kunę tę stallo
\Vlly 2 szt8by żelazne. w dW8 pólko!a zgit:te. Od stroII)' n1llrll 
otWierały siC;, luh zalllyka/y owe pólkola na zawias<lch. Szyję 
SKazC\I'IC<l kl<ldziolJO w ową kllllę twmz'l kil publiczności i Z:I-
nll, l .~ t . d' . ł . E . k ""no o sre nlOWleCZIIC, IV ca C.l mople znane narzędzi!. 
arllc z przodu !la kłódkt; . 
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POI,vszccllne tu panl1je przekOll,lllie, że połowę w 1110-

wie będ'1cej klllly, gdy 1'1 przy przebudowywaniu zakrystyi 
z ze wnętrzn ej ściany kościola zd1,lć Illusiano, Wrllurowano 
IV ścianę W c wllętrz n<1 przy glównem wejściu, pod cilÓrenl. 
po prawej strOI lic. Jest też tam rzeczywiście na lTIurze jaki eś 
żct,lZne pół kote, ale przypuszczać l11ożna, że służyło ono tI,\ · 
wniej, gdy jeszcze przybudowania wieżowego nie byto, do 
zakladania dn.\ga, glówne drzwi \vcjściowe przytrzymują

cego. 

Do rzędu ciGżkicil 1(;11' za złodziejstwo należa/o także 
wydalenie z l11iast!. O karze tej czytallly w IJastępuj<1eYI1l 

IJrotokóle: 

"Przedanie y powzdanie za pozwoleniem Urodzonego 
.,M ikolaja Oórskiego, ParIa J)7,iedziczllego Miasteczka tego, 
"od Urzędu oboiego, na ten czas będ<lcego, placu y z ogro
"ciem Dybizb,lnczynego, Ucciwemu Grzegorzowi, 11a tell czas 
" s łudze mieisk iemu będącemu. 

"Działu się Weśrzudę po Swiętym Stanislawie Roku 
,Ya (lskiego Thysi'1enego Sześćsetnego y pierwszego . 

. p rzed Urzędem Mielosławskim, tak Bnrimistrzow-
"skini iako i \Voylho\Vskim, lo iest sławnym Piotrem na len 
"czas Bonnistrzęlll będącym y z I~adil iego, .f'lIJCm Niedzielil, 
"M,i!IISZCITl Łapieci1ęnJ, Stanisławem Seroiatkil, Macieiem Bo
.,rllwym, Woiciecllem Slawiekim, takzc tez Sławnym Miko
,.Jaiem lcl<1J1el1l na tCII czas Woy tel1l będącYl11 y namicstni 
"Idem iego Adamel1l Laskiel11, takzc y z tawnikallli przysic
.,znymi Jakubcl11 Sieellą, Stanisłmvęm KęsSVIl1, (jrygTelJl KIJ
"walem, Piotrem Krupką, doskonalc ossiadl~lrni na s'1dzil' 
"zagaionym .. 

"Stanąws"v oblieznic przed Urzędelll 11as"ylJl wys"y 
"opisanym Ul.:cziwy (Jrzcgorz, na tcn czas sługa Jlliciski bt; .. 
"d<1cy, za rozwolcniclJI Urodzoncgo Mikołaia Oórskicg'o Pa
,.na Dzied zicznego ukupil pla c y " ogrOllclll czasy wiccwy
"mi, tak długo tak szcrolw iako starauaWHa w sobie iest wy
"l1lierzony; u uczciwego Urzędu oboiga Mic!osławskiego, na 
" tell czas będącego, ktory plac y z ogrodem leży 't iednc 
"strone ślaclietnego Stanisława ł3oszkowskicgo, z drugi slro
"II)' Stanisława Malarza, tniescząn .Mietosławskici1, Idory 
"rlac )' z ogrodeln, takinl srosobcJIl rrzcdaw,IIlY y wzdawa-
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"ny, ku wickui,stel11u i spokoinemu trz"'lllaniu, że ta Dybiz
"banka, Idory ten plnc y z ogrodem należał, złymi, n nie
"przystojll"'lI1i sprawall1i IW złoclzieiskim uczynku ułapiona 
"bt;dqc, .ledllak zn laskq .leo Mści, Pana Dziedzicznego, 
"y cllt;ciq llilSZą Urzedową zdrowilll darowana będąc, od 
"Iniasta odk<lzana, wczym tedy upatrując Il1Y, aby puste pla
"ce byly pobudowane ku pożytku pal'lskiemu, y ozdobie mia
"steczka, przcdaliśmy prze rzeczony plac y z ogrodem kto
"ry to plac y ogrod ten (Jrzegorz Sługa mieiski lIa ten czas 
"bt;dący, tak tesz ma trzymać, y uzywać, dać, 7,aprzednć, 

"u,\rować, y UO lepszego pożytku swego obrocić, iako sie 
"onelllU b<;dzie pouob,\lo, W czym my Urząd tak terazniei
"szy, iako y lIapotyrn illszy będąc"" waruiemy tego Urzego
"I'Z'\, że ma spolwinie trzymać, y od wszelakiego impeuimen
"tu olIego zastąpić iesteśll1Y powinni, co aby było wiethszy 
"wazności, wkxiegi nasze Woytowskie wpisać dopuścieliś

"IIIY, l(ok\l y ullia iako wyszy," 

l powyższego widoczną, iż złodziejka na śmierć po
winna hyła być s\(azallą, a tylko w drodze laski, czyli za 
amnesty;] dziedzica, z lIIil/sta Il'YfJt:t!ZU/I.(/, zosia la. 

IJoupaść ualej każdemu musi, iż w r. 1620, l1ybizball
I,a kwart<; roli po sWyl\l mężlI, Jakóbie sprzeuając, ciągle jest 
tytlllowany "pozostał;] po z!oczYlky małżonką". 'J'ytułoWJ
Ilic to wywicra wrażenie, jakoby bogaty kiedy~, bo 2 kwarty 
roli, dOili pr~,y rynku, a IIastępllie "lIa dole" pOSiadający 

obywatel, jako złoczy(\ca życie zakOlkzył, a więc śmiercią 
byl ukarallY. 

JJziellzic byl tli, jak jllż wspomIIielisl11Y, za czasów pra
\I'{/ lIl11p;rle/wrgskiego apelacyjnym i najwyższym scdzia, 
a jak U'l,iś IIfejedeII skazaIIiec, IlIniemając, iż IllU niższa in
stallcya sądowa niesprawiedliwość wyrządzita, do wyższej 

apeluje, tak i wówczas wiehl procesników najwyższego sę

d/iego swego apelacyallli zarzuca/o. Czy zaś tenże wszyst
kie przyjl\1ow,I1? Trlldno zapewnić! 

.lak przecież sądzi I, okazują następujące przykłady: 

"Decret od Urodzonego Miko/aja Górskiego Pana 
"uzicdziczneg-o w sprawach Ućciwych, Pawła Drapiwilka, 
"y Mikołaja Mlynarza miescząn Miełosławskich. 
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"Dzial0 sic wc dworze w Micłosławiu we wtorek pr7,ed 
"Świętą Margor7,atą Roku Pa(lskiego, Thysiącnego, Sześ~
setnego, Pierwszego. 

"Mi\,;dzy P:\wleJll Drapiwilkiel11, a Mikołaiem Mł\,nn
,,\'zelll, l11 icsl,ez,\lly zMieloslawin, t;!l(i Dccret .lego Mść Pnn 
"Mikoiaj (JOI'ski z Mie/osławia Starościc Wscllowski uczy
"lIil, iako Pali dziedziczllY, a to o lI<lgani.e temu Mil<ołaiewi 
"MłYII;JrZlJwi, przez tego Pawła Drapiwilka oycz)'llla iego, 
"isz dossy~ wywodow pokazalo siC, że iest tęll Mikołnj 
"dobrze urodmny y świadectwa s/lIsZIIe pokazał, y rze lllio
"sb wywody listowne y ktemu dawne mieszkanie w mi;lste
"uku y w radzie zasi:tdanie l11ieiski, tedy onego i~ko zn do
"hrego czlowieka mieć lIalaz/, Y pod winn Paliską trzydziestu 
"g-rzywiell zakazał, a b", onemu lIa potYI11 tego nikt zadaw8Ć 
"siC Ilieważył, a lIa tym \)rapiwilku .Jego Mść winę jJ~II'lskll 
"trzydzieści grzywiclI skazal, którll za dwie Niedzieli aby 11 
"Wo~' ta jJołożył. a cokolwiek długu iest własuego, co niebo
,.sezyea 11I;I[ka iego pożycza/a z n;ki swy roczllym ossoboln, 
,.telly .lego Mść telIlU Mikobiowi cI<l~ nakazuje, y insze rze-
,.czy którc by mu prawem mieiskilll Oli tego J)rapiwilka Oy
"CZ)'llIa iego przyś~ lIlia!y :;Iu:;znic powrócić y sprawiedl i-
,.\\'ość Urzęuowi czyni~ nakazał, gdyby kto z dobry woli sie 
,.lIiclliścił. A isz tesz niemało szkody y obelżcnia podi'1' teO 
"Mikolai oel tego Ilr,\piwilka, tedy tak .lego M.ś~ naleść ra
"c;..: i I, y j)ccrcl uczyni'l, aby na r~atuszu przy bytności UrZę
"dll oboiego y prz',' pospolstwie onego przeprosiei tymi slo
"wy Mieły M.ikołaiu y panie Silsiedzie proszę was przed 
'"wszystkillli Slllllssiacly, abyśeietlli dla Pana Bog;] oupuścieli, 
" COIII sic lIa W8S t<l rgnąl słowy nielJacznYll1i, y \\',(111 nies łu-
"szlle rzeczy zadawał z w;]ślli ;] nic S prmvdy, y was pallO-

"wic na Urzędzie bcd,jcy, także i.i was s'llllsiad prosze, abY 
"Iui to dla Palla Boga odpuściel, a tam na tell czas l11a mil tell 
" Mikolai odlHlszczić, do tego zasieść potyll1 ma Łydzie{1 
,.w kOl11orce, iednak 11:\ wol'l to dnia Jego Mść gdy bcdzie 
.,siedział cIziCl"I y 1I0C osiatek si.edzcnia odpuścić IIlU moie 
"tęll Miko/ai, do tego Jego Mść tCII Occret swoi do kxiąg' 
"mieiskich Woylowskicil wpisać rozkazaL AnllO et die ut 
"SlIpra," 

"Oecret Urodzonego Palla Mikołaia Gorskiego Pana 
,,)' dziedzica Miastcczka Midosławia, IV sprawie LClla rtrl 
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.. Oiela tab,c Stallis/aw<1 Oiclika 7,ięcia iego lIlieSCZ'l1l Mielo

.. Sl;lwskicli, y (JrzcgOI"/,e1l1, ,lIias Cllcialelll, IlliescZ<llIinelll 
"z Borku, 

.,Rokll Pai'lskiego Tilysi'lcznego, Sześćsetnego y wtorego 

.. dwlIdziestego y szóstcgo dllia kxeżyca kwietnia. 

"Stal się Decret postanowiony ku spol\Oine!l1u zacho
.. waniu czasy wiccznymi między stronami niz:,; p%zonymi, 
"mianowicie, iiako Principałcm sprawy ty Lenartel1l Gielem 
.. y Stallislawcl11 Oielikielll zięciem iego l11iesczany Mieło

"sławski'llIi, także OpatrznYI1l (1rzegorzclll Chciałcm, mies
"ez<lllinCIIl z Borku, a to z :1ppellaty mocy Urzędu Mie/osław
"skiego do Jego Mści Pana Mikolaia Oarskiego Pana 
"a dzicdzic8 miasteczka Midos/a wia, wtęn sposob. Le tęn 
"lVySl.y IIliallow8ny Lenart Gie! J<eiorJll{)W8wsZY na wszy
"stkicli dobrach swycll, z8piSS,IIIe wiano niebosczycy żenie 

"swy Ućciwy I-Ielźbieci e dwanaście grzywien, \V każdij grzy
,.Wlle wed/lig mOllety y liczby bieżijcy polski po 48 gr. ra
,.CIIlIi'IC. Także y powinllość prawną o Oerade wed/lig urzę
.. liII Illiasteczka .lego Mśei rozs'ldzony Y OSZ:1COWall~', który 
.. O\l ty to corce swy Dorocie, a małżonce tcgo to Stanisława 
.,(lielik" po ślllierci ty to Helźbicty żony SW}', a matki wlas
.. lly id IIieoddal. alli 1I1\velltarza uczyni!. ale tak wedle woli 
"swi.i rosz'lfowal. otc tcdy rzcczy ilęd'lC prawem pobud7.0n, 
"ocl tego to Stallisława zi<;cia iego, że bes uscl,erbienia Su
.. stclltaty a żywności swy wtyll1 tenlu to Zięciowi :1lbo żęnie 
"i ego dosyć wedle praw" nczYllić niemog!. IJozwOl0110 iemll 
.. bYło ocl Urzędu do do;i,ywotlliego używania takim sposo
"belII. że dotijd IIie bylo wolno przedać, ani od siebie odda
"Iić lIIaictllośei ty, aszby tym to potolll]wm swym, za wszy
.. stIw wecllug prawa nakazallt:go dossyć lIczynił, 011 iednak 
,Prawo alli Urzild IIicdbai'le, obmyslawa/, iako by te rzeczy 
,.swe ill:ICZy llIilllO prawo przekinąć mogl, y tak bes woli 
"urzędu y woli Actorowy wedlc woli swy przedawal temu 
.. Grzegorzowi alias Chciałowi rni'csczaninowi z Borku i Z<l

"khld ~,810ży/ pod spiśnnYIll contractem, czym prawa naru
.. Szel, Tell tedy kupiec mianowicie Grzegorz przezwiskiem 
.. Chciał.) miesczJnin z Borku o kupno to kuszil si e, wiedząc 
.. że to rzcczy IJiewarowlle byty, tedy upornie przeciw prawu 
.. czYlli/, bo b<;dijc ostrzeżony ocl ludzi pewnych, y od tego 
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"to Stanisława Gielika, l<tory nietyllw prawem przyrodZO-

"nYIl1 tcgo bliski będąc, ale y su 111 111 e pewną Ila dobracII 
"wszj'stkicli zapisane uporu swego odstąpi6 nieellciał, upa
"truiąc pożytek a na szkode się nieogledni,\c, Zaczym Ućci\\:Y 
,.Stanis/aw Gielik kupna tego prawnie zabroni!, bliskoścla . O 
"przyrodzonego prawa na kupno y contracty wst,lPiwszY, . 
"hacząc tęn toOrzegorz przyzwiskiem Chcial, mi'escZalJlil 

"z Borku ustąpieł (ego prawnie onemu wtym wecl/Ug ~~; 
"czenia hliskość przyznawaiąc, Zaczyrn ze iusz obacti. 
"przedsiewsiecie swe darelllne napominał sie zakładu, A' 

fi 
".Jego Mś6 względem (y nieopatrzności y uporu jego ' 

. oil 
"przestrogi\ ludzki\ zakl;Ju tęn odciął, ;J to dla (ego, ze 
"słysząc słuszne impedimcnta do kllpna tego niechciał na 10 
dbać, Wszakże .lego Mść pomiarkowawszy rzeczy te, ab~ 
"żadny stronic ubliżenie niwczym sie niedziato, taki oecrcl 
"uczynił miedzy stronami tymi, Aby dni te ktore strall'l 

"przytym i potym po sześci gr. oszacowane byty, A to ZCOli\' 
"putowawszy, aby na trzy części były rozdzielone, Pier~" 
"szą cz<;ść zastąpić przedawca powinien temu to OrzegO' 
"rzowi, Wtórą t<;n co kupno od bija, a kupiec względem upO:' 
"ny nicop;Jtrzności SW'l część trzecią sobie nadgrodzić ~:' I 

".I cdnak [Jdkup powinien zastąpić tęn, ktory na kupno bil); 
"kością wsląpnie, przyznawa.iąc iemu y :tenie, y potOt11K?I~ 
"iego, y moCij ramienia swego dziedzicznego potwierdZaJa, 
"rnaiętnoś( te wiecznymi czasy w pokoill zupełnie otrzyl08.' 
,.y ku na lepszemu pożytkowi swemu obroci'ć, y tego doKla: 
"dai'lc, że l<toby onego po uczynieniu dosyć conditią Z rOZI 
"trz~rgnienia Urzędowego w ostatku prawa czyni turb?'~~: 
"tę n winy Pa(lski przepada grzywien dziesięć, a t11lel~l' 
"pięć, stronie Ur,u!"any dwie bes wszelaki litości . Co ~ g 
"było ważniejsze ku zachowaniu pamieci wiekuisty do K':I~'I 
"Woitowskich inserowa6 Jego Moś6 roskazal. Roku y drll• 
"jako wyszy." 

- ~r, 

Le zaś następująca sprawa wiele ś",iatl;J rzuca na o 
czesne prawodawstwo także j'l przytaczamy: I 

Ci 
"Decret .Jego Msci Pana dziedzicznego w sprawa 

"Uczciwych iako Anny W!oczyszki y Zophey WyrwinY' ii_ 

"W sprawie miedzy stronami y osobami pew.nymi S~e_ 
"nym uwazenim y naradzenlll1 .I urJstow, w prawie Mag 
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"burskim biegłych takowy Decret. Ja Mikolay z Mi'eloslawia 
.. Górski Pan i dziedzyc miasteczka swego Mieloslawia, z ra
"mienia y wladze swy iako w dziedziczym Panstwie Swym 
"miedzy Actorką lako Zophyą Wyrwiną alias Brychową, 

"a pozwaną stron<l Anną Wloczyszką alias Storzypiętczyn<l 
"w tęn sposob czynię. Ponieważ ta Zophya Wyrwina iako 
"Actrix przetrwała y przemięszkała prawa swego praescrip
"tią lat trzydziestu y roku y sześć Niedziel według opisania 
"Prawa Magdeburskiego, a nie ozywała się [)rzes lata te, 
"iezli ze prawo iakie do tego miała, oco na tęn czas czyni, 
"Więc y poprzedziwszy Brata swego tego Andrzeia lat kil
"ką urodzęnim, po ktorym się Successy albo spadku upomina, 
"nazywaiąc one własnością swą y dopiero po smierci tego to 
"Brata swego, a małżonka przerzeczony Anny \V!oczyszki 
"Sprawęm swym się pokazuje, A isz ten to Andrzy niebosz
"czyk od .dziedzicznych lat swych zawzdy spokoinie dobr 
"SWych bes wszelakich impedimęntow zazywał y opolną rę
"ką oprawę na swych dobrach z zoną swą sobie uczynieli, 
"ktorego ta to Anna ze przeżyła cieszyć się z dobr po nIm 
"Pozostałych slusznie ma, Tedy ze iusz prawo ty Zophiey 
"Wyrwiny za [)rawnymi obronami y ratyamy słusznymi 
"Ustawa, iako nietylko samą praescriptią, to i'est dawnością 
"lat, y z wielą inszych ważnych przyczyn, to iest ze on sio
.. strom swym rodzonym zmarłym z ugody przyjacielski słu
.. sznie spłacaj sty kwarty roli po matce Swy, Tedy ia z mocy 
"y wladze swy pański, nakazuie ty to Annie WJoczysce cza
loSy wiecznymi ku spokoinemu otrzymaniu, te to kwartę roli, . 
"Po tYm to Andrzeiu mężu iei pozostałą, zachowuiąc onę to
"taliter y potomki iei przy oprawie od męża iei zmarłego An
"drzeia Włoczycha zapisęm Kxiąg mieiski'ch warowany 
"y umocniony, A Zophij Wyrwiny alias Brychowy czasy 
.,wiecznymi uspokoięnie y milczęnie, zadnego prawa przy 
,.ty to Annie Włoczysce y przy potomkach iei Zophij Wyr
"Winy w sprawie ty na lezącego niezostawuiąc, tak o grunty 
"iakoy wczymkolwiekby sie od niebosczyka Brata swego 
"Ukrzywdzona ozywała, Owszem gdzieby ta to ktorazkolwiek 
"strona rzeczy tych Decretem moim uspokoionych wzruszać, 
"a bo sami siebie albo potomkU swe znowu przed ktoremże 
•• Prawem J urisdity albo państwu memu podległych, turbować 
•• albo pOciągać ważyła, Takowa strona powinna będzie quo-

11 
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,.ties toties, by się OZW<lĆ, lub do pra wa lub tez regowiska/ll 
.,<Jlbo przymowk<lllli i<lkimi ŚllIiJla, niel\Ontentujqc się 
,.Decrete~n y ros'ldkicm t<lk moim y ludzi w prawie M<lgde
" burskim biegłych, Naprzod pZII'lski winy trzydzieści grzy
.. wien położyć y czasy wiecZIlymi willę tę przepadać, AźebJ 
"to fi rn1U lIł mtulIl aU CZ<lSY wiecznymi zastawa lo, ku za , 
"chowaniu w wieczlIY pamiGci tell Decret moi do kxi,lg Woy, 
"towsk icll inserować roskazałellI. Działo się w dworze InY[1 
"IV MiejosławilI Weśrzorc!c przed Narodzellim f3logostawio
"ny Panny Maryi, J(oku Tysi,\C1łego S7.eśćsetnego OSlllego." 

Ody dziedzic j<lko Sędzizl, lawnikó", potrzebuje, zwy, 
kle icl, sobie z ok oJ icznej, IlIb li niego, w Miłoslawiu, rezY
dującej szlachty wybiera. 

O s<)dach dziedziców wicleby jeszcze powied zieć moż
Iia, nadl1JiellillłY przecież tylko, iż IV pozos(:łlycll protokólaclł 
podziwiać trzeha bystrość ich IIlnystu i zlIa,io!llOŚć, a zarnel.Tł 

l!SZallowan:e prawa lłI<lguelJul'gskiego. Gdy ilł1 się narzU
caj" wątpliwości. Ilie lV~t,l'dzą siG zasi\;gać zclallia lłlęŻÓII', 
wSPortlnialle prawo dolll'zc z lląiącycll. 

Dziedzic. d~'lduj'lc jednYIII ci;lgicrn, czy to pb polskU, 
czy po łacinie, pro tokół, lIic robi przestanków, a pisarz pq
ct'lża.iąc za lIiiII , opllszcza ZII<lJ<i pisarskie. 

J\ozw iodl szy się IV J)owy).szelll a opartem na praWiC 
rllagdebllrgskielll si tdOwllict\vie IlIiloslawskiern od r , 1568 dO 
r. 1684, .ics/,cze i Ililst<;Pllj;tCY bardzo ważny wyrok, a raczei 
zniesienie wyroku nwidocznić pragnę: 

" Cllr;lcllal;1 securlls. ActUlI1 fra ()lIart;1 in Craslino post 
.,fcstlllll Nativitatis II . M. Virgillis proxo Alino Dni MilesirnO 

,.Sex tiIllO vigcssilllO. 
"Sławni P;lIlo\\'ie Urząd Miasteczka Milos1awia tak 

"I3u}'Iuistrzo\\'skj iako y Wuito\\'ski do ty sprawy zniessionY' 
"Za sczęśliwcgo I~z,tdll IJalla U<łrtosza Clllehowskiego !la tGIl 
.,czass nll}'lnistrz<l !\!1illlslawskicg;o y I(ady iegoprzyssięglY' 
.. :'::;wllislaw<ł SI.\,roiatka. Maciei:ł Klollik<i. Adalll;1 Kwia(iI' 
"clly, I3I:Jżci" ·J:roiana. Tal,że y Palla Mikołaia l)yb:Jly na 
"tęll czass Wllita Miastcczlcl [cgosz y Ławniko\V iego prl51' 

"sięglycil, Stanislilwa Oielika, Krysloplla Krzyżana, .Iąna Na
"skręta, Stanistilwa Nawrota, \Vawrzyncza fortuny. WięC~ 
"y spoz\Volęnięm spoln;l Ucll\valą po~polstwa \Vs~ystkiego 
"y Pano\\' czechmistrzo\V do ty sprawy zgromadzonych, kto' 
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"re to pcrssony Oener;lIiter wssytkie wyzy mianowane 
"z Condolcntyi y COl11iseraty, za przyczyną Zacnych per
"Son tak stanu Duchownego iako y Swieckiego, Matussa 
"CIII'achaIQ l11iesczanina Mi!oslawskiego do pierwssy miłości 
"y COl1versatyi Sząl11sicckj przyilllui<j iakoss iuss przyięli, 

"z ktory bel wypad! dla ustąpięnia swego s przestrachu, kto
"ry się dzial około żony iego, obieczuiącz persony wssytkie 
"wyży mianowane temu Clirachale y potomstwu iego na 
"czassy ustawiczne wsscliakj pokoj od plei obiej pod winnami 
,.niży mianowanymi wedle Winny Jego Msci Dziessiatek 
"grzywięn, Urzędowi winny pięcz grzywięn, kandyby się tego 
"ktokolwiek ważal z obywatelów tutecznych tęl11U Chrachale 
"to na Oczy wyrzuczacz albo potomstwu iego tedy winnom , 
"wyzy mianowanym podlega bes wsselakiego milosierdzia, 
"o czo ma miecz forum przed urz<jd tuteczny czo ma bycz 
"Sządzono," 

Do zniesienia, a raczej złagodzenia wydanego dawniej 
przeciw Chrachale wyroku zbiera się przeto urząd burmi
strzowski, woitowski, zbierają się wszyscy cechmistrze i po
sPolstwo całe, Jakaś to wyjątkowa zbrodnia, a więc i sąd 
Wyjątl$.owy. ClIrachala zostal wykluczonym z grona uczci
wych ludzi; jakby potęp;eniec jaki nie mial prawa do miłości 
ludzi, zabronion<j mu nawet by/a z sąsiadami rozmowa. Obe
cnie zaś znów mu bezpieczeĆ1stwo przywrócono; znów go do 
mi/ości i do rozll1owy z s<jsiadal11i, znów więc do praw oby
watelskich przypuszczono, ale, by jakąś przecież poniósł ka
rę, grzywny mu płacić nakazano. Wielka szkoda, iż nie mo
Żna wypośrodkować, w czem Chracha/a tak bardzo zawini/! 
CZyby przeciw Ojczyźnie zgrzeszył? 

l dziś takie wyjęcie rozmaitych przestępców n. p. lich
Wiarzy, z pod praw towarzyskich, takie odcięcie ich od spo/e
Czel'lstwa, by/oby lepsz'l karą, jak więzienie. 

Ze zaś w czasach, o którycli piszemy, znallo już sądy 
honorowe, udowadnia następujący w aktaclI wójtowskich 
zapisek: (Skrócone tlom<lczenie.) 

"Ugoda przezornego męża (providi viri) Miko/aja Zd<j
na z szlachcicem .Tanem Dąbrowskim. 

r~. 1586 przed wojtowsldm sądem stawa osobiście szlach
cic jan Dąbrowski i oświadcza jasno, że mu się dosyć stało' 
Od przezornego męża Miko/aja Zdąna, obywatela milosiaw-

11* 
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skiego, za wszystkie obelgi (iniuriae) przez Zdąna i tegói 
pomocnikow na niego miotane. Przy ugodzie tej byli 
szlachta WOjciech CreczYllski (?), Jan Laszyński i Jan Za
lieski, j ako i przezorni i uczciwi mężowie Marcin Panifex, 
Plóciennik lub Sukiennik), Bartlomiej Panifex, WOjciech Sno
wadzki i Stanisław Pallifex ... 

Co się dzialo roku, jak wyżej." 
Zachodzila więc jakaś sprawa o obrazę, pomiędzy 

szlachcicem, a mieszczaninem. Pierwszy i drugi wybrali so
bie z swego stanu sędziów, a wyrok ich mial moc prawn'l, 
dla czego spelnienie jego do akt wójtowskich zapisano. 

Lecz wróćmy jeszcze do urzędu burmistrzowskiego, 
parę jeszcze notując uwag: 

Trudno wytlómaczyć, dla czego się burmistrze i ich 
radni tak często zmieniali. Przeniewierzenia się , ani nie
zdolność nie by/y tego powodem, bo przecież nieuczciwYI1l, 
lub niedołężnym osobistościom nie powierzanoby po raz dru
gi najważniejszego w mieście urzędu, a przec:eż niektórych 
burmistrzów, np. Wojciecha Głogowskiego, po pięć r<lzy na 
czele miasta spotykamy. Być może, że urząd burmistrza 
VI czasach upadku Miloslawia byl bardzo uciążLwym, a więc 
zajmujący go mieszczanie usuwali się ze!'1 przy każdej spo
sobności, a gdy ich następcy za ich szli przykladem, znóW 
ich do objęcia zarządu miasta powoływano i zmuszano; być 
wszelako też może, że pomiędzy ubóstwem zdemoraliżowa
nem mieszczaństwem tworzyly się partye, które nic mile im 
osobistości od steru miasta usuwały, <l s\V~)ich przyjaciól nn
przód wysuwały. Raz zaś ta, d rugi raz owa zwyciężała par
tya, a dziedzic się do większości stósowaf. 

To samo o radzie miejskiej, czyli o ławnikach burrni
srzowskich zauważyć musimy. Dziwna też, że do r. 1782 
w aktach kościelnych tylko zawsze jednego widzimy ławni
ka, a przecież w aktach wójtowskich i burm:strzowskicli za
wsze calą, z kilku osób skladającą się zauważyliślI1Y radG· 

Być wszelako może, że księża· w' metrykach kościel
nych tytul "consula" tylko zastępcy burmistrza przyznawali, 
a w takim razie tylko zastępców burmistrza powyżej wY
mieniliśmy, a cala rada miejska nie jest nam znaną. Za osta
tniem przypuszczeniem przemawia okoliczność, żc tytulY 
proconsui (burm;strz) i conslIl bardzo często sq pomięszane. 
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Jedna i ta sama osobistość jest czasem po parę razy w je
dnym roku proconsulem i conslIiem zanotowaną. 

Powyższe spisy dostojników miejskich nie są też wcale 
kompletnemi. Prawda, że bezwarunkowo wszyscy WOJCl 
i burmistrze, jeśli tylko parę tygodni urzędowali, a jaka wy
jątkowa, nadzwyczajna nie zachodzila przeszkoda, w koście
le jako chrzestni, lub ś\viadkowie ślubów występowali, bo da
Wniej burmistrz i wójt, jako urzędowe powagi, jako osobi
stości wplywowe, pomódz, lub szkodzić mogące, zawsze pra
Wie byli przez mieszczan na większe uroczystości familijne 
zapraszanymi, ale księża często tylko nazwisko chrzestnego, 
lUb świadka ślubu notowali, o jego urząd wcale się nie py
tając. 

4. Pisarze miejscy. 

Najmniej mamy z czasów prawa magdeburgskiego wia
domości o tutejszych pisarzach miejskich, a przecież niektó
rzy z nich swem lad nem i stosunkowo poprawnem pismem, 
a zwłaszcza lacińskiem, zaslużyli, byśmy ich za wzór obec
tlYI1l pisarzom stawili. Urząd pisarza miejskiego byl praw
dopOdobnie odnogą urzędu burmistrzowskiego, a w urzędzie 
WÓ,itowskilll osobnego pisarza nie bylo. Tu wójt, albo lent
wójt, albo który z lawników prolokóly spisywal, o czem przy 
szkólnictwie wzmiankę zamieścimy . 

.r ak dziś jeszcze w Królestwie Polskiem pisarze przy 
Wójtach, czasami prawie nie umiejących pisać, ważną odgry
Wają rolG i na wlasną rękę, czasem nawet wbrew woli wój
tów, wiele spraw załatwiają, tak się też pewno dzialo u sta
ropolskich wójtów, a nawet burmistrzów, gdy ci korespon
den cyc "trzymaną ręką" zalatwiali. To też wypada, byśmy 
tYch niskie stanowisko zajmujących, a jednak bardzo wpły
WOwych i ważnych urzędników, ile się da, poznali. Ze zaś 
rZeczywiście byli wpływowymi, udowodnia i ta okoliczność, 
:i.e zwykle na wyższe urzędy. na wojt6w i burmistrzów 
aWansowali. 

Z pisarzy miejskich zauważyliśmy tylko: 
Macieja Kłonika w r. 1620. 
Wojciecha Dybalskiego w latach 1667-1669. 
Pisarze, czyli sekretarze nigdy nie podpisywali proto

kółów. 
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Z ksiąg kościelnych i luźnych papierów miejskich wypi-
sujemy jeszcze następujących pisarzy miejskich: 

Wojciech Dybalski r. 1658, 
Maciej Szoltyszewicz r. 1660, 
Franciszek Kaliski r. 1668, 
Jan OJogowski l) r. 1687, 

Fot. \Vojcicch Dud""" z C/es/ewa. 
Pomnik poległych w r. 1848, znajdujący się przy l<o~ciele 

w MirosIawiu. 

Kazimierz Wędzigłówka, który był zarazem zastGPCą 

bu rmistrza, r. 1721, 
Kasper Zebro, szlachcic, r. 1729, 
Leonard Mietlicki r. 1752-1772, 
.Józef Lekszycki, szlachcic 1772-1776, 
Przy.następujących pisarzach, a mialIowicie przy 
franciszku Kiszewskim, r. 1781-1784, 

('on Wing;órskic metryki ślubów. 
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TomasZLI Wilhowskim, r. 1781 i przy Macieju PiołuTlo
wiezu, dawniejszym pisarzu dworskim, 26. 10. 1784 i przy 
Bartłomieju Noslwwskim czy til T11 y, że byli "pisarzami przy
sięgłymi oboj~a urzędów." 

O Franciszku Kiszcwskil11 wielny nadto, że wspólnie 
z Grzeg:orzel11 Głogowskim grywal r. 1790 w kapeli w tutej
~zYrn kośCiele, a prawdopodobnie i we dworze Starosty Miel
ŻYńskiego. Byl więc i pisarzem miejskim i muzykantellI . 
Nic tu zrcszt'l dziwnego, bo przecież z początku majo zna
CZ'lc)' urzędnik Antoni Robowski, awansował prędko na leś
niczego, ;] nawet na burrnistrzil. Tilkie awansowanie i spra
\\'OW<lllie pozomic sprzecZllycl! z sollą, <l przynajmniej wca-
1C' Jliespokrewn:ollych urzędów tylko w należących do pry
Watnycll osób lfIi(isteczkacli było Illożebnem. 

5. Przysif/gli, wożni i słudzy miejscy. 

. Stud7.Y lIIiejscy byli za razem przysięgłymi woźnymi 

I egzckutor;lmi miejskimi, jak się to i dziś w małych miastach 
rlzicie. Że zaś wane nazwiska wyższych urzędników miej
\k:CII !>rI.vtG,·zyliśIllY i najniższych pominąć nie myślimy. 

\\1 latalii 1592-15% spotykamy sługą miejskim jakie
):oś OI)~'r7::I('g() M<lcieja. SI)J'zcdaje on dOI11 przy br<lmie 
:.J1je.iski~':' a hUJl~:.ie ogród i robi z żoną testament na prze
lYcie. 

W lataell 15<)<)~-J601 wystc;puje j<lko pr7,ysięgły stllga 
wÓjtowski opatrzllY Grzegorz. Obwolujc z polecenia dzie
dZica wezwanie do odbuclowywallia domów po pożarze i sam 
elom od miasta kupuje. 

W r. 1607 byt slugą Illie.iskil11 jakiś Andrzej; a w latach 
161 0-1613 znów Orzcgórz, .iako sługa miejski urzęduje. 

W r. 1622 "'ystGIJu.ie w. s<]dzie żona po słudze miejskim 
WSPomnianYIl1 Andrzeju Żrnilldzic . 

W r. 163f1 już ZIIOWU jakiś Dartel< urząd sługi micj
~kicgo sprawuje. . 

..Jako przysięgłych woźnych miejskich uwieczniły akta 
tllJejskie: 

w r. I(J06 Piotra MixC;, sługę i poddanego, 

w r. 1670 Leollarda Herisa, czy Hericha. 
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6. Policya zdrowia. 

W kOłku szeregu urzędniczego, w ściślejszem tego wy
razu znaczeniu, i o tak zwanej policyi zdrowia nadmienić na- . 
leży. Mamy tu na myśli lekarzy. Nie dotarli tu jeszcze w cza
sach, o których piszemy we Włoszech, lub w Krakowie 
kształceni doktorzy, ale ich obowiązki spełniali gorliwie 
cyrulicy, czyli golibrody, a że takowi poranione i pot/uczo
ne głowy nic tylko zszywać, ale i przed sądem opisywać 
umieli, dowodzi sprawa morderstwa, na Janie, mielcarzU 
z Xiążna dokonaneg9. 

Zresztą choćby ówcześni cyrulicy, czyli chirurdzy, jak 
ich po łacinie tytułowano, nie mieli zdatności, lub czasu do 
wstawiania w klepki nóg złamanych, to ich w tern owczarze 
wyręczali; w wyrywaniu zębów dopomagali im dzielnie ko
wale, a choroby wewnętrzne leczyli mądrzy i mądre zażegny
waniem, odczynianiem itd. 

Inaczej też wówczas pojmowano nasze desinfekcye. Za
miast np. usuwania nieczystości, wylewania i wysypywania 
domów chlorkami, wapnami i rozmaitemi cuchnącemi chemi
kaliami, oborano miasto, o czem przy wzmiance o morowej 
zarazie obszerniej wspomniemy. parą wOlów, bliźniąt i juŻ 
ani dżumie, ani morowemu powietrzu, ani żadnej innej za
raźliwej chorobie przez tę brózdę przekroczyć nie było wolno. 

Takie to były czasy i pojęcia nietylko u nas, ale i w 
całej Europie. 

Ze zaś w owych czasach było więcej, jak dziś, bocianóW, 
to i akuszerki bardzo byly potrzebne. 

Przedstawi/a Ilam się już jako takowa Dorota Otówna 
w swym urzędowym, jako znawczyni wobec sądu, charakte
rze. Kiedy zaś ją z imienia i nazwiska zacytowałem i kilku 
golibrodów, cyrulików, zwłaszcza że jeden z nich nawet bUf

mistrzował, wymienić muszę. 

Jako z pierwszym z nich zawieramy znajomość z Janerll 
cyrulikiem, także golibrodą tytułowanym w r. 1568 do 1585. 
W r. 1585 przedstawia n~lIn się następca, a może konkurent 
Doprzedniego, Wojciech. 

W r. 1672 spotykamy na sądzie dwóch znów cyruli
ków Jakuba i Macieja, późniejszego burmistrza; by zaś scha
rakteryzować ich koleżeński stosunek, przytaczamy odnośn)' 
protokół: 
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"Ucciwy Jakub Cyrulik przed urzędem Burmistrzow
"Skim stanąwszy uskarzaiąc się na ucciwego P. Macieia Cy
"rulika a miesczanina Mielosławskiego ktory go wezwaw
"szy w dom swoi, słowami zelżył y bes zadny przyczyny 
"gebą onemu dal po dwa razy P. Maciej bierze dilacyą dlia 
"iakiej przyczyny y aby mu Cautią uczynieł gdyż ma większe 
"Sprawy y dolegliwości naprzeciw niemu Co iemu urząd 
pozwoliL." 

Mówiąc o policyi zdrowia, o jednym jeszcze zakładzie 
zapomnieć mi nie wolno, któregoby wielce oświecona teraź
niejszość oczernianej przeszlości pozazdrościć by mogla, t. j. 
o laziell/wch. Jak dziś jeszcze w Rosyi dbają o parowe ką
piele, tak u nas, w dawniejszych czasach wszędzie urządzo
no łazienki, które się bezwątpienia, (choćby się i metodzie 
księdza Kneippa nie wierzyło) do podnoszenia zdrowotności 
przyczynia/y. 

Łazienki tutejsze znajdowały się na rzeczce Szywrze, 
dziś Mi/os/awlq zwanej, lecz trudno oznaCzyć, w którem 
miejscu. Prawdopodobnie by/y one po lewej stronie, gdy 
się z miasta do Wrześni wyjeżdża. Prowadzi/a do nich ulica, 
bramą zawierana. Byl też przy nich, do użytku ich dozorcy, 
ogród. Zakład zaś ten był własnością miasta, a nie pry
Watnego przedsiębiorcy. 

7. Rzemiosła w XVI i XVII wieku.*) 

Jak w wielu innych miastach naszych, tak i w Miło
slawiu w XVI i w XVII stuleciu kwitło p/ociennictwo i su
kiennictwo. Nie było wówczas parą pędzonych fabryk, tylko 
Krosna i ręczne warsztaty. Akta tutejsze czasami równą 
płóciennikom i sukiennikom łacińską dają nazwę "panifex" 
rZadziej czytamy "textor", tkacz; to też trudno rozróżnić 

jednych od drugich. Sukiennktwem i płóciennictwem trtł
dnili się głównie, jak powszechnie głoszą, przybysze z Nie
miec, gdzie te rzemiosła znacznym już cieszyły się rozwo
iem, znaczną doskonałością. Jak zaś wszędzie, tak i tutaj, 
te dwa pokrewne sobie rzemiosła koncentrowaly się w uli
cach im dogodnych, przeważnie na przedmieściu Maciejewie . 
. -

I) Mówimy tu o rzemiosłach, gdyż (czerpiemy o nich wiadomości 
z protokółów, na prawie magdeburgskiem opartych. 
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Staw w ogrodzie pała cowym, wówczas "bródkiem na Ma
ciej ewie" zwany, nr,:cil wogóle wielu przedsiębiorców clo sie
bie. Tutaj bylQ pila, a na grobli stawku Brykcego, gdzie dziś 
ląka borowego pr zy oprawcy, wodny I11lyn Brykcego. 

Po sukiennikach i płóciennikacIJ największą liczb<: 5PO
tykaln y szewców i k':"awców. Szewiectwo i dziś kwitnie 
tu pięklde, Q i krawi ectwo w ostatnich czasach znaczni c się 

podniosło. N:e dojdzie już jednakże do dawnego znaczenia, 
co gdy lud wiejski swój stary, poważny, kosztowny, ale 
t rwilly strój zarWCiI, 1~lclLI partaczIllU źle Icźi]cą skroi kurtę· 

[),ilej uwydiltlliaj.) 11,1111 się ówcześn i ślusarze i kowale, 
j edli,] t,ll(że oznaczeni nazwą: "ferifab·e r". Tegoczcsnylll 
panom ~ lu s arzol11, gdyby się pOllliędzy lIiIIIi zarozullIialec 
zl~ i.li~I Z ł, Ido ryby się postęPO\l'1I0ŚC:,( swego rzerniosb szczy
cił, a dawnych ślusarzy lekceważyl, radziłlJYIll obejrzeć za
mek przy glÓWllycll drzwia ch kościoła k<llolickiego. Zamek 
feli został wykonany In okolo roku 1620. Dalej radziłbym 

ol.ejrzcć w Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Imienia 
Seweryna Miclżyi'lskiego, w Poznaniu klódki, lut,!j w lesie 
n:cdaleko "J)Żll111 nyclI Gór" wykop<lne, a S[;lrsze może .icszczc 
od wspomnianego Zall1kll. Mistrzowsk,] też byb z żelaza wy
kuta Illala skarbonka, ale ją przed 25 laly jakiś J)odrożuj<]

cy kupiec, archeolog, od Dozoru Kościelnego za 5 talarów na
by!. [ obie strony z tego intereslI ba rdzo były zadowolone, 
lecz Ilandlarz prawdopodobnie większą odniósł korzyść. 

Po robolnikaeh w żełazie wspomnieć też trzeba o robo
tnikacil w drzewie (liR"lIifaber), a lIliallowi<.:ie o bednarzach, 
ci eślach, stolarzach i stelmacha<.:ll. L3ylo ich tu wielu, a nie
potrzebowaliby do dzisie.iszych lI1istn:ów topora, pily, hebla 
i dlóla chodzić w lI<1ukG. Cechy, o których niżej wspomni
my, nie wyzw<llały partaczy. 

Oprócz już w spolllnionego II1lyna wodllego, więcej teź 
tli było młynarzy, ni ż obecllie. Nic zlIano bowiem mlyna pa
rowego, a wiele sflotrzehowallo, nie lIprawiając jeszcze kar
tofli, jagiel i kasz rozli1~lilych, które także lIa I11IYllach wy
rabiano. Rozumie siG i piekarzy, i.lni rzeźllików nie braldo. 
f\!a j częś<.:iej prze<.:ież lIapotykarny mielcar?y. Na początkU 

X VII stulecia nali<.:zyliŚrny ich 35, ale byto ich więcej, bo 
tylko ci nam się przedstawili, klórzy sprzedawali lub przed 
urzędami występowali. 
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Mielcarstwo w r. 1583 znacznie już musiało być wydo
skonalonem, bo je "ars brascatoria", czyli "kunszt mielcar
ski" zwano. 

Słodu używano pszennego.]) Słodowy młyn stał na 
górce, za dzisiejszem probostwem, w bliskości mielcuchów.") 

Chmiel w miejscu uprawiano. Napotykamy przynaj
~niej wzmianki o pa(lskim chmielniku, chmieln;ku Rolczyny 
1 o ehmielniczku Mikołaja Bociana. Dwór na wielką skalę 
chmiel uprawia!. Miał swojego "chmielarza". 
. Oprócz wyżej wymienionych rzemiósl napotyka111Y 
Kszczc farbierzy, garbarzy, kuśnierzy, nożownikó\\', gwoź
UZiarzy, golibrodów itd. 

SpÓjni:) i dźwignią J)ojedYlkzych rzemiosł byty wów
c/.<1S stoworzyszenia, cecharn: zwane, o którycll obszcrlliej 
Pomów:my, a najpierw 

8. O cecllach 1\'o;;;ó/e . 

. 1'1i, >"/ starożytnej Grecyi i w r\zYlllic rzemieślnicy Z<1-

\'.i'IY\\;lIi I1li~dzy sobą towarzystwa, ktore do późniejs/ycll 
cCellów Lardzo były podobne. To też twierdz'-l niektórzy, iż 
Crccya i I\ZY111 były cecllów kołY5lq. Jednakże po upadku 
tl'eh mocarstw zaginęły ich rzemieślnicze stowarzyszenia. 
N<1Potykamy je przecież znowu w końcu X stulecia w Niem
c~ech i francyi. 1)0 jednoczenia się, czyli do zawi'-lzywania 
cechów podniecały mieszczaństwo, a zwłaszcza niemieckie, 
rOzmaite pobudki. 

Najpierw w większych miastach niemieckich wytwo
rzyla się z czasem kasta możnych mieszczan, która \vielkie 
nagromadziwszy bogactwa, nie pracowala, ale rządziła. 
W sOIJic zamkniętą, a biednych cisnąc'-l klasę arystokraty
cznil, zwano z laci(lskiego patrycyuszami. 

Dalej po za miastem zaś napadali na sprowadzających 
SObie towary, miest ezan, rycerze, rabusie, którzy wszystkie 
PUbliczne niepoko;li drogi. Przy tem chodzi lo rzemieślnikom, 
by ich rzemiosła szanowano i by opinii tychże nie psuli par
~acze. Obronić się zaś przeciw możnowładzcom miejskim 
1 Przeciw rabusiom, na pracę i grosz cudzy po traktach czy-
-----

') Akta wojtowskic. I zeszyt, karta 350 b. 
') Tamże. II zesz)'t, karta 60 b. 
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hajijcym, dalej dbać o szacunek dla rzemiosla i o doskona
łość jego, jako i o dobro pOjedY·lkzycll rozmaityclI rzemiosł 
czlooków, o ich uczciwość i moralność, i dopomagać im 
w chorobie i biedzie, IlIożna było tylko wspólnellli s:tami. 
Ztąd cechy powstały. Był to pOl1lysł dobry, bo w czasacl l, 
gdy jeszcze nie było zorgalli zowanej policy i bczpiccze(lstwa, 
gdy bezustanne prawie były wojny i rozrucl!y wcwnętrzne, 
gdy nie umiano jeszcze karać silnycli za to, że wyzysk;wali, 
obrabowywali slabszych, gdy ani korona, ani kościól naWcr 
nie zdolaly założyć rozkie!znanym krajowelTli zawierucllanJi 
namiętnościom hamulca, zespoleni w pojedYlkze kółka, IdórC 

s:ę znów w razie potrzeby jellnoczyly, l1lieszczanie latwiei 
wszelkim barbarzYllskim prądom i dijżnościom opór stawiać 
mogli. Rozumie się zaś samo przez się, że rozmaite rzellliosła 
z rozmaitemi przeciwnościami walczyć musiały i zawsze 
szewc bliższym się czuł 1(Qlegą szcwca, rzcźnik rzeźnika, cie
śla cieśli, garncarz garncarza itd., ro też zawsze tylko maj
strzy wspólnego rzemiosła w bratnie lączyłi s:ę koło, ce
chem zwane. 

Cech więc pewne rzemiosło na zewnątrz przeciw wro
gom tegóż, jako i na wewnijtrz przeciw partactwu i przeciw 
zabagnieniom niemoralnynl bronić musial; był w;ęc pierwO
tnie ObrollCl, szkolą i moralności stróżem. Ccchy były pod
porządkowanelTli pod naczelne władze miast, ale same \Ii S:i

bie byly głÓWlICIII i jedYllclll prawic dht IlojcdYlkzcgo rze
mieślnika zw:erzchnictwem. Cechy kształciły rzcll1ieśłni](ó'" 
i ciijgły nad nimi miały uozór, ciilgle icll jcdnoczyly. Pojc
dYlicze cechy miały swe gospody, gdzie podróżll.iących swc
RO rzemiosła czeladników nocowały, gdzie rady i zabaWY 
wspólne, często bardzo huczne i kosztowne, odbywaJy; twO
rzyły dalej, do kościoła katolicłdcgo należąc, kościelne braC
twa, miały swyeh świętych, których dni uroczyście obcl10-
dziły; urządzały sobie osobne oltarzc, sprawiały własne c\lO
rLlgwie i światło i spełniały kościelną posługę. 

Przypatrzmy się obecnic bliżej organizacyi, działalnO
ści i znaczeniu cechów. 

Cech każdy składał się z liczni, z czeladników i z Inaj
strów. Jednakże tyłko ostatni, t. j, ll1ajstrowie, zarządzałi ce
chami, a uczniowie i czeladnicy uiewolniczo pod każdy!1'1 
względem słuchać ich musieli. 
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Na czele cechu stali corocznie wybierani cechmistrz, 
Obok niego jego zastGPca, wicecechmistrz i radni, braćmi 
stolowymi zwani. 

Posiedzenia cechowe odbywały się w pewnych dlliach, 
regul:lI'nie, albo zwoływallo na nie braci cechowych za po
nlOCą obesłania "cechy". 

Cech zgromadzał się w swej izbic, a czasallli lIa gospo
dzie .. Posied zenie rozooczY11<110 się ustawieniem na stole 
i O!\\:trcicm skrzynki cechowej, z niemiecka ladą zwanej, 
w I,tór;:j się pieniądze, ust<1wy i inne papiery cechowe znaj
dOwaly. Cec lllllistrz, wicecechmistrz i stolowi zasiadali na 
okól stolu. Zwykle przestrzegano ściśle te,i formalności, by 
tylko przy otwa rtej 1;ldzie obradować i wszelkie załatwiać 
CZynnośc i . Lada cetiIGi'::t hyła wogule widz:alnym br<lci ce
chowej łącz nikiem. noga te IV wielkicli miastach cechy S<l
lIZily się tcż na to, by sobie () koJz~d,1. I\osztown;\ i kunsztowną 
sprawić ladę. Jeśli zaś nic stal<l '.V lol, ;!lu cechowym, to ją 
na schadzki cechu z urc)czyslośc:,\ przyli(;~ZOIlO i znów, zwy
kic do skarbnika, z uroczys lości,! odnoszono. 

Schadzki cechowe lIliały przeważnie na celu wewnętrz
ne sprawy cechowe, a więc przyjmowanie uczniów, posu
Wanie tychże na ezcladników, a tychże znów na majstrów; 
dale.i przyjmowoJnie wkupui<lcych się l1ląistrów, którzy w in
ł!cm mieśc;e dawniej praktykowawszy, do odnośnego miasta 
się sprowadzili. [(al'. do roku odbywa/y siG też wybory star· 
SZyzny cecllowej. Każde zaś przyjmowanie ucznia, każda 

lI'ogóle z wYl11ienionych czynl10ści piwem zalml<l bywa/a. 
Uczel'l, wkupując się IV rzemioslo, musiał postawić beczkę, 
a czasem i dwie beczki piwa; ten sam obowi<lzek spełnić mu
sial, gdy go lIa czel<ldni.ka, a później na majstra wyzwalano. 
Niektórc ceellY posiada.i,! ,ieszcze piękne, a wielkie, o do
brem pragnieniu dawli iejszych rzemieślnikuw świadczące 
IlU!JoJry. Obok piw:1 sklatla'no i wosk, zwykle przy wkupnem 
i wyzwoleliiach, ella br:1ctwa kościelnego przezn:1czony. Sa
~il(J siG zaś przez :;ię rozumie, że przy dostarczaniu piwa 
I składaniu wosku i grzywny, było trzeba cechowi oplacać, 
u tYch grzywn spotrzebowano n:1 zapomogę dla wdów i sie
rót Po br<lci cechowe.i i d 1:1 podupadłej cechowej braci . Ody 
?aś zbyla gotów/(;], urządzono cechowe bale i zoJbawy, noJ 
których jad/a i picia wcalc nie żałowallo. 
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Nikomu, ani w mieście, ani w okolicy, nie było wolno 
prowadzić rzemiosła, jeśli nie był miejscowym majstrelll ce
chowym. Zanim zaś nim został musiał przejść wszystkie c~
chowe stopnie. Przy przyjmowaniu uczni pytano się naJ
pierw, czy odnośny kandydat jest dzieckicm prawem i c~Y 
1TJ0ralne prowadzi życie. Musiał l1astcpnie "wkupić się 
w rzcmiosło", jak to powyżej wykazaliśmy. PierwSZa 
wzmiankc o wkupieniu się w rzemiosło, czyli "na rzemiosło", 
znajdujemy w miloslawskich aktach wojtowskich w r. 1593. 
Szkoda tylko, że nie wiemy, jaką kwotę to wkupno wYl1os: ło . 

Lecz wróćmy do ogólnej cechów cllarakterystyki. 

Jeśli przy przyjmowaniu ucznia rozmaite zachodziłY 
ceremonie i formalności, to większ'l jeszcze uroczystość wY
woływało jego na czeladnika wyzwolenie. 

Gdy przecież św;adectwo wyzwolenia na czeladnika 
otrzymał, zaraz swój (jóll1oczek pakować i na wędrówl<ę. 
by inne widzial warsztaty, iune roboty, by si ę wogóle lepiej 
IV swym zawodzie wydoskonali I, wybrać się musiał. DługoŚĆ 
czasu wędrówki, tal, samo jak i nauki dokładnie była ozna
czoną. Czeladnikom nie wolno było się żenić, majstrowie 
zaś przeciwnie musieli się zaraz ożenić. 

Gdy czeladnik majstrem zostać pragną/o napotyl<al 
w niektórych miastach nil znZlczne przeszkody. Cechowi bra
ciZi byli czasZlmi osiecll<lniu się wspó!znwodników przeciwnY
mi, utrudniali w:ęc wyzwolenie swego zawodu czeladnikÓ\l' 
na majstrów. 2ądali też zwykle, by czeladnik w lcm lTIie
scie, ~dzie swój własny warsztat chciał założyć, poprzednio 
przynajmniej rok jako czeladnik pracownI. Taką mu też cza
sami, wiele pracy i kosztów wymagającą sztukę mistrzoWsl<a 
(Mcistcrstiick) nilznaczali, że pZlrę lat nZl nią pieniądze zbic
r;)ć i pnrę lat n;)d nią pracow;)ć musia!. Cechy dbały więC 
(' to usilnie, by mlodzi l11ajstrowie umieli (o wszystko, cO sta
rzy majstrowie umieli; dbaly dalej o to, by odbiorcy rzetel
nie byli obsługiwani i za zly, oszukat'lczy, lub po partack~ 
wykonany towar, tak samo jak za dopuszczenie się zbrodnI, 
odbierały mąistrom tylu/, charakter mnjstrÓw. ale nie do
zwalaly też na to, by się pojedYI'Iczy majster zdolną i umie
jętną pracą po nad ogól swych cechowych współbraci wy
bija/. Gdy się to działo, ograniczono śmiałka, liczbę cze1a-
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dzi mu zmnieJszyć naknu.i'lc, lub po nad pewną ilość robo
ty mu przyjmować nie dozwalając. 

Wnet też zaczęły się mięszać ceclly w Niemczech do 
lJliast zarz<ldu. W XII i XIIł stuleciu zdobyły sobie zarząd 
Moguncyi, Magdeburga, Strassbllrga itd. Nic dziwnego, że 
się już wówczas wszędzie zaczął budzić prąd przeciwce
chowy. 

W Polsce, g-dzie cechy g-lównie za staraniem osiedlajn
Cych się tu rzemieślników niemieckich, przeważnie prawem 
rnagdcburgskiem się rządzących; pourządzano, różne też wy
dawano prawa i rozporządzenia za cechami i przeciw ce
chom. PrzeciwceclIowe wszelako prawa i rozporządzenia 
tylko w wielkich rniastacll i to zwykle tylko częściowo prze
prowadzano, do małyell zoś miasteczek prywatnych, prawie 
Wcale niedoc;erały. Chci<1llo czasami zmieniać i poprawiać 
llrZ'ldzenia cechów, chciano złamać ich rząd w ogólnym rzą
dzie krajowym i oswobodzić rzemiosla od nałożonych na nie 
Ograllicze(l i pętów, lecz ani dosyć konsekwentnie, ani dosyć 
energicznie przeciwcechowych nie przeprowadzano walk pod
jaZdowych. 

9. Cechy w Miloslawiu. 

Kiedy się zagnieździły, nie podobno dziś · oznaczyć, 

Prawdopodobnie przecież poj~lwiły się one tutaj, jeśli nie ró
Wnocześn;e z prawem magdeburgskiem, to wkrótce po niem. 

Nie wszystkie też od razu się tu ukonstytuowały, stó
sOwnie do rozwoju pO,icdyi'1czych rzel11iós! i ruchliwości ich 
Pracownil,ów, Na samyl11 ostatku powstał cech "spólny", pó
źniej ,;pospolitYI11" zwany, gdyż utworzyli go rzemieślnicy 
rozmaitych, lecz IT1niej licznie reprezentowanych zawodów, 
które same w sobie cecilów tworzyć nie mogły. 

PierwszYITI, wZlTli<1nkowaJlYJl1 w miloslawskich aktach 
Wójtowskich cechem jest 

a) Cech miclcarshi, /iol({czo/lY z bractwem mielcarskiem. 

W r. 1577 zapisuje \V testamencie Jan Bocian "Bractwu 
rnielcarskiemu" zltp. 7, a więc już wówczas bractwo mielcar
skie wielkie musiało mieć znaczenie, 

W r. 1614 kupuje Piotr furman od Matusza L<1picha 
ślad roli pod borem, by go natychmiast na rzecz kościoła 
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Śto Paweiskiego podarować. Za wartość śladu tego mial być 
ufundowanym mały ołtarz. Nadzór nad tą fundacyą ma mieć 
"Br~ctwo mielcarskie". 

W r. 1615 nabywa cech mielcarski od Mikołaja Zdąna, 
wójt~. rolę, leżącą między st~wem wielkim (na południowej 
stronie bażantarni), a drogą do Glinek Garncarskich prowa
dzącą. St~rszymi braćmi tego cechu byli wówczas: Stani
sław Kęsy, Jan Niedziela, Piotr Reszka i Bartosz Chlebowski. 

W r. 1670 nazywa Maciej Wlekło burmistrza lana Gie
Ja i wszystką brać mi.elcarską, o czem już i wyżej była mowa, 
złodziejami, rozbójnikami, zbójcami, fajnaczami itd. Gielowi 
zarzuca dalej, iż się nieboszczyl<owi lego Mości Górskiemu 
przeniewierzył, a mielcarzom. że wybrali burmistrza, które
mu się nim być nie godzi. Cech Illielcarski. wybiera do pro
wadzenia przed urzędami sprawy 13artJomieja Krzęszkowicza 
i Franciszka Kaliskiego. Wlekłę zasadzono do komórki. 

Cech piwowarski przestał z czasem istnieć, bo wszystkie 
mielcucliy istnieć przestały. Ani po aktach cechu mielcar
skiego, ani nawet po m:elcuehach żadnego nie widzimy śladu. 
Gdzie ostatnie stały, zielenią się dziś pola i łąki. Upadku 
ll1ielcarstwa nie spowodował tu przecież upadek miasta 
i k raju, lecz nowe, podatkami wary piwa obkładające, pra
wodawstwo. Rozrzedzana wodą okowita zaczęła miejSCe 
piwa zajmować. Zalewano nin robaka bólu i przyzwyczajo
no się do niej. 

Tylko mielcuch na Bugaju, tuż przy mieście leżącym 
jolwarku pańskim, warzył piwo, a było ono bardzo dobre ai 
do roku 1874. Kadzie wtedy zbutw:aly i nie zrobiono jU;;' 
nowych. 

Przez parę lat, okola r. 1860 warzyl w Mi/osławiu pi
wo Schulz, by/y piwowar mikuszewski, ale piwo to nie miało 
odbytu. Że zaś zwożenie wody z Młynka (dawniej "nowym 
stawem" zwanego) było bardzo kosztowne, Schulz mielcuch 
zamkną/o 

Na początku ostatniego dziesiątka XIX wieku wybU
dował budowniczy p. Władysław Rabski. wielki browar paro
wy. Piwo było z początku bardzo dobre, ale gdy pierwsZY 
piwowar odszedl, a następcy jego ciągle się zmieniali i piWO 
się zmieniało. Było bardzo nierówne. P. Rabski, budując 
corocznie bardzo wiele gmachów, nie mógl się szczegółOWO 
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Jnielcuchem zajmować, sprzedał go więc p. Antoniemu Du
chowskiel1lu z Poznani<J. P. Duchowski zaangażował jednego 
z naszych najlepszych piwowarów, a z synem trudni się han
dlową stroną interesu. Odbyt z początku był bardzo wielki, 
n jeszcze z dniem każdym się powiększał. Smaczne piwo sa-
1110 bardzo się polecało. Prawda, że po dworcach kolejowych 
i wro~ich nanI rcstallracyach bOjkotują nasze piwo, ale są 
trż rod,lCY, którym, czosnkiem nie woniąc, nie smakuje. Le
IlS~,a jednak polowa naszych restauratorów już się na naszem 
P;wic poznała, a z czasem i ta druga do rozumu przyjdzie. 

Niestety, dziś (początek listopada 1907 r.) piwo z bro
\\'aru "fortuny" znów mniej ma odbytu. Winą zaś tego po
dobno nie tylko wroga nam agitacya, ale i brak przy wyjąt
kowo gor,\cej porze lodu, jest tego powodem. 

b. Cech plóciennicki po{a,czony z bractwem. 

ten cech był z bractwem kościelnem połączony. Ma-
1l1y o nim ież tylko pare z lat 1668, 1671 i 1676, jakiegoś Au
gUstynowicza i Klupery, dotyczących notatek. By rozluźnie
nie obyczajów i upadek moralności, a zarazem rozluźnienie 
Więzów cechowych dokładniej scharakteryzować, postępo
Waniu nazwanego bractwa cechowego nieco bliżej się przy
patrzmy. 

Czytamy najpierw: 

"Dekret między sławnymi Bracią Cechu Plóciennic
kiego. 

"Actum feria sexta post festum Purificationis Mariae 
Virginis. Anno Dmi 1668. 

"Sławni Panowie Bracia Cechu Płóciennickiego prote
.. staciq uczynili naprzeciw Wojciechowi Augustynow;czo\Vi • 
.. iż On jako młodszy brat niechce być posłusznym w Cechu, 
"żadnej uczciwości braci starszej nie czyniąc. durno sobie 
"odpowiadai'lc, jeszcze przegrażając wszystkim pozabijać, 
,.nogi drugim połamać. gdy go karać chcą o nieposłuszeI1stwo 
.. tak \V Cechu, jako też o służbę kościelną. Oto się karać nie 
"da. W to urzqd wejrzawszy i wysłuchawszy, nakazuje te
"nllIż Wojciechowi, aby on tak Panom Braci w Cechu, jako 
"też w kościele posłuszny był. Za które nieposłuszeństwo 
"i przegraźallia nakazuje urząd na posluszel'lstwo do komórki 

12 
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"i że z komórki nie ma wyjść, gdyby nie zaręczy~ Panom 
"Braci wszystkim uosyć uczynić i list dobrego zachowania, 
"kędy rzemiosło robi!, aby onym przyniósl. 

"Ciż ParlOwie Bracia protestują się naprzeciw uczciwe
"r.w Pa w!owi Kluperze jako najrnlodszelllu bratu, iż on także 
"nie będąc posluszny P. P. BreKi, za cechą chodzić niechce, 
"jeszcze drugich młodszych podburza. żeby oll~'m upornym 
by!... .. " 

W r. zaś 167[ czytamy: 

,,\V spr"wie sądownie \lo' sądzie naszym Burmistrzow
"skim między uczciwerni Pany Ceclllllistrzarni w Cechu ptó
"ciennickim, a WojciecIJem Augustynowiczelll jako potwa
"nym o wielkie nieposłuszellstwo w Cechu ich, które sobie 
"Iekceważilc i w każdej sprawie przy brackim stole nie spra
"wuji\C się, ale swywolnic drzwiami trzaskając; także cze
"launika, którelllll swywolnie zapłacić nie dec. Co urząd, 

"widząc stronę uporną, która nie tylko przy bractwie, ale 
"i przy urzędzie sobie durno postępujilc i odpowiadając, na
"kazuje onemu na posłuszellstwo, skąd nie ma wyjść, aż pier
"wej Contul11acyi, których .iesl na niego pięć oddał tak urzę
"dowi jako stroll~e obwinionej także ..... itcl." 

Au&,ustynowicz jednakże wyszedł z czasem z poslu
szelistwa w kornórce i ZIIÓW go w r. J 676 przed urzG
dem burmistrzowskim spolykamy. Obiecuje poprawę, a ceell 
elługi jego umarza. Cechmistrzem plócienników był wóW
czas Grzegórz Bieńkowicz. 

W r. [683 protestuje się u burmistrza fr"nciszek Kraw
czyk przeciw cechowi płóciennickiemu, że tenże w sprnwie 
,irgo przeciw Mikoł"jowi Płóciennikowi powierzchowny de
kret wydał, Mikołaja na poSłUSZCIlstwO i do komórki wsadził, 
ale go z tejże zaraz bez koncesyi burmistrza wypuścił. 

Cech Płóciennicki zgasł w MiłosławiLI dopiero za cza
sów pruskich. W r. 1737 asystowali, podlug przytoczonego 
już protokółu wizytacyjnego, jego bracia rnłodzi przy nabo
żeństwach w kościele, lecz \V r. 1810 już go nie widzimy. 

Płóciennicy miłoslawscy, pisze Feige, otrzymali swój 
przywile.i od burmistrza (procol!sula) Daniel,l z Środy rokU 
1666. Jakiem prawem burmistrz średzki cechowi mifoslaW
skiernu nadawał przywileje, nie wiemy. 
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e) Cech szewski polaczony z bractwem. 

W r. 1668 wnosi cechmistrz szewski do burmistrza 
sk <Irgę na Tomasza Dorożalę i Gabryela Czaplę, że pijani 
do cechu przyszli. Ze Dorożała najpierw Czaplę, a potem 
.Jebaska po twarzy wybili wielkie hałasy robil. Drożalę wsa
dzono do komórki a Czaplę skazano na posłuszeństwo. 

W r. 1671 był cechmistrzem szewskim ów biedny Ma
tlliasz, inaczej Matiaszkiem zwany, którego to, jak już wy
żej wykazano, za cudzołóztwo wielka spotkała kara. 

W r. zaś 1676 był cechmistrzem szewskiego rzemiosla 
Stanisław Pieehocik. W r. zaś 1682 skarzą cechmistrze rze
miosła świeckiego tego Piechocika o "felnowanie" roboty. 
Piechoeika wsadzają do komórki. 

Starosta Maciej Mielżyński, jako dziedzic Miloslawia, 
PotWierdził \V r. 1799 nadane temu cechowi przez poprzednie
go dziedzica Mi/osławia, Kajetana Grabskiego, przywileje. 

W posiadaniu cechu znajdująca się księga protokólarna 
rOZpoczyna s;ę z d. 3. 10. 1796, a drewniana cecha nosi na 
Sobie r. 1792. Cechę tę stanowi cienka, czarno obustronnie 
Pomalowana deseczka z bledszcmi brzegami, które, zdaje się 
dawniej żółtawo czerwono zabarwione by/y, ale się \V uży
Waniu wytarły . Ksztalt tej przeszło 20 cm. długiej, 16 cm. 
szerokiej, a l cm. grubej klapki jest fantastycznym i mial 
PraWdopodobnie cesarski"ego orla przedstawiać. Na jednej 
jej stronie jest krzycząco czerwone półkole z dwiema ku 
górze wypustkami. Jestto prawdopodobnie wcale nie mi
strzowski wizerunek skóry, na przodek trzewika przeznaczo
nej. Pod tym obrazkiem jest znacznie już zatarta data 1792. 
Na drugiej stronie cechy, w jej środku, mieści się bót długi, 
który prawdopodobnie był dawniej kolorowo pofarbowanym. 
Na tej stronie, \I góry, przylepiano wysyłane przez cechmi
strza kurendy. 

Starsza jeszcze od cechy .iest mosiężna, wielka pieczęĆ 
cechowa. W środku tejże zna.idu.ie się serce, z którego ku gó- . 
rze trzy gal'lzki, czy kwiatki wyrastają a nad temL korona 
Widnieje. Po jednej stronie tego serca asystuje but długi, po 
drugiej niewieści trzewiczek na wysokim korku, zawiązywa
ny tasiemką. Nad trzewikiem znajduje się kowadełko, uży-

12* 
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wane przy robieniu obciasów. Na okrągłym brzegu mieści 
się napis: "Piecze Bracka Szcwsk Miłosławska 1781 ". 

Pierwszy znany nam protokół ccchu szewskiego brzmi 
następująco: 

"Roku 1798, Dllia l-go Miesiąca Czerwca Za Cechrn;
"strzowania Sławetllych Józefa Jasi(lskiego, Jalla Tyxa, jakO 
"wyplacil i wysłużył Cech Sławetny Boguslaw Ozikowski 
"Podlug Prawa Puuktów zaspokoi. Na co się podpisują Sla
"wetny Józef .Jasil·lsl<i Ceclllnistrz, SławetllY Jall Tvx Wice 
"Sła Tomasz Ograbisz Stolowy, Sła \Vo.iciech Ograbisz Sto
,.Iowy, Sla Jakób Boroski Sła Maciej Jurczyn (sld) Stołowi," 

"Co zaświadcza fralki !Jzie(gil:cki) Pisarz 13racki mp." 
Przytoczywszy jeden, przytoczymy i drugi jeszcze pro

tokól, by wykazać, jakie daniny wnosić i jakie obowiązJ<i 
s[1e!niać musiał do cechu przyjmowany majster: 

"l(oku 1799 ])nia 2 Miesi<jca Lipca. Za cechmistrzowa
"nia Sla Cechmistrza Józefa JasiI'Iskiego Jana Tyxa Także 
"Slawe Panów stolowych, (ci sami co poprzednio) Jako l [n
"nych Rraci w kupnie zostających Przyjmuje Poważne Brac
"two Szefskie Sławetny Łukasz Mateiski na Majstrostwo 
"który oddał Pod lu g Punktu Prawa wstępku zlo 2 Wosku 
"funtów 4 Grzywiell 4 Piwa Beczek2 Kolacya Zło 2 Jako też 
,.inne powinności które należy na Bractwo Poważne takie 
"Służbę kościelną ze wszystkim wypelni! I niellla Do niego 
"Rractwo żadny Pretensyi. 

"Co zaświadcza Pisarz Bractwa Dziegiecki m. p." 
Następnie w r. 1799 zmienił się zarząd cecllU w ten spo

sób, że w miejsce Jasiilskiego, którego na Wicecechmistrza 
cofnięto, wybrano cechmistrzem Tomasza Ograbisza. TyX 
zaś zasiada tylko między braćmi stołowymi razem z Macie
jem Jurczyńskim, WojciechcI1l Ograbiszcm, Jancm Mietlic
kim, młodym i franciszkicm Marcckilll. 

W r. jcdnakic 1802 znów jest .I asiI'lski' pierwszym, 
a Piotr Wojciechowski drugim cecIIlI\;strzern. 

W r. 1803 jest w miejscu .I asiI'lskiego wicecechmistrzeIJl 
Wawrzyniec Welka, a w llIiejsce Tyxa bratem stolowym 
franciszek Marecki. 

W r. 1804 jest Tomasz OgrabLsz cechmistrzem, Ma
ciej Jurczyński jego "kolegą", a Wojciech Ograbisz, pawel 



181 

Otomailski, lali Mietlicki i franciszek Marecki są braćmi 
stoIowymi. 

W r. 1811 urzęduje jeszcze Tomasz Ograbisz jako 
cechmistrz, ale wtórym cechmistrzem .iest już Paweł Oto
rnaClski. 

W r. 1813 zamienili cechmistrze swoje stanowiska, ale 
jeszcze w tym r. Maciej 1 urczY(lski ,iako wicecechmistrz nam 
się ukazuje. Ten sam sklad naczelnictwa cechu spotykamy 
w r. 1814, natomiast w r. ISI5 pierwszym cechmistrzem jest 
Józef Hanus, a drugim Tomasz Ograbisz. 

W r. 1817 stoją na czele cechu Wojciech Ograbisz i Ma
ciej JllrczY(lski; w r. 1818 Maciej JurczY·liski i Błażej Paca
nowski, w latach 1820-1823 Jan Mietlicki i Paweł OtomalI
ski, w latach 1824-1839 .lali Mietlicki ciągle miejsce cech
tnistrza za.i I 11 1I,i e, lecz ,iego zastępca częściej się zmienia. Po 
Pacallowskim natrafilImy tlanusa, po tymże znów Pacanow
Skiego, znów Hanusa, Pacanowskiego, Hanusa, Jakóba Dąb
kiewicza, Wincentego P;etrowicza i Traugota fliegnera . Od 
r. H340-IR46 cechmistrzuje Marcin Sierocki, mając przy bo
ku Willcentego [Jietrowicza. W I:!tach 1849-1851 jest Józef 
Otornal'lski ccclllllistrzcm zanotowanym. Kolegą jego jest 
najpierw Karól Kowalski,lIastępnie Micllal Dąbkiewicz, dalej 
Tomasz I.looski. W latach 1852 i 1853, a prawdopodobnie 
i dluże,i. lecz orak tu protokólów, n:! krześle cechmistrza za
Siada Macie.i MOllarszY(lski, a towarzyszy mu franciszek Pa
canowski, późniećj Józef Otom:!rlski i .Iózef Bazylewicz. W la
tach 1863-IS65 natrafiamy cechmistrzem Wojciecha Bazy
lewicza, a wiceccclllllistrzem Antoniego Grajewsldego, a w la
tach 1867-IR69 .Jana Otomańskiego cechmistrzem, a Kaspra 
Obarskiego wicececlunistrzem. 

W lilIach IR70-1875 ząimu,ie drugi stanowisko pier
WSzego. a pierwszy drugiego. W r. IR78 znajdujemy cech
Inistrze111 Stanisława Chojnackiego a wicecechlllistrzem 1'0-
Inasza Monars7_yilskiego. Czlonków bylo IV r. 1879: 34. 
W latach n<lstępnych do 1881 jest ciągle Kasper Obarski 
cechmistrzem. Po Otomal1skim w r. 1877 jest wicecechmi
strzem Slanislaw MOTlarszYI'lski. następnie Stanisław Choj
nacki. W r. 1882 zauw<lżamy cechmistrzem .lana KrzyżalI
Skiego, a wicecechmistrzem Teofila Kotowskiego. W r. 1884 
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l 188.5 podpisuje się Teofil Katowski pierwszym, a StanisłaW 
Cho,inacki drugim cechmistrzem. \V r. 1887-1890, a może 
i dłużej stoi na czele cechu cechmistrz Tomasz Monars7.y{1-
ski, a towarzyszy mu Stanisław Chojnacld, później .1. Girzew
ski. Od 2. l. 1895 r. jest cechmistrzem Antoni Obarsld, pod
cechmistrzem i skarbnikicm Józef Orcholski, a pisarzem 
Józef Janicki. 

Ustawy cechowe z o.asów polskich zaginę/y, odpo
wiednio zaś do wymagań I)rall'a niemieckiego mają tutejsi 
szewcy w polskim i niemieckim języku "podlug postaIlOW\e(l 
regulaminu procederowego z d. 17. I. 1845 i ustawy z d. 9 lu
tego 1849" d. 1. 8. 1853 spisany, a 13. 10. 1853 przez minis!e
r:vum potwierdzony statut, a wreszcie na lIIocy !IowszyclI 
praw d. 2. 1 J. 1885 w cechu uchwalone, a 5. II. 1886 przez 
regencyą zaaprobowane, ustawy. 

Najnowsza, jedyna w swoim rodzaju w cechach milo
slall'skich pieczęć gutapercl!owa do tUSZll, okazuje \V środku 

but i trzewik zapisany, napiętkami ku sobie zwróco!le, a !la 
brzegu napis "Pieczęć Cechu Szcwskiego w Mi/os/awiu." 

Przy końcu r. 1878 liczył cecII szewski podług notatki 
w aktach magistratu 34, a na początku r. 1898 2,'i członkóW, 
a cechmislrzem jest Antoni Obarski. 

Suchodzienki płaq l mrk. rocznic. 
Zapisu od ucznia pobiera się, gdy na koszt majstra, 

3 mrk., a na koszt rodziców 6 nHle, przy wyzwoleniu na cze
ladnika, jeśli na koszt majstra, 9,50 mk., a jeśli na koszt ro
dziców 12,50 mrk., przy zapisaniu na majstra cechowego 
placi się do 26 mk., i na świat/o. 

W końcu r. 1899 był cechmistrzem Antoni Oharski, se
kretarzem i zastępcą cechmistrza Stanisław Maciejewski, 
kasyerem Karól Talarczyk, ławnikami stoI. Stanisław CIIOj
lIacki i Józef Janicki. 

Na początku r. 1908 składał się cech szewski z 17 
czlonków. Cechmistrzem jest: Karól Talarczyk, sekreta
rzem: Józef Janicki, skarbnikiem: Jan Koralewski. Braćmi 
stolowymi są: Stanislaw Chojnacki i Tomasz Stachowial<· 
Suchodzienki placi się rocznie l mk. Uczeń ws!ępu,iący do 
cechu na koszt majstra wnosi 3 mk., a gdy na koszt swój, 
'.zyli rodziców 5 mk. Za pierwszego t. j. na kosz! majstra sit; 
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Uczącego, opłac,1 lIIajster 4,50 rnk ., za drugiego płaq rodzice 
9 mk., gdy go cech na czeladnika wyzwala. 

Świeżo do cechu przyjęty majster 10 mk. składa. 
Pozostała po bractwie szewskiem większa chorągiew 

jest I(armazynowi!. Na jednej stronie jest wizerunek św. Sta
nisława Kostki, a na drugiej Opatrzności. 

Członkowie zakupują corocznie mszę ŚW. za zmarłych 
Swego cechu członków. 

Uprzywile.iowanym ołtarzem jest ołtarz św. Józefa. 

li) Cech kuśnierski z bractwem. 

CecIJ kuśnierski miał, podług fCigcgo, od króla Zyg
munta III z r. 1646 dyplom. 

W r. 1668 żali! się u burmistrza bracia cechu kuśnier
skiego na Trojana, że ani za cechą chodzić, ani żadnego po
s(uszel'ls!wa wykonywać, ani prac dworowi przynależnych 
Spelniać, ani kościołowi jako brat młodszy służyć nie chce. 

Cech ten istniał w Miloslawiu jeszcze w r. 1810. Dziś już 
ąni śladu po nim nie m3. Wsiąknął on prawdopodobnie 
w cech krawiecki, gdyż na pieczęci tegóż z r. 1795 czytamy: 
"Der Scllncider- und Kirschner Oewerks-Siegel." 

e) Cech garncarski z bractwem. 

W r. 1683 wytaczaji! skargę bracia cechu garncarskiego 
na cechmistrza, że ustaw cechowych nie szanuje i do wil
kurów się nic zastosowywa. 

Cech garncarski istniał tu jeszcze za czasów pruskich. 
Rozchwiał się dopiero około r. 1840. Cechmistrzem jego był 
Wlatacll 1801 , aż do końca istnienia tej korporacyi Jan By
dłowski. 

Jeszcze przed rokiem 1848 zażądał od niego burmistrz 
z Polecenia wyższej władzy, wszelkich papierów cechowych, 
których potem nie zwrócił. Czy papiery te burmistrz SlIO
Wadzki, niszcząc w r. 1848 niemiłe sobie dokumenty urzędo
we, także na placu przed dzisiejszem probostwem spaliI, czy 
łl10że do biura naczelnika powiatu, albo regencyi poznańskiej 
POwędrowały, trudno dociec. 

Jedyną pamiątką, która po cechu garncarskim u An
drzeja Bydłowskiego, syna ostatniego cechmistrza, się prze-
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chowa/a, jesl pieczątka cechowa. W jej środku stoi dzbanek, 
a w kolo przewrotnie wyryty, niewyraźny napis "Hoc Si
gnum Milos/aw 1809." 

Podług feigego nadał dziedzic Grabski garncarzom 
\V r. /756 przywilej podobny do tego, jaki garncarze w L:er
kawie w r. 1550 od Andrzeja de Górka Roszl<owskiego otrzy
mali. Ostatni dokument jeszcze istnieje. Protokół wizytacyj
ny kościoła tutejszego z r. 1737 opiewa, że zawsze dwóch 
braci młodszych z cechu garncarskiego przy uroczystościach 
kościelnych wspólnie z braćmi innych cechów z świecami za
palonemi asystowało. 

f) Cech kowalski. 

W r. 1670 wytacza cecli kowal ski przed hurl11istrzem 
sprawę przeciw kilkakrotnie już karanelnu Stani sławowi 
Norkowi, że tenże się odgraża, iż którego z braci cechowych 
zabije. Cechmistrzem rzemiosła kowalskiego był wówczas 
Jan Kaliski. 

Do cecliu kowalskiego należeli także ślusarze. 

Cech ten przestał z czasem ella braku dostateczlle,i ilo
sci członków istnieć, a jego czlonkowie wstąpili do Cecllu 
Pospolitego. 

g) Cech krawiecki z bractwem. 

Cech krawiecki, lubo o nim ani w starycli księgach wój
towskich nie znaleźliśmy wzmianki , na leży do cechów star
szych. Ewa w raju, robiąc sobie balową, albo może tylkO 
zwyczajną OPOI'icZG z liści figowych, nie używala jeszcze ani 
igły, ani nitki. Jej córy nadobne i wnu czki wszelako, już po 
za rajem przebywając, coraz doskonalszego, by się przed 
zimnem zilbezpieczyć, a może i pIci brzydkiej przYPodobilĆ 
używały kroju; siliły się coraz więcej na wygodną i uniększa
.iącą je odzież . Ale i mężczyźni nie tylko z estetycznych 
względów, ale i z konieczności, zmianami klitrliltycznemi W)T

wołanej, ulepszilIi swój ubiór. Ze zaś nie każda niewiasta 
i nie każdy mężczyzna mieli czas, zgrabność i chęć po temu, 
by sobie skroić i sporządzić szalę, znaleźli siG wnet specya
liści, którzy swych bliźnich w skóry i rozminte tkaniny ubie
rali, odpowiednie za to odbierając wynagrodzenie . Ze zaś 
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myśl asocyacyi nie jest nową, rzecz natmalna, że krawcy, 
gdy inni rzemieślnicy w z/clcl eniu siC widzieli korzyść , także 
Wnet o stowarzyszeniu się fachowem pomyśleli, 

Jeśli zaś stare akta mi/ostawskic nic o cechll krawiec
kim nie piszą, to pewno w tem szukać należy r:rz~'czyny, że 
wówczas krawcami tutejszymi byli wyłącznie żydzi, którzy 
Pilnie i spol<O.inie o zarobek dba j ąc, nic k/ócili ~:':. nie wnosi/i 
do magistratu żadnyciJ skarg na swych towarz',sz(l\V, a ztąd 
w/adze miejscowe żadnycli w ich sprawach nh: spisywały 
Protokółów. 

Wiemy przecież przez feige~o, że .iuż król polsk : Zyg
munt I, r. 1547, cechowi krawieckiemu w Mił(\~/awiu nada/ 
prZYwileje, a więc jU7. tli cech krawiecki przynajmniej pare 
ląt przedtem, istnieć musiał, bo staranie się o takie przywileje 
Zwykle, ['HZ)' lichej kOlllllTlikacyi , dłuższy czas trwa/o. Jeśli
by daty uprzywilejowania cccliów l11iłos!awskicll odpowie
dniellli były czasowi ich załoł.enia, to cech krawiecki bylby 
lIajstarszyrn cechem w Mi/osławiu . 

Pierwszą publiczn,\ () cechu krawieckim napotykamy 
Wzmiankę w protokóle wizytacyjnym tutejszego kościoła ka
tOlickiego z r. 1737, gdzie czytamy, że przy mszach uroczy
StYch, wystawielJiu NajświGts zego Sakramentu i przy pro
cesyal:h po dwócll bral:i rnłudszycll z bractwa mielcarskiego, 
kraWieckiego itd. asystow,tto. Dziwną tylko lIa pozór, iż 
cech z salllych żydów, jak to i księga protokólarna w~' kazu .i e , 
się sldada.i'lcy, przy katolickiclI nabożei'lstwach miał asysto
wać, ale wówczas nie było to lI a dzwyczajności,\, choć prze
dział między religiami I;ie był wcale mniejszym, n;ż dzisiaj. 
BYło prawdopodobnie więce.i szacunku i uznania dla wiary 
CUdzej, Może też żydowski cech krawiecki wykupywał s;ę 
Od Obowiązku asyst;, a rn07.e, co nawet prawdopodobną, naj
mOWał sohie z innych ceclió'" do asysty zastępców. Ze zaś 
POłączeni w cechu krawcy żyd z i o swej religii bynajmniej 
~ie zapomnieli, dowodem tego sprowadzanie hieg/ego w ich 
jęZyku specyalisty, który im lIa kwartalllych posiedzeniach 
całą TllOrę odczytywał, za co mu zwykle 2 tal. płacono. Zda
Je się, że wogóle Thora za ustawy miłos/awskiego cechu 
kraWieckiego służyła. 
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Stara ksiGga protokólarna, żydowskim spisana żargo

nlm. rozpocz"na siC; IV XVII. stuleciu, ;] IV każdYI1l razie 
przed r. 1787. Z tegóż bowiem rolw mieści siG w niej prosba 
do sta ros t y Macieja MielżY(lskiego wystósowana i odpowiedź 
tegóż, o czem IV artykuliku "Ihiedzice" wspominamy. 

Luźne protokóly prawdopodobnie ujęto, zdaje się, póź
niej dopiero \V oprawną ksiGgę, przy czelll lIlalo troskliwY 
introligator pOInieszal karty. Miejscalni pMnie.isze protol,ó
Iy przed wcześniejszemi siC; Inieszcz'j. 

Nauczyciel szkol y żydowskiej p. I3rzezi(lski, raczyl 
nam, za co IIlU sklaclmny podziękowanie, streścić w niemiec
kim j~zyku niedostępne dla nas żydowskie protokóły w nastę
pujący rnniejwięcej sposób: 

"Protokóly podpisywano tylko ill1ionami, n. p. MojżesZ 
syn Izaaka; I3aer, syn Abralianla; Jakób z Kalisza itd. I-(zecZ 
to naturalna, bo IV XVIII stuleciu żydzi nie lI1ieli jeszcze na
zwisk . Nadano iln je dopiero po r. 181:3 . 

. ,0 ważniejszych kulturno-historyczllych wypadkac!l 
nie znajdujemy tli wZlI1ianki . Napotykamy w tych protokó

lacll zwykle tylko dodatki clo ustaw, rachunki z wydanych 
na obchód rytnalnych uroczystości picni~dzy, przepisy, zala
Rodzania sporów ponlięclzy członkami cechu i zapisywanie 

do cecliu uCZlliów, czeladników i majstrów. 
Nie wsz~'stkil' protokóly odczytać I!lożna. W innych 

żargon tak jest zawilYIII, że go nie \1Iożna zrozumieć. 
NąiważniejszY\l1 z wszystkiego wyclal się nam statut 

z 11I,lrca 1788, to też podajell1Y go IV tlornaczeniu: 
§ l. Kto do ceclill cli ee należeć, placi 8 zlp. wkupnego . 

.I eśli majster cechowy zawiera spólk~ z niecechowym, musi 
owa firma zaplacić wstcpne, jakie cech naznaczy, 

§ 2. Jeśli kw z Miloslawia cliel', by się jego syn kra
\viectwG u Inajstra cecllowego n,lUczyl, a clo cccliu nie należY, 
zobowi'lzanyltl jest wnieść do kasy cechowej 10 zlp. 

~ 3. Każdy czlonck cecllll lI1a obowi,jzek poszczenia 
IV wigilią każucgo nowiu. (Jest to rytualny pOSt życlowski) 
Kto tego obowiijzku nic spclni, może być z cechu wyklU' 

czonym. 
§ 4. Każdy czlonek ccdu zas!ósować się musi do wy

roku rahina, tak w ccchowvch sprawacll, jak i w osobistych 
zatargach, 
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§ 5. Zarz<ldy cechowe składać będą co miesiąc ra
chullki pieniężne. Większe kwoty pieniężne tylko za pozwo
leniem większości majstrów cechowych wyplacanemi będą. 

§ 6. Mąistrolll cechowym nie wolno swym towarzyszom 
robić, czy to przez namowę, czy przez zniżanie ceny, kon
Kurencyi; nie wolno towarzyszom odciągać odbiorców ani 
w dOlllu, alli po za domem. Wykraczający w tym kierunku 
zapłaci za karęjedną trzecią zarobku kasie cechowej, a je
dni! trzeciij poszkodowanemIl. Może przecież za takie wy
kroczenie jeszcze większa być nalożoni! kara. W tym wzglę
dzie podda się każdy, pod zagrożelliem wykluczenia z ce
chu, wyrokowi rabina. 

§ 7. Zamiejscowi krawcy, gdy do tlltejszego miasta na 
iarmark przybędą, zapłacą do tutejszej kasy cechowej l z/p. 

§ R. Skoro czeladnik do którego z majstrów \V robotę 
wstępuje, wnosi majster do kasy ceChowej, 6, a czeladnik 12 
groszy polskich. Ostatllią sumG wykłada majster i odciąga 
iq następnie czeladnikowi z zarobku. 

§ 9. Majstrom cechowym lIie wolllo bez pozlVolenia 
cechmistrza przyjmować uczni i czeladników. Z drugiej stro
ny nie wolno uczniowi, ani czeladnikowi bez pozwolenia maj
stra Opllszczać robotę. Gdyby się to zaś stalo, nie wolno ża
dnenlll majstrowi bez pozwolenia cechu przvimować takiego 
UCznia, lub czeladnika do roboty. 

§ 10. Majstrom nie przysługuje prawo nakazywania 
Czeladnikom wykonywania robót u innych majstrów. 

§ li-go nie możn<l całkowicie odczytać. Zawiern wsze
lako przcpisy, jakich czeladni'k. gdy się chce żenić, dopełnić 
musi. 

§ "12". Do zarządu cechowego tylko taki majster wybra
nYn! być może, który już przynajmniej 2 lata .iest majstrem, 
który dalej nie by! dotąd karanym .i przeciw przepisom ce
ChOwym nie wykroczy/o 

Nad żvdowskicmi literami spisywanemi protokółami 
z Posiedzcl'! "cechowych n:e by lo rządoviej kontroli, zwłasz
cza, że nie zasiadal do 1821 r. na posiedzeniach krawieckich 
CeChowych żaden ze strolly IlIagistratu asesor. Dopiero bo
\Viem w czerwcu IR21 "r. wrzesi(!ski landrat, Moszczellski. 
\VYbór takiego asesora nakazuje. gdyż zakradły się do ce
chu krawieckiego jakieś znaczne nieporządki i, nieregularno-
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sci, które w końcu rząd pruski do rcorganizacyi lego cechu 
wiewoli/y. Dnia 18 si·erpnia 1839 zwala!, z polecenia wyż
szej władzy, bllrmistrz Snowadzki posiedzenie krawi eckiego 
.:ecllll i skonstatowal, ŻC jako asesor ze strony magistratu 
mial Boguchwal (Oottlob) Gcrnau na posiedzcniach tcgoż CC 

C/lU zasiada~, że ceclllllistrzclll by! Hirsch Nossen, członka
mi zarządu cecliu b,\'li Jakób Ncumanll i Hirsch Kaliski , law
n:kami zaś Józef Skokcr, MarkllS I3rJun i Józef Nossen. Da
lej rozpo r ządzi! tu bunnistrz, by odtLjd I(sięgi pieniężnc w nie
mieckim prowadzono i protokó!y w niemiecl<im spisywano 
języku. 

Zarządzcnia powyższe wywołJly w cechu krawieckim 
ogromne oburzcnie i zgiełk wiell<:, a burmistrz widział się 
zmuszonym ponowne lIa 9 g-rudniJ 1839 r. ~.wolać t.:ecliowC 

zgromad zenie, na które przedeż za obllstronllclll porozum ie-
niel11 się, t.l'll<o G deilg;ltów, a lni;)IIOwit.::c MojżeSZJ Sand
malina, Hirseha Nosscl1,l, S<llllUcl<l Kozll1i{lskiego, Jakoba 
Nellnwllna, Hirscha Kaliskieg:o i M~lrl\Usa Braun;) ceel! ba
wiecki wysIał. Przyb.l'l la kżc zaproszOllY przez burmistrza 
Snowadzkiego z~lrz,)dzającv 1iI1cjsz.) korporncyą 7.ydowskCl 
Izaak Kayser. 7. góry znów ozrl~.illd hUrllli strz, iż odtąd 
wszelkic cechowe piSilllill~' IV niemieckim Inaj;1 sit; udbyW;JĆ 
języku; dalej na wniosek K;lyser,1 llel!w:lloll0. że odtijd po
dróżu.i<1ey krawq' !Tlilj;) z eClliowej kasy odbierać wsparcie, 
a nie wolno ilTl będzie żebra~ w rnieście; \\'reszcie postano
wiono, żc poświęcające s ię z:Jwodowi krawieckielTlu sieroty 
tyllw u porZi)clnycli lll;!.i strów. pod opiekq i lIat!7.01'C11I cecilu, 
t egoż rze miosła uczy~ siC; 11I~.ią. 

Kasę Ilorządllie rrowadzić przedsię\Vzi~t(). Ladę spra
wiono. 

Przy wyborach do zarz'ldu cecl!u wi<;kszością ~losÓ\\' 
Hirseha Nossen<l lIa ceclimistrza, Hirscha Kaliskiego, .Iakóbil 
Nculllanna i Markusa I1raUI1;l na członków. a Mojżesza Sand
lilal1l1a, Samuela Koż11IiJiskiego i Ahr.illillna WeissJ 11<1 ł <lW 
lIików ZL1Tządu na 3 lata powołano. Gdyby clJlej lliezgoda 

IV cechu p<ll1ow<lla, t.:złollek 11Iagistratll pos:cdzeniom cechO
wym przewodniczyć będzie . 

Odtąd też rzecz.I'wiśc·ic jc;~.yl< 1Iit.:ll1ict.:ki .iJko lIrzędowY 
zapal10wal w krawieckim cechu; że zaś zwykle słabo niJll 
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cZłonkow;e cechu władali, najmowali sobie biegłych w języku 
niemieckim pisarzy. 

l.lieniądze zwykle tylko sumarycznie przychodowano, 
zauważamy tu przecież, że sucllOdzienki płacollo za\VSZt· 
w ratach kwartalnych l mk. rocznie. W rozchodach w;dzimy 
na~ladowania godną w PoczQstnem, czyli w jedzeniu i w pi
ciu wspólnell1 po posicdzeJliach oszczędność. Najwyższa 
kwota, jillq \V r. 1862 dwudziestu kilku członków skonsumo
Wało, wynos;ła 21 mk. Zwykle tyll<o wspólnie butelkę likieru 
i Po blltclce piw,) \\;ypito i po kdnem cygarze wypalono. N<l 
cele religijne także oszczędnie wyd<lwano pieniądze. Na jakąś 
11. p. "za pomogę jerozolimslq" ("J erlls<llerncrunterstuetzung") 
zaasygnow<lno 12. 9. 1862 tylko 1 ml<. 50 fen., 15. 10. tegóż 
roku złożono rabinowi Jakobsohnowi tylko 1,50 mrk, śpiewa
kOWi 1 I11k., a słudze bóżnicy 25 fen. dobrowolnego datku. Za 
to 25. 10. tegoż roku i cZQściej wynagrodzono 6 mk. H. Bern
stein<l Zil odczytanie Thory. 

Swiiltło podczas jJosiedz61 (zdaje się, że tylko łojów
kal\Ji św:econo) kosztowało czasarni 1.1, czasami 18 fen. 

Czytilniil TllOry siucliano jeszcze, gdy już i katoliccy 
Członkowie do cccllu Ilalcżeli, a należeli sporadycznie od ro
kI! Inniej więcej 1850. 

Z kSiąg kasowych n:e podobną nam zestawić cechmi
strzów i inllych członków zarządu cechowego, bo nie są oni 
tam notowani, il ksiąg protokólarnych nie odnaleźliśmy. 
/. Wygotowanych d. 26. 9. 1850 r. lIstaw wiemy tylko, że 
wówczas był NeumalIII cechmistrzem, J. Holz prawdopodo
hnie .iego Z:lstęllC'l. S<JlIlllel Nalhall pisarzem, Mojżesz Oru
cker kasyerem, a Jakób S(,njamin i Samuel Kayser byli ław
nikami. W r. 1867 byl cechmistrzem Szymon Aleksander. 

Przedostatni zarząd cechowy przedstawial się nastę
PUjąco: 

Ludwik Hirsch byj cechlll;strzem, Ludwik Holz zastępcą 
tegÓl, Woli Neunwnn sekretarzem, a Jakób Adam kasyerem. 

Przed kilkunasty laty wielka w tutejszym krawieckim 
cechu wydilrzyla się 1I0WOŚĆ, bo wybrano po raz pierwszy do 
zarządu cechu chrześciallina, Polaka, .lana Olejniczaka, jako 
Ilaibieglcjszego w piśmie członka. 

Następnie na 6 lat wybrany urząd cechowy składnI sir 
z cechmistrza, którym był Ludwik rJolz, i zastępcy tegoż, na 
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którego Sallo Hirscha powolano, z pisarza, wspomnianego 
Jana Olejniczaka i z kasyera J akóba Adama czapnika. S. p. 
Olejn:czak umarł przecież na początku b. stulecia. 

Czlonków liczyl ten cech w XVllI stuleciu i na począt 
ku XIX czasami przeszlo 30; w r. 1878 było ich jeszcze 20, 
a na początku b. stulecia by lo ich tylko 11. 

Zapisanie ucznia do cechu kosztuje 6 mk., wyzwolenie 
tegoż na czeladnika 10, a na majstra 15 mk. 

Ustawy posiada cecll krawiecki, podobne do usta w ce
chu pospolitego i innych cechów, stare, d. 26. 9. 1850 przez 
cech spisane, a 30. 5. 1853 przez lIlirwst!'a dla handlu, prze
mysłu i robót publicznych w Berl:nie zatwierdzone, a nowe 
30. J. 1886 przez cech ułożone, a 24. 12. 1886 przez król. re
gencyę \V Poznaniu umocowane. Cechy cech nic ma. Lad~ 
stanowi skrzynka d rewniana. Pieczęć jest wielka, mosiężna 
na żelazie nalepiona. W .iej środku ull1:eszczono u góry 
otwarte nożyce, przy których litery J. O. stoj,!, LI dolu że
lazko do prasowania, a po bokach klocki do prasowanta. 
Oznaki te krawieckie okala wyrażny napis: "Der Schneider
lInd Kiirschner-Oewerk~-S;egel -- 1795. - Pieczątka ta jui 
\V r. 1795 po niemiecku siabrykowalla podobno miloslawsld 
cech krawiecki w błąd wprowadzi/a. P~zypuszczal1o, że cecl1' 

tell dopiero w r. 1795, w r. pieczątki, zalożono i uroczyście 
IV r. 1895 stuletni jubileusz istnienia cechu obchodzono. Spóź
niono się przeto tylko o lat 248. Stosownieiszem by bylo 
w r. 1897 uwydatnienie 350 rocznicy założenia za króla Zy
gmunta J cechu. 

Wzmiankę o cechu krawiecki1l1 zamieściLśmy przY 
Staroście Macieju Mielżyilskill1, dziedzicu M;/os/awia. 

Tego samego dnia, co cech młynarski, t. j. 24 listopad8 

1:'>99 zadekretował Wydział Obwodowy (Bezirks-AusschuS) 
\V Poznan;u rozwiązać cech krawiecki. Zebralo się tylko oko,. 
lo 16 krawców, a przepisy wymagaly 20, a zgromadzeni ani 
nie hyli z sobij zupełnie zgodni, ani z wyjątkiem kilku, nil 
bardzo dbali o cech swego zawodu. Moglo się tu łatwo ZC 
zgromadzić uczestników, ale z osiadlych po ws;ach przY 
Miłoslawiu krawców żaden się nie stawił. Nie zrozumiel 
swego interesu. 
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h) Cech młY1larski \v Misiosiawill z bractwem. 

CecII 1Il1ynarski w Miloslawiu jest najmlodszym z wszy· 
stkich cecllów tu tejszycll. Powstal dopiero za czasów pru
skich. Cecha cechu pospolitego nosi na sobie koło wpe/nit 
do koła mlynarskiego lIa kościelnej chorągwi młynarskie.' 
I do koła, na zewnętrznej stronie wieka lady mlynar~kic. 
Umieszczonego, podobne. Przypuszczamy, że dawniej I\lły· 
narze w skład cechu wspólnego wchodzili. 

Protokół wizytacyjny kościo!<.J katolid,ic>(o z r. 1737 
Wymieniający bractwa, I\lóre przy lIabol\.I;stwac!J asysto
Wały, nic o bractw;e ll1łynarskicm nil: wspomina. Nawc. 
IV SPisie dochodów z r. 1810, jaki w aktach miejskich zna
leźlismy, jeszcze flie ma o cecliu młynarskim wzmianki. a za 
to znillcżl;ślTIY ją w spisie z d. 8 lutego 1859 r. 

Najstarsze trzy lIotatki w pieniężnej księeJze cechu mly
i1arskiego znajdujeiii)' l r. J~31; możnaby przeto przypusz
czać, że \Vted~1 już cecII Illłynarsld istniał, tymczasem OWil 
data ,,1831" .iest, zeJ"je się. tylko pomylką pisarską, bo tuż za 
r. ,,1831" Ilastępuje tą sal11ą, co poprzednio wypisany rt:ką 
rok 1851. Z tego też, jako i z tej okoliczności, że pomiędzy 
1831 a t851 r. żaunycll nie znajdujemy zapisków, że dalej 
oWe trzy pierwsze pozycye pochoeJzą 7. lipca r. 1831, a nastę
Pne z tegoż s"1l1ego miesiąca r. 1851 i S'l prawdopodobnie, 
rÓwnocześnie do księgi wniesione, wnioskujemy, że cecli do
Piero w J'. 1851 na dobre swą rozpocząl czynność . 

W jesieni J'. 1850 przcsłal cceb, jak to odnośny Lst 
OPiewa, projekt swych ustaw do zatwierdzenia landratowi 
IVrzesińskiemu, Baerensprungowi, a tenże wysIał go do wyż
sZYch władz, do ministeryum 11andlu, przemysłu i robót pu
bliCznych eJo Berlina, zkąd go cecli z z,,(wiereJzeniem dopiero 
~ kwietnia 1853 r. oeJebrat. Jednakże, stósując się do raeJy 
«ndrata, już się cech przed tą da('l, eJługo potw.crdzenla wy
Czekując, rządzil wyczekiwancrni ustawami. Statut z cechu 
111/Ynarskiego 3 kwietnia 1853 jest na tem samem oparty pra-
Wie (na regulaminie proceclerowym z d. 17. I. 1845 i na pra
Wie z d. 9. n. 1849, na które się powołuje) i na tycli samych 
zasadaCh, co statut cechu pospolitego z 26 lipca 1856, roz-
1V0dzić sit: przeto nad nim nie potrzebujemy. 
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Zażalenie czterech lTlajstrów ewangelickich w sprawie 
przeznaczania picniędzy na rzecz kości ola katoLckiego, o któ
relll poniżej wspomnimy, wyraźnic r. 185J, jako rok za/07,e
!lia cechu młynarskiego wypisuje. 

Prawo z d. Hl. 7. 1881 zmusiło cecli młynarski do 1110-
Lenia 27. 2. 1887 ustaw nowych, które regencya dopiero 2-go 
~,tyczIl;a 1888 zatwierdzi/a. Ustawy te tylko w niemieckim 
zn,ileżliśl1IY języku, a p"d niemi n<lsiępujące podpisy: Miel
carek. I~. Jaensch, .J. "Vandke, t'liegner, WI. Szlachetka, 
f. Zehn, SI. Zamysłowski, St. Olszewsld, J. Alkiewicz, J '11-
~;zewski, Bali, .Jllchacz, Ziętkiewicz. 

Cech mial siedzibt: w Mi/osławiu, ale przeważali w nim 
majstrzy z okolicy. W pieczątce cechu podtrzymują dwa 
lwy cerkiel i winkielnicę, na kole młynarskiem stoiclce, nad 
którcmi znów szlachecka wznosi się korona. Na bokach tych 
godeł stoi napis "Mucller-[nnung", a pod spodem "zu Mi
losław". 

Ladę, czyli skarbiec, cech młynarski sprawił sobie za
raz, za 17 talarów, po swenl powstaniu, w r. 1851. Jcstto sto
sunkowo ladna, sztucZliie dworna kluczami zamykana drew
niana skrzynka. 

Lecz nie tylko ladę, ale i kubek, czyli puhar sprawił so
bie cech nowoczesny, za przykladem cechów starych. Jeslto 
srebrny, w środkn pobielany wielki kielich w kształcie kieli
cha mszalnego, z przykrywką srebrną. Zaplacono za niego 
35 tal. 2 sbr. G fen. Trzeba mieć dobry, jak to mówią, spust 
i dosyć już daleko posuniętą wprawę, żeby zell duszkiem 
w siebie wylać plyn alkoholiczny. te zaś za niespelnien ie 
duszkiem kielicha pasowany na majstra czeladnik za karę 
butelkę willa postawić 1l1usial, silono się na to, żeby się na po
śrniewisko i na karę nie lIarażać, choćby życie stracić. ~ 

Przy spelnianiu majstrowsJdego kielicha musiał czeladnik tei 
pewne zachować formalności. Uuy czerwonem winell1 napeł
niony, ale przykryty kielicll przed niego postawiono, zapytal 
się JMci panów majstrów, czy mu go odkryć wolno. Na po
takującą odpowiedź, zdjął przcz chustkę przykrywkę i pytal 
znowu, czy mu wino wypić wolno. Wolno, odrzekli lllU maj
strowie, ale do ostatniej hopelki. I znów przez chustkę chwY
tal kielich j zostawal majstrem - opojelII. 
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Przy pasowaniu czeladnika na majstra przypasywano 
ten;uż także skórzany fartuch cechowy. 

Z spraw cechowych, obszerniejszą mogących zaintere
SOwać publiczność, przytaczamy następującą: 7. 11. 1862 r. 
Wystósowało do magistratu, jako nadzorczej władzy cecho
wej, czterech majstrów, a mianowicie: Jan Jaensch, W. Gie
ring, fechner i Robert J aensch pismo, w którem zapytują naj
Pierw:'"Co kościołowi do cechów?" Gdyby zaś na to pytanie 
ustawy cechowe nie mialy dostatecznej dać odpowiedzi, żą
daj;\, żeby cec.h młynarski, ze względu na to, że weń także 
l'i<Jjstrowie wyzll<Jnia luterskiego wchodzą, nie tylko do pod
nOSzenia uroczystości w kościele katolickim, ale i w ewange
lickim się przyczyniał. Przyznając wreszcie, że katolików 
kst \V cechu mlynarskim więcej, niż ewangelików, stawiają 
'.\'!::osek, by na potrzeby kościola przeznaczoną kwotę w ten 
sposób dzielić, by się dwie trze-je takowej katolikom, a jedna 
trzecia ewangelikom dostawała. Na wniosek ten zwolał za
stęPca burmistrza Oropler posiedzenie cechu mlynarskiego 
zaraz na 10. 11. 1862. Stawiło się na nie 21 majstrów, a mia
nowicie 18 Polaków i 3 NIemców, i przyznali ewangelickiemu 
kościolowi jednoglośnie żądaną wyżej jednę trzecią dla ko
ściol6w przezllaczone.i sumy. Stwierdziwszy zaś, że dotąd wy
dano na rzecz kościola katolickiego, czyli na chorągiew i na 
ŚWiece, 135 tal. 14 sbr., obliczono, ile kościołowi ewangelic
kiemu na świece dać p-zeba. 

Piękny to i naśladowania godny przyklad upominania 
się o prawa mniejszości, a zarazem piękny i naśladowania 
gOdny przykład sprawiedliwości i tolerancyi ze strony wię
kszości. 

Pierwszym cechmistrzem cechu młynarskiego spotyka
łlJy na wygotowanym 12. 9. 1850 statucie Snowadzkiego, 
a Przy nim sekretarzem W. Gieringa, kasyerem Jana Jaen
SCha, zastępcami zarządu: Mikołaja NiciIiskiego, Andrzeja 
l(rausego i Stanisława Olszewskiego. Urzędowanie ich trwało 
do r. 1854 włącznie. 

Od r. 185.5-1858 byl cechmistrzem Jan Jaensch, pod
cechmistrzem Antoni Jakubowski, a drugim członkiem za
rZądu cechowego Oeręgowski. Gdy J aensch urząd cechmi
Strza 31. 5. 1 RS8 z/ożyl, wybrano na jego miejsce cechmi
Strzem LudwIka Czarneckiego, a równocześnie Walerego Ro-

13 
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bowskiego, właściciela folwarku i wiatraku w Budzilowie, 
skarbnikiem, a W. Gieringa i J. Kowalskiego dalszymi zarz4-
du cztollkallli. Czarllecki zaraz przecież z stanowiska swego 
ustąpił, bo w latach 1858--1861 sprawował już urząu cec!l
mistrza Seweryn Wroniewicz, a w latach 1861-1863 Marceli 
funtowi cz. Do zarządu należeli wówczas także Seweryn 
Wroniewicz, W. Giering i Stanisław Kubicki. 

Od 1864--1870 znów Seweryna Wroniewicza na stano
wisku cechmistrza, a W. Gieringa drugim członkiem zarz'l
du spotykamy. 

1871-1886 cech mistrzował Robert Jaensch, a przy nim 
był w zarządzie Seweryn Wroniewicz, który prawdopodObnie 
w tym przeciągu czasu przez kilka lat miejsce pierwszego 
zajmował. Dnia bowiem 16. 11. 1886, gdy wiatrak sprzedaw
szy, z cechu ustępowal, mianowali go obecni za 16 letnie do
datnie cechmislrzowanie honorowym członkiem cecllu. 

W r. 1886 wybrano po raz pierwszy cechmistrzem 
PawIa Mielcarka. Przy nim urzQdowali od 188G-188S 1<0-
bert Jaensch, jako kasyer i Józef Grandke, jako pisarz. Od 
r. 1889 był Stanislaw Zamyslowski kasyerem, a Robert 
J aensch pisarzem. 

W pierwszym roku swego istnienia liczyl cech mlynu r-
ski 17 członków. Liczba ta przez zapisywanie się do cecll ll 

młynarzy z okOlicy ciągle wzrastała, aż w r. 1878 do 40 wzrO
sla. Odtąu znów upada, ale nie dla nieclotęztwa cechu, nie ula 
rozluźniania się poczucia obowiązku łączności pomiędZY 
młynarzami, lecz z powodu niknięcia młynów wiatrem pę

uzonych. Para silniejszym i każdej chwili fUllkcyonującyJ11 

jest motorem, dla czego wiatr, jako slabszego, a kapryśnego 
współzawodnika, zwalcza bezustannie. Fabryka podkopuje 
byt rzemiosła. Znikły wiatraki z Gorzyc, Kębłowa, BugajU, 
B. Piątkowa i z inllych majątków. Na teryloryum miejskiel ll 

z 8 już żaden nie pozostał wiatrak a za to działalność młyna 
parowego na Bugaju z rokielll każdym się powiększ<l. 

Do miłosławsk:ego cechu młynarskiego należało 
10. 1. 1898, podług zestawienia magistratu, tylko 10 członkÓW. 
Cechmistrzem był wówczas Mielcarek. 

25 czerwca 1899 wyslósowal cech młynarski wniosek 
do Magistratu, że się chce z cechem piekarskim połączYĆ, 
ale nie przeprowadził tego zam;aru. 
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Podlug uchwały z d. 17. 10. 1887 płaci wkupujący się do 
cechu uczeń 3 mr., tenże, gdy czeladnikiem zostaje 5 mk., nie
cechowy ucze(l płaci, egzamin na cechowego czeladnika zlo
Zy:wsz\" .s mk. Wkupuiący się do cechu majster winien 
Wnieść J5 IIlk., ale mu wolno w trzech ratach uiścić się z tej 
kwoty. 

Cech młynarski, za przykładem innych, hołdowal tak
że po swych posiedzeniach Bachusowi. Posiedzenia zaś te 
Odbywaly się dwa razy do roku. Z początku w pierwszy po
niedziałek po Zielonych Świątkach i w pierwszy poniedzialek 
Po św. Michale; a od I!chwaly z d. 17. 10. 1887, w pierwszy 
Poniedziałek po Zielonych Św;ątkach i w pierwszy poniedzia
lek miesiąca listopada. Pito i jedzono czasami bardzo wiele, 
więcej nawet, jak w innych cechach. Raz podobno calego 
~jedzono wieprza, a przy tem masę placków i innych smako
.łyków. Zdrowe to dawniej musiały być u mlynarzy żołądki. 

Dziś (początek r. 1908) nie ma w Miłoslawlu już ani 
znaku po cechu mlynarskim. Późno się urodził, a wcześnie 
umar!. Nie ma też już ani znaku po wiatrakach, a szkoda 
OWego przy katolickim cmentarzu, bo się przyczyniał do od
ŚWieżania pamięci o bitwie z r. 1848. Była w nim armatnia 
kula, którą Prusacy do Polaków wystrzelili. Kulę usunięto, 
ale otwór był widoczny, aż wreszcie pożar cały wiatrak 
zniszczy!. 

Urzędowo został cech młynarski dekretem Obwodowego 
WYdZiału (Bezirks-AlIsschlls) w Poznaniu, d. 24 listopada 
1899 rozwiązanym. Z nim razem usnęło bractwo młynarskie, 
Po którem tylko chorągiew w kościele została. 

i) Cech piekarski. 

Cech piekarski pow stal w Miloslawiu dopiero w połowie 
bieżącego stulecia. może tylko rok wcześniej, jak cech mły
narski . .Jak jeszcze na początku XIX stulecia lud wiejski. 
a \V części i biedniejszy lud miejski, sam sobie mell, a raczej 
śrótowal mąkę Jla żarilach, tak też sam sobie chleb w domu 

. wYPiekał. Gdy jednakże drzewo coraz droższem się stawa lo, 
gdy pOdniebienia delikatniały i gdy konieczność ludzi do [10-

działu między sobą pracy zmuszała, mlynarstwo i piekarst \\'0 

POdnosi/y się i wydoskonala/y, Dziś znanym jeszcze jest ro
dzaj ciemnego, z grubej mąki i z ospy wypieczonego chleba 

13' 
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pod nazwą "żarnowiaka", ale żarna już tylko w zbiorach ar
cheologicznych spotykamy. 

Cechu piekarskiego nie znajdUjemy pomiędzy wymie
nionemi w r. 1810 w aktach miejskich pięciu cechami tutej
szemi, nie istniał przeto wtedy jeszcze. 

Najstarszym zaś dokumentem, jaki w ladzie piekarskie
go cechu tutejszego spotkaliśmy, jest "Statut Cechowy" 
z 16. 9. 1850, zaaprobowany przez min istra handlu, przemy
słu i robót publicznych 3. 4. 1853 r. Ustawy te są w niemiec
kim i w polskim ułożone jęzYku, pierwszy wszelako domilluje 
w tym cechu, bo tylko parę kurend przez cechmistrzy Sus
stgo i f. Maciejewskiego wysIanych po polsku na zgroma
dzeniu zwołuje czJonków, a w wszelkich innych, jako i w pro
tokółach, listach, rachunkach i obrachunkach tylko lliemiecki 
język panuje. Ustawy te podpisał pierwszy zarząd cecllOwy: 

Dom, cechmistrz; 
Herzog, zastępca tegóż; 
Ograbisz, kasyer; 
f. Maciejewski, zastępca tegóż; 
MendelsolilI, pisarz, i 
Busse, zastępca tegóż. 
Zarząd ten funguje do 11. 11. 1856. 
Jeśli 16. 9. 1853 cech już miał zarząd, musiał już przed 

tą datą istnieć, ale czynność swą rozpoczął na dobre dopiero 
po zatwierdzeniu przez ministeryum statutu. 

Z ważniejszych uchwal cechowych lIotujemy zapadłą, 
a podróżujących czeladników piekarskich dotyczącą z dnia 
2. 6. 1854 roku: 

Każdy do Mi/osławia przybywający czeladnik piekar
ski powinien się najpierw do cechmistrza piekarskiego Zg/o
sić. Tenże bada jego legitymacye i jeśli je w porządku znaj
duje, daje podróżnemIl kartkę, albo cechę żel<izną. w formie 
obwarzanl,a (procelka) ukutą, za które.i oddaniem ITIU ka<;yer 
l srb. 6 fen. zapomogi wypłaci. Jeśli przecież cechmistrz 
wskaże podróżnemu czeladnikowi miejsce do pracy, a ten go 
nie przyjmie, traci prawo do zapomogi. 

Nawiasowo dodajemy, że ten obwarzanek żelazny do
tąd się w tutejszym cechu piekarskim znajduje. 

D. 11. 11. 1856 z/ożył, do Kongresówki się wprowadza
jąc, H. Dom urząd cechmistrza, a następcą jego wybrano Je-
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dnoglośnie Jana Bussegb, powszechnie szanowanego obywa
tela. Inni członkowie zarządu zatrzymali nadal swe urzędy. 

W r. 1857 także z 11 członków, iak w r. 1853 składał się 
tutejszy cech piekarski. 

16. 7. 1861 złożył Jan Busse urząd cechmistrza, a na 
jego miejsce powołano jednogłośnie Franciszka Maciejew
Skiego. 

22. 1. 1863 wybrano zastępcą chorującego kasyera Woj
ciecha Ograbisza, Antoniego lierzoga. 

Od 6. 3. 1868 spotykamy Józefa Piotrowskiego egzami
nUjącym majstrem (Pruefungsmeister) i zastępcą cechmi
strza. 

8. 3. 1868 po raz ostatni występuje Mendelsohn jako 
pisnrz. W roku 1879 tylko już 8 było członków. 

Dnia 18. 9. 1885 mianowano Franciszka Maciejewskie
gO honorowym cechu piekarskiego członkiem, a do zarządu 
Powolano Józefa Piotrowskiego jako cechmistrza, Jana Cie
Sielskiego jako pisarza, Ignacego Janickiego jako kasyera, 
a Adolfa Fitzkego i Franciszka Maciejewskiego jako maj
strów egzaminacyjnych. 

W końcu XIX stulecia zarząd cechu piekarskiego 
tworzyli: 

Jan Ciesielski, jako cechmistrz; 
Sallo Joachim, jako pisarz; 
Adolf Fitzke, jako mnjster egzaminacyjny. 
L;lllliar połączenia się z młynarzami spe/zl na niczem. 

hl Cech SI)(jll1.1' czyli pospolity. 

Cech spójny i dziś jeszc7.e istnieie, lecz 7.mienił swą 

n,!Zw<: i tytułllie się .,pospolitym". 
1)0 cccllLl spólnego. dziś pospolitego, należą, jak i na

leżaly dawniej, te rzenliosla. które wł;lsnych cechów nie 
Illiuly , n. p. bednan.e. cieśle, stelmachy, czyli kołod z ieje. to
karze. kotlarze. szklarze, introligatorzy i t. d. Gdy ~ię liczba 
Illa.i stn)w jakiego rzerniosb Uli< zlllnie,isz yla. że już własne
go cechu stworzyć nie mogli, to do cechu spólnego 
\Vst<,:powali, jak się to z kowalami i ślusarzami działo. 

eeCl1 spÓlny. czVli pospolity. posiada swą pierwotną, 

Ilraw<!opouohllie jeszcze z XVI. wieku POCllO(lzącą pieczęć. 
Jest Olla zupełnie żelazn'li .!est, przypuszczamy, dziełem 
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IIliejscowego ś lusarz;]. albo kow,t1a. Ksztalt jej przYPol11ina 
1I<11T1 IÓI1 u wo/.,1. Trzonek nie jest starannie wykol"tczol1yl11, 
ale za to pieczęć sama, lubo nie zlI Pełnie ok rągla, dosadnio 
(J zgrabności iaclIDwego robotnika świadczy. lx ycie drobnych 
figur i liter IV żel<lzie, nic jest \i' ogóle rzecz'l laŁw,!, a prze
cież IV XVI. stuleciu lIie posiadali rzemieślnicy jeszcze tak 
c1oskomllych j8k dziś warsztatów i 1181·Z<;dzi. W środku pie
częci zallw8żyrny kłódkę, podlmwG. koto. hcbel i dwie inne 
ii){ur~' . którycll w<lczeni8 lIie /.nilmy. 

Oprócz tej starej pilllli'ltkowej picczęci, lila obecny 
el'cll p()spolit~1 jeszcze trzy inlle. rozll1a itylll WCI; wcllOdz[j° 
cym rzclllioslom odpowiednic. KilŻli" z I'l iell lila IV kolo 1I;lpi!'; 
.. Cech Pospolity Miasta ,1\~ilos/;]wi8 ", /lwie z Ilich S'l stlrSZe . 
.Iedllil przedstawia narzędzi;1 i w~! roby rni slrzów. drzcWo 
przerabiąiących, jak :-;tolarzy. 0ieśli i bedll;lrzy, drllg;1 nil
rzt;dzi;1 i wyroby mil,istró\\'. \'/ że la z ic i w illllrclt lllel,!lncl1 

prnCllj'lcych, ,iak kowali , ś/uS;trzy, plIszkarz~' i hl;}cllllierzy. 
i'\;\ trzeciej, nowsze,i. widziTlIV blJclllSZ i " iocl/o, jaku godła 
kapeluszników d siodl;}rz\,. Ilad lIiemi znś prawdopodobnie 
li la npiGkSzcJlia olJral',k~ szlaclieclq koron<;. a pod spodem 
hdw podstaw<;' podlllżne pl<l skic kolo. pod którenl jeszCze 
.i;:k iś drobllY przednliot, jakb~1 IloolJwijan<l nitkil i,(ła, się 
Inieści. 

J)yplolny na Ill;!istrów i wszelkie illne c1()kulllCl1t~! pi e
ci:t;towa l cecli POSl',czCgÓI I1\1I1 ~;Wylll człllilkol11 Odpowiednia 
tll;1 Ilicli pieczt;ci'l. <I' w ięc II. p, sto l;\rzolrl (JW;"]. Ila której siG 
lichel i t. d .. kow,dolll. lIa klt"lre,i si<; podlww;\ i' t. d. 1.llaidllje. 
(lnstowllic W~' kOIl;llle. ozdobIle formularze elo drplolllÓV,i 
1I1ist rzo\l'skich przcdst<l\viaj'l \I' sw.vc11 obwódkach takie 
rozlllaite rzemiosł;). 

StarvlIl zahvtkielll z przesz/ośc i cccllll spólllcgo ,ies't 
jego cccli;\, któr;I'lIlalllY 1)0<1 n;lq . .J est to. licząc ,i kóllw do 
z;lIViesZ<lllia. prawic I~ CIII. wysoki. :1 17 ell1. s7.croki IllosiC
i,IIY ccsn rski orl',cl dWllglowy, którclllll IVszelako z;lll czasLl 
,iedn,:t glo\\'<; z wit;ksz;1 cz<;ścii\ szyi ()dgT~'zl. .. Ccel"''' ta 
ważr d ziś jes;:cze 44.1 grillll(l\V, 111;1 IV IIlicjscu. gdzie się 
obie szyje scliodz;l, z jednei StrrJII~' slm;żYIII'ę. IJod któr~ się 
KIIITlldt; cecliow;l wkl,,<I<llo, .J est to 1I1istl'nlic \\'"IWlliJ ne 

dzieJo z ktlika XVII. Stli lecia , kiedy .i Il Ż li II<1S Pllszka;'ze brol1 
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palnil wvrabiali. Na orle bowiem cechowym znajdujemy po
mi<;dz)' oznakami rozmaitych. do cechu spó1nego wchodzą
Cych rzemiosł. także rusznicę. czyli strzelbę. Między inlJemi 
()Znaka111i spostrzegamy lak7,e Ilodkowę kowal!, klódkę ślu-

sarzy. kolo kołodzieL nożowników, 

lIIIalki hedllarz~r, pala~7 i lliewyraźnie wyko-
lIane znaki. których umiemy. 
"Cecllę" tę sfabrykowano Niemczech 
Używanych. 

Cechy z zapOZ\VC!ll a częściej 
11,) pogrzeb br8ta cechowego, nie obnosi! woźny. ale ją sobie 
Do kolei podawąli cechowi bracia. Żeby zaś u żadnego dłużej 
nie pozostala, albo się nie zaprzepaści/a, rozpuszczono po
glo~k<;o że w domu lego brata, u 'którego się cecha znajduje, 
a cllOćby ją tam tylko na chwilkę położono, wnet śmierć za
wita. To też spiesznie odbierano ją z rąk i spiesznie do rąk 
lJas!l;pnycll oddawano; a gdy to nie było 1T10żebnem, sta-
wiallo orla do góry plask nie kła-
dziono na stole. Bo uwie-
rzywszy. śmierć sobie ten sposób 
rO%porządzenia cechlll docho-
d:dly cechowych braci. 

Miloslawski ceC:l został podlug 
reig-cgo dopiero przez kr6la , r. 1633. przy-
Wile,jami obdarzonym. Na.istarszym .iego papierem jest roz
JlOczyna.i<\cZl się 10. października 1769 r. "Ksi'lżka Zapisu 
Na wst<lPienie n<l Mai~tró\V ze Starego i nowego prawa." 

Pierwszy w tei księdze dokument brzmi następująco: 
.,I<oku I/W d. 10. Października. 

,,7.;] IIrzędu Sławetnego fiJ.ipa funtowicza Ceclirnis. 
>,(rzclll będ<lcYlll i kole).;] Przyj-

(irąś na May-
.. stcryą kunsztu Punktów 
.. i IHawa CeclIu !lO\V,llliCgU 

.,Co się Dzialo 
o,i Mlodszycll." 

Owo .. z<lS[loko,iellit;", 'ikladalo się 

/. I gr;;.\'\\'II~', z poczęstnego (gorzalki). beczki piwa i z 6 fUIl

(ów WOSkl1 na świece cechowe. Dbano pilnie, by nowy brat 
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IIlajster grzywnę zapbcil, poczęstnc i piwo dał, ale wosk 
T1Iógl później dać, alho wcale nie dać. W kOllcu protokólów 
czytamy też zwykle: .,6 funtów wosku pozostal winien." 

Jak za polskich, lak i za pruskiell czasów rozmaite 
w cechach zaprowadzono reformy, lecz że takowe nietylko 
Milosławia, ale w ogóle wszystkich miast w królestwie pru
skicl11, odnośnie cesarstwie nicnlieckiem w równej mierze 
dotyczyly, a ztąd S'l ogólnie znane, nie rozwodzimy się 

() nich. I(efonny te b~,ly postępem czasu i zlllieszanienl się 

IV cechach rozmaitych wyznali religijnych spowodowane, 
a czasami i zabicgów politycznvcll wYllikienJ. Skasowano 
w cecilacli, co s/usZIIe. wszelkie libacye przy wyzwolelliaeh 
cecllowyclJ i przy wkupywaniu się do cechu. Ustala wiGc 
owa iornlulka IV protokółach ,.F'OCZęstIlC dal. bcczkę piwa 
dał", ustalo oplacallie się woskielJl, ale zamiast g-rzywJlV 
wlloszono na wstępie do cechu tal:łry. Zrcformowano też 
komisye egzaminacyjne, któryell landrat Raerensprung na 
mocy rozporządzenia IH)ZIl'łl·lskiej regencyi z dnia 7. marca 
!S.'i(). d. 31. lipca lti.'i! r. dwac1zieściaiedną dla 2! rzellliós! 
w powiecie w]"zesillskillJ zarządzi!. Reformowania te trwa!y 
wówczas ciągle, a eJ. I. lipca I i·\.~4 przy ją! cech. podlug re
gulaminu procederowego z d. 17. stycznia 1845 r., nowe 
ustawy. 

Na mocy ustaw tycll Ilie Jlazywa się ceeli już aJli sPól
nym. ani pospolitym, ale .,Cechem stolarskim, bednarskilł1 
i kowalskim \V MilosławiLI." Parag-rat przecież 3 opiewa, iż 
.,każdy Jlieskazi!l:IJlY, w i"'ilnsławiu luh IV okolicy miesz!,a
jący majster stolarski, albo lJedllarski. toczkarski. kolodziej
ski, kowalski, ślusarski, kotlarski. gwoździarski tub blachar
ski". może się do tego "polącz(JIIeg-o" cechu (Kombirłlrte 

InJlllJlg) wpisać. 
Co 3 lata w~'bicrany zarząd cechu sk!acla! się podług 

paragrafu 21 z ccclllTlistrz:l. z pisarz;), z kasyera i z 3 rfł

elJI~1ch. którzy byli zaraZCIlI zastęrcalł1i pierwszych trzech 
członków zarządu. 

Nowowybranych cz!olJkó\V z<1rząc1u ccclnl potwierdzał 
magistrat. który bI'l ella cechll pierwsz<l wladz;1 lJadzorcZi1· 
Magistratowi przvslug-iwało pr;łWO rt:wic1o\VaniJ bią?,;:I; 
i papierów. Prz~' bżc!ej też naradzie cech II powinicn cz/()-
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nek magis!ratuiako asystent być obecnym, i mógt, gd:' 
cechmistrz przy burzliwych obrndach nie mógl dać rady, 
zebranie cechu rozwiązać. Ustaw\', o których mówimy, pod
pisali .i ako czlonkowie zilrZijdll cechu: Ograbisz, Wronie
wicz, Ludwik Alkiewicz, Wojciech Ria!ecki, StaszY(lski, 
Grabkowski, Ludwik \}..'udke i Fr:lnk owsk i, a jako asystent 
kOlTlisol'ycz l1Y burmistrz ZarnlJrzvcki. 

Na b,mlzo pochyle.i 11łasl.c z~iŻn ie zastało cech pospoli
ty i innc ccch~' tlltejszc prawo 7, ci. t8. 7. 1881, które znów 
pod wiciu \\'zg-IGcla"li dawny przymus cechowy rozluźni:ljnc, 

1l0dupad"jnc~r l" l1Iajątkowo rzemieślnikol1l tutejszym wcale 
się nie lJodobało, choć z<luważ)'ć trzeba. że nie nowe prawa. 
ale powsta,iijce. na wielkich kapitalach oparte, eingle ud osko
IIalajnce llli siG nwszyn<1mi praelljnce frlbryki byt wicin rze
Il1iosl podkopywały. \Vlad za WIlIsz,lła rzemieślników do 
1.<1stosow'1I1ia się do nowego prawa, do rozwinzywan.ia no
IVOczesllvch, dobrowoln)!cIJ, malo zlIilczcnia maj,jcych cc
chów. al~ kOllserwatywnie usposobi one 111ieszcza 1'1 S t\\'o. pra
R'nąe pozostać przy orgrlnizacYrlch ojców, którym się do
hrze, ~ rlrzYlli1jlllllicj jako tako pow oclz i/o. bronilo siC; prze
ciw pr;lIvoc1awezY111 inT1owacyorn, przeciw nowym cechom. 
Odbywilno llMildy. oryentowano się w po!ożeniu przez lat 
kilka, aż wreszcie wlrldza. grożą c prZV1l111S0Welll rozwiązil
nielll istnie.i~lcycli cechów i zniesieniem id organizilcyi 
i resz tek przywilei. clopięb celll. Nowe. nrl wspol1111ianem 
.iU7. prawie % d. 18.7. 1881 oprlrte~llst<1\VY podpisał .. cech be
dnarz.\·, stOI;l1Z)' i kow:Jii". czyli .. pospolity". o. 17. listoDrl
da 188.~ r .. a królewsbl regencY<J. powołując się 11:1 Prlrrlgraf 
1)8. b. prawa o organizaq'i rze111iosl z d. 21. 6. 1869. zatwier
ct zila .ie l'=;. 0. 188fi r. Ustawy te. clziśieszcze ohowic;zujnce. 
znacznie s:] od poprzednich od111icllncn1i. choć Sij wlaściwie 
tYlko icIJ IIzllpelniclIiem. 

Zarznd w!;lsciwego eecllll sklada się z wybrrln~'eh na 
4 lata cechmistrza i 4 czlonków. Ostatni w)·znacza.ią z swe
go Rrona corocznie zastępcę cech mistrza, protokÓlistę.iego 
za~tępcę i kilsyerrl. Co rok przecież Jeden z owych 4 ezlon
\Vów /.:1 rz~dll Występll.ie. <l cech tegoż na nowo. l\1b nowe
go c7.łonka na 4 latil wybier<l (parrlgraf 30·-:.);3). W ten spo-
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sóh sq więc w cechu trzy zwierzcllJlOści (paragraf 29), 
a mianowicie: 

l. Z<lrząd, 
2. Komitet dla SPI';lW czeladzi i gosr)(Jdy. który się 

I.IIÓIV na kOll1itEt czeladzi i na komitet gospody rozpada i 
.3. KOlJlitet dla spraw liczni, 
O promowaniu czeladnika na 1najstra opiewa paragraf 

5, co następuje: 
.,Ex'lInin nlajsterski odbywa się przed zarządem cecll u 

na lnoc~' następui'lcych lIstanowieli : 
Exarnillowany ma zrobić: 

a) bednarz: teczulkę owall1() <lo destylacyi; 
II) stola rz: li rzwi dOll1owe lu h szafę; 
c) kowal: siel<ierę; 

d) siodlarz luh ryl11arz: kantarkę z [)odwójnem WC-
dzidlem ; 

e) stell11adJ: wóz; 
f) p/ócienllik: obrus na stół; 
g) garncarz: Iliec kachlanv w izbie; 
h) introlig<Itor: książkę oprawić; 
i) ślusa rz: zamek sienny sk rzvnkową robotą; 
k) hlacllarz: mosiężny dzbaneczek <lo herbaty. 
Lecz \VI'ÓĆl11y do historyi cccllu [)ospolitego. 

Piel'\vsz'l Ilotatl<(,: o ni IiI napotykanw w aktach miej
skich 7. r. I ()()(). J;lll I:vwy sk,lrz'\, II burmistrza cedllnistr:W 
i Imlci CCcllll spólnego o to, że 11111 w spraw.ie III/odego ślu
s;lrza sllrawiedliwości w\'micrzyć nic clicieli. 

\.\, ' r. I{J(J:-, ccclllnistrz'c i wsZystk:l brać cechu spólnego 

\',nosz';) do Ilrzędu bUI'Illistrzowsl<iego zażalenie na wspo
Illnianego .iuż przy cechu kO\Villskilll zawalidrogę StanistaWa 
i'\ork<J. że n<1 ceclrę nie z'ważal i do cecllu [)i.iany przyell0-
d/il. la JlicposłllSZC(lstwo skn<Jno go do komórki na !loslu
SZCllst wo. a za 11i.ia(lstwo lIa wynagrot!z'enie braci szkód 
i ohel!-( ... IJiwelll. 

Smutne czasy, smutny \\inok! Nic przeto dziwnego, 
;i,c młodzież rzemieślnicza ceclly zu[)elnie lekceważyć po
częta. co zaraz nilstc;nu.iaca wykazu.ie sprawa: 

CCcll spólllV oslw rza przed 11Ilrtnistrzel11 m/odego '/;Ioa 
Tasz'lrz'l. że tcll~,e nie stóslI.ie sic do wilkuru, że nie chce 
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7, cechą, ani do cech II chodzie i że służb~' kościelnej jako 
brat młodszy nic spelnia. Taszarz broni się tem. że wcale 
nie chce do ceclill należeć. Urząd burlllistrzowski nie 
.uWzględnia .iedni'kże tej obrol1~' i skazuje go na komórkę. 
Taszarz nic uzna.ie wyroku i apeluie do dziedzica Mikołaja 
Mycieiskiego. 

J O. Handel. 

o kupcilcli bardzo nam .lI1ało akta wójtowskie i bur
Iliistrzowskie. na które się wyżej powolywzliiśmy, z czasów 
Prawa magdebllrgskiego. podają wzmianek. Jeelna przecież 

gah\ź kllldlu była tu \Ii drugiej połowie 17-go a więcej jesz
CZe lfi-go stllleci,1 bardzo ujlr(lwianą. a wp/yw je.i był wi
docznym, r. j. lI<mdel wódką. czyli. ówczesn,! poslugu,iąc siC 
nazwą, gorza!k,!. IIl1 to biednych przemysłowców i rólników 
WZdycha dziś za kOli sensem na winiarnie i piwi(lrnie. wód
Cl-C!1'11 ie. zwvkle I. nielTliecka knąio<1l'1li zW',lne. ale nie ka-
1:cly pozwolenie na wyszynk <IIkoilOlu uzyskuje. a w 17-e111 

, stuleciu nic b~'I() potrzeba st<lrać się o konsens. Każr!\' mógł 
zakhldać sZ~·lIkOWllic. h'lcby tylko mały do dworll wpłacił 
JlOdatek; dziwić siG przeto trzeba, 7.C stósullkowo bardzo 
I]lalo tylko sPOtyk,llTIY tego rodzaju gospód. Urządzenia 

ich by/y zw~'kle prosir. do gości zastósowflnc. luksusowe 
ineble i sprzęt~; nic były ,jeszcze, w malych miastach zna
nenIi. Zwykle sr;!ł I\' środku izby podłużny. lawami obsta
Wiony stól. a II' nąihli7.szVI1l drzwi narożniku wznosił się 
dzballami. fl;lszkallli i szklankami zastawiol1v szvnld'ls. obok 
którego na le!~~lracli leżaly beczułki piwa .. rni~du i wódki, 
Dziś lIliejskie, CI Jlawet wiejskie gościlice szu111nie siC; obe
rzalni. restallr;lcY'lIlli. winiarni<:lIni. hotelami itd. Iy!illują. 
\VówC/:as OZI1,I(:zano je nazw,) .. pod wiech'I", Starożytne 

, narody rzecz\'wiśeie zat,'l<aly na gospod<leh. by ie każd,' 
łatwiei spostrzegł. wiec\iy. " zwyczaj ten przeszedł do n(ls. 
ił cllOć z czasem zatykania wieeh z'llliecllallo. nazwa "pod 
Wiechą" POzo$I<1/a. . 

W aktaell hllrmistrzowskicll. (1665 do 1684 r.) nazwę 
"Pod wiecIl;)" cz<:~to ~potykać można. Innycll Jllie,isc nie 
PrzvtacZillTl. ho \Vvstarezv następujące: w r. 168:) K w<lpisz
I:" Sl(arzv Vy'alcnlel(o. że jn "poci wiechą 11 kr<1WC<l Ad"ln;) 
i Pod innellli wiecliallli I7.VI." Natollliast w dawniejszych 
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aktacli wójtowskich (151iS do 1599) wcale jej nie spotykamy. 
Nie jest to przecież bYIlil.illllliej dowodem, by tu w tym cz~
sie żadna gospoda istnieć nie lIliala. choć akta wywierają na 
nas, jak to już u\\')'datniliśmy, wrażenie, jakoby w ich cza
sac ll ludność tutejsza rnienniejszą rnoralniejszą była, 
a więe mniej alkoholu używała . 

. Pierwszy zapisek o wypalaniu okowity podpada nam 
pod oczy w r. Ili00, gdy Piotr Bocian swej żonie "garniec 
gorzałczany" Zal)islI.ie. \1./ r. 1604 napotykamy już pojedYli
cz,,'ch amatorów gorzałki. Jakiś Kol byl już Janowi, mielca-
170wi pa(lskiemll. pięć groszy bez szeląga za gorzałkę wi
lIien. 

Wr. Ili69 znów jest \Ii sporze familijnym między Je
basiki.lIni garniec gorzałczany przytoczony. Handel gorzalką 
1'i'7.wi.iał się coraz bardziej. Zatknęli "leż wiechy burmistrz 
Oil, KwaJ)ich. Jebasek. Maciej Zela. Chlebowski, Kościa.liski, 
rlartłollliej Tro.ian, jakiś Maciej. krClwiec AdalIl. gospoda 
parlskC! i inni. A że gorzalka rzeczywiście 'IV glowach go
rzała, świadcz,! li czne procesy o obelgi i bijatyki, [)OdczaS 
opilstwa pOJ)ełnione. Już i wówczas umieli tu sobie wzaje
mnie kuile o glowy rozbi.iać. Przy J)iia"lyce grywano także 
\" kostki i karty. 

Lecz SJ)UŚĆllly na handel gorzałczany niepamięci za
s/onę. 

Zc i innc h;!ndlc tu kwilly, nie pocIlega wątpliwości, 
choć nie wiele II;! to mamy dowodów. Spotykamy przecież 
Llszarzy, sllotv k<lIlI)' kra1l1arzy. np. w r. 1572 Piotra Ma
dalskiego i Jana Z<J\v<lckiego, któr~y sit; na rynku podczas 
jarJnarkll sw. Leonarda pokłócili. towary sobie J)orozrzucali 

i do burmistr7.a na skargę J)os7.łi . Prawda, że tu przeważnie 
każdy przemysłowiec salll swoje towary, .iak IIJ). piekarZ 
chleby i kolacze. szewc obuwict, plóciennik płótl!Cl, bednarz 
wiadra, itd . sprzedawal, ale wieleilIż tlI spotrzebowano t(l

warów. których nie było można na miejscu wyJ)rodukoWaC. 
Niech t~'II(o wSJ)onllJę tOW;!I'Y kolonialne, które zaczęły JUż 
ha rdzo wcllodzić w lIżycie. Choć zaś biedni nie UŻywali 
jeszcze lTIoże cukrll, g-ałek rrllIszkatulowycll. szafranu i t. d., 
to w znacznej już czr;ści żądano pieprzu, a sól jllż w po
karlllach lJajwi<;kszego biedaka była niezbędną przypra'WiI. 
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Po sól jeżdżono w r. 1670 ztąd do Nieszawy przez I(adzie
iewo \Ii Kujaw:.ch. (Trakt tam dotąd szedl z Miloslnwia n8 
[>,llcz}'II, ,I nie /la KęlJłOlvo). A przecież i niezbędnie dla ka
Żdego wogóle czlowieka potrzebIle kruszce, jak żelazo, dalej 
Zbytkowne krLlszce, jak złoto i srebro, które nam się w ak
tach \Ii kilkLl miejscach przed oczy nasuwają, nie znajdo\\i~
!y się tu w miejscu, lecz je kupcy z daickich sprowadzali 
okolic. Po żelazo .jeżdżono 7.tąd furrnallkami do Śląska. 

Także pasy srebrem tkane, wszelkie jedwabne i zby
tkownc wełniane i lniane tkaniny kupC}' tutejsi z innych dziel
lik- kraju, IlIb z zagrallicy sprowadziwszy, z niemalym tu 
zbYwali zarobkiell1. POllliędzy ilincll1i znajdUjemy \V r. 1681 
notatkę, że lJIieszczanin tutejszy, Wincenty l3ie(lkowicz, 
"przYwiązal się do Jarockiego, rnieszcz<lnin<l gosrVIlskiego 
IV kupiectwo." lianulowali zaś ,,\11uchajer<lmi tllreckiel11i. 
obrusami" itd. 

Handel tutejszy by! tutaj w 16-em i 17-em stuleciu 
Przeważnie jeszcze w cl1rześcia.rlskich rękaell. Jarmarl,ow 
oJbywało się tu rocznic 12. 

II. Wartość i cel1j' dóbr ruchomych i nieruchoJ/lycll. 

W 16-em i U-e m stuleciu pieniądz miał jeszcze b:1r
d.".o wielkie znaczenie. Prawd<l, że grzywna, czyli po dzi
SIejszemu mówiąc marka, tylko 48 groszy polskich, a zloty 
Polski tylko 30 groszy zawierały, ale grosze owe wiele wię
kSzą miały wartość, jak grosze polskie, które przed 10 .jesz
cZe laty u nas krążylv, a które się z 2 ienygów składały. 
'W r. 167() wyjątkowo rachują pieniądze na talary, a parę 
mieSięcy później na tymfy i szelągi. 

Lecz nie rozwodząc się nad tą kwestyą, przypatrzmy 
~ię najpierw kwotom wartościowym ziemi: 

Przy erekcyi kościoła SS. Piotra i Pawła w r. 1658 
ceniono ślad roli na 48 z.!otycll. 

W r. 1596 oceniano w procesie, któremu sarn dziedzic 
Górski przewodniczy!, kwartę ziemi na 26 grzywien, czyli 
11'1 41 zltp. 18 groszy. 

W r. 1605 taksuje Piotr Burmistrz· kwartę roli na 45 
1:rzYwien, czyli na 71 zlp. 20 groszy. 
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W r. ló06 slJrzeuali Lallicllowie kwartę roli z przy-o 
miarkaliii P<lwlowi, synowi wójta, za 100 zhp., czyli za 62 
grzy wny i 24 grosze: 

Wiuzimy więc wyraźnie, .iak w<Jrtość ziemi ciągle się 
pounosila. 

Akta, które b<Juarny, pouają nam także wal"tość nie
któryclJ ogrodów: w r. lóO:-l sprzeuali opiekunowie śpital a 

ogróu Adamowi Laskowi za (i gr'l.vwien i wierdunk, IV roku 
l(ll3 spielliężyli opiekunowie koŚcioJ'1 św. Pawia 6 7.~lgOIIÓ\V 
przy mielcuclJaclJ za 6 grl.ywien. 

Powyższe kwot", pieniężne nic pouczają nas bynaj
mniej o wartości ogrodów, bo ani nie wiemy, jak wielIlie ta
kowe byly, ani nawet dokladnie, gdzie leżaly. 

Domy były wówczas, jak i dziś , rozmaite, rozmaitą 
przeto też miały wartość. 

W r. 1584 fllaci szlachcic Stanisław Worowsl;i, Ilai1lie
stnik dziedzica, .I akobowi .I alowicy za dorn l [ grzywien, 
czyli 17 zltP. lS groszy. 

Ody w r. 1614 SZYl11ck Sukiennik porzucil swój dOln, 
a byl żydowi SZYITIkowi () grzywien, czyli 9 zlp. I S groszY 
winien, tenże zabrał to dornostwo. Dziedzic illrząd mie.iski 
zbadali tę sprawę, lecz pozostawili żyda \V spokoju, bo d0111 

nie byl wart więcej. 
W r. lfil5 kUflu.ie Prokop po Mikojaju Bocianie dorn 

w rYllku i 2 og'rody za 100 grzywien, czyli 160 zlp., \\' t~' J11 
samym roku spienięża burmistrz Klonik swó.i dom w rynkU 
przy Nagórllrj uli'2Y za 200 grzywien, czyli 320 zlp. 

W r. ló22 oceniono dOIll Stanislawa ślósarza na 40 
gTZy wien czyli 64 zlp. 

W r. J 6G9 g-ościlliec w rynku kosztu.ie tylko 150 zltl)· 
12 groszy . 

.Le wreszcie cella dorllÓW prawdopodobnie nie tylkO od 
wartości rnatcry~ilów, z Idól'ycll zbudowanelTJi były i od 
wieku tychże, ale także od IIlicy zależala, naprowadz::l liaS 

n" dOJl1ysl następu.iąca notatka: W r. 11116 Urban J(u!l<i1, 
JrIijaiijc się z Aliną PietruszczYIH\ mi dOlll, da.ie jej za do]11 
\V ulicy "kil dworowi" swój "fI,1 dole" i doplaca ki 44 grzY- . 
wny, czyli 70 zltp. 12 groszy. 

CellY mielcu chów spotykamy następujące: 
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W r. 1591 sprzedaje Pawel Wirbicki Kasprowi Przy
tule micieuch bez ogrodu Zil S grzywien, czyli 8 zHp., pod 
tYln wszelako warunkicm, że, gdyby Przytula ten mie!cuch 
znów clici;)1 spr;:ec!ać, \Virbicki Illil do kupna pienvsze(lslwo; 
IV r. 16110 kupił Jan, rnielcarz Pański, l1lielcuch z ogrodem 
Po Mikuszewskim %,1 36 grzywien, czvli za 57 zltp. Iti 
gtoszy. 

Nie tylko więc budYlleczki, w których piwo warzono, 
ale i kotly, i kadzie, wogóle wszystkie piwowarskie przy
bory hardzo były taniemi. 

Skoro .iuż ocellach mie!cuchów mówilny, wypada nalll 
się także zapytać, po czemu piwo p/acollo') W aktach na
st~llu.iące znajdujemy odpowiedzi: 

w roku 1609 \V testamencie Jana Babiarza czytam\". iż 
"na ten czas by ta beczka po grzywnie", 

'IV r. 1630 jest .Jego Mość Pan Stanislaw Zberkowski 
Winien spadkobiercom WawrzY(lca Rocltowicza za 14 be
CZek piwa zltp. ,'iI) gr. 12, czyli za beczkę 3 z/tp. t8 groszy, 
a więc beczka piwa 2 razy jest droższą, niż 21 lat przedtem. 

. Ze cella piwa ciągle szła w górę, udowadnia nam tak
ze testament Stanisława Wlekły z r. 1630. Wleklo wylicza
jąc swe należytości, powiada, iż mu winni Jadamek za 
beczkę piwa 3 grzywny, czyli 4 zHp. 24 grosze, Jakubowa 
Za beczkę piwa zHp. 5, Bartlewicz za 2 beczki piwa zHp. 12 
groszy 12, czyli za beczkę 6 zHp. 6 groszy, Jaśkowa tak sa-
1110; Bartek, miejski sługa, tak samo; Jego Mość Pan Ma~ 
Iccki 7 zltp, 

Tanie leż tutaj było zboże w owych czasach. które 
aktami tute.iszerni są objęte. 
. Jan, mielcarz pniiski, zezna.ie w testamencie w r. 1604. 
Ze jest winien Wolkowi do JarociJla za 4 ćwiertnie żyta, po 

II!) groszy ćwiertnia, ale ma czekać za zap/atL( do czterech 
~! . 

O cenie żywego inwentarza tylko następującą spoty-
kamy wzminnkę. . 

Okola roku 1607 zaplaci] Maciej Dupka wójtowi za ko
nia 3 zttp, 

W układach spadkobierców Wawrzyt"lca Rocl1owicza 
\\" r. 1630 oceniano 3 krowy po grzywien sześć, czyli po 
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zHp. 9 [roszy I;;;, 2. woty razem grzywien 16, a więc jeden 
wól [rzywiell S, czyli zHp. 12 gr. 24, jalowicę zltP. 2, za J 7 
świ,', po 2 zltp. 

Co do ceny odzieży tylko jedną odbieramy inforlllacyą : 

Wr. 1667 WOjciecl1 Czarny winien byl za sukllią i bó
t~/ na święta zHp. 7 groszy 9. 

Wierny przecież, 7.e suknu ówczesne, a Czarny z pe-· 
wllością sukienną odzież, bo 11a święta, sobie sprawiI, nie fa
brycznie, :lle na ręczllycll warsztatach wyrabiane, tak byty 
tnl/ale, że czasami trzy pokole:nia to samo nosiły ubranie. 

J 2. Stal1 majątkowy . 

.Jak to si~ dziś dzieje i jak zawsze: dziać będzie, byli 
\V J6-crn i 17-ell' stuleciu \V Miloslawiu bogaci i biedni 
,nicS/.cl-anic. Ogólny .iednakże stan majątkowy byl w 16-em 
sluleciu wiele lepszy, jak w 17-em, o czem już wyżej byla 
mowa. 

Przy kOlicu 16-go stulecia w r. 1572, spotykamy w te
stamencie mieszczanina szlachcica Krysztofa Kosiczkiego 

wzmiankę ° przepasce srebrnej z zlotem, o futrach, lisieJl' 
i 110wo[roclkowem, () aksamicie, o czerwonem suknie lundz
kiem, o ubiorach lundzkich czerwonych, o wielkiej ilości bie
lizny, o żupan<:1ch, kołpaku, oszczepie, kordzie itd. 

Lecz i w t7-cm stuleciu uwydatniają się tu bO[3CZe. 
Do takich Z<:1Ś w pierwszej linii zaliczamy w r. 1605 spadkO
bierców Zofii Orgal1iścianki. Mieli bardzo wiele ziemi w Mi
losławiu, mieli gotówkę LI ludzi, np. u Osowskiego, sędziep:O 
ziemskiego wsdlOwskiego, 500 zltp. i mieli rozmaite klejnoty · 

Do bogatych obywateli obok Piotra Zdąna, który Inial 
p:l S srebrJlY. i inJlycll. nale'l.al także Chlebowski, który w rO
ku 1606 swej żonie ;,00 zltP. zapiSUje. 

Wspomniawszy o pasie srebrnym, dodajemy, że t<:1I<O
wy także Maciej Soltysewicz w r. 1672 z zapisu teścia, sta
"isława Ślósar:l.a, posiadał, a więc /losze'li e pasa srebrnego 
nie było wyłącznym szlachty przywilejem. 
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13. Odsetlli. 

\V l7-ern stuleciu często już llilp01ykamy wzmianki 
o pobieranych od wypożyczonych pienit:dzy odsetkach. Już 
też grasowala lichwa. 

\\' r. 1682 Stanis/aw Norek tytlIłuje Zygl11Llllla Ma
ślankę: "złodzieju, licl1\viarZll, bogaczu l"~ 

W r. 1672 skarzy "Wielebny Ksi,\dz Pleban Mi/osław
ski .Jana Swiercza o d/ug zlotych sto i interesa za lat czte
ry od tejże sumy." 

W r. 1683 "agitowany " jest następujący: 

"Dekret mi<:dzy Wielebnym Xiędzcm Plebanem Milo
sławskil1l, a uczciwym franciszkiem Kaliskim, na którego to 

uskarzał siG Vv'ielebny Xii\dz Plcb,11l o dług, albo proll'izyą, 
który czyni zlotycli 23, który mu lHz'ld burmistrzowski na
k~zal zaplacić do czterech niedzieli .... " 

2allljem)' bardzo, iż nie umiemy z akt l11iejskich po
dać wysokości pobie~anego wówczas procentu. Musiała 
Ilrzecież, zważywszy wysoką wartość pieniędzy, być zni!
Ci:ną. 

Dokladnie nas wszelako obj<lsniaią w tym względzie 

akta kościelne, ale tylko () kościelllych odsetkach. 
Czytamy talll niljpierw w r. J 537, że Błażej, opat kla

Sztoru w Przel11ellcie i nroboszcz tego klasztoru, obowi<łzali 
Się p/acić Górskielllu od 20D zlotyclI 10 złotych rocznego 
ProcelItu (censlls), a więc 5 od sta.1 ) 

I) ,iI ej czytalny \\' akcie erekcyillYll1 z r. J649 Brac
t\Va Literackiego, iż Bractwu telllll najeża/o się rocznie 
ii /..Iotycll od z;lpisallycll 1l1ll przez Seb<lstyana Relka nil 
domku \\' N<lc1olllej ulicy 100 zlotyclI.") 

. Wreszcie w .akcie erekcyjllym kościółka SS. Piotra 
I Pawl,l, z r. 1658, lIakazuje ks. Arcybiskup magistratowi 
1I1i<lsta, żehy od zapisallych legatów 7 proc. ści'lgnąl.') 

Wladyslaw I<adoll1icki, zapisujc\c na obszarach milo
~:::w~kich lIa oltarz Sw. Krzyża \V kościele mil:oslawskim ------._-
. 'j Akta K05Ci(\la MilosJawskiego, dotycz~ce Tradycyi Kościola 
l PrObostwa. 

") To sarno źródlo. 
') Akta specialia Kościola Miloslawskiej!"o, dotyczące Erekcyi i s16-

SUllków ad S. S. Petrum et Paulum i Altaryi Bractwa Literackiego. 

14 
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'-\' r. 1737 JOOO złotych, zobowiązał się płacić od nich 6 proc. 
rocznie!) . 

Ks. Dorszewski zapisal w r. J738 kościołowi S. Ja
kóba w Milos/awiu sto dukatów na synagodzie w py
zdrach, na rzeez ołtarza S. Krzyża, od których żydzi 7 proC. 
placić się zobowiązali. 

Wogóle 7 proc. byl, jak to \V protokóle wizytacyjnym 
k!>. D. Kaczkowskie!l;o, Arcl1idyakona PoznaiIskiego, z roku 
1737 czytamy, procenlem kościelnym (cellslls allnuus eccle
siasticlls), a procent kupiecki może by" czasami niższym, 
a przy lichwie wyższym. 

Gdy posiedzicielowi jakiej nieruchomości potrzeba 
l'yło pieniędzy, pożyczał ich, wierzycielowi własność sWą 

i:<lstawiając. Tak np. zapisuje w r. 1596 Szymonowi Kępce 
żona jego kw-artę roli "którą sobie ma wykupić, a która 
jest w zastawie u Bociana", 

Był to więc prawie tell sam sposób pożyczania pie
lIiędzy, co dziś na hypotekę. 

Lecz i nieszczęsny wycug, czyli wymiar, nie jest na
szego stulecia wynalazkiem, bo już w r. J 607 FranciszeK 
Dusza zapisuje zięciowi swemu Wojciechowi dom z ogro
(1(,111 na Maciejewie, lecz pod tym warunkiem, że zięć "mu 
powinien \vypłacać 4 grzywny do czterech lat, na każdY 
S. Marcin po grzywnie, i na każdy rok, póki żyw będzie, 
plótna na koszulę i na ubranie będzie mu powinien dawać." 

Z powyższego wynika. iż ówczcsna stopa procento
wa w stóslInku do bardzo wysokiej wartości pieniędzY, 
a więc wielkiej trudności w uzyskaniu pożyczek, była bar
(!zo nizką. Uwydatnić lu przecież należy, że w powyższych 
\'lZIniankacli lylko o kościelnych kapitalikach by/a mowa, 
;1 kościół nigdy dłużników Ilie wyzyskiwał, przeciwnie dO
l'nrnagać im sit,; stara!. To też ' może się nie omylimy. gdY 
postawirny twierdzenie, iż prywatni wierzyciele 6--7 oroc, 
od pożyczek brali, a Ucl1wiarze bodaj się podwójmj kO
ścielną stopą procentową zadawalal;i. Wówczas nie znano 
jeszcze praw, krc:pującyclI licilwiarzów w wyzysku ludzi, 
pożyczek ·polrzcbującycll. 

,) To samo źródlo. 



211 

14. Podatki. 

Podatki w czasad, które obrabiamy, byty tu troJa
kle: królewskie, pa(lskie i kościelne. Kto szkolę utrzymy
I);al, stwierdzić nie podobna, ale przypuszczamy na pewno, 
;:e kościół. Nic też akta nasze nie opiewają, z jakich Źróde1 
rlYnęJo wynagrodzenie dla urzędników miejskich i na po
!<rycie innych wydatków miejskich. 

Pomiędzy królewskierni podatkami na pierwszem 
I1llejscu stoi podymne. 

Urząd burlJlistrzowski nakazuje w r. 1667 franciszko
wi Kaliskiemu, aby przeszłemu burmistrzowi Jaxie ojdal 
"podymnego" złotych dwa .... 

Podymne zbierał więc burmistrz. W r. 1629 plac ono 
• w Miłosławiu [lodymlJlego 15 groszy od domu.') 

[)odatek królewski od piwa, "czopowe" zwany, już 

~'Wą nazwą objaśnia, iż go od czopu, czyli szpondu, a ra
("zej od beczki pobierano. 

W r. 1630 Stanislaw Wlekło przyznaje, że winien Je
Kl' Mości czopowe królewskie, z czegoby znów wynikło, 

li. miełcarze na ręce L1zieLlzica poJatek od piwa, a prawdo
POdObnie także oLi wódki i od miodu sprzedawanego pla
\';Ii. [te ten podatek wynosiI, akta nie podają. 

Oprócz wymienionych podatków inne jeszcze, a cza
'~mi bardzo ciężkie na tutejszych mieszczan spadały kró
lewskie, a raczej krajowe podatki. Mówimy o podwodach 
: dostarczaniu prowiantu w czasie wojny. 

Po za tlltejszemi aktami miejskiemi, z których tu ma
tcrYał bierzemy, spotykamy gdzie,indziej następujące .je
SZCZe rządowe podatki: 

W r. J 458, jak to Całlier, nie podając źródła, pisze, 
,,(!ostawił Miloslaw 4 żołnierzy pieszych na wyprawę mal
borską". 

W r. 157R wniósł M ilosław "szosu" podwójnego (in 
UlI[llol 18 zlot}'cli, a miało tu wówczas być 11 sukienni
ków, 3 płóciellników, 2 kuśnierzy. 6 szynkarzy, 7 krawców, 

~----

') Znajdujące si~ w rOZllaniu, w archiwum parisłwowem, pyzdr~kie 
akl. grodzkie. 

14* 
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9 szewców, 15 komorników, 2 prasolów, 3 kowali, G garn
carzy i 4 piekarzy,2) 

Z lat 1618 do 1620 pr.zechowała nam siG następllj~ca 

notatka: "Najprzód szosu in duplo ocl tych, co nie pogo
l zeli, złotych 6, Z roli śladów 2 i kwarty, co nie pogorzeli, 
pu z/otemu, Od rzemieśl,ników pospolitych, co lIie pogorzeli, 
v. liczbie 21 po groszy 15. Od 4 komorników po gr. 6."") 

Z lak zwanych p;u'lskich, czyli dziedzicowi sklaclanych 
podatków, spostrzegamy w tutejszych aktach najpierw po
datek od waru piwa. Gdy więc król swój dochócl, a raczej 
akcyzę, od czopu. to dziedzic od waru normowal. Oalej 
lnusieli mieszczanie d0starczać pewną ilość kapłonów, od
nośnie pienięclzy za nie, pewną ilość podwód .i rozmaite dla 
d,,!oru robić darmochy, II. p. pomilgilć prz,y rybołóstwie,_ 

n;lganiać zwierzynę przy polowaniilch i t. d, 
St,mislilw Wlekło w testamencie z r. [631 wyliczająC 

G~ł1gi, orzeka w tym kierunku: "com winien J ego Mości od 
\\'arów, jako i czopowe królewskie, kaplony, pastwiskO 
k:;ne .... " 

Poclwócl zaś i także kapłonów ż"da w r. 1667 nilmicst-
nik dziedzica, Kuźmirz l:3ielH\Owski. I'rotokól w sprawie 
:c-! już jest wyżej w całej rozciągłości poclanym. 

Nie ulcga tcż wątpliwości, że jakiś czynsz od domóW 
1 :ól wnosić musieli, ale nigdzie o lem nie napotykamY 
wzmianki, 

Kosciolowi zaś należało się, w miejsce dawniejszych 
dziesięcin, meszIle. Czytamy n. p. w r. 1683, iż ksiądz Woj
c.:ech Wesołowski skarzy LI burmistrzil WawrzYI'tca .Jaxę, 

że tenże za życia księdza Dziekana nie wnosił mesznego od 
3 kwart roli. Ksiądz Wesołowski, jako sukcesor Ks. Dzie
kana, żąda tej należytości. 

14. Rozhlad miasta w roku 160 l do 1626. 

Mylne. przYllaj I11nicj co do czasów historycznych, 
obiegają wieści, iż Milos/aw dawniej wielkiem był l1Iiastel11 • 

') Źródła dziejowe. Tom XII. vVielkopolska, przez Adolfa Pawiń -
skiego. Tom l. (Strona "20). 

') Analekta \Vlelkopolskie. Tom J. ReJestr Poboro\\ v WojewodZ-
Iwa Kaliskiego, 1618-J620, wydal A. J. Parczewski W~rszawa 1872. 



213 

Nie mógl jedniUkżc być wielkiem, póki g-o powsl.ecllnie w ak
tach tylko "miasteczkiem" nazywano. Zresztą dokładną z r. 
1629 mamy wiadomość, czytamy bowiem w znajdującym się 
przy pyzdrskicli aktach grodzkich wykazie "podymnego". 

"Miłosław" oppidum. 

"Burmistrz i Rada miasteczka. Miloslawia zezna
wamy, żeśmy sprawiedliwie w lIliasteczku nasze m Milo
slawiu domy wszystkie, nikomu nie folguj,\c, p~raeho
wali, których się należa/o w liczbie sto czterdzieści 
pięć ...... I ) 

Miasteczko tylko 145 domów liczące wielkiem miastem 
tytu/owanem być nie może. 

O liczbie rzemieślników i komorników przytaczamy 
WZl11ian/(ę przy artykuliku .. podatki". 

Mi/os/aw star:.' prawdopodobnie z tych samych powo
dów w dalszych okolicach za \Vielk~c był uważane miasto, 
Co i Mi/oslaw terażniejszy. By/ prawdopodobnie rozgłośnym, 
ą zt'ld mylnie, że wielki. głoszonym. 

Rozkład rynku i ulic, choć ostatnie w części inne nosiły 
na,zW~T, był prawie zupełnie ten sam, co dzisiaj. Otoczenie 
Przecieżiego, pozór znacznie większego miasta mu nada.iące, 
zupełll~e się zmieniło, bo zaginęły liczne, po za domami przy 
łąkach pobudowane mie(cucllY, inaczej się też nieco llkształ
towaly niektóre drog-i. Droga n. p. pyzdrska, dziś płotem za 
domem p. 'Sierszlllskiego się kOI"tcząca, szla dawniej do grobli, 
staw świętopawelski od stawu wielkiego odgradzającej, na
stępnie po niej aż do żydowskiego CIl1entarza i nad tymże po 
gÓrce do lasku nad Szal1lcrówkę. 

Z ulic zaginęla, gdy mielcllchy pokasowano, ulica 
.,między Illielcuchami", a dale.i zaginęła część ulicy kościel
nej, o czeIl1 późnie.i jeszcze będzie Il1owa. 

Oomy parterowe byly wówczas przewaznie w ry
glÓWkę stawiane, a pola miedzy drzewem strychulcami wy
bijane i gliną wylepiane. Dachy byly w części z szkudeł, 
CZyli gont, a w części. zwłaszcza na pobocznych ulicach, slo
nIą kryte. Stodoły i chlewy wszystkie byly pod słomą. 

Odzie ZJŚ IV odnośnYI11 spisie wYI11ienieni obywatele 
.mieszkali, wykaże naIl1 następujące zestawienie; ----.. 

') Archiwum państwowe w P91.naniq. 
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a. Rynek. 

f(ynek w XVII. stuleciu zupełnie tG sam'1, co dziś, za.i
mowa/ przestrz61 . Stal zaś na nim w r. l()OL ratu sz, którY 
pćźniej Ilogorzal. Alda wspumilla.ią. IHawdn, tylko o ratuSZU, 
nic nadmieniaj,tc bynajmniej, gdzie sit; znajdowni, w owych 
przecież czasacll ratusze tylko lin rynkach wznoszono, ;1 lIad
to pod brukiem nnszego rynku ZIIajdowano zgliszcza, kióre 
prawdopodobnie miejsce by/ego ratllsza wsknuj'l . Raiusz 

pogorzał, a zubo ż~lłe lIIiasteczko lIie kusiło się o wzniesienie 
nowego. 

W r. Jófl2 lIie było .iuż ratus7.;!, ale było jeszcze "llliej
scc ratuszowe . 

Obccnie starać się będziemy pozllać przy rynkll PO
lIliędzy r. 1601, a r. 1626 mieszkaj'lcych obywateli. 

Zaczniemy od południowej stl"Ony, posU;pując za dzi
siejszemi domów numerami : 

Gdzie dziś 111' . 'I. czVli dOI11 p. T;!11aki. m:eszka/ 
Madej K/onil<, pisarz Inic.iski. Syll burlllistrza piotra 
Klonika. Przy nim mial dom Stanisl;]w Kęsy. gdy przecież 
tenże pogorzał, nabył w r. L620 Jakób Balwierz płaC 
pusty i zaraz go znów .lakóbowi Zagabalce odsprzeda/o RO!<!I 
1621 kupiła Zofia Boszkowsk8. żona Tomasza dOSZIWW

skiego, -- l11icszcz~lIlin;1 slupccl<iego. plac tClliu?: Z:1I1Udowa
ny dla siostrzenicy swej. panny Jadwigi Czarkowskiei. 
Z t;jże SąSi;lclowal Piwko. ;1 llastC;Dnie Wojeiccll Ollp!<a, 
a narożnik. dziś lir. 3, \vłasllość p. Swiderskiego posiadal 
J8kób Bocian. Widzimy więc, że clawnie.i cztery były domki, 
gdzie dziś tylko J się wznoszą. W ogóle dawniej węższe, 

hardzie.i ścieśllione, szc7,ytelTl do rynkll, jak II. p. do niedawna 
dom p. Olszewskiej, budowano domki. 

Ze zaś na poludniowei rynku połaci owi 4 nazwani mie
szkali obywatclc, uclowadnia dostatecznie przy każdym bu
dynku uczyniona uwaga, że stal ,.tyłem· Im kościołowi 
wielkiemu." 

Od dzi&iejszcg'o nr. J. przejdziemy ZQraz do nr. 4. i 5., 
czyli na zachodnią rynku połać . 

Jak dziś o domu giełdą zwallym p . .T ózefa Kościelslcie~o 
mówi'l, że stoi .. na g'órce", tal< i w latach 1617 i 1618 mówio
nc o dOlllacIJ w Ilarożlliku rYlIkIl, że .. 11<1 g-órze" istnial~r. 
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Małe tu domki należały do Chudoświatki, Jakuba Fur
manka, do kuśnierki Zadorkowej, do WOjciecha Plóciennika, 
a od r. 1618 do Paw/a Gruchota, a wreszcie do Bartosza Ry
marza i zachodziły, jak się dziś kamienica p. Oumpla nr. 5. 
rozoiiu;a, w uliczkę, opuszczającą się na nadolną, dziś $rem
~ką zwaną ulicę. 

Przy uliczce na dół prowadzącej, gdzie dziś nr. 6., 
czyli hotel Jl. Lessnera, mieszkał Jan Czarkowski, a od roku 
1619 Miko/aj, mielcarz, a od r. 1621 Balcer Gtowillski. 
L tymże sąsiadował Andrzej Kołacki, z Orzechowa pocho
dZ'ley, dawniejszy poddany pafIski. Dalej posiadali domy 
IV r. 1615 Staszek Smieszek, i następnie w l'. 1622 Stanislaw 
Lab/oeki, dalej do r. 1615 Stanislaw Gawetek, później JaJl 
Szot, a wreszcie narożnik, gdzie dziś nr. 10., czyli kamienice 
P. Poscnera Krzyżan, a przed r. 1615 Piotr Klonik, burmistrz. 

Z drugicj, pólnocnej strony ulicy różowej, dawniej 
l1agórną zwanej, gdzie dziś nr. 11. p. Cohna, także Piotr 
KJonik dom posiadał, a gdy mu się spalil, sprzedał w r. 1616 
Plac pusty Małgorzacie Rolczynie. 1)0 tej posiadłości dotykał 
Plac Piotra Szota, od r. 1625 Stanisława Baranka. Z tymże 
graniczył Troja!l. Dom Trojana, zdaje się stanowił narożnik, 
dziś przez Bazar p . .I eziorkowskiego, czyli nr. 12., zajmo
\\lany. 

Północn'l część rynku zajmowali: narożnik, gdzie dziś 

kamicnica p. Stanisława Wroniewicza, ezyli nr. 13., Jakób 
I<:rzywiliSki, dalej Wojciecll mielcarz, a od r. 1612 WOjciech 
I<:wapich, dalej Adam Sikta, a od r. J622 Stanisław i Grze
górz Plachetka, dalej Mikołaj Dybała, gclzie dziś dom 
P. Basińskiego, czyli nr 16. Dwa przedostatnie domy posia
dali jeszcze w r. 1620, Jan, kucharz pański Bartosz 
\Vłoszych. 

Narożnikowy dom, na wschodniej połaci rynku, a przy 
Ulicy pyzclrskiei, gdzie dziś nr. 17, oberża p. Janowskiego, 
POSiadali do r. ló16 potomkowie WOjciecha Narożnego, a po 
nich Piotr Reszka. Z tymże sąsiadował Mateusz Lapich, 
([JOprzednio Maciej Dupka). Do tegóż dotykal plac Wojcie
cha Stawickiego. Przy wschodniej polaci kilka jeszcze było 
domów, jak Jana Guza, Mikołaja Bociana a później Prokopa 
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NOS;11ika i Musiełka . Wiemy dalej. iż przy ry-nku ll1icszk~li 
Jan Niedziel~ • .Jebusek i inni. 

b. Ulica lJyz(/rska. 

Ulica pyzdrska wychodzilca z północno-wsclloc]niego 

narożniku rynku.-ciiurnęla s ię, .iak już wyżej wspomnieliśmy, 
w prostym od rynku kierunku dalei. jak dzisia.i. Prowadzila 
l11iędzy mielcuclly ku l~sko 1Tl. dzisiejszei bażantarni. na 
cmentarz żydowski, c10 glinek [!;arncarskicil, do Chrustowa, 
do Pyzdr i t. d. odnogę zaś. ku północy ulicy pyzdrskiej 
odcllOc1zi)CiJ nazywano. także ulicą pyz(li·ską. 

Przy ulicy pyzdrskiej od wspomnianej co (lopiero je.i 
odnogi ku rynkowi, a więc d ziś od p. Piotrowskicg-o, cbwnie.i 
Stuewego. mieszkali : Wo.i ciec!1 Kłęhek (przed r. 1613 
ciżbieta. córka Jarosza ci eś li). bliżej kil rynkowi Piotr i 
Adal11 Latosik. których .Jan mielcarz z Oołuchowa skupil. 
Z tyll1że S,lsi,lclował w r. 1620 .Jan Nag-niecion:v i inl1l· 
Z wscllOdniej strony ,.clrogi do l'yzcJr" . gdzie. dziś p. Kowal
czyk. miał posiadłość Aleksy. s~'n H:lTJusza Szota, którego 
\'/ r. 1(i20 szpit<ll skupii. Szpital znów sprzcc1<l1 to domostwO 
w r. I (in And rze.iowi Wi crzbowskicl11l1. Przy t~'11l7,e plaC. 
\Ii r. ló.20 pusty. )losi;]d,tla Anlla (Jr~'sczyna, a ponie.i St<lni
slaw Milka. Z tymże sąsi,Hlowid Andrze.i Zfal11anik , a po 
r , 1621 .Ial,6b Nicmi,IL W dalszym, ku wschodowi, ciągu 

mial B,tłcer Plóoielll1ik swą posiadłość, ale .iil w r. !ó24 He
lenie NikiewIlie sprzedał. Po za t'1 IlIieszkał ,ieszeze Orygicr, 
kowal. 

))ługi ten szereg domów świadczy dos<ldl1'io o dawniej
szej dlugości ulic", pyzdrskie.i. 

Z drugiej, poludniowc,i strony tejże ulic\, lIie l110żna 

dokladnie óWC7.esll~'ch 07,lIaczyć posiedzicieli ; przew<lżni C 

taliI też Iylko IllaceplIste i ogrody spotyk:Jl11y. Ogrody te do
cIJOd/iił" do .. F'leh'II·lskicg-o folwarku r do Ról Plcba(lskicłI", 
OkoliCi.110ŚĆ ta naprOW<ldZallas na clolllysl, że pr<lwdopodo
bnie drogę, od ulicy pyzdrskie,j ku pólllocy odchodziICi!, 
a cZ<ls<lmi, ,.drogi) do Pyzdr" mi<lllowaną. także uliCą 

pyzdrski) zwano i że przy niej owe do folwarku plebaliskiCgo 

i do ról pleba(lskicll dotykaj'lce l eża ly ogrOdy. 
Zacznijmy od tychże. 
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no .,Pleb'lI'lskiego folwarku" dotykał przy ulicy 
PYl.drsl,iej \V r. [(124 ogTód l1łażeja UrOll1ackiego, da\\'nie.i 
Sleł<IJla kO\Villa, z tym graJliczył og-ród Głąba, a z tymże 
znów plac f3ąkowskiego. 

110 ról zaś pleba(JSIdcll docl!odzi! w r. 1617 przy ulicy 
Pyzdrskiej og-ród Kopaszewskiego. do tego w r. [G17 znów 
ogr(:d AlIama Rościerskiego, da\v11iej Marcina filipka. 
l oslntnill1 ogrodelll hjczy/ się w dalszym ciągu ogród fran
ciszka Sukienllika, a przed r. 1623 Matusza Lapicha; dalej 
S]JotYkanry \V r. 16JR ogród Stanisława Gielikn. jeszcze dałe,i 
KatarzYJlY Częstojanki, a wreszcic .JaIW Naskręta. 

Z i!Wl'cll, co do położenia nicow<lczonycll przy ulicy 
Pyzdrskiej ogrodów, wymienialllY jeszcze dwa ogrody Wa
Wrzyna Białka i jedell Jlyganki. 

Z dOll1ÓW przy nlicy pyzdrskiej spotkaliśmy jeszcze 
\V r. 1(105 1I011l I)awła Nadrniskórka, z którym .Jan Naskręt 
sąsiadował. .Ian Naskręt kupił ten dom w r. IGIS od zarzijdn 
szpilala, a szpital Ilaby/ go w r. ) 60S od SIanisława Krawca. 
\V dalszYI11 ci~gn był dOI11 Orzcgorza Biesagi, a wreszcie 
ĄcI,lllla Rościerskiego. R.oŚcierski dwa tu więc domy 
Posiada!. 

\N innern znów przy ulicy Pvzdrskiej 1l1ie,iscn zauwa
:bll11Y sprzeuany w r. 1(112 po Płaczykowskicll plac z ogro
deliI AIIIlY SikcillY, żony Ad:Jma Sikty. Z jednej strony tego 
Placu sysiado\\ ' ał Urzegórz Orrśka, z drugiej Bartosz 
Zlal11:lIlY. 

Prócz powyżej wY111ieniollycll majętności sześć jeszcze 
SIlOlvk,llll\' pr7,V ulicv pyzdrskie.i dOmów, D mianowicie: w r. 
!ó23' dOlll'Mich;lła 1 )~l{arza, popr7,ednio Piotra R.adła, pomię
d7.~' dCIIl,llni .Jakóoa ł1ialka i Częstojanki; wreszcie \V r. ]fi25 
dom r'iotra RadłD. poprzednio Pawła Nosio/ka. pomiędzy 
d~~1l1;lIni Stallisł:lwa Milsielka i Bartosza bcdJl:lrza. Ostatlllc 
(rzJ, donl~' leŻ,lł\' prawdopodobnie 113 północnej stronic IIlicy 
PY%c1rskic,i. gdzie dziś domy p. Oieringa i pani Sewerynowej 
Wroniewiczowej, dotyka.iYc do doml1 Jana Nilgniecionego. 

W każdvm razie dlugi szereg d011lÓw, placów i ogro
dów prnr \Jli~y pyzdrsldej świadczy dowodnie o tem, że 
dłuższy wówczas jak dziś byfa, a ciągnęła się kn grobli przy 
ŻYdowskim cmentarzu. 
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C. Ulica fJOzr/(ulska. 

1 )awna ulica pozna(lska i dziś tę samą nosi nazwę. 
Na pólnocllc.i stronie te.i ulicy żadna pomiędzy latami 

l()()1 a I ():!() nic ~.ilszła wlaściciela zmiana, a więc też żadnego 
z nicI! nilzw;lć nie umiemy. 

Na południowej stronie, czyli lewej, gdy się z rynku 
\I'.\"clJcdzi, był plac do Sołtyski należ;lcy. Plac ten tworzył 
narożnik rynku i pozna(lsJ<iej ulicy. Sąsiadujący z nim Mil
"(lwic spn:cdali swój dOili w r. lGI4 szewcowi Piotrowi Krie
~!;rolV,i, IV r. IVs7.elilko 1622 .iuż Czarny, kowal, by! tu w!aści

cielem. W dalszym ci;jgu, w r. 1622, by! dom Bartosza Listo
p;lda, a poprzednio Anastazyi Staszkowei. Pomiędzy tem 
dOlllostwel11, a W'lzką, dziś pomiędzy stajnią bazarową, 

:1 [l. fitzkelll ku b()źnicy idącą, wązlq tu ulicą śremską mial 
KryszUJf Krygier, ;] ocl r. 16J9 Matusz Chracha!a plac 
i: ogrodem. Uliczkę tę nazywano wówczas "drogą, idącą ku 
górze w tylach rynkowyell", albo też "drogą, idącą w tyłach 
r~ nkowych na nagórną ulicę". 

O szerokości domów ówczesnych, a raczej posiadłości, 
Iilcżel11Y mieć jeszcze wyobrażenie, jeśli zważymy, że na 
mie.iscu dzisie.iszego szczytu bazarowego i stajni bazarowej, 
aż cztery mieściły się posiacl/ości. 

Zn wSjlolllnianą drogą, ku nngórnej ulicy idącą, prze
kazała w r. J613 Ann;1 Krupczynn swój dom zięciowi Macie
jowi, kowalowi. Za tymże mial dom Stanislaw SerOjadek, 
,l IV dalszYIII ciągli dOIll tu ostatni Piotra Mila. Nie SięgałY 
\Vit;c dOllly, jak sic to dziś dzieje, do rzeczki Milosławid. 
Gdzie dziś p. Nowakowski 11Ia dom i kuźnią, były już ogrodY· 

Na Milosłnwce była łaźnia, a przy niej ogród łaziebnY· 
W r. 1604 darował dziedzic Górski Janowi Guzowi 

ogród za łflźnią, między Marcinem Sukienikiem, a folwarkiem 
pa(lskim leżący. W r. J619 sprzedaje Jan Niedziela robo
tnemu Stanistilwowi Jędryce z Kęblowa ogród przy ulicY 
pozna(lskiej, między ogrodem Piotra Gryski, a ogrodeJTI 
łaziebnym. Pierwsze dwa ogrody i folwark pański leżały za 
Mi!ostall'ką, a drugie trzy przed tą rzecz.ką, a więc gdzie 
dziś majętność p. Nowakowskiego. 

r3lisko też rzeczki, a przy ulicy poznańskiej, lecz nie 
wiadomo w którcm lIliejscu, nabył w r. 1621 Marcin 
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PodMIski. sołtys 7. Oł<lczew<l. biskupstw<l p07.I1<lńskiego słu
żebny, ogród i pouarow<ll go ll<ltychmiast kościolowi winJlo
górSkie11111, a kościól wiJlllogórski odsprzedał go rok nóźniej 
KrzyźaJlowi. Ogród tcn leża/ między ogrodami Piotra Szota 
i BoszkolVskiego. W r. 1 ó24 nabyl Szczcpan Szewc od 
Adallla Or7.elcza dom z ogrodem, leżący "w poznaflskiei 
Ulicy weule drogi wielkiej, ił placu i domu tego Ad:ama 
OrzcIeza". Drogę wielką IlnWilllO tn pewno trakt poznański, 
a wit;c domy Orzcleza leżałyby na kOlku pozna(lskiej ulicy, 
Po pólnocnej stronie tejże, lecz ręczyć za to nie można. 

d. Ulica ntlKórna, czyli rÓŻana. 

Ulica nagórna, dziś urzędowo różaną, a pospolicie 
7.Ydowską zwana, wychodzi z sro{]ka zachodniej p(\laci 
rYnku i wiedzie ku zachodowi najpierw słabo pod gĆ'l'ę, 
ij PO za bóżnicą gwaltownie na dół. Nazwę "różana" nadal 
jej z żartów dla l1iemil~,'ch WÓwczas zapachów ś. p. R'.\Ylka, 
dawnie.iszy inspektor leśny z bialowiezkie.i puszcz\'. gdy 
jako g-ość pałacowy miasto tutejsze przemierzał. Z~:dowską 
Zaś mianowano ją z tego powodu, że tu przed kilkudziesięciu 
laty prawie sarni Zyd?i posiadali domy. Najwłaściw,;zi\ 
Przeci eż Ilazwą hyłaby stara, zatracona już naz\V~ .. lIa
gÓrna", bo rzeczywiście znane przerzyna wzgórze. 

Z ulicy nagórne,i nie wychodzi żadna na zewnątrz 

droga, pieszo wszelako przez łąki ku MaciejewlI i ku Winno
RÓrze. przez rowy przeskakując, przejść można. Kiedyś by/y 
tu lawy nawodne. 

J na nagórnej ulicy malo nosiad/ości w inne przecho
dziło ręce, lIie wszystkicil przeto właścicieli wymienić tu 
hlożna. 

Po za burmistrza Piotra K/onika domem, który naro
żnik rynku i nagórnej ulicy z połLldniowej .iej strony tworzyl, 
leżal dom Hanny [3ieńkowei, a od r. 1615, Elżbiety Poko
rZYny. Z tą zaś graniCZY! Jan Wędzimuszka. 

Przy ulicy nagórnej spotykamy jeszcze następujące 

Posiadlo ~ki be z bliższego określenia, gdzie leialy, a miano
wicie: 

nom Andrzeia Sołtysika, a od r. )ó14 plóciennika Kaspra 
rlerbrika, granic~ący 7. ' jednej strony z domem Wojciecha 
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Krzeczki, a z drug-iej, z d01l1elll Wojciecha Czapli, koło
dzie,ia; d<lle.i s!Hzeclally II' r. 1625 przez Alinę Chudoświatkę 
PawIowi \Vozidurze dOIll między domami \Voziwody 
i Zmindy; 

dalc.i Icż,\cy mir;dzy d OIl1 <l rni Simona Lulllsia i Wa
wrzY(lcn Rabi<ll'z~1 dom w r. ló26 przez Marcin<l Roil1skiego 
od Kilin\l:1 Clwrchllly, sukiennikn, nnbyty; 

d:11ej elOIl1 w r. 1626 przez Stanislnwa lmindkę od Mi-
kolaja Rzytka zakupiony mic;dzy domall1i Pa peruszki 
i Szalnczki; 

dnle.i cztery przy sobie leżC\ce domy: Matysa Łowiguza, 
Piotrn T(:1c1la, a od r. ]ó26 K<lspra Onata g<lrJlC<lrza, Doroty 
nzialaczki, a od r. 1623 .lana 8ureg-o i wreszcie Łukasza 
Oląbika. 

Choć się prawdopodobnie ani polowy przy ulicy na
górnej nie c!opatrzyliśmy dO\1lów, to jednak naliczyliśmy ich 
18. Ze znś ulica ta nic byla długą wnioskować należy. że 
i~ik wszędzie tak i tu, domki szczylem do Illic:; zwrócone, 
były wązkic, zwykle tylko drzwi i ,iet1no okno ku ulicy 
posiadąjące. 

DOlllysl ten popiera tn okoliczność, że jeszcze przed 
wielkill1 IV r. IRG7 pożarcni lIa tejże, wówczns żydowską lu"· 
rÓŻan'! zwnnej nlic~·, lakie się zl1niclow<lły budyneczki. 

c. Ulica, allw drog;a/w d\Voro\Vi, dziś "lam/wwą Illial" zwana. 

Odk,!d stary dwór tllte,iszy w piękn~'m palacu się od
rodzi/. Z<lrZIICOllO nazwę .. ulica ku dworowi", a ukuto nazWę 
.. ulica z:\InJ«)wa". Ulica ta w wieku 17-YI1l wychodzi la tak 
s;ltno . .ink i dziś wychodzi , z południowej polnei rynku, hliz
ko poluclnio\\'o zaclIodniego \l;J rożnika rynku i wiodła w po
Il!dniow~'m kierunku, w stronę dworu. 

J wówczas .. ink i dziś. prawie tylko po zachodniej 
stronic nlicy kil dworowi stnly domy. O micszb{lcaclI tej 
liliO' e7.~·tanw w r. lfilfi: 

.. Stan,!wszy przed urzędem wyżej mianowanym (wó.i
.. (owskirn) IIInlżol1ka niekiedy .lana Spiewaka, uczciwa Zo
.. fia. lIa tCII czas malionka lIczciwcg-o flbżcja, rzec7.0neg-o 
.. Kielhas:I, tak wyże.i pOlTlienionn Zofia z porad,\ przyjnciól 
,.swych i z przyzwoleniem tegóż małżonka swego ... dobro-



"wolnie zewata, że dala, przedab i powzdała i zapisać kil
"zala plac, dom i ogród uczciwemu P. Urbanowi Kulce i mat
"żonce jego Małgorzacie czasy ustawiczuenli, który plac 
"i dOIl1 na nim leży ku dworowi, z kOlka, wedle drogi id:!ce,i 
"ku Maciejewu, a wedle placu i domu Mixiny. 

Za aktem tYIl1 zaraz następuje drugi, IV którym IV ten 
sal11, co Kiełbasilla, sposób Pielruszyna ten sam dom Kulce 
PrzclJisuje. 

I'ierwszy przeto dOI11 od, dworu należal do Urbana 
KUlki, drugi, gdzie kościól ewangelicki, do Mixiny. Kulka 
cież natychlTliast dom ,narol.nikowy z Anną Pietruszyną na 
jakiś il1ny dom zamieni!. Pietruszyna więc stała się tu pier
Wszego dpmu właścicielką. 

Trzecim z rzędu domem byl tu dom szpitalny, a czwar
ty dom lIależał do Pawła Zająca. 

NaprzeCIw kościoła Sw. Jakóba, gdzie dziś domy pani 
Zaluskiej nr. 37 i 38, sprzeda! w r. 16J 6 Adam Lasek dom 
Błażejowi Karliści" między dqmami Jana Kucharza i Stani
sława Gilik,l. Z ostatnim graniczyła Anna Kruczkowa, sl(ll
pi wszy w r. 161i:l potomków Jakóba BoiI'lskiego, z tą znów 
Sturglik. 

Więcej nazwisk właścicieli domów przy ulicy ku dwo
rOwi nie przyniosły nam akta woitowskie. 

f. Ulica kościelIla. 

Ulica kościelna nie zJ1Iienila swej nazwy, ale znacznie 
jest dziś krótszą, jak byla dawniej. Dawniej bowiem, aż do 
pOłowy 18-go stulecia, wychodząc z wsclIodnio-poludnio
\VegO narożniku rynku, przechodziła po 7,a kościołem Sw. 
Jakóba i ciągnęła się w południowym kierunku równolegle 
z ulicą ku dworowi tak, jak i ta, daleko. 

Ody ulica ku dworowi tylko z zachodniej strony była 
Zabudowaną, ulica kościelna tylko po swej wschodniej stro
nie Illiała dOITlY. Zako(lczyła ją zaś od strony dworu droga 
do kościoła Św. Pawła i do stawu Sw. Paweiskiego (dziś 
h" Bugaj) prowadząca. 

Nadmienić jednak należy, że dawniejsza część ulicy 
kościelnej. od kościob począwszy ku południowemu kO(lco
\Vi, bYła dalej \V tyl ku stawowi Sw. Paweiskiemu posunię-



222 

(,l i budynki nie staly też na niej w prostej linii, lecz domY 
mieszkalne b~'ly lIaprzóu wysunit;te, a JIlielcuchy blizko wo,
uy zbuuowane. 

Po za wSPOl11niallCl dro~,\ ku rynkowi b~'! llajpierW 
plac "r'arIJierski'·. Za tyl11że zaś Wo.iciecll I )upski, Jlosiad.,d 
Illielcuch. Z tym znów ~ralliczył Jliewierny Szymon, żyd, 
który w r. 1612 ou Mikola.ia Mlynarza UOJ11 zakupił. Z ży
ucm s'lsiadował od r, 1626, od Janka Bednarza uom Ilabyw-
5Z\', ksiądz Łukasz N\alolliusz, pleball JIli!oslawsld. Po za 
plebaneJll Illial WłaSIlOŚĆ Tomasz Pierdoła, a po za ni,! była 
"Pasterniea", czyli UOI11, rniejskirn pasterzom z dawna słu

Ż,\cy. 

Wprost poza kościo!eln było ,,tJlcbaI'lstwo", prawdo
podobnie pogorzałe, kiedy ks. Maloniusz gdzieindzie,i dom 
sobie kupil. Po Z'l IJlebal'lstwem by! elom I)alcera O!owi(l
skiego, a dalej ogród mielemza. 

K to dalsze dOl11y posiada!, akta lIie wykazuj,!. 

g. "lvIit;dz.\' drogalIIi". 

Ulica ku dworowi i kościelna, maj,!e po przeciwnyell 
tylko strolwch domy rnieszkalne, pierwsza, jak już wy
łuszczono, po swe.i zachodniej, a urtlga po wscltodnie,i, sta
Ilowily pOllielqd .iedn,! tylko ulict;, w które.i środku wznosił 
się kośeio! św . .lakóba; do tego zaś z slrollY południowe.i. 
ku dworowi, przytułi/a się szkola kośeiol,l św. J,ll<óba 
i szpital, a do tyelI jeszcze jeden dom prywatny z ogrodeln. 
'I CIIŻL: by/ ",Iasllości'l potoll1ków .Jana Ożgi, a od r. 1606 
franciszka Hoil'lskiego, krawca. W r. J611tl nabył go .JilJ1 

Spiewak, a w r. l(ll7 już ~o od Błażeja Kielbasy Wojciech 
I ~culIarz kJlpii. 

ł )0111 ten odgr,llliczala .,uroga do stawu św. Pawia"~ 
1~r<)W'luz'lca. k1óra 1Ilict; kościclll'l przerzYII,1ł,I, lecz lIie 
\i.iadolllo, II' któreiII miejscu. 

/1. Ulim /II/(/O/TIII, dzi.~ 8rl'lIIs/(i! ZI\'III1I1. 

Ulict; lladolll,1 lIazywaj,1 uziś śrcJlIsk'l. N,lzwa swra 
by1a bardzo stósoWII,l, !Jo Jlliea II,HJollla rzeczywiście, w po
rówllalliu z rYllkielll i z rÓWIIolegie z lIi'l, (lO WSCllOullic.i .i cj 

strollie ei'lgll:IC,l sit; ulieą k\l dworowi, na uole leży. Obecna 
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Z<lŚ jej nazw<l ,.ulica śremskn" jest nąilJiestóso\Vnie.isz~, IJIJ 
przecież, gdy się z niej chce jechać do Srelllu na Srollę. 
trzeba skręcić w ulicę pozna(lslq, <l gdy na Brodowo \\' uli
cę lIa Maciejewo wiodąq. 

Ulica nadoilla ciągm;la się od drogi na Maciejewo, a;i. 
do lIag-ómej ulicy, ciąg jej zaś dalszy do pozna(lSi<iej IIlicy 
zwano, jak już przy ulicy poznMlskiej nadmieniclisl1I)', 
"urog'l w tylach rynkowych na ulicę nagórną idącą '; . 

Na ulicy nadolne.i dosyć często majątki w obce prze
chodzi/y ręce, pomilllo to nie[Jodobno oznaczyć, gdzie któ
ry z pOI1liżej nazwanych mies4a.1 obywateli. . 

Czytamy tylko, że przy drodze z ulicy nadolnej na ry
lIek idącej, a \\:ięc przy drodze, któq przy sprzedażacll 

\': rynku uliczką "na dół prowadząc'l" tytulo\vano, mial 
Maciej Rorowy. a oel r. 1(,20 Bartosz Młynarz pusty noroż
lIy plac. 1)0 tego dotykal plac Przytuly, który przed r. 160.:1 
do Rocl1a l:3eelnarza należaj. Z tym znów graniczy! Ado111 
Kwiatuszka. z Kwiatllszk'l Krl.yszto f flak, a od r. 1618 .bll 
Głąb. POll1iC;dzy ostatn~\ll, a 1IIiczl«l, z ulicy nadolnej lIa 
lilicę k li d worowi prowad Z,ICll I wan Wojciech. 

Na lIieoznaCZOlle\1l tu bliżej Iniejscu spotyk:l\ny w ro
ku 1615 dom Taratyellly, przy nim zaś był dom Adall1a 
Skorupki, młynarza, <l od r. 1(,15 Błażeja Kiełbasy, dale.; 
elom GawIa Bednarza, dorn Anlły Pietruszyny, a od r. 161h 
lirkllla Kulki. dalej dom Sta\1isł;l\vQ [);.Hanka, dom SerwillY· 
a ocl r. !(,24 Marcinkowieza, a wreszcie lł1ajClllość CZ:lplów. 

\V illnem znów miejSCU spotykamy posiadłość Jakob;1 
Ołownego. z tymże graniczył ,bil KucJIarz, ałe go w r. 1621 
s'1siali Oł()wn~' skupił; z tymże sqsiaelował Orzegórz Łojek. 
[liekarz. d,I1ej był dom Małgorzaty r3l1rllik; przy tymże Ic
%ał plac Gorazda: przy \1:1\1 \lli;)ła Jaelwig;;) Tłuścikow<I dOilI. 
Od spadkobierców Macieja Szukały zakllpiony. Z 1<1 ZII(l\\,\1 

RraniCl.ył Stanisław Szotełc Po S"otkll był do r. ló20 Stalli
si;)\\! Namysl, a IIastt;:pnie .l mg;a PłóciclI'ik tegIJ d01111ł wbś
cielciem. Z tYlllże wów ~rallic;t.ył \Valcllty Mędogral. 

Wielk<I ilość, bo OŚIIl. posiadlości, przy sobie leżąc';ch. 
lIaprowauza lias dOlllysł, że t;lkowc po zaclIodlłiej strolłie 

Ulicy, między drogą Ila Maciejewo, a obecllelll PaCaIlOWell1, 
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gdzie i dz·iś wic;ce.i, jak po wschodniej stronie, stoi dO\l1ów, 
si(;: zll:.J.idowaly. 

LII(l\V guzieilluziej zau wa~" lIny domy i [lIac" : I3I~żegO. 

I'awla J)rClpiwilk<l, ił po r. 162.3 Marc:na Pączosznika z I'oz
nallia, uale.i ./'lI1a WęuzirnncllY i wreszcie \,I%jciec:lla N!riI
gaIki. 

Przy Jlowyższych domach by!y nietylko ogrody, ale 
i łąki, z czego także wnioskować należy, że i le Jlosiad/ośc i , 
j,!I< i powyżej wyszczeg'ólll:ol1e, po zachodnie.i stroIlic ulicy 
Nadolne.i, prawuopouobnie blisko (/rogi IW Maciejewo, Icż,tly. 

I mów w innem miejscu staly trzy (/0111 y : I(olczyny, 
Stanisław Naskręta, a od r. j(l.?::; Mateusza Postawy i wresZ
cie Ambrożego. 

Oclzieinclziej leżały [lrzy sobic trzy ogrody: Marzcie\\'
skieg'o, Jakóba 130ciana, a od r. Hl.? 1 Grzegorza Ole.inil<Cl 
i wreszcie Szepielaka. 

I znów gdzicilldziej nasuwa 113111 się pod oczy plac Sta
liisława 130szkowskiego. elom z ogrodelTl IJawJa IJurnik:l, 
og'rócl Piekielnik:.J, dOIll do Marzelewskiego, lIaslęptLt: do Ko
ścioł,\ S-gO Pawia, a od r. 1619 do Macieja CZ<lrllego, kowa
l<. na leŻąc~'. ogród i IV reszcie tra WII ik lTIiejski. 

Okoliczność. że m\zw,i "l'aC<lIlOwo" lJig'dzie w al<tacll 
wc>jtowskich, alli bUJ'ln:strzowskicll lIie jest wSPOlnlliall~l, że 
dalej trawIlik Illiejski [JrZY ulicy nac/olnej jest wyl1lienionYlll, 
a po za dzisiejszem Pacanowelll leżeć l11L1sia!, n<JSIIIVa naJfI 
wIliosek, że w 18-em stuleciu nazwa "P,\canowo" jeszcze lIie 
istlliala, a leżelce przy I)~\canowie dOI11Y i og'rody UO ulicY 
Nadolnej zaliczane bywa!y. Za dOlllyslem tym i to przel11a-
\Vi,l, że przy ulicy Nmlolllej spotkaliśmy 37 posiadłości, 
a przecież splltkaliśrny tylko te. co w przeciiUl:u 25 lat (1601 
UD 1(21), willlle n;ce przechouzi!y, Inoże wiGc alli połoWY 
maj<\teczków n:e dostrzegliśmy, a gdzieby siG lIa sal11e.i Na
dolne.i ulicy 74 domy, OgTOt!y itd. pOl11icścił~'! POl\1ieściłY 
siG zaś 1:ltWO, gdy Pacanów do ulicy Nadolnej zaliczano. 

Spotykal11Y leż, czego pomin'lć nie możemy, trzy do
Illr w tyle, ku Nadolne.i ulicy "leżące". Byly to dOIl1Y Ma
cieja Rabiegi, Adal11a KwiatucIty. od r. 1(>lti Wo.icieclla 13ar
gida. a od r. 16.?6 Wojciecha f3reissy. 1)0 111 Y te staly praw-
dopouobllie przy uliczce zrylIku lIa Nadolll;\ ul:cc; wioc/ijCcj, 
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i) Muóejcll'o. 

Ilrou.ck II~I JVbcicje\\ic, a ul. isicjsl.Y SialI II' paJaco
WYIII u,;ruu.l.ie, dustarczal wiele wody, a ta woda ZIlaczlly 
kil l3. tJiątkuwu 1l1ial<! spauek. Ujt;ta zaś groblall1i i regulu
Ilalla upustami silncllIi, dla rozlTlaitych rzel11iósl wielce po
żytccznym stawała się rnotorell1. To t eż chętn ; e lu rozmaici 
osiZldali przeusiębiurcy, w znacznej części Niemcy, którzy 
i dziś tutaj liczb'l i przedsiębiorczością się odznaczają. 

t\,lZW<1 Macie.iewu pocllodzi, r żecz widoczna, od imic
nia Inęzkiego, kto by! prl.t. cież tYIII Maciejell1, którego imię 

lIazwy telTlu przedmieściu Milosławia udzielilo, nikt nie wie. 
HYł to InOŻC jaki Sukiennik, albo jaki ll1łynarz Maciej, który 
nie miał jeszcze nazwiska, ale jako znakomitość w swym 
zawodzi c wsławit SW,I osadę i ocl jego nazwano ją imienia . 

NólZWę Macicjewo spotykall1Y w naszych aktaclI do
Piero w r. 1574, ale to dla tego tylko, że starszych akt nie 
Jn'liny. W r. 1574 czytamy wyr<lżnie: "l(esignatio agri pru
vidi viri Uroll1ek suburbani in Mnciejewo", czyli po polsku: 
.. Wzdanie roli przezornego nlęża Oronlka, mieszczanina 
z przedmieścia Maciejewo". O przedmieściu, ale nienazwa
llem, spotykamy już też w r. 1570 lIastęllująq wzmiankę: 

,J31asius resignavit UOlllllll1 in slIlJurlJio," czyli po polsku: 
,,[3ł<lżej wzda! dOili l1a przedmieściu". Że zaś w owym czasil 
nigdzie o innern pr zedmieściu nie ma żadnej notatki, przy
Puszczamy, że i tu o Maciejewie by ta mowa . 

. bk s ię zaś dziś Maciejewo nie łączy bezpośrednio 
z rni:lstern, tak się i dawn:ej nie łączyło. Oddzielały je role 
i ogrody. Jednakże w Hj-em i lI-em stuleciu leżały tu dOlny 
Po obydwóch stronncli drogi, ,l dziś leżą tylko po północnej . 
(Jdzie dziś \V palacowym ogrodzie szparagarnia, na ścieśnio
lI(.n1 stawem i żwirówką kLnic byl<l jeszcze nie 50 lat temu 
(;sada i karczma Falgego. S. p. Seweryn hl'. Mielżyński prze
siedlił go jedn,lkże n<l miejsce, guzie dziś po za żelazną ko
ILj~\ IT1a.iąteczek p. Nownka, dajnc mu tamże wiele więcej 
i wicie lepszej, bo w znaczne.f części z bardzo dobrych łąk 
~ ię skladaj'lcej roli. Maciejewo stare zmieniło się wielce. 

T)rog:1 z Illiasta na Maciejewo niezupełnie w tym sa
n l ~'1)1 co dzisiejsza. sz/n kierunku! Odbiegala zaraz za ro
wenl, przy którym dziś figura S. J <lila stoi, ku południu 

15 
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i znów lukiem przez obecny park pałacowy na zbudowaną 
później żwirówkę, gdzie staw do niej dochodzi, ku Macieje
wu skręcała. 

Pomiędzy latami 1570, a 1591 zauważyliśmy na Ma
ciejewie następujących właścicieli domów. Najpierw w r. 
1570 sprzedał Błażej Wolny dom Szymonowi Sukiennikowi 
między domem Piotra figulusa garncarza, a szpitaleJJ1, 
dalej' Magdalena W cis!o także sprzedała dom w f. 1576 
między Janem Szewcem, a Szymonem Czwietem. Dalej 
spotykamy w r. 1576 i 1580 cztery domy przy sobie, a mia
nowicie domy franciszka Wilka, Ambrożego Witka, a od 
r. 1576 Gromackiego, dalej Małgorzaty Brykczcj . i Jana 
(ioJibrody. 

Na końcu Maciejewa (in fine) by! z jednej stronY 
drogi dom Doroty Grzybowskiej, a od r. 1579, Macieja 
ŁOjka, a po za tym dom Magdaleny Wcislo; z drugiej zaS 
strony drogi spotykamy w r. 1591 WOjciecha Brykczego. 
WOjciech Brykczy posiadał tu nadto trzy ogrody. Dwa 
z nich leżały między miastem a Maciejewem nad · drogą, 

a między niemi był ogród Katarzyny Kolod ziejki, a od 
r. 1590 Sebastyana Szewca. Trzeci ogród Brykczego leżal 
w dzisiejszym ogrodzie pałacowym między ogrodem jego 
siostry, a "Bródkiem". Ogród ten kupił w r. 1591 Bartło
miej Wilczek. 

W latach znów 1601 do 1625 niektóre domy często, 
innne znów wcale tu nie zmieniały palla, niepodobną jest 
więc oznaczyć właścicieli i podamy ich tylko niektóryell bel, 
zadecydowania, w którem miejscu mieli majętność. 

Na Maciejewie mieszkal i wów czas J <ITI Krawiec, 
franciszek Pilarz, a od r. 1609 franciszek MYŚliwiec, iJla
czej Psiarą zwany, dalej Jan Sypie(l, Paskowa Anna, a od 
r. 162.3 Błażej Kiełbasa, a wreszcie Janusz. Na za chodni!11 
k (lik u , zamieszkałej i dziś jeszcze stronie, znajdujemy Oli' 

stępujący szereg sąsiadujących z sobą domów i ogrodów: 
Ogród Zofii Organiścianki, a od r. 1609 Bartosza Jeżeli" 
skiego, (rnniejwięcei, gdzie dziś rola Dorowego przy żela
znej kolej), dalej dom Wojciecha ~Iabego, zięcia frandsZ~~ 
Duszy. dom Sturgla, od r. 1613 PiOtra Melkl, a od r. J6~ . 
.lana Labikróla, a wreszcie od r. 1624 Wojciecha SroKI, 
plóciennika, dalej dom Jana Osełki z WiJlllogóry, dom WOJ" 
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c:ccila [3uty, dOIl1 Jana Cieśli, od r. 1602 Marka Plóciellnika, 
PawIowej Sturglawy, od r. l(ll3 Jana Melki, a od r. 1620 
JalJa I'lóciennika, ualej (jOIll ewy Podwiaszczanki, Papiefl\i
ezką zwanej, dalej dom Gnata, a od r. 1612 Andrzeja z Ło
wencic, później Chlebowsk;ego, a od r. 1624 Marcina 
Strzelca, a \>,Teszcie dom franciszka Myśliwca, czyli Psiary, 
darowany mu przez dziedzica Mikołaja Górskiego. 

\Ą' innem znów lIliejscu znajdujemy w r. 1603 dom 
Plsiorowskiego po WOjciechu Bucie i Ewy PapierniczkJ po 
Li'zannie F'IÓciellniczce. 

Nadto były tli rozl11aite place pusle i wiele ogrodów, 
11. p. ogród Sołtyski i ogród Piekielnika. 

kl. Mielcuchy. 

Pragnąc doldadny, ile s:ę da, nakreślić obraz Mi/osla
wia w latach 1600 do 1626 i położenie mieICuchow uwyda
tnimy. 

MielcLichów nie możemy szukać w środku miasia, bo 
miasto leży na wzgórzach, a więc głębokie tu trzeba kopać 
studnie, w których często brak wody, a nadto wiele one 
\v sobie organicznych mieści części. 

Mielcuchy przeważnie tu się nad stawem Sw. PaweI
skim i nad łąkami na północ tegoż, ku drodze gorzyckiej, 
zagęściły . Stały nad wodą skupione, na zginającej się linii, 
o ; le brzeg wody się zginał i kręcił. Na łąkach wykopano 
Illialkic studnie i sadzawki, dosyć dostarczające wody. Po 
S:luz<lwkacli tych widoczne dziś jeszcze trzciną zarośnięte 

uOly. 

(Idy jednvm warzenie piwa się opłaciło, starali się 

~,a r;]Z illIIi tę gałąź dochodu wyzyskiwać. Budowano przeto 
lJa wscli oulliej stronie Miloslawia tak gęste mielcuchy, że 

nawet ulica pomiGdzy niemi, .. drogą między mielcllchami" 
~,\>,·;lfla. powstała. 

Cldy Z:l ulic,\ kościelJl<\ pójdziemy od poludniowego
'.·: scllodll ku zaclloclniej-póll1ocy spotykamy : 

I . .lalla, ił raczej Janusza Mielcarza Paliskiego, a od 
r, 1607 także Walentego Mielcarzil, który w połowicy rniel
ellcha warzyli piwo. 

15· 
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2. WOjciecha Dupkę, także Dupskim zwa nego. 
W. Dupski dokupił w r. 1613 od Błażeja K<.l/lusty drugie pól 
mielcucha. 

3. Między Januszem, a ogrodem owczarSKim, przy 
ogródku dziś do czworaków pałacowych nalc;i,ącyrll, Ilosiadal 
Maciej Dupka mielcuch, 

4. Także nad stawem Sw, Pawelskirn był rnielcuc)1 
Zoiii Organiścil\ski, który w r. 1609 stal się wl<lsnością 

Bartosza Jeżewskiego, a w r. 1613, Krysztofa Krzyżana, 

Krzyżan dokupil nadto w r. 1617 plac pusty przy swym 
mielcuchu, celem powiększeni<.l go, lub zbudowan:<1 nowego 
mielcucha. 

Z mie[cuchem Krzyżana graniczyły mielcuchy : 

5, Staszka, czyli Stanisława Serojadka, a od r. 1622 
Anny Gurowy i 

6, Piotra Rolki, a od r. 1621 jego synów, 

7. Mielcuch Musiełka dotykal do mie[cucha Organi
ścianki, a drugą stroną do Krzyżan<l i zachodził w tyłY 
rynkowe. 

8, Piotra Kłoniła, burmistrza, polowica mielcucha le
żała po drugiej stronie Krzyżanowego, <.lle w kierunku za
chodnio-północnym pod wzgórzem, Połowica ta przesz/a 
w r, 1618 na własność Walentego Corneliusza, a w r. i621 
J akóba Mielcarza. 

9. W r. 1G19 przeszła druga powyższego mielcucha 
połowica w ręce Macie,ia Kłosiła. 

10. Mielcuch Stanisława Kęsego znajdował się po za 
dotykającą do rynku częścią ulicy kościelnej, albo po za 
rynkiem, po wschodniej jego, rozumie się stronie. W r. I G20 
kupil go Wawrzyniec fortuna. 

i1, Natomiast pól mielcllcha Uromackiej, a od r. 16J8 
Mikolaja, młynarza pal\skiego, więccj znów na południe 
przy stawie Sw. Paweiskim bylo zbudowane. 

12, Druga połowica poprz8dniego należata do PaW/n 
\Vędzimuszki. 

Przy poprzednim mielcuchu by/y mielcuchy : 

13, Bartosza Bartlika i 

14, Zagabaly. 
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15. W ty/ach rynkowych ,przy mieIcuchu Musie/ka, 
by/ mielcuch Mikołaja Bociana, a od r. 1615 Prokopa 
Nosalika. 

16. MieIcuch Rocha, później Rochowicza, a od r. 1621 
Balcera Glowińskiego także się tu gdzieś znajdował. 

W tyłach rynkowych, blizko ulicy pyzdrskiej były 
tnielcuchy: 

J7. \Vojciecha Narożnego, a od r. J616 Piona ReszkI. 
18. Głąba, . 
19. ProkoP<l Nosalika, 
20. Bartosza l3artlika. 
2 J. And rzeja Lapiczka, 
22. Błażeja Trojana, 
23. J<lna Niedzieli, 
24. I3nrtosza Chlebowskiego, 
25 . .lakóba Siechy, 
26. Ad<llll<l, później A IId rzeja Soltysowicza, a od 

r. JóllS WOjciecll<l Szotka. 
'IN pólnocnycII t~f lach rynkowych spotkaliślllY 

IIlil:IIIC!Jy: 
27. Kaspra Trestki, a od r. 162.3 .Jana Kucharza, 
2S. Urbana Trestki, 
29. Zagabały (drugi mielcuch), 
.30. Piwka, od r. 1625 Krzyżana, i także od r. 1625 Bar

los/.;\ Wloczyka. 
1<:L1 Maciejewu, prawdopodobnie blisko drogi z miasta 

<lo Macieiewa były dwa lIIielcuchy, a mianowicie: 
:, I. r~orowego i 
.:l2. Ba rtoszd Siechy. 
Uuzie le;i,al rnielcuch Piotra Krupki. a od r. 1609 Bar

los7.<l (Jwizdajd i sąsiddu,incy z nim llIiełcllch 

,1.1 11<11'tOS7.<1 ZIarnalIego lIie podobną oznaczyć . 
. ;4. MiciclICli zaś WO,iciccha KWdpiclw. a później Sta

si'\ka. Pdl'lskiego rnielcarza. leżal także nad stawem Sw. Pa
IVelskim, 

35, MielcuclI, do dworu należący, znajdowal się aż do 
czasu wyhudowania nd folwarku pańskim dziś Bugajen. 
%\Van)'m, gorzelni. gdzie i piwo warzono, na wschodniel 
s1rollic stawu Sw, PaweIskiego, blisko drogi, gdzie dziś dom, 
dotąd starYl11 browarem mianowany. 
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Z). Drogi. 

Chcąc dokładnie wyzyskać akta wójtowskie i burmi
strzowskie, przytaczamy także wspomniane w nich drogi. 

Podlug zestawienia autor8 Kodeksu Dyplomatyczllego 
Wielkopolskiego przechodzil przez Srodę i przez Miloslaw 
przed r. 1400 trakt główny z Poznania lIa Pyzdr~', KGnill, 
Kolo do Łęczycy. Że zaś przez Pyzdry biegi inny trakt 
glówny z Torunia w prostym prawie kierunku do Wrocła
wia, dla Milosławia Pozllar\ i Pyzdry by/v przed r. 1400 
g-tówllemi punktami wyjścia w podróżael\ w świat daleki. 
Jeśli przecież nndmienialllY, że miasteczko nnsze jedcn tylko 
trakt głównyprzecinal, to okoliczność ta uie zawiera hyni1.i
mnie.i twierdzenia, by Miloslaw nic mial mieć więcej dróg 
do kornunikowania się z światem; byly to jednakże drogi 
mniejszego miejscowego znaczenia. 

O trakcie, \V Kodeksie Dyplomatycznym wykazanym, 
akta tutejsze liczne mieszczil \V sobie wzmianki. vzę~ć legI) 
!. Miłoslawia do Poznania ZOW;i) drogi) do Pow3nia. albo 
wielką drog,l do Poznania, (Via magn;\ ducens iu Posna
niam). Wycliodzi zaś takowa z ulicy poz"'1I1skiej. Część 
drugą. z lilie:; pyzdrskie,i wychodzi)Ci) rnianu,iq drogą pyz
drską· 

Oprócz powvższcgo traktu wykazują ~kt~ 1l1icjsl(ic 
,il'szcze .. droRę wiclką idącą do Noweg-o Mi~st~". t;lkie 
drogi) .• królewską" zwaną, (Vin regi~ i .,Novam civitatclTi"). 

Notatki pow~'ższe udow:1dniaji). iż jnk dziś Illai1IY 
tr<lkty fiskalne. tak i w XVI. stuleciu był~' u II;\S dl'()g-i 
królewskie, to salTlo zT1<1czenie ma.iC1ce. 

W drugiej linii spotykamy lu drogi .. [1uhlicznc": do 
t8kich Z<1Ś w pierwszej linii drogę do M<Jciejcwa (Vi;] pllblicn 
in Macieiewo) zaliczyć należy. 

Częściej !;]kże wspominal1q jest ,.drogfl petczy(\ska" 
t<lkże "drogą glębokq " ku PelczYllowi \VV[1isywana. Dla 
czego miano .,głębokie,i" Ilosiła l1icwiadoll1O. Droga ta b~'la 
też ,iuż prawdopodobnie W()WCZflS luólewsk[j. czVli po l1:1Sze
ml1 fiskalną, ,iak nią i dziśies!. ho do Nieszawv po sól 
i w KlIi~wy nii) jeżdżono. Do micjscowości (yctl hliżc,ihy 
bylo .jechać na Kębtowo. ale droga do Kt;hlow;\ hvła podrzę
dniejszq i w czasach pll1sków h<1rdzo niedohrą. Ani teŻ 
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Jednej, rzecz dziwna, nie znajdujemy o niej w aktach 
wzmianki. 

Bardzo także używaną byla droga do Sw. Paweiskiego 
stawu, a w dalszym ciągu do Kozubca, dziś także charakter 
traktu fiskalnego posiadająca. 

Spotykamy też "drogę do Winnogóry", przypuszcza
my wszelako, iż to jest część traktu z Poznania. 

"Drogę padle sadu pańskiego" mianowano tu prawdo
POdobnie jakąś nieznan<\ już dziś drogę, która między ogro
dami miejskiemi, dziś południową częścią parku, gazll> 
Szkółka drzewek owocowych i stara szkółka, czyli szpara
!rarnia, a międ zy sadem, bliżej palacu leżącym i dziś jeszcze 
wśród drzew parkowych kilku staremi gruszamI markowa
nYm, przechodzi/a. 

Za dzisiejszym parkiem byla droga średzka, która 
z dzisiejszej żwirówki, gdzie klomb świerków przed borkiem 
b. piątkowskim, zbaczając, kolo zapadającej w ziemię 
iigury, przez dzisiejszą żelazną kolej, a w dalszym ciągu ' 
nad parkiem przechodząc, przy mieszkaniu gorzelnika do 
I]OWol11ie,iskiego traktu wpadała . 

.. Ihog,] do glinek garncarskich" tytułowano drogę dziś 
!.lo [(Udek wiodącą. Nad tą drogą leży lasek dziś jeszcze 
Xlillkami mianowany . 

. ,Drogą. idącą ku laskom" to dzisiejsza droga ku 
bażanterni. . 

. ,.!)roga. któr<l idl.ie lIliędzy mielcuchy" i dz.iś jeszcze 
Istnieje, choć nie Ina tei nazwy. bo zaginęły mielcuchy. Jest 
to drÓŻka polna lIa roli prOboszczowskiej, tuż za miastem 
Oli drogi gorZ}'ckiei \V pole ku Rugnjowi idąca . 

.. I )roga, która bież~' do nowego stawku" i dziś w lem 
SalllClll jest IlIie,isclI .<1 ll<lZyW<I się drogą na młynik. 
. ..Droga do cegielni", to dzisiejSZY ganek od drogi 
~red/kici. dzi ś od brzeziny \V końcu ogrodu paTacowego, do 
~1V ; erko\\'cRo IClsku Prl,y krzyżu wiodący . 

.. Vi'i Cl1llS in bora 111 ", droga idi]ca do born, to dzisiejsza 
i{r'llIic7.ka lIli ędzy rroboszczowskiemi, a b. piątkowskiemi 
POlallli. ,ilbo tcż trald do Nowcgo Miasta. 

(idzichy by la droga na "Slllolne do!y" wiodąca. hliżej 
()I. llaczvć lIic IIIOŻC llIV, wiemy bowiem tylko, iż smolne doły 
lIa Macicjewie się znajdowały. 
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,,"rog~ kil SoslIowic\''' --- lo dróżka IlIż l~ Illiastenl, 
1([; Macic,iewII dziś 'I. żwirówki ucIJodz'lca i Jl8d stodołami 
i pod i,ełazJ1ą kole,iq cło opomicy proweJclząca . 

.. Ilroga na nórki" id'lca b\'b także na MaCle.1ewic. 
Obok tY'ch dróg puhliczllvch, krlJlJllnikacyinychi. W.\'

ka:wj'l akta wóitowskie \vielc drożyli, tylko do miejscowe,i 
kOrTIunikacvi slużąc\,cll i dr()7,~'1l pr~'\I'atll:vcli. n. p .. ,drog''' 
poelle Sterhan'l. kowal,," ... drog:1. która idzie prze~, [1o$Z

kowskiego" ... droga ku \\'~'jazd()wi z IlIieJcllclla WOjciecha 
Szotl,~" i t. d. 

m). Wod,\' IV !afach JWJ do Jli21i 

Stawów większvch 7 ilkt~1 llIiejskic 1I~1111 rrzcknl1,i'l. 
a mi,lIIowicie: 

1. .SI,,\\' :';w. Paweiski". gdzie dziś laka oel Rllgaill ai 
c!o grohli ku Iwżnnterni i <10 grobli "ac! szelllerówlq. 

2 ... Staw wielki". gcłzie dziś nO\\-'o zalożone stawy lIa 
zachocilliej i południowei stronie bażanterll i . 

3 ... Szilrnrówk~l", dziś Szclll:Js()wlq zwallo 
i blota po naci gro!JI;\, po której się z l1uj:(ajll clo 
,jedzie. iłŻ do Glinek. 

st.,\\'ck 
R\\dek 

4. ,.Staw nowy", clziś st.-lIvki Młynkiem ZW"I1(,. IlI) za 
fol\\'il rkicm proboszczowski 111. Popicia mi;]. 

5 .. Staw l11iejski". g-dzie dziś lI:llcżi)ce c10 nOl11inilif1l 
kapllśniki Ila g-rulIl<lch l11ic,iskich. 

6. "Staw Rrvkcego". ?:(1i:ic dziś lak;\ !JOTOIVCg-O 0r1." 
opnnvcy. 

7. "Staw Pi;!tko\V~ki: ' dziś laki hi;il(ófliiltk()\\,~;łdc pod 
winnogórskiemi górami. czyli IJod winnicą. 

Staw ten rochoclzi z pocz;]tku XVI. stulecia. W r. bo
wiem ł 511 zatwierd7,a Kapitula pozna(lska dane przeZ 
Ks. Biskup" .1,1118 nllbra(lskicgo. Piotrowi nórskiemu. cJzie
dzicowi Milo,lawia pozwolenie założenia tego stawu pod 
\V"runkami wszel"ko, że IlIdziom w'llllogórskilTl wolllo !Jedzie 
poić tamże byclło i wolno bt;dzie \V~'cillać U;] dohrach milo
sl:l\\lskich krze, pojedY(lczo rOSIlace IW ołoty. By zapo
hiedz mylnym trad~'c\'oln. że ten staw kiedyś clo Winno(!órl' 
należ;)!. doclajelll\'. ii. KaflitlII;] flozna(lska wnaźllie o "im 
psze. iż siC; lIa c!o!lr;lell IlIihshw~kich zn:tjduje. ale gr,1"licY 
dóhr willl1og'ól·skich. ,iak się to i dziś clzie,je. dotyka. Winll o-
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góra naJcża1a WÓ\l'CZ~IS clo biskupstwa pow,II'lskiego, a n;m 
sir,' Ksiądz f1isku[J na %al()ż'~l1ie tego stawu {,godzil, zjechała 
tu wpierw komisy;!. sklada.iąca się z Ks, Ks, Kanoników 
Mikolaja OJeskicg-o i TOlllasza Oocznłkowskiego, i orzelda, 
Że staw tCII lIie j)I'zyll:csic dobrom winnog-órskllll żadnego 
uszczerbku, 

Char'-lktcl'ystycznclll jest objaśnienie ówczesnych sto
sunków gralliczllycll IV Polsce - dla czego je przytaczamy. 

St~lw ów już nie istnieje, n wiGc i [lrawo [lojenia by
el/a i wycinania cllrostu usta/o, nie odnoślłą ląkt; jeszcze 
cll.iś powszeclJllie stawem binłopiątkowskim nazywaj,\. 

Oprócz powyższych stawow przytaczaj<) akta wój
tuwskie kilka razy "bródek \v bliskości sadu pat'lskieg-o" 
i " brollek w bliskości Mnciejewa". Bródek tell. to dzisiej
Si:y sLl\v i l'lki. kanalami OSlISZOIIC. \II og-rodzie pałacowym. 

J Jalej czytamy o strudze pelczYI'lskiej, Ila której tak 
\"Ysol(~) bll,i<l~y wodne rośliny. że s ię w lIiej złodziej ukry
\\ al. f)ziś jest to slIcha hlka przy g-r.tnicy Palcl.~'na wzdłuż 
ról Illiejskich. a częściowo i dOlllitlialllych. 

\\1 illlle1l1 1l1iejscu jest 1l1owa .. o błocie. które zwą 

.. Bielawv", Sq to lIizkie pola po części do Kozubca i do 
f(lidek należące. wzdłuż granicy lIIiklIszewsk iej, a zllpetllie 
'v ostatlliciJ /atach drcllarni OSlIszone. 

\Vreszcie napotyk,lmy wZlniankt; II rowie. na któ
qiln były łaźnie i do którego dotykały ogrody, T~'JlI rowelTl 
jt·~t dzisiejsza Miloslawka. picJ'\\'otnie Szy\\'r'l zwan,). 
I'rzy nicldórycll IIliełcucll<Jch, lip. przy IIliełcllcllll Szo,ka. 
bYły wykopane do przytrzymywania wouy sadzawki. dziś 
blijnYl11 porostem trzciny się uwydatniające . 

Przy stawach jest miejscaJl1i l110wa o wierzchowis
hch i o grohlach. 

Z wspoJl1nianych stawów ;-1 dziś nie istniej,j , 
\V aktach wó.i!owskicll ilU ostatniej karcie lIwie-, 

CZniono: 

"PrzYI)aclki nieszczęsne Jla minstcczko Miłos/aw." 

Pomiędzy teJl1i zaś czytamy: 
"W r. 1594, naza,illtrz [lO Zwiastowaniu Błogoslawio

nej Maryi Panny. zerwalo się pięć stnwów,. to jest: \Viel
ki stnw, Szalllrówks, S. PaweJski , Brykcy i Piątkowski". 



234 

n. Zagllbione nazwy pól l t. d. z pod Miloslaw/a. 
E. Callier \I' .,powiecic pyzdrskirn" 'wypisuje z Jlie

og-Ioszonycr dotad drukil''I! akl ~r(\dzkich pyzdrskich po 
r. 1423 lIastępującą lIol1lenklaturę miejscową: 

.,GaĆ, K;HniellllY Rród, Tobolki, Szole.iewiec (Sule
jewiec), TrawIlik, SosfIuwica, Kawo;dele iJl quo jurn elIta 
adaquari elebe.nt (Kil \vllziele ?)" 

Z n;lZW tych tylko T(ilWllik i Sosnowicę w aktach tu
tejszych spotykarny. Tra\vllików IlIiejskich, za p::L\twisko 
dla bydła slużących. sp(}tkaliŚlll~1 parę. IJrzvloc zyliś lllY ;wś 
lL:. które leżaliy na kOlku IIliey Jladolllej, dzisiejszego r~a

canowa i przy Szubinkaell. 
Sosnowicą zwano wzgórzc, kiedyś prawdopodobnie 

Sl sśniną porośJlic;te, na którego hrzegu osada oprawcy siC; 
wZIIosi. 

Z wygotowane.i wszeli1kn w r. 1757 przez Kazimie
rZil MiklIckiego - "Cilrnermills CJranicialis GnstiJleJlsis, 
Geometrii jll ratus", mapy granic maj,\t!(ÓW, w okolicy Mi
Il'sla \Viii siC; znajdujć\cych, przekollujemy siG, że "Górą Gać" 
(J'vlOJlS Gać), czyli "Rociani,\ Górą" zwano na winnogór
skiem terytorvurn plaskie, dziś zag'aicniem pokryte \Vz~ó
Ize, po lewej strOlJie, gdy się na urodze z f3. Pi,\tkowa do 
Will110góry z lfIilosbwskiei grobli zjci,dl.'ł. 

,.I('lIlIienIJYIII hrc;dcllI", I1lialJoWallO hród przez Milo
sla\d;(,:, lakźe po lewej strollie grobli /. B. Pi ą tl\o"'<l kil 
\Villllogórzc Ilro\\,adz;\cc.i, Ilrzcz lJvdlo kicd,'ś w~' lle llta ·J1Y· 

Na!.\\·~ "Sulcjcwi cc" 1I0sily Willll,\ 11!;ICic;, obsadzoll c górY 
Willllcgórskic. 1'0 za tCIll'i poiedYI"tczc górki "Tcbolk,IIJ1i" 
t\lulowano. Naz\\'(,: wreszc ie ,.KaJ"\\oziele" (\V aldacll p~' z·· 
d~skich .. K;I\Voziclc". a pcdl",g Cdlicra ,.I(;lrwosicle"'!) 110-

silu \VillllrlgÓrskic pole przy drodze wiJlllogórskic.j do gl'a
lIic~' p(11 IIlieiskicIJ dochodz,\cc. 

I 'rzyroczoJlc przcro PrI.CZ C;J1licra. a jllż z,lgllbiollC 
I;;,Z\\~' pocIJod/.ily z okolic~' MihsLl\via, leC/. w zlIacZJlcj 
ut;ści WilIIIogóra bv je sobie Iii wLIsJlOŚć poczytać IlJOgla. 

Na!.\\· sl :II·SZycll. 11;1111 .illi. lIicZJI'III.\·cll, lIi;do \\' sobie 
l'licsl.cz;\ ;lIda tułl:.iszc. 

l)rzYI;lc!;JlJl~' tvlko .. Mat"ko"'·sl,ic·· lIa J\'\ilcicjcwic . 
. ,IJl(JJJS Scorsilll", "KopalIiII',: - - Illal,\" pod dzisiejsz;\ l1ażall-
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terniij.,.Kopan inę - wieli"," prz~: \Vielkilll Stawie, dalej 
"S7,ubiallki". ;;dzie da\vlliej szubienica stala. o której już 
łnóWiliślny .. .łaźnie" itd, 

Pożary (aż do najnolVszych czasów). 

Rozpisawszy się wyżej o mieszkańcach Mitoslawia 
i o rozkładzie miasta, kilku jeszcze slowy o klęskach, Milo
slaw nawiedzających, wspoJllnimy, Do tychże zaś w pier
WSzej linii należalv pożary .Tuż też wyżej o ich zgubnych 
Skutkach napomknąwszy, jeszcze ich daty przytoczyć za 
obowiązek uważamy. 

Na wspomnianej już ostatniej karcie akt "Przypadki 
nieszCzGsne" !lI ies?:czącej. zanotowano; 

,.NaprzÓd \Ii r, 1572 Miłoslaw pierwszil razą pogo
"rzat, oprócz nadolnej i nagórne,i ulicy, \V dziefł Sw. Mal
"gorzaty." 

Z W~Trazu .. naprzód" nie można wnosić. b~' to by! 
llierwszy wogóle w Miłosławiu pożar, bo byl tylko pierw
sZYm za pamit:ci pisarza. tę notatkę skreśla.iąeego. 

Prawdę tego zapisku .iasno stwierdzają wó.itowskie 
akta, gd~Tż w r, następnym, 157:1. wiele placów pllstych 
(ateae desertae), czyli pogorzelisk, przechodzi w obce ręce. 

27 lat póżniej, czyli z r. 1599 znajdujemy znów za
Pisek: 

" W r. 1599, w poniedziałek Wielkanocny. o trzeciej 
gadzinie w nocy pogorzał Mi/osław... opróC7. tylko 
Macie.iewa. a po śpitał ku dworowi - czego Panie Bo
że. racz na dalsze czasy zachować. Amen." 

Ledwo się więc po pożarze w r. 1572 miasto na dobre 
?,dbudowalo, jIl?, je znów zburzy/ ogień, Nic więc dzjwnego, 
17. \Vlaściciele domów w znaczne i c7,ęści tracili do wznosze
~a nowrch hIldowli ochotę. lnn):m brakło środków do tego. 

o też ZIl<>W wiele pOg"orzcl isk szło I1a sprzcd:lź, które zaś nie 
znalaZły nab~:wc~T, świadczyły zgliszczami o znikomości 
rzeczy doczesnych, Rozumie się, że na tem źle w\'chodził 
~k~rh kra)owy. podymnego nie otrzymuiąc. a gorzej jeszcze 

7. ledzic. ho łlIlI wszelkie doclioclv. iakie mIl zprowadzo
nYch w d011l;1ch rzemiosl przynill'eżilły, przepadały, 

To też rozkazat opublikowilć następlI.iące ogłoszenie: 
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.,"~elatia obwolallia po pogorzeniu miasteczka Mielo
"sla wia do odbudowania well!ug przywile.iu i z rozkazania 
.,Pana dziedzicznego przez opatrznego Grzegorza na ten 
,.czas sług~ wójtowskiego . 

.. Dz i ało si~ IV Piątel(, przedŚwiątkami, Roku Pallskie
"go Tysiącznego Pięćse!llego Dziewięćdziesiątego Dziewią
.. tego. Przed Urzędem naszym, Sławnym mężem Mikołajem 
"I:d'lllem. na ten czas wójtem Miełosławskim będącyrn 

"i len!wójtem jcgo Adamcm Laskiem, także i z kolegami 
. ,przysiężnymi .Jakóbem Srechą, StaJlisławem K~ssYI11. Gry
"grel1l Kowalem, Piotreln Krupką doskonale oSiadłYJl1i na 
.. s'lclzie z<Jgiljon~'nl. Stan'llVszy oblicznie opatrzny Grzegórz 
.. 11;\ ten czas wóitolv'skil11 sług,j przysiężnym bęcl'lcy. ze
.. znal. że I. rozk;lzalli:1 .Jci4o Mości Palla f,,\ikolaj;1 I , Mie/O
.. s/nwia (Jórskici4o. Palla dziedzicznego miasiecz.ka tegói 
.. Mielosłilwia. obll'olvw;tI glosellI II;] wszystkiell czterech rO
.. gach ryr:ko\\'ye/I. ab\' sit; każdy na plilCll sw~'m do buda
.. wanin brał. bo gdzicby kto do roku i do szesci niedziel na 
.. ll1iejscu SlVel11 bu·cjo\\'ać nic cbcia/. tell według przywilcjU 
.. llJiasteczka od zwierzcllJlości nadilnegn plac swój tr<1cić ma . 
.. Cli III V dla lerszy pcwności i pamięci \\' księgi nasze wpis;\Ć 
.. doIJllściliśmy . 

. Rol(lI i clniil jako wyżej." 

.Jeśli pożar z r. 1572 prawie trzy ćwiercie rniasta, 
przedll1icściil Mileic.iewil nie liczne, Zburzył. to \V r . 1599 
(';i1c je. z wI·.i'ltkiclll kilku. d lJ!oi.c l\' lkl) paru. IV stron<; clII'O-

1'11 Ici.:l c.ICII dOlnldJlv. II' IJopiM 1.;Jlllicllit. .Tnk zaś \I' r . 1572 
tak i \I' r. 1599 kościół. plehania i szkol;] pa(Il~' jego ofi<1r::}· 

W r. HiJO, il wiGc jedenaście lat po ostatniclTI. zllpcl-
1I('ln Milosł;l\vi" po~orzeniLl. zel.llajc IV SlI'rJll tcstalllencie 
tllkilSZ A11lbroi.~' . iż z delhi' i.OII~' :10 grzywien 11<1 odbudowa
nie si,,; po o~nill zaciilgll'\1. C/.y to przecież b~'lo po ogniu 
z r. I!'109. cz~' po późlIiejszYI11 iakilll, trudno orzec. Ci;H~te 
t\1 howiem sprzedilże pogorzelisk zachodz'l. 

\V r. ló14 napotykalliv protokół. w którym czytamY 
.. Wzoane różne od różn~rch osób cll<1 impedirnentu ognIa
\I' .. go ..... ·. <l .i liŻ znowu \I' r . 1 ó I fi z<llożono ogiell w ulicY 
II K~ego i Piwka w poniedziillek wstępny ... " i obok domóW 
Kęsego i Piwka spalila się wiele więcej budynków. 
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'I powyższego zaś jest widoczIle. że poź :]r \V Illowie 
bęuący, zbrodnicz,j ręką wzniewnym zastal. POdpalania 
Wogóle w owych czasach, kiedy jeszcze nie było stowarzy
Szefl od ognia zabezpieczających, były często u ludzi złych 

~Posobem dogodzenia swej zemście. A przy tych osobistoś
ciach, na których podlą wywierano zemstę, często wielu in
nYch właśoicieli domów w calych ulicacll , albo nawet całych 
Częściach miasta cierpieć musialo. 

To też nikt ani chwili nie byl o swe mienie spokOjnym, 
bo pożar mógł je w okamgnieniu razem z \varsztatami, to
warami i wszystkim dobytkiem zniszczyć zupelnie. 

Opiekunowie sierot, domy posiadających, spieniężali 

takowe, by mienia sierot nie zaprzepaścić. Kilka takich dba
łOści napotykamy w aktach przykładów. Przytoczymy 
Przecież jeden tylko: 

"Justyna Stawicka umierając, przekazała swój dom 
,,2 ogrodem siostrza(tce swej, Zofii. Opiekunami tejże byli 
"Krzyżan i Jan Naskręt. Ci zaś upatrując to, że siła przy
"gód ogniowych, a często- i szkodliwych, na to miasteczko 
"Przypada, zabiegając temu, aby się szkoda jaka tej sierocie 
"nie stała przeto te dobra przedali uczciwemu Urbanowi 
lrestce ... " 

,,[743 roku d. 27 sierpnia pogorzało miasto" . O tym 
Pożarze czytamy najpierw w metrykach urodzońych, że wy
buchł li Jana Jebaska, Kanią zwanego, i że większa część 
Iniasta w popiół zamienil, a dalej czytamy w kościelnych 
aktach: 

"I<. p. 1746 d. 1 maja za usilną instancyą sławetnych 

"obYwatel ów miasta Milosławia po zgorzeniu ich przez nie
"szczęście przypadku ogniowego, że nietylko ledwie nie ca
,.Ie wzwyi. pOlllieniOl;e l11iasto Miłoslaw \V perzynę s ię 
"obróciJo, ale też przez ten przypadek spalone mając proto
"kóły miejskie, w których swoje mieli opisane grunta, do
"rny, ogrody i place, tudzież wlaslle swoje poscsye, jako 
.,też różne dekrcta i insze należące do porządku dobrego 
"miasta i rządzenia się sprawy. Mając tedy w zgląd JWlmcl 
"Pan Stani sław Grabski. stolnik bracławski, dziedzic i pan 
.. Miłosławia i do niego z wszelkicll1i przyległemi wsiami, 
,.czyni takową dyspozycY<l: przy rewizyi ich własności. 
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"ażeby między nimi nic znajdowala się różność, ani dyfe
"rencya oko! o grufllów wszclkich, nakazal temuż lIliastu 
,,1I0Wy sporzildzić protokól i w nim wszystkie wyrazić i opi
" oać własllości według porz'luku id,jcycli po sobie kwart, 
.. przymiarków, pól wielkich i małyell, śladów, pólśladów, 
"klinów, ogrodów, placów i domów. Dla większego waloru 
"swojej własności każdy mieszczanin po podaniu do wpiS]1 
"swojej wlasllości, lub posesyi stwierdzić powinien jur<l-
"mentern." (podp.) Stanisław Grabski, 

dziedzic miasta Milosławia.') 
Z powyższego widoczne, iż pożar ten prawie cale mia

sto ZIIiszczyl, a co gorsza, spalil biuro wó.itowskie z calerili 

aktami, a więc hypotekami, zapisami, uk/adami itd. Jakie 
przez to powstawil/Y nieporozumienia, jakie trudności, trU
dno wypowiedzieć. Prawda, że dziś cieszyliby się ci, CO 
zupelnie mają zaszargane hypoleki, gdyby się akta sądowe 
I"()palily, ale majętniejsi IlIdzie uczciwi takżeby pOllosilJ 

straty. 
Dnia 9 czerwca 1765, w niedzielę, o godzinie 2 po pol

nocy, spaliło się 7 domów, w których 10 zamieszkiwalo rO
dzin. Nic a nic m<l.iątku, ani sprzętów nie uratowano.") 

Oniil 21 wrześni<l 1867 wielki pożar spopielił od Jilkó-
ha Kaphana począwszy, aż do położonej przy rynku dzisiej
szej kamieJlicy Lessnera, włącznie calą "Różową ulicę" 
i część rynku, budYllków kilkanaście. 

Pożarów z lat ostatnich nie wymieniamy. 

Morowe puwietrze i inne epidemie. 
I)rug<j plagą minst w dawnych czasach bylo,. jak to 

il!;·: uwydatJliliśmy, morowe powietrze, które Milosl8w rz~
<jj: iej. jak si~ zdaje, jJk inlle l1Iiasta, nawiedzało, lecz takZe 
I!;lwietlzilło. Morowe powietrze, czyli czarna zara7,iI. pano
wało w Polsce podług zeslawienia Racicy Zdrowia Pra Z,ie
I",\'ie"a ::). II· XVI. wieku :16 I"'IZY. a więc pr;l\l'ie co :1 I;ltn: 

') Akla g'ener.tlia koscior" llliroslaw,l-;iei(o. dol\'CZ;\cC SZI ' il 1.\ j:tr' 
nego i jego maj;]lku, 

') I.ibcr melriccs moriIIorlIm, Miloslav .. 
") Z dzieiów epidemii .IV dawnej Po lsce. Napisal D' J Zirlt:,,·iC7.' 

Rozprawa umieszczoIla .IV I<ocznikach Towarzystwa I'lz\'ja~iól Nauk pO" 
znariskiego w r. 1874, 



239 

\\' llIiasteczku zaś tutejszem nie znajdujemy o czarnej cho
l ('bie w wieku XVI. wiadomości. W pierwszej połowie 

Z;l~ wieku XVIl. dwa razy tu się pokazała, nadto pierwszy 
r:ll. wcale nie byla zjadliwą; lecz odczytajmy odnośne za
piski I. wspomnianej już przy pożarach karty "Przypadki lIa 
m,asteczko Miloslaw :" 

"W roku 1605 nawiedzi! byl Pan Bóg Miłosław plagą 
"powietrza morowego, ale z laski Bożej tylko 6 czlowie
"ka zmarło." 

"W roku 1630 nawiedził by! Pan Bóg Milosław plagą 
.. powietrza morowego; wieleby pod ten czas ludzi 
"umarlo nie wiedziano napewne, a to oprócz ubogich 
"i przychodniów umarlo pięć set człowieka, także sąsia
"dów tutejszych miejsc ..... po wielkiej części bylo 
"umarlo ledwie nie większa polowa.. .... Tego 
"roku głód wielki wszędy byl tak dalece, iż lud ubogi 
.,tak w miasteczku jako i wszędy żołąd?, /la chleb rroełli 

"i jedl i, której tego roku acz się dość był o zrodziło ied
"nak go nie dostawało, że go lud lIa chleb dosyć drogo 
"kupował. nawet kuchy mielone i niezwycza jne rzeczy 
,.jakoż bydlęta lud jadl· pospoli ty na tell Cl.as, a przecie 
"I)d l,;łoclu srogiego wielka Cl.ęSć w okolicznych stro
.,/lacl! ludzi i rzemieślników niektóry cl! pomarlo, ;~ y to 

"tego roku tcż było po złotych 6. pszcnica po złotych 
"siedrni. j~CZIl1iCl'I po złotych pit;ci." 

Glód więc byl tli zaraz~' pOll1ocnikielll. a często i prze
wodnikielll. Ciał luuu z ~łodu umi e rająccgo, nie grzebano 
~picszllie, bo często Ilie hyło \V cał e j osadzie Ilikogo, ktoby 
iL grzebał, a I.gnilizna ci,iI psula powi etrze , 

Ze podczas tak groż llie panującej epidemii ustajil 
' 'ol' ounośnvch Illiejscowościacll wszelkie z światem stósun
ki: lIstaje '1!'II:del. ustaje przell1\,sl. żc ludzic. Slllutllie P()
~'PlIszczawszy głowy, tylko o 7.ycill \\'ir.:czllelll llIyślą. a nie
Hóre wyrouki \V bacIJallaliach z :lp:łusz c llia strachu szukaj'l. 
lal wo sobie rIIOl,na w yobr azić, Przc7,orlliejsi. jak to 
\\' nidacli spostrzcg'lIny. odd,lią uo protokólu swc testalllCII
!~', by. w J'l\zic ich i sp8dkobiercó\\' ślllierci. Ilwjątek nie 
zmarlli'll. Mllożn sit; zapis}'. Ila kościol y i szpitale, 81c czy 
i',;ldclI z [y ch zapisów. gdy :!.'Iraza IlIin t,: l:l. Ili e zost8ł cofnię
tYm, powątpiewać lIlożna. 
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Rzecz dziwna, bo przecież fakteln jest, jak to akta 
\,ójwwskie udowadniają, iż w r. 1630 gwaltownic razem 
z glodel1l morowe powictrze panowało. a jednak ezytan1)' 
l'. Calliera powiecie pyzdrskilll: 

.. W roku ló;JO podczas wiclkiej w Poznaniu zar:JZ)' 
':JIIŚL:ihl Kapituła swą siedzibl.;; odprawiahlc Z:IŚ posie
Jzenia tygodniowe w różnych l11iejscaeh, IJledotknir,:tycl 1 

I)()wictrzclll morowem, zawitub także do Miłosławia." 

A przccież w Milosławiu tak gwałtownie szerzy/a się 
/;,ra2a, że oprócz ubog;ich i przychodniów przeszło pit:ćset 
Jn;eszczan umarło. 

/:e zaś wiado!llość o sclironieniu się w r. 1(>30 K<1pi
~:lły pozll,lI'lskiej do Milosławia, choć je,i źródło nie jest 
przytoczonem, jest niewątpliwie prawdziwą, I.achodzi tli 
11<1 pozór sprzeczność, Sprzeczność tę wszelako w ten spo
~(Ib wytlórnaczyć sobie możlla, że w Miloslawiu później, 
j"k \\' POl.naniu, z<lpanowalo morowe powietrze i że Kapi
tula pozn,II'lska tu wpierw, nim epidemia, przybyła. 

Sprzeczność tt: zauważyl Callier. 2cby się zaś nie 
Ilarazić na nielogiczność, Ilie wspolllnial wcale () epidemii 
\V L 163fl \Ii Miłoslawiu. 

Ihvadziescia sze~ć lal puźniej, t. j, r. ló5!i. z,i<1dli\\ sza 
je.,zcze lIawieuzila Miloslaw dżulIla, IJisl.e o niej KsiądZ 
c;,zYl1lon Wrzeski, probosl.cz lIliloslawski, \V nlctryce urO
,:zonych ITlnie,i wit:cei jak nast<:puje: 

9-go lIlaj,l, ula 11<1rtlzo groźnego Inorowc:go powietrza, 
l.eiekłem z innyl1li z dClllu do lasów, guzie przez trzy t~/ go

dnic (Jlcbdorn,ldas) wspólne, lecz koczuj'lcc prowadziłem 
;ycie .. 

Woktawic S. Stanisława, t. j. 13-go maja ochrzcilcm 
"" lasach Stanisława, syn;1 Jana .Iebasika, piwowara i Jad
\\I'gi żony jego.... Dziecko to po Wniebowstąpielliu 1',111-
:,k:CIll Olejallli S.S. nalllaścilcm. 

tfH;o września ocilrzcił Ks. Wrl.eski Mikołaja. syna 
i'Jażcja I\ychlicka i żony jego N\algorzaty z llliast<1 1)0-

,Ilania, 
Tego też jeszcze IIliesiqca tell S,lIl1 klplan (Jcllrzcil n8 

:;!C"e IlO Z;1 lIliasieni Andrzeja, S~/lIa Stallisł'<1wowstwa Tref
ków z Cllwaliszewa. 
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W IlIicsi~ICU paźd2iernikll już zarażony dżulIJą (pesce), 
która tutaj, \\' NIi/os/awiu, od Wielkiej Soboty grasowala 
kl:pit g-ra~sali), Cl<.:llrzci/ ksiądz \Vrzeski syna Wójta Wa
I\'rZYI'tca .Jaxy, ale dziecko to zaraz umarło. 

N~stl;PIlY chrzest, IcC/, już w kościele, zakonotował 

h. Wrzeski dopiero i-kCl lutego J(>57 r. 

Nor;ltka ks. \Vrzcskicgo lIic j est zupełnie ,iasllą, bo 
kap!;", leli pisze. i.e przez trz,\' - tq;odnie w lesie PI ze
hVwał, a przecież jeszCl.e \\' wrześnilI chrzcij dziecko pll za 
'n;astem, lIa lące. 

flZlrdzo to zjadliwa IIIIISi<l1a być zaraza, jeżeli matki 
.1 lIastępnych dniach, jak .Iebasilwwa, skIbości się spodzie
I\'ąi;jcc. dOIli opuszczaly. Trwa/a td długo, jeśli ks. Wrze
,ki dopiero w październiku lIa nii.l zapad L Nie była prze
cież bezwarullkowo dla każdego zabÓ,io.'l, .ieśli ją ksicldz 
',I:spolllniany przetl·zYll1ał. Musiała zaś groźniej jes!cze, 
:ak \V Mi/osławiu. występO\vać w Poznaniu i przedmieściu 
I'cITo miastil, ChwaJiszcwic, skoro tamtejsza ludność pod 
,':Iilosław się chronilil i tu siC pOlllllilżała. 

W/esie miliosławskim, w narożniklI, gdzie się granice 
'\\ilosławia, Czeszewa, Orzechowa j Pięczkowa schodzą, 
'i] wzgórza, "Dźurrlnellli OÓI'ami" zwane, il tradycya głosi 
o nich, że tu dotąd schronila sil; podczas dżumy milosław
';ka ludność. Wiarogodność tej tradycyi popiera ta okolicz
'IOŚĆ, że w bliskości tych częścią borem, czcścią ląkami i po-
1,llni otoczonych wzgórz, ZI1iljdowano przy uprawach leś
tlYcll IV wil;kszej i/ości sztucznie wyrobione, stZlrożytnc 
L!ódki i inne żel,lznc przedmioty. które dotąd pra\vdopo
(1llbnic przez samych ślusarzy IJrzyniesionemi zostały. 
1.1Ironili się tu prawdopodobnie z ślusarzami i inni rzemieśl
nicy, ale ich wyrohy zgryz/ i zmiażdżyl ząb czasu. 

Ze ZilŚ wyrób nie/dórycll z wspomnianych kłódek 
lI~kuteczl1iony zaraz po r. 1620, tego zamek tutejszego ko
!~CiOła dowodzi. 

W r. 1660, w październiku. znów nawiedzi!~ tutejszą 
~Ji(olicę, a przynajmllicj miasto Wrześnią dżuma, ominęła 
l<:dnakże, przypuszczać można, Milos/aw, bo w wspomnia
lli"; już metryce kościelnej zapisuje Ks. Wikaryusz Skopo
\ ;/icZ, że chrzcil w tymże roku, \v miesiącu październiku, 

16 
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podczas morowego powietrza (sub tel11pus pestis), dziecko 
z Wrześni. 

l ta notatka udowadnia nam, że podczas morowego 
powietrza ludność swe pomorem nawiedzione osady opusz-. 
(;zając, zdrowszych miejscowości poszukiwała. Co się zaś 
w opuszczonych domach działo, trudrro sobie wyobrazić. 
Tyłko pewne, że pozostawiOllY bez opieki i bez dozoru doby
tek, pozostawione warsztaty i sprzęty marniały, albu się 
łupem nic sobie z dżumy nie robiących opryszków stawały. 

Wspólne zaś całej osady w lasach pożyde, wiele 
w sobie mieściło stron poetycznych, ale też do rozmaitych 
I rozaicznych pobudzało komunizmów; odzwyczajało ludzi 
oj zwykł~j codziennej pracy i odbierało im, a zwłaszcza 
początkującym rzemieślnikom otuchę i nadzieję ugruntowa-
ni'l sobie domowego ogniska i utrwalenia materyalnego 
i·ycia. 

Gdy Milosław, choć załogami wOjskowemi gniecionY, 
?Uczą! się na nowo rozwijać, znów jego wzrost Pan Bóg 
!norowem powietrzem powstrzymaJ.") Jak bowiem w ca
H Polsce, tak i tu w r. 1708 groźna zapanowała dżuma. 
\\' wieczystej księdze pogrzebowej zapisano tu 360 wypad
ków śmierci. Wspólnie zaś z owieczkami (non pro ovibuS 
t.ed cum ovibus) uległ dżumie ich pasterz, Ksiądz ProboszCz 
13artlomiej Kudliński. 

W całym tym nieszczęsnym roku, opró(;z dwóch me-
:ryk, które nowy proboszcz w samym korleu roku zapisal, 
Ludnych chrztów nie spotykamy. 

Ledwo się przecież zaczęła tu ludność po tej klęsce 
l'spokajać, a już znowu takowa w r. 1710 Miłoslaw nawie
ozi/a. Czytamy w rozporzndzeniu jziedzica z roku j 742. 
, .... A gdy zaś póltorówka kwarta miejska ollerowan<\ (ob
(;ltŻOna) by/a ab anno Dni 1710 podczas /JuIV;etrzu pio lega-
[e excensu anno od sta złotych per septem (przez siedtT1, 
a laczei po 7) prowjzyą na organistę kościoła farnego miło-
sławskiego ...... "") 

') Księga ocbrZconyclr i t. d. Kościola milosJa wskiego. 
') Akta i:eneralia kościola mlloslawskie~o, dotyczące szpitala i iei!° 

majĄtku. Kartl I. 
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Ily seli,lraktcryzo\\ać śrculliowiec'lIlC () walce z mo
r;)\\'CIII powietrzeiii pojr:;cia, przy tacza III Y tli lIastępuiącą 

['i<;kll<1 prze/o LlIcYHna Siellliel"iskiego podal1ij legendę:') 
"Mi/osław zabezpieczony od morowego powietrza. 
"La dawllych c.zasó\v. kiedy morowe powietr ze sprzą

"tało \I' Wielkopolsce tysi<\cami ludzi i już ta plaga zbli-
"żała się du Miłoskl\vi<1. znalazł siG jakiś pobużny sta
"rzec, który poradził ollurać IlIi.asto i wieś przyleg/ą Kę
"błów plugiem, ciągniollYJl1 przez dwoje cio/kó\v, które 
"które krowa lIa raz urodziła, a poganianym przez 
"uwóch parobków także bliźniąt. Skoro to się stało, 

"morowe powietrze chuć nuokolo sprz<\tało ludzi, do 
.,Mi/osławia nie przyszło i l1igdy gIJ lIienawicdzi." -

l.ucyan SieJ1liel'lski mieszkal w MiłosławilI, tu więc pewno 
lI) podanie słyszal. 

Przejdźmy do innych pomorów. 

Biegunka, czr:;sto, a zwłaszcza u dzieci. śmiercią się 

kCI'!cząca, grasowała w Milosl<1wiu w okolicy n. p. w r. 
J7E4. Bardzo z.aś wielka drożY 7. nil i ciężka zima da/y się 
('vliłosławiowi w r. 1756, w znaki. 

Roku 177:1 ospa z.iadliwa srożyła się w Miłosl:\\viu 
, okolicy. 

Pomór na bydło kilka razy w XVIII. stuleciu dal się 

lUdności Mi/os/awia i okoliCY IV znaki. Wspomina o nim 
IV r. 1749 testament ks. prebendilrza [)IVojackiego. 

Bardzo wiele ofiar zabril/a z całej Polski w r. 1848 
cholera. 

Zaraza ta i w r. J848 pokryła całunem smutku Milo
slaw i okolicę. W miesiącach czerwcu i lipcu zaczęla się 

w Mi/osławiu i w okolicy pokazywać biegunkil. W sierp
Piu i IV wrześniu wicie na nią umierało ludzi, a w paździer
niku dol'1Czyła się do niej zjildliwa cholera, która doptero 
w końcu r. 1848 ustąpila. Zmarłych, podług katolickich 
kSiąg koscielnycll, wówczas na biegunkę IV Milos/ilwiu ka
IOlików naliczyliśmy 22. a na cholerę 35. Nadto byto kilka 
\"vpadków śmierci na spazmy i t. p. choroby. Nie wszyst
i,ie zaś zapewno przez biegunkę i cholerę spowodowane 

') Podania i l..cgend.v polskie, ruskie i litewskie zebra! Lucyan Sie
tnieliski. Poznań. 1845. 

16" 
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śmierci ofiary byly z lem określeniern wnotowanc. Wic
/II też przecież pomarło żydów i coś ewan~clików, a tvcll 
,: Iiczy ć, dla braku wskazówek, nie można. 

Z groźniejszym wszelako sklltkiem W)' st'lpila w Milo
:; ł<twiu i okolicy cholera 1852 r. W parafii miłoślmv skic .i 
?au ważyliśmy przeszło 300 wypadków śmierci. Na po
czątku tegoż roku szkarlatyna i cli rosi\, zap<;d zil:-' \viele 
dzieci do grobu, a pierwszy wypadek cholery jest w k s i ę 

,izc pogrzebów dnia 28-go lipca zanolowanym. Umarł na 
mą wtedy, po powrocie z Ameryki, Ludwik Mod/it o\\ski. 
kapelusznik, 33 lat mający . On to pr;.I\vdopodobnie t ę cho
robę z świata do swego rodzinnego przyniósl miasta. Sro
gie Jej panowanie rozpoczęło się tu wszelako dopiero 
w sierpniu, a w październiku, prawie wyłącznie się tylkO 
I:" mieście ograniczając, skOl'!czyło się zupcł'nie. Samych 
katolików um arIo na nią 171. Nie mniejszą też stósunkowo . 
byla pomiędzy ewangelikami śmiertelność, a większq mię
dzy żydami. 

Pomiędzy innymi umarli tu wtedy lIa cholerę pocho
<.:zący z Miloslawia franciszek Szostakowski, nauczyciel 
z Kobylnicy pod Gnieznem. Czasami w jednym dni II 10 
tutaj odbywało się pogrzebów. 

u r. 1867 znów rozpostarła nad Miłosławiem cholera 
swe złowrogie skrzydla, ale mlliej już jak w r. 1852 była 
.:iadliwą· 

8-go grudnia 1867, gdy już obawa cholery minęl,., do
!laszą władze tutejsze o rozszerzaniu się tyfusu wład :wJ1l 

wyższym. Do dnia tego powalił tu tyfus na loże boleści 37 
(ls6b, z tych zaś umarło 8, wyzdrowiało 14. a pod opieką 
lekarską pozostało jeszcze 15 osobistości. Później więcej 
się okazało wypadków choroby. Sporadycznie zjawiał się 
!u tyfus i w latach następnych, zwłaszc7.a w r. J R6R. glóW
r·Je zaś napadał najbiedniejszą ludność. 

W r. 1871 wdarb się do Mi/osławia gość nowy, rów
lIie niebezpieczny, a 'Vi najlepszym razie twarze ludzkie 
~;pecący. Mówimy tu o ospie. Do 27-go kwietnia tegoŻ 
roku bylo już 29 wypadków tej niebezpiecznej chorobY, 
CI 4 z nich zakoJlczyły się śmiercią, 22 wyzdrowieniem, a 3 
jeszcze walczyły z lekarską sztuką. Do 6-go lipca tegoż r. 
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by/o ciJorycli J(J.\ z t y cli ulTlarło 23, wyzdrow iało 136. a 6 
je,zcze ciernia lo. 

J cszcze tego salllego r. (11)71) w jes ieni, znów się tu 
i:akr:ldała cliolera. ale tylko taru, gdzie ją nędza wabiła, 

\1' żalobll~ wcliocłzila gościnę. Nie by/a jednak bardzo nie
bezpieczną. 

W latach J1'81 i 1882 po jednym nrzypadku plamistego 
f~'iuslI powiadomiaj,\ nas akta, ale za to w r. 1883 wybuchł 
l'lamisty tyfus w 6, a brzuszny w 20 rodzinach. W ogóle 
,~~chorowało nań cło 20-go lutego 40 oosób doroslych i 28 
0zieci, a w dniu tywl11 znaczne jeszcze zauważono rozsze
rzanie się tego niebezpiecznego choróbska, które i w wsiach 
·';j si cdnicli, a zwlaszcza w Bugaju i w Lipiu , utrwalić się 

lll ,' iało . Zamkllięto szkoły i przedsiębrano wszelki~ do 
zwalczania epidemii przepisane środki. To też 15-go maja 
nie w iedziano jU7. o żadnych chorych . 

Innych zachorzelI epidemicznych na tyius, na żar!1ice 

::)dn;) i t. d. -- nie będ7.iemy tu wyliczać. 

Mil!szczwistwo miloslowskie w latach 1568 do 1599, 
1601 do 1626 i 1665 do 1685. 

Jeśli się tu obecnie co paredziesiąt lat nowe nazwiska 
w lI1ie.iscc w~:TI1arlych, It!b dokąd innąd się przeprowadzają
cYch rodów pOjawiają, to w końcu XVI. i w XVTI. stuleciu 
do znikania starych, a do pojawienia się nowych, mie
s/,cza(lskich familii wi~ce.i współdziałało przyczyn. Wymie
niamy t~ tylko ciągle wOjny i zamieszki, ciągle pożary 

i trani'lce. przerzedniające ludność epidemie. 

By dokładniej czytelnika z nazwiskami dawniejszych 
Inieszcziln tutejszych, oraz z odnośnemi ubytkami i przy
bytb Ini zapoznać, przedstawię je w wyciągu z akt wój
tOwskich, burmistrwwskich i kościelnych. 

l. W latach 1568 do 1599 spotykamy w MiloslawiII 
17ostc/lufacych mieszkańców: 

Babiarz, Biicherczyna, Balinator, Baran, Baranek, 
Bartoszewski. Benedykt, Bębenek, Białek, Bienaszewski. 
l1icnck. Riessaga, Rocia1I, Borowy. Boszkowski (nobihs), 
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Bra\ator, Braseator (Illielcarz), Brikei, J-ludziszewski. Burn, 
Rut. Rździna, Cieślil. Ciężki, CicllOhak, COQllllS, C~'lulik. 
Czasib'1k, Czech. Czę!al", Cziesik, CzwieL nolcator. 
\)opierilłil , l)oroź,lIa, I )rziogoll, I )ul:ln. Dupk<!. nupezyk, 
[)nslil, f)~:b.ala, Dybizbiln, Dygan, Dyganek, Dymow~ki, 
Dziopa, Dzwonek, E~idius, ży d. Failer, fcdriiaber, flak. 
flaczek, flussik, Funik, funio.a k. (jalhessa, Oallus, 
(jaweł, O'1ska, Gil, Oilek, OI;Jhowski. (jmerek, Ooli
h.!·oda, Oorazdo. Orollludzki. (Jronek. Un:ybowska, Oul
('zewski, Ourdzimina. Guz, (luzowicz, (ju zek, t1wizdai. 
[le rys?. Charchała. Chlehowski. C1l1nielarz, Choralis. 
Cliybidzillrka, Jałowica, JarJlIIJ%. Kapiuup'l. Kaplista. 
KazlIbek, Kępka, K~sy. I(tGhy~zek. Kltlllil<. Kllliotek, 
Kopacz. KopiI"lski, Kowalcwsi,a, Krawiec, Krcrowski, 
Kruczek, Krupa, Kru pka. Krzeszkowski, K rzy 111 i J'tsld. 
1<. rzy żan. Kucha rz, K ucziczki. l(uśJlicrz. Ku ś nierkowski, 
[(wialllc/la, La III. Larnpart, Lllliu s. 1. :1I1 icli, Laszek. 
Latosil(. Liczykrupa, Lignifabcr. Lipnicki. Lozilek. Lu
tJfigulus. Łojel,. MalacllOwska. Malik. Maliczka. Ma(J
kowsld, Markowianka, Markowska. N\arllszewa. Ma
rllszka, Mnruszyna. Maruszez:;k. Marze lile MGdogral, Mi
kllszewski, Miłośnik. Mix,l, Miela. MolclJdinator, Mollilor. 
Mrugala, Musie!. MIlsieiak, Myśliwiec. Nadarziczk:!. N,ld
miskora, Nagabałka. Nag-lliecioJIY. N;lro;,ny, Nasiildlw. 
Niedbala. Niedziela. Niemiec. Nosa!. Oczko. Oko niedi
,,,ieckie, OIÓwny. Opiel<ły. Or~al1isla. ()rzccho\Vsld. 
Ostrawska, Olg,!. Oziersl<o. Palliia x. Pellifax. Pichlli!. 
Piotrowski, Piseator. Pi stol'. Pizdeczka. P/aczko \Vski, 
Foczmielllch, Podoski, Pokora, Powroźnik. Pr zechlust. 
Raczlakowska, RadIo, RaźllY, Reszka, Rolka. Ryba-
kowski, Sarlor, Sernjadek, Sero.i<ldczyk, Siilw, Ska-
rzyński, ~Iiwina, Smieszek, Smolarz, Smyk. So-
sna, Stojak, Sta rzypietka. Sloszek, Stoszkowski, Su-
ehywilk, Sukiennik, SlIrlls, Świnka. SYl11plJOJlister, 
Sypieri. Szewc, Szotek. Szukała. Tabcrnator. Ta-
bor, Textor, TIllscik, lrestka, Tro.ian, Ulka, Wcislo, 
Wędzirnuslka, Wieczorek. Wille Wilczek, Wipas, Wir
bicki. Willi, Wochatka. Wolny. Worawski, WosiewczY
na, Wszędyby/, Wujewa, Wlljkowa, Wypych. Wyrwa, 
L:adorek, Zag-abala, Zagaba/ka, Z<lgatl/o. Zainc, lMr-
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kowski, Zdąn, Zdzieszanka, Złamany, Zopa, Zot. Ze
lazko, lminda. 

2. W lalach 1601 do 1626 wymieniolle sa nazwiska 
lIast(ifJlliacych mieszkariców: 

AmbrożL Andrzej. Babiarz, Babiarka, Baliński, Ba
ranek. Bargie/, Barlei, Bartlik, Balwief7" Barwiecka, Bą
baj, B,tkol'iski, Bednarz, Bębenek , Białek, Bienek, 
hC(ilwwa, Biesaga, Blaż)', Bocian. Boci anik, Boguslaw
sl.j. l3oi(lski. norowy. Roszkowski. Breissa, Brycho\va, 
Hrykcz\" BUrli. F3urnik. RUrlliczka, Bury, Butliell, Cieśla . 
. Ciążki. Ciężkojanka, Cichobak. Cornelius, Czap!a, Czap
I;'wska, CzarHkowski. Czeka ~a. Czarny. Dąbrowa, Ora
Iliwilk. I)ulan, Dupka. I )lJs:~a. l)ybala , Dyga n, Dzialaczka, 
farbicr;,. filipek, rlak, fortuna, funik . furman, furma-

, lIek, (jarbowski. GaszczYI'lsl,i , Ga\velek, Gąska, Gąsz

Ci ;lTIka. Uie!. Uielik. OI,lb, (l!'lbik, Gnoimięso, Goraz
uo, CJronlacki, Groll1acczyk. Orucho!. Grucki, Gryska, 
(Jrnzczyna. Orzegórz. CJrzelac, Grzelczewa, Guz, Gwiz
chlj, Haclia/a. Herhrycli. Hieronim. Chmchała. Cliarcha
lina. Chlehowski. Chl11ielewska, CliudoświaL Jarmużek, 
,1;1\<1. .I tżewski. .I ądryka. .I urkowa, Kamie(lski, Kanto
rek" 1\,11)11;;(<1. KazilJót, Kępka. Kąsy. Kie/basa. Klębek, 
Klonik. Kolaski. 1\opaczewski, Kostka. Kowal. Kozło\\'
~ki. Krawiec. Krieger. Kruczyk, Krupka. Krygier. Krzecz. 
l;rl.ęciek. Krzy\\'iI'lski. Krzyżan, Ksiad. KlIlka, Kusze\\'
ski. KIlŚnierz. KW<lpiclJ, KwiatuclJa, Lapich, Lapiszek. 
l'isak. Latosik. I_cdworllcli, Leniwa. Listopad, Luluś, 
tOjek, f.O\vigllz. Malarz, Malik , Marcinkowa. Marcinko
"ie7.. Mar/elit" Melka, Mędogral, Mial" MieJcarz. Miele. 
N'I('lb. r\~ilka. Mikołajak. Mikuszewsl<i. Mixa, Mruga-
1'1, MIICh:l. Musielak. Myśliwiec. Nadmiskorek. Nagnie
Ciony, Namysł. Narożnv, l\'askn;t, Nawrot. Niedziela, Nie
!tlial. Niklewna. Nitka, Niziołek. Nosalik. Oko. Olej
nik, O/owny, Organiści anka. Orzechowi anka, Osełka, Osie
tki, Oszga, Paparuszka, Paparuszczyna, Papiernicka, Pas
~\o\Va. PastelJ1ak, Pączka, Pączosznik, Pesiorowski, 
I'iekiclnik. I)ielarz, Pierdoła, Pietruszyna, Piotraszczyk. 
hotraszka, Piotrowski, Piskorzewski. Piwko, Pizonik, 
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FJachetka, ,P/aczkowski, Fłóciennik. IJ oczl1lielllcll, Pod
wiązka. Pokorzyna, Postawa. Potrzebowsk i. PozlIal'IC7:yk, 
Przebiegała, Przybyli. Przy tu/a, Psiara, IJsi<nek, R:1iliega. 
T.,'<lbiszka, I(8dlo, J(eszka, Roborcyn. Rogach:i. ](ocil, Ro
chowiez, Rochowa, Rolka, Ro1czyk. Rościerski, h'05zal<, 
Rvgas, Rychlik, Ryrllarz. Rzerzuclia. Rzytko. SoIat
czyni!. Sczech, Sierojadek, Serwa, Siccl1a, SierszeJi, 
Sierszl1la, Sikora, SikUl. Sitko, SkówkJ, SkórczYII<l, SI<o
rupka, Skrzypek, Slązi1k, Slusarz. Słaby. Śrnieszek, Sobie,· 
raj, Sosna, Sośnianka, Soltys. Sołtysowiez. Spiewak, Spor
ny, Sroka. Staszek, Stawicki, Stefal1czyk, Storzypięta. 

Strzelec. Sturgiel. Stllq:;lich, Sukiellnik , Światly. Sypiell, 
Szalaczka, Szapielak. Szewc. Szott. Szot. Szotek, Szu
ka/a, Szuka/ka, Szutka. Taratyc1Jta. Tluścik, Tre~;tka. 
Troja,n, Twardoehlehek, Wala równa, Wall<owa. War
gowski, Wąs, Wcislo, Werwa , Wędzill1ucha. Wędz i -
IJluszka, \Vieczorek, Wierzbo\\'ski , Wilczel<, Wilcz"I'I
~ki, \Vilkowa, Wlocz ~r ch, Woj!o\\'icz. Wozidura. Wozi
woda, Wyrwa, Wyszlawska" labłoeki, Zadorek. Za
gaha/a, Zaguha/ka, Zając, Zdąll. ltamany, Zlarnanil<, 
Labikról, 211linda. Ll11indzik. Żmindka, /:ywioll<owa. 

3. Miloslav.'scy mieszczanie IV lalach 1665 do 1685. 

AlIglIstynowicz, Raf,uwk. liartlewicz, Bednarek. 
f ' il'llck. l3iel\ko\\'icl.. OOg'lIckl. Bnil·l~ki. [1()1"owski. C31-
lViII, Calki. Ca/II,i. CicllOwin, Cyrulik. Czap!". Cz,1rIlV, 
L.zerniecki, I)olatek. l)oroż(1la , J)lIda, Dllsza, !Julkowie/., 
II\Vojall, [)ybalski. UYI110WSlli. franci szek. fqekowiak, 
[-'Iechowiez. furIlIan. (lallrieL (JarlliiI. (jarbalik, (Jarba(l<il, 
<Jawronek, Gawrollowicz, (J,lszc:%yna, (iiI, (jlo~owski. 
Oodąn, Ciodi]lIowicz. Cirqsic. (Jn:fi. Cirzclec, Harnas. Jie
II!:', Cldebo\'vski, Iglicki, Jag-icla. .I:1I'lnik, Jaroszyk, Ja
rt'szkow iez • .r a xa, .I ,1\ ił\. ,1 c: I la skow icz, .I ebasi k, .I cży "I sld, 
i(:iliski. Kalllit'lski. Kalli", Kicrlli1zc:k, I(ierzek. Klóska. 
1(luezka. KllIpacz. KOIlicczka. Kopaczyk. !<ościc(Jski. Kra
\llarz. KJ"{;żo!ck. KrÓlcwczy]<. Krzcszkic\\'icz, Kulaw~'· 
Klllesza. Kwapiell. Kwaril. 1.:1I1ills.l.ewel" L:nvicki. Ma
o:dski. Modll1ilck. Makowski. M:J~lanka. M:WH. ~\Ą(,'
uywół, Ml;CZ\\\()lck, i'v\nsil'lak. Nad()lski. Nawroch 
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I'\ix, Norek. Nożewnik. Noże\\llioek. Ostrowski. OtoIllJI'I
czyk, l'askucki. PiGtkowski. PiecllOwicz, Picchaclk. Pi
larz. Przybył. R'lbi?ga. l~abieżYlla. I~adolo\\ska , Rapika. 
r~etek, l<tlściel'lczyk, R?el'wcIJa, Rzei,niczek. Ser~'I'lski. 
~krobiróg. Sołtyska, Sprucllowicz. Srol,a, Strzelecki. Sy
plel'l, Slązaczka, Slęczoch, Swiercz. Taszarz, Trainy. Tres
tek, Trojan. Trojanek. Warc?wgęba, Węuzimucha. Wie
rllszcwski, Wik:zek, Wleklo. Wolny. Wróblik. Wyręblak, 
Wysogrodzki, Zagórowski, Zasadny, Zasal'lski, Za\V:\cki, 
Zela, Zelka,Zelazko. Żywy. 

16. Uwagi nad SpiS(I/71i mieszczan z lat 1568 do ló8,) , 

Spisy w mowie będqce nie obejmują nazwisk \\'szysI
I(jch mieszczan z lal wspomnianych, bo w pierwszym 
i Jrugim tylko wlaściciele nieruchOIl1Oscl i urzędnicy 
a \V trzccim przeważnie procesownicy , zbrodnil1l'ze i lakże 
UizQdllicy są wymicnieni. Pochodzi to zl,qu. że żródlem 

dwóch pierwszych by!y ak ta wójtowskie. a dr\lgich akta 
burmistrzowskie. 

Co do ill\ion ówczesnycli mieszczan. lo podpada 
nam, że ani jednego Bolesława. Władysława w ogóle ża
dllych irniOl' s!owia(lskich, a raczej polskich krom Stanisla
wa, nie natrafiliśmy. Bardzo też dziś rozpowszecl\l\ione 
imię Marya, nie by lo v. ów czas wcale znanem. Maryą byla 
tylko Matka Boska. Marynnną wobllo tylko szlachciankę 
r~ado!owsk<l. Imion wyłącznie niemieckich, choć czasami 
uosyć wielu by/.o lIapływowych Niemców, nie bylo wiele . 
Czy to się dzialo przypadkiem, czy też siłq polskiego du
cha przen,lrodowieni cudzoziemcy z rozmyslelll by się nie 
odróżniać tlltc.is?e przybierali imiona, trudno orzec. Dość, 

:ic do r. I (Jf;5 nie hyło tu żadne~o fryca, ani Wilhelma. 

Ze zas wówczas nazwiska rodzinne dopiero się usta
lały, imiona powszechnie byly znane i niemi odnośne oso
bistości tylulowilno i wolano. Dla dokladnego zaś uzna
o,enia osobistości dodawano do imienia rzemiosło: Pisano 
li. p. sukiclillik fr,llIciszek, krawiec Stanisław, szewc Ma
tellsz i t. d, 

.leśli szlaciJła cZQsto brała nazwę od posiadanego ma
j;:tkll, to u mieszczan i chlopó\\' często przezwisko, choćby 
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Ilawet żartobliwe, byl!o nazwiska początkiem, n. p. Cicho
bąk, Wędzimucha, Gnoimięso, flak i t. p. L:Ollą Cichobąka 
wolano Cichobąkową, sylla Cichobąkiem, córkę Cichobącz
I<ę, Wędzirnucha, Wędzimuszyna, Wędzillluszek, Węjzi

muszka. 
Pomiędzy Polakami osied lali się Nielllcy, Czesi, a lIa

wet Szkoci i francuzi, wnet przecież wcielali s ię w tutej
~zą ludność. 

Silę liczcbllą i moralną mieszczan wzmacniali przewa
i.llic okoliczni chłopi, przyhysze z sąsiednich dóbr mi/osIa\\'
sk ich. a /lil wet z illllych Illąi'ltków, lip. z Kęblowa i z Win
Ilo~óry. I~zecz lo pozornie dziwna, bo przecie? powszechnie 
twierdzono, że cldop "poddany" (subditus, gleba e adscrip
tus) lIie mógł się do miast<!. ani lIawet do innej wsi pr zeno
sić. bo b",/ dziedzica wlasności'l i dla te~óż , jak kOl·I. lub 
wół [JI"zez cale życie pracować llIusia!. Udy zaś swe IIli ejsce 
rodzin liC opuści!. dzied zic go ścigać i z powrotell1 do iarz-
11Ia spl"Owadzać kazal. l.ll·zecież to ograniczcnie wolllośei 

przepr(Jwadzania sit; poddallvcll \Ii aktaell WÓ.itow:;kicll Mi
losławia inacze.i siC; pP.edslawia. 

O szl<lclicic znów jlowszeclmie pisano, że nie wolno jej 
h,'lo rodowcgo klejnotu brukać kwart,j, łokciem, ani młó

teTlI, a mniej jeszcze igłi]. luh szycl/em, boby- szlachectwo 
utraciła. Istllialo poLiobno ,iakieś nawet w tym ki erunku pra
,vo. ale istllialo pr:\\vdopodobllie tylko na papierze, albo Mi
It'sław i tu stanowił wV,iqtek. PI'awda, że obywatelolll mi
łlJsla\\skilll sz laclieckicgo pocllodzcllia lIic IIwżellly u((owo
(illić. że byli kUPC,lIl1i, lub rzemieślnikami, wiemy jedllak że 
() kilku. że ll1ielcuchy tu posiaLiali, a przeci eż nic byli tal< 
hogat"'lIli, b)· tylko Lila siebie piwo warzyli. 

Czvtalll)' zreszt:] wyrażnie w aktacli burmistrzowskiell : 
.. 1\11110 I (l/O. ,.I'rzyszedłs/.v pJ'!.ed urz'ld Ilasz ohoi l1ul"llli
SI rzu",sk i i \V o,i towsk i ślache(II~' J eoMość Pali Stallislaw 
Mal\Owski skarz,' sit; Ilarrzcciw uc/,ciwcll'lu .l allClIV i S,','ier
cww i Mieszcz'lllillowi. Milusla\\'skiclrlll o dług pewny któ
remu pożycze! na fllrlllallkG IV dobrej !lIolleci c' talarów. pol
ośmllasta lIa z\\'icziellie soli także y kOlii trzech do pomocy 
tCrKM zwiezielli;1 którynl dorobkielTl lIa pół siG IlIial dzielić 
icszczc lIadto pc:ŻCC7.01lj'1I1 sposo[)elll poiyczel iel1lu na śle
dzie Czerwonych złotych jedenascie których nazad odebraI 
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Ośm a przy lIiIII pozostawil {P,y, POlllicniony jednak Jan 
Świercz tylll si<; brolliąc, żelll te picni"dl.e kO(lIl1i Palla 1'v\a
kowskiego przez zilll(,: powrócil l;:tbe v II;! insze porządki 
które należ., do fllrtllanl<i . Co IIrz;llI \Voit. Jlli:JJ1o"':JII~' u",a
;),a.iąc le sprawG pOlliewai, 1\111 S-\l'ierC/. wzi.,1 Ila Swoje opie
kę konie V pieni«dzy tal< wiele o któr\'cli mial się zarobkiem 
dzielić nakazllie cl e iacto, ah~' te SUIl!I11t; oddal Ilajdali nie
dziel czterecll \Ii tYllIi,e rakii także V 7.lotycll dziesięć kto
~Ycli iemu liii! n;! O\vies din tych koni v te 11Ia oddać." 

Makowski trudni! się więc dla zarobku zwózką soli. 
"zVii fUrlllanienielll. a ,iednak wszelkie mU.iako szlachcico
wi, wVlicząią t\'lu!y. M:lI,o\\'ski l1liCSl,ka! IV Miłoslawiu, bo 
przy ki'lżdvlII chłopie. lub szlachciciu p07.all1ie,iscow~'11l tu
tejsze akta zawsze Illieisce z~lIniesl.kani;:t przytacząią. Mo
Że jednakże Makowski nie był \\' Mi!oslawiu obywatelem 
IV ścisłelll tego słowa l,naczeniu. lecz tylko gospodarczym 
urzędnikiem (jórskiego: alc gcl~ ' szlachcic. urzędnik magna
ta. zarobkowaniem. fllrlllanieniem się trudni!. nic mialaby 
biedl1a, \\' mieścic ll1ieslk<1j'1CZl szlachta, chętniej zarobko
wać. niż głód cierpieć? 

Z posiacląiilcej w Miłos!awiu dOI11\'. luh rolę S7.lacht\' 
\IJ kOlku i(J-go stulecia i w 17-go stulecia wymienić możem~': 

Boszkowskicll Stanisbwil. \Vo,icieclia. Reg-inę i Zofię: 

I<owalewska Małgorzat!;. I(IIC1.iczkę Kr~'szt()fa, Lipnie
kiego ZygmulIfil. Malachowslq Katarzynę. Nadarziczkę 
ARnieszk~'. Os t rO"'Skij Ka ta rzynę. Bog-lIsla wską Reginę. 
T<aczlilkowskil Anllę. Bogusławskiego Pi'otm. Rudziszew
~Idego biJa. Czarkowskiego .hJna. Jeżewskieg-n l1artłomieia. 
Jeżcwskij Jadwigę. I(uszewskiego Marcin;!. Oulczewskicgo 
I<:ilspra. Mil<lIs7.ewskiego Piotra. Wyszławską Annę. Ooda
nowicza Rlażej", Makowskiego Stilnisłinva. Racttowskil M:1-
tyann<; itd. Szlilclitę zaś. któril nie llliala własności i nie 
llliillil spraw kryminalnvch do załatwiania. bylo tu bez"'ilt
Pieniil wiele więce,i, ale jei imiona rodowe nie dnszh' do na
Szej wi:1doI11Ości. 

WVl11ieninllc powyżej nazwiska opiewaią też w znacz
ne,i części. zkąd ich wlaściciele pochodzili. Zenienie się ho
R'iltvch mieszczan 7. hiednemi s7.lachcinnkami i hiednei 
~7.1ilcht\' z hogatemi mieszcz<lnkilm'i ś",iadcz~r dostiJtecznie'. 
IŻ pieniądz byl już i wówczas dobrym mostem, po którym 
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przepaść, szlachtę ot! mieszczan (Jd~radzajclq, przeby\Va~ 
[,\10 można. Ze Z,IŚ rzeczywiście takie ożenki tu zac!lO
dzil~·. udowadniaj<) Ilastt:puj'lce lakta: 

W r. 1.'i7.; IllieszczalJin .lall Ozg,1 zapisuje 'l1aI7,G/1CC 

~',\\ei.s/lacllci'lIlcc l(aLllz"llic Iv\:tł:IL'howskie,i, zlt. p. ;--;(1. :) 

\V I'. J 57'1 sl,lacllci,i1lka A n:l:1 1<:ILzlako",ska, 70na 
lilicszcz:tlJill.l AcI'lIl1:.l Cz<)t<tł.l'. sprzedaje swój dOI11 szlach
c11t:iallce Nadarziczkiej. Agllieszce. \\'dnwic po Jakóbie 
Slllieszku. Ilracie borowego.") 

\,v r. 1.'i7f-, sprzedaj,] syllowie po szlaehci,1I1cc .Iad\\'i
oze j\;\ikuszewskiej. ,I żOlJi·o St,lllislawa Organisty. przvpa
cląi<)Gl na niell scltedę, ojcu swemu Stanisławowi Orga
lI:ście. :J) 

Cidy się Stanisldw Orgallista powtórnie w r. 1579 
żel,i, ZIlÓW bierze szlachciankę, Małgorzatę Kowalewsl<ą. 

Z:I towarzyszkę życia. Ta zaś po śmierci jego idzie za 
Pawla Sukiennika .. 1) 

W r. 1650 szlachcianka Katarzyna Ostrowska zapisu
j\' dOIll Illt:żowi swemu Grzegorzowi Kowalowi. 5) 

W r. 1604 l11ieszczanin Bartosz Głąh i szlachcianka 
[<<,g;ill<l Bogllsławska. żonCi jego. rohią testament na prze-
zycie. ") 

W r. lólK zabczllieCl,;t lllieszczanin Pawel ZUąll na 
Il::ti'lll\ll swym żOllie szlilcltciallce KiJtarzYllie Pouat'lskiei 
:1., zlt. p. posagu. ,) 

W r. 160 I Jloszła szlacltcianka Anna Wysz/awska. 
wuowa [)o ,iakilnś .lanie Zalejskil1l. powtórnie za ll1ąż za 
["Iotra Mielcarza. ') 

W r. 1609 występuje przed sądem wójtowskil11 SZliJc!l
cic Bartłollliej .Ieżewski, jako Itl;jŻ l1Iieszczanki Jadwigi Or
gauiściallki.") Ihva lata później tenże .Ieżewski zrzeka sil{ 

I) Zeszyt I ald. wojtowskich, karta 176. 
") Tnmże karta 131 b. 
') Tamże karta 165. 
') Tamże karła 176. 
') Tamże karta 202 h. 
') Zes7.yt II akt wojlowskieh, karta 36. 
') Tamże karta 163. 
') Tamże karta I l, 

') Tamże karła 95. 
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11;1 rlccz i:OII\ \\'sl.clkich \\" t\'\i/us/;I\\ill IlinLlcllOllIllŚC'i. ''') 
i jllż naslGPllcgo r. IGI2 Jlcieka od sll'cj :i,OII\", ") 

Ohecllie udowodnić n<1111 jes~,czc wl'p:lda, ii. poddani. 
c, \'I i d/opi w Mi/os/awill sif; okupowali. i 7,C iell nietylko 
nli~dzy 1l1icszCZ8t"IStwO l.alicz811o, ale Ilawet lIa urzędy miej
sliic wybierallo. \VielJl lei. llliL:szcz:tn iabryl\Owali dzie
d~!cc, II. p. Mikołaj Ciórski poddanym swym. z \\·dzięc!.llCJ
~ci za wierną służbę, domy i t. d. w ,Miło51a\vili d<.trowuj"c, 
Zacznijmy od drugich 

W r. J604 darował "Urodzony Miko!ili Górski Pan 
I t)zicdzic w Miłoslawiu uczciwemu Franciszkowi Myśliw
cowi, słLldze i podd<.tIlCIl1U ,\,emu, plac z ogl'Odern na !VIo
lawsl< iem, plac z ogrodelll na Maciejewie i 1'01" na górkach 
nn Maciejewie. '") 

Myśliwiec dokupnje w l'. 1609 Ila M8cieje\vie od 10-
IJ1nSi'a Pilarza dom i'. ogrodem, a sprzedaje w r, 1610 jeden 
I podarowanych lnu przez Górskieg-o placów z ogrodem. 

W r. 1623 nie żyje jnż Myśliwiec, w ko(lCu P"i:1rą 

IwallY, a synowie jego [-'siarki, już nie sludzy, iI rem Ir,niej 
Poddani, lecz mieszczanie, j<.tk \Vszy "~cy inni, dzielą się (;jC8 
ID<lji\ł.kiem. 

W r. ł606 ten sam Górski, daro\V8ł dom z ogrodem 
woźnemu Piotrowi Mixie, słudze i poddanemu swemu. Do
C!ać przecież wypada, iż ten poddany pat'lski jllż w l'. J607 
t~ltaj inllr dom I. ogrodelII, c!toć był poddanym, od miasta 
Kllpi!. Tak więc i Mi\;] St8! się wolnym Mi/osławia obywa
kleilI. 

J)8rowizll ze strony Mikołaja ()órskiego było wiele, 
lecz lI1niemamy, że powyżej opisane przedzierzgnięcie się 
POddanych ze wsi na mieszcz8n dostatecznie ch8raktervzuie 
tt:tejs7.~ stóslIllki spółccznc na pocz"tku XVlI. stulecia.' . 

WieiII też poddanych Mikolaj8 Górskiego przez oku
pienie się w Milosławiu. prawa tutejszego obywatelstwa 
li'iby/o. Niech tylko przytoczę: 

I) Maciej8 Boro\vcgo, Slllieszka. który rl8wel rad
llYm miejskim zostal~ 
-~--

10) Tamże karta 1mb, 
") Tamże kart;. 107 b, 
") Zeszyt II akt wojtowskich, karta 44. 
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2) brata jego Jakóba Slllieszka. który si~ II<lwd. jale 
to wyżcj wykazaliślllY, choć z pocilouzelli,j cl!lop. z szlach
ciaJlką ożenił, 

3) Franciszka Kołackiego z Orzechowa, 

4) Stanisława Kęsego ;: ~)rzec!Jowa i t. u. 
Lecz i z innych, czasami lIawet oclleglyclJ wsi w10-

ścianie wolni, a nawet poddani rozmaitych P<JlIÓ\v dcl Mi
łosławia się spro\\iadzali. 

Za ludzi wolnych po wsiacll lIważJlllY w pierwszej 
lii:ii soltysów, któryell kilku IlwiCjtki, a zwłaszcza role 
\\' Miłosławiu nabylo i tu zamieszkało. 

W r. 1(,U2 p()siada Walenty Sołtys zWilInogóry IOIe 

I stodoję w Miloslawiu. IJ\) nim zaś syll Adam i wlluk :\1a-
ciej w Mi/osławiu z~lIl1ieszkiwałi. 

W ten sam sposób zostali obywatelami synowie Wi
,""orzyna Rygasa, soltysa z 13. Pi<.jtkowa. 

W r. J6JO okupił się tlItaj Jakób Krawiec zPierzcllna. 

W r. 1607 kupuje Jan Zagabała z O/aczewa ot! szlach-
c!ca Stanis!:awa l3oszkowsl<iego 2 kwmty roli. I~odzina 

Zagabalów licznie pomi·ędzy mieszcza(lstwern tlltejszern 
już \I' przcsz/cm, X VI. stuleciu by/a tu rcprezentowan,\; wi
docwą więe i \\; tYIII wypadku, że pomiędzy miastern, 
;l wsiami, nie było takiego przedziału, jak nalll o n i III c.zęsto 
pi!'ano. Tu jec1ni sprowadzali się ze wsi do lTIiasta, inrn 
wynosili się Ila wieś z miasta. 

W r. 161H klIpuje rohotny \Vojciec.li RlJgacki z Cze
szewa ogrót! Iła Maciejewie. 

W r. l(,l') nabywa Stanisław Jędrylw z Kębl0wa , 

jloddany Łllkasza Kęb/owskiego. ogród przy IIlicy p07.lIa{l
~k,ej. 

l wyjaślłie{1 powyższych wYllika dalej, iż wielu 
.. 1l1ieszczan tlItejszycll rólllictwcl1I się trudni lo, jak to tlaw
'Iicj \l'sz<;dzic jlO małych mla~tach bywa/o i jak sit; to dziŚ 
.icszcze miejscami dzieje. I~olnictlVLI poświGcali sic:; tu 
J,rzeważnie ;;prowadz,ljilCY ~ię z okulicy dJłopi i szlaclit,1 tu 

z:'llIieszkllj'lca. 
N,ltollliast tlClwlliej .iuż osiadle mieszczal'lstwo i prz~;

b'isze z po za Rranic krajll przeważnie rzemios!'o L1pr,l\vial i 

i handelkiem się tI"llullili. Każdy prawic obywatel saJllO-
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dzielnie jakieb,Idź prowadził przedsiębiorstwo, a tak zwa
Ilych dziś robotników prawie wcale nie znano. 

O żydach lIa i!lnem mówimy miejscu. 

17. R.ó/llictlVo IV latach 1568 do ]686. 

Mało w aktach wójtowskich i burmistrzowskich znaj
JlljelllY \'1 latach 1.:;68 do lfiR6 o rólnictwie wzmianek. Jed
nakże wskazówki te pozwalają nam kilka zanotować szcze
t'.óIÓw. 

Miejskie role tuttjsze by/y pomierzone na "kwllrty," 
i; Idórych każda miała za pastwisko i gajówkę .. przymia
rek". dalej na "ślady" w "lIowem polu " czyli na nowinie. 

Kwarty leżaly ku Winnogórze, a w części i ku Gorzy
com i ku Palczynowi. Nadto na granicy pakzyt'lskiej ku 
I\ęb/owu byly dwa kawaly roli "wielkim i malym klin,!m" 
/\'Jane. Byl także jeden wi!;kszy folwark miejski "Zdąna" 
I wiele wielkich i malych ogrodów, kilka chmielników i kil
Ka sadów. 

Gospodarowano w trzy poJa: ozimina, jarzyna i ugór. 
i:awsze się jednakże tak urządzano, że wszystkie, ile moż
I:uści, oziminy, jako i wszystkie jarzyny, a wreszcie i ugo
ry ze sobą sąsiadowaly. 

Jako zboża ozime siano żyto i pszenicę, z jarzyn: 
~roch, jęczmiell, owies, tatarkę i proso. Wiele także lasu 
uprawiano. 

Jak zaś uprawiano ziemię wywnioskować można 

I. llastępuj;\cego ustępu z r. 1595: 

" ..... .1 tem darowała ta Dorota Piekielniczka tegosz 
Caspra Plociennika, bydlenI, co iedno iest y insi-ymi 
wszystkiellli rzeczarni, to iest plugicm, wozem, że który to 
Caspc.r przerzec.zony obieca I iei \Vs"ystko żyto zwieźć. 
cZirninę, tatarkę, groch z sty roli, co go darowala y mają 
si, na spól dzielić. l telTl ohiecal iei uprawić roly y otwro
c ić , pr zeor<lć , IIwlicc :'i zorać lIa siew y zasiać żytem iei 
Własnym .... " 

Z powyższego uwidocznia si ę , iż mieszczanie milo
~ ':awscy w korlcu X VJ. stulecia bardzo staran.llie, nawet za 
~larallnie uprawiali pod Żyto ziemię . Orali aż cztery razy, 
bo uprawienie roli, to .iest picrw szą, odwrócenie drugą, 
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pr/L'OI'~\lJie trzeci'l. ~l zorallie l1a sicw, C/.\\arUl (Jrk~l. I ):<i~ 
II!C 1~lclajclll~' sobie t~, le 1 Upl'<lWa ZiCllli pracv: czkry ('Irki 
I:a sLlbej I.iellli llwai.a llly Ilawet la iJł:\cI wiell,i, ho ZllPCłllC 
s,lIoszkoll'illlic licUli, nie slui.y Żytli, a c/tcry r;IZY orana 
;'I('lllia uie może się od.16.eć. %resz!;\ role tutejsze pr,I\\'ie 
·.I"szystkie sa JJI·/CPUSl.cz:1ll1c. SUclIC. lekkie, bo je tlVor/.Y 

j.; ;;sek I. 1I1:JICl'II<a przylllies/.lq glilly, ;1 tylko ziclllie Illok re 
j.:ze(HI,'\\·ek wymagają 

.Ieśli wic;e praojcowie nasi z\Jytniemi órk,llni, illwcll-
1";,1"7. Iliepotrzebllie IlH:;CZ'lC. bł'ltlzJii. tl) IV !,ażtlYlll I'~lzi~ 

j·rzetl id sl<lranllOŚCi'l \\' uprall· ie ziellli czolo ll,llll pocJ.t~i lić 
I!;!l cży. 

(lIl"l:zeslly płllg". dziś jcsl.cl.c potl lIa/W:\ polskieg"O 
;: II ~' J1I,·. z S\\'l busziq. I. krojclll i oclkl<tLllli;\. L1olll'ze ustall'iD
rOI.' Illakolllitelll b.d rO!lliczClll llarzctll.icll!. PłUg"OIlI ekar
Joskilll .i illnYlll. wielcc d ziś ceuionYIl1. w wielu kicrtlllkacll 
~~lIżył za 1I10del. 

tvliasto. sall10 ról Ż,lc\lll'cll Ilie lIliało z wyj~l!k ie lll mil
I!.c ll tr~II\llik <')\\". ogrodów i IliellżytkólI". Ost;ltllicJ.t praw
dopodobnie hrło dosyć wicie i slllżVłV za pllhli(ZIlC past-
v/ Isk,!. 

W ~lkt;Il:11 wójtoll'skiell Il;ljllityk,iTll)" tylko () jedlll,'Dl 
j';,slewniku Illiejskilll \\'Zllli:llt!«;. I) i (I jedll~'lll trall'llilol 
Illicjskinl przy Sl.lIhionkileli.') a (I lirllg"il1l przy' N<ldolll C.i 
l:liey. 

!. [Joboonye!t g"nl~zi rólllictwa kwitło etJllliel<lrstWO, 
lecz o tellt prz.1' IllielcuctJacll IVSPOlllllillIV. i sadowlli.::t\VO. 
: )pr<"I(/. sadll p'IJ·lskicgo. I<tór y sic liii okól dzisic.Iszcg"o pa
ł;:cu zlląidolV;lł. spot\·kalll.\' ics/.czc sad dosyć wielki pr/Y 
jl)h,\<lrkll Zdali:! . Czarkowskieg'l) i parc; IIl1lieis/.ycll s;!dó\\'· 
Tvlko pl'zecicż C) jednelll Ci'.ytallly drzewie OWOCOWCJ11 t. .i. 

" gruszy "Muszkateli," która \V tutejszej okoliev już prilll ic 

"..\·cale nie jest wall'l. a należał,] lio lepsl.ye!t gruszek IDto
""yc!t. Dziedzic l11i,ll ogrodnika, a przYl1::Jjmniej donl dla 
. grodnika. ") 

Oprócz koni i bydła rogatego hodowano także owce 
trzodę. Owce l1lial prawic l«lźdy ll1ieszczanin rolG pusia-

I) Zeszyt II. karta 2.10. 
') Tam1.e, karta \'JOb. 
') Zeszyt [, karta [09 i [I-łb. 
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dający. Owca polska nie była w paszy wybredną i nie ci~r
Iliała przez klimatyczne zmiany. Nawet w zimie, skoro 
lylko śnieg nie zupełnie pokrywal ziemię, wypędzano ją na 
i\~lstwisko bez względu na to, czy była pogoda, albo śnieg , 

lub deszcz padaj. Dawała też wiele weJny, którą w miej
~Cl! na sukno i odzież przerabiano. Z:3.bita dawal'a cil:ply 
~ożuch i smaozne mięso. 

Z drobiazgu raz tylko, w r. l681 kaczki są wspomnia
lic, a o kaplonach częstsze napotykamy wzmianki . 

.r ako o gęsiach, gołębiach i o innem pt<Jctwie nie ma 
w aktach miejskich zapisków, to ta okolicznonść wcale nas 
nie upoważnia do przypuszczenia, że takiego drobiazgu tu 
l'!"zed kOlkem XVII. stuleciu jeszcze nie było. 

18. Ty/uły 

używane w mHoslawskich, na prawie magdeburgskiem 
opartych urzędach. 

Jak wszystko na świecie tak i tytu!y z czasem się 

zmieniają. Samo się zaś przez się rozumie, że nęuzarza, 

żebraka nie można tak samo, jak potężnego króia tyiulować. 
Pomięcłzy pierwszym zaś a drugim są setki stopni, il tra
fiają się draźliwi ludzie, co się bardzo obrażają, gdy im się 
Choćby tylko o jeden stopie!'1 niższy podaje tytuJ, jak im się, 

\\' ich mniemaniu przynależy. O godnościach urzędowych. 
które u Niemców koniecznie zacl)ować trzeba, nie mOWlę, 
bu u Polaków dodawanie urzędu do nazwiska w rozmowie 
nie zawsze jest używa nem. Zresztą prawie już wcalc nie 
mamy rządowych urzędów, a więc się zupełnie od tytułowa
nia niemi naszych rodaków odzwyczajono. Postęp czasu 
Przeciąg-a też nad nami socyalny strychulec, kt6ry wszystkie 
\"arstwy naszego spoleczel'istw<l cło ró\vnego sprowadza 
POziomu. Jesteśmy wszyscy "panami", ale tu nazwa ani 
7. greckim pólbodem, chochlikiem, ani "Panem" znan<l 
"Panamą" nie ma styczności, choć czasami z jednY1ll 
i z drugą przechodzi, tylko tego, co "panuje", oznacza. Dziś 
żebrak skoro tylko ręki nie wyciąga i obdartus co za grosz 
Ostatni nadllżyt alkollOln i pod ławą spoczywa, sądzi, że 

lnu się ubli7.a gdy go się "panem" lIie tytułuje. Na korer
tach listów jesteśmy wszyscy z wyjątkiem ksi<lż<lt "Wiel-

i7 
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możnymi" wymieniani, choć często bardzo "Malomożnymi" 
się okazu.jemy. Przy magnatach dodajemy tylko "Jaśnie", 
,I przy ksiqżęcych 113zwisJ<ach lllllieszczamy tylko "JaŚllie 

Oświecony". Księży "Wielebnym" i "Przewielebllym", 
a w rozmowie ustnej tytuJujel11Y go staropolskin\ zwyczajem 

"Jego .Mością". 

UwydatlliliślllY lllll~ ' ślllic obecne tv tliły, hV okaz,lć 
różnice; tytulów z XVI. i XVII. stulecia. 
Akta miejskie z owycll czasów ściśle rozróżnia.i<l 3 Siany, 
a llIi3nowicie w/ościal'lski, mieszczallski i szlachecki. 

Wieśniak każdy choćby by/ największym leniucllel11 
jest pracolvil.l'lII, rzadziej rubuczym wypisywanym. Po la
cinie [aborżoslIs . 

. ,Mieszczan /.nów, choćby największym i byli zbro
dlli:Hzallli mi<lIIOWaJlO powszccllnie uczciwymi, po Jaeillie 
1lOl1l.'sli. 

Szlacheckim nazwiskom dodawano [Jrz)'miotnik urU
dzony, po /,lCinie generUSllS. 

Dziwnie to brzmi ten tytuJ "urodzony", a zwlaszcza 

\II przeciwstawicniu do "uczciwych" mieszczan i do "IHaeo
witych" chłopów. Skoro ci bowiem nie sq "urodzonYllli", 
to chyba są ulężonymi. 

Tytuł "urodzony" jest prawdopodobnie przejętym od 
Nicmców, że Z;JŚ w mowie /aci(lskiej niestosowllym się oka
zywaJ, lIie oznaczallo w niej szlachcica przymiotnikieJll 
"llatu5", nie generoslIs, co się i dziś praktykuje. 

Pracowity, uczciwy i urodzony byli więc w drnbinie 
tytułów świeckich 3 gJównel11i szczeblami, pomiędzy któ
remi wiele drobllicjszyeh byto stopni. 

Niżej tytułu ,.pracowitycll" stali tylko Lydzi niclVicmi, 
po lacinie "perfidi" i zbrocllli;lrze, którym ich charakter za 
tytuł wystnrczał. 

Wyżej nad uczcwiym stał "przezorny", "providus", 
jak zwyklc najniższą służbę m.iejskcj, z chłopów pocho(]J;<tcą 
wolano. 

Wysokie w mieście zajmującego stanowisko mieszcza-
lIilla .dlJO też większe Illającego din dodntllicli CZVIIÓ\V zn a -

C/CI!;C IlazyW:lIIO ~'IIIII'lIym, '1lho slal'f'llIym 1I1t:że~/I. Osta tJ1i 
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przymiotnik rzadziej by! używanym. SpotYkaliśmy go też 

przeważnie tylko u kobiet. [Ja lacinie brz1lJial Oli "frlll/a/IIS". 
NajniższYfll, szlachectwo oznacza.iącym stopnie, IJyl 

SZlachetny, "nobilis". OLlnaczano nim aż do drugie.i polowy 
XVII. wieku urzędników gospodarczycli, szlacheckiego po
chodzcnia, jako i wszelką, w lllieście osiadl,) szlaciltę, 

zwlaszcza tę, co nlieszczallki za ŻOIIY po LlI'ala , a w ogóle 
POO li padlą szlachtę. 

Szlac!lcica. który posiada! jeszcze mai<ltck zieliiski 
i jeszczc się na przyn,dcżllern stanowisk li lI(rzymywal, IlIb 
jaki urząd pa(lstwowy sprawowal, tylko urodzony, gellcro
sus, tytulowano. 

Dla lI1agnatów 11. p. dla dziedziców Miloslawia wyszu
kiwano wyższej tytulacyi. Czytamy więc: "jego Mość Pl/n 
i Dol)J'odziej", a w łacinskiemięzyku: "GelleroslIs Magllifi
CIIS Dominus dux ui Iweres a Milos/uw". 

Przy korku X \ill. wieku .iIlŻ spotykamy "PIlIla", a ra
czej "Panó\V". Upiększenie nazwisl\a lYIIl koslllopolit'S'cznynl 
przydomkiem rozszerzać się zaczęlo i rozszerza lo SIę po
spiesznie, a przy Jliem szedl ".1 ego Mość" \Ii parze. 

'/. sporadycznych tytulatur w XVI i XVII. wieku przy
taczalJlY jeszcze Jaci(lskie "Circlllllspeciu", J przy IllI0dzicl'l
cach, "iliscretus" al bo "SillllioSllS atlo[escons". 

Że zaś ani żebraków bez tytutu pozostawić nie chciano, 
mianowano ich "OIJairzn'ymi". W powyższy sposób honoro
\\ ,:no ludzi świeckiclJ, lIatollliast księży zwallo po polsku 
tak, .iak dzisiaj "Wielebnymi", i "JlollOżllymi", a po łacinie: 
"VencralJilis" i "HoTlorabilis". Księża Kallonicy iRiskupi 
Już dzisiejsze mieli tytuly. 

Nadmienić nam jeszcze wYP<Jda, że do kOlka X VI I. 
Wieku ściśle przestrzegano odpowiednich tytulów i nikomu 
nie nadawano wyższego, co się dzisiaj czasami praktykuje. 

19 Zestawienie llllZ\visk mieszczII/1 z llletrylz chrzcin, śluhów 
i IJogrzebólv otl r. 1756 do 17fW. 

Adamkiewicz, Ast, I:lajetkiewicz, Berk, Belz, Będ

kowska. nic(II\Owsl~i. Biniakiewicz, Rillkowski, Blachw;tz, 
flobrowicz, Róbr, . Boniatldewicz. Brodnieki, Brudllickl, 
Brzcll1i(lski, Rrwski, Brzozowski, l3uedorf, Buynowski. Ci e
ślcwicz, Cuprow, Cylka, ks. prcbend<Jrz, Cymer, Czajkow-

17* 
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ski, Czamallski, Czerepowicz, Czyżewski. Daliski, Oqbkie
wicz, [)raganow, i)raguliski, I)ra żdzY (lski , Dziegiecki, flicl1, 
trensdori, Erfcrrt, EwaJdowa, Falltowicz, FrulIlult, funto
wiczowa, Gaj, Ua.iór, CJawrollicwic7., Oawroński, Uilski, Gin
tcr,Oli.i'lski. Glogowski, bUrlllistrz, GI<lsld, Ulowicki, (]ods
licil, Grąiek, Cirąś, Orqśkicwicz, Greski, Orobclniak, 
OrobelllY, CJrocholsl<i, Grollllliawski, Hallc, Hantzpol, Har
dz~dski, Hebka, li eJling, 11erdowski, Cilqdzyi'lSki, rektor szko
Iv, Cllojnacki, Jallkowskoi', Jasicninka, Jaworski, J()II'(Z, 

.IUI\'ISZ, JlIrkicwicz, Kacz;lIlOwski, Kaźlllicrski, Kicima, Ki
szewski, Klawiter, KllapkicwiCl" KrlOl, Kokocil'iSki, Kolacki, 
Konikicwicz, KOlIiuszy, Kortclewski, Kostrzewski, Kowf,lski, 
Kozicka, Krakicwicz, Kryszto fow icz, KlIbicki, Klicliarzewicz, 
Kucllnowslw, KUCZYI'tski, KWilpicIt, Kwapiszcwicz, K\\:i alkow
ski, Lalllpar towicz, Lekszycki, Leśnicki, LcwalldOlVski, Le
wandowicz, Lewicki, Ley, Lisiecki, Lossow, Lurkiewicz, Łq
kowski, ł.owicl,i, ŁOŻYI'ISki, ŁLlkaszewska, Maciejewski ,'\~an

tei, Maślallka, J\~aślollki c wicz, Matuszewski, Matllslczak, 
MeSlli<lll, Metelc\l'icz, Michalsk,i, Micllalkicwicz, Miclta!o
wicz, Micjski, Mietlicki, J'vlisiewicz, Modruwski, MoLlzYI'lski, 
Molitowski, MoszCl,yt'lski, Mrowick i, Mlikclko\\', Mularski, 
M lisiolkiewicz. M Lisio! ko\\'icz, Nadolski, Nawalski , Noskie
wicz, Noskowicz, Norko\Vski, Nowacki, Nowaczyk, Nowicld, 
Nowosil'tsl(i, Ogr'abi sz, Olejnik, OrdUlI, Orlosld, PacilllowsJ<i, 
Pacikowski, JJardecki, P:1wtowicz, Pe!czyt'iski, Perliko\Vski, 
Picto!'. Piasecki, Picclioeki, Pickarczyk, Pil1kowski, PiOcłi, 
Piotrowski, IJollrilrl( icwicz, IJopra wsk i, Potli ral:1, Ptaszyr'iski, 
f'rzyd ryga, I\egillil rl, Rek tu rowi cz, J\clll!Josk i, Reszka, 
fxeynllard, l\ippcr, J\obowski, lxogowski, l(osiński, Róże

wicz, 1~lIszc\Vski. Salkowski, Sqpalski, SClltl'Juch, Sirnit'isk i, 
Skrocki. Slawi.(iski. Srnoczyrbki, SlIIorawir'lski, Smurawii'l
sld, ŚllicżYI'iSki, SoiJola, Sobkicwicz, Soblocwicz, Solecki, 
Sosnowski, SI:IWicki, Stawski, Strachowsl,a, Stroit'ls],a, 
Strych. Slyp,l, SlIw;i1il'iSki, SZlrIolke, Szotck, Sztancwalt, 
SztrallCII, Szulczewski, Ulalkowski, Urbat'iski, W:1rGygęlTI

czyna, \VJszdorfi. Vv'erJler, Węclewic7., Węgr7. Yllo,viCz, 

Więckowski, Wilkowskn, Wilkor'lSki, Witkowski, Witowsld, 
WOlllicwicz, Wnlski, Wódkc, Wolff, Wroliicwicz, WróbleW
sk i. \Vrześllicwicz, Wyszkowski, ZaPGcki, Zhierski, Zg-óJccki, 
: ~ i;:!i;'ISki, :ŹiCllkicw:cz, Ziółek, 1olnicr7 .. 
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Powyższy spis ()bywiltelstw~ 1lliloslawskieg-o o tyle 
lIie jest doldad1lYIll, że nie lila w nim 7.\'dów, bo ci nie mieli 
I, kośc i olcnl kntolickim uucllOwe,i styczności. 

Co do clIrześciilll ZilŚ przypuszczamr, iż \Vs7.~' stkich 

osiadlych tu WÓWCZilS mieszczan obe,imuje nazwiska. choć 
nie wszystkie imiona, Pr'zypuszczać bowiem można. że 

w k;r;.dc,i roelzillie I)olniędzy r, 17:56 il 17RO, a więc w prze
ciągli 24 lat, przyn,lirnnie,i ,ieden członek się urodzi!. ożenił 
się, umierał, lub trzymał do cllrztu dziecko, albo b~'1 świad
kiem przy ślubie. 

20. Kuści/II katolicki św. Jalui/w - IJlldynki i /ego otoczenie. 

Wystawiony pP.ez Górskiego Ul czasów IlIterskicll 
Ś, .J;lkóba. kościól. o któr~ml n;l innem mie,iscLl wspomnieliś
nly. zaczął się rlljnować. Przyczyną tego były 7.8 cicikie 
sk lepienia. które r07.pieraly 11111 ry, M u ry rozcl1od7.ił~' się i pę
l"lły, a rysy w nich i Szpilrv COr82 b8rdzie,i się powiękS?ał)'. 
N;rsnw8ła siG przeto obawa. że grnaclr cat~' runie, 8 gd~' się 
to POdC7.8S lIaboźellstwa starlic. zgniecic setki pobożnych, 
Polic\!8 zaczęła się tu. rzeC/. sI uszna, mięsz:1ć. znczę!a S7.p~
ry i szczeliny mierzYć, ,I R'c1~' t8kowe be7. ustalIku prog-rc
s:,:wllic sic zwiększa ł~; . zalll kT1ęl~ 1«).~ciC)ł 1817 r.') Pa rafia. 
zubożona wojll8llli. nie mORI8 wówcz;rs myśleć f) odbudo\\'a
niu świ~tvni Par'lskiei, zwlaszcza. że nie tylko miasto. ;-Ile 
i dobra tutejsze t8k przcz ciągłe przechody, lilkwaterO\,,'8nia 
się i kolltrvhllcyc woisk francuskich. rosy,iskich i pruskich 
IIcierpi;-Ilv. iż całe pr~wie hyłV rllder~; Ilildto niewidomy Jó-
7.l'f hrabia MielżYliski już hył wiekicm i s1l1utllemi. boleslle
ITI i wypadkami kra,iowerni złamanym. 

l kłopotn o dOili modlitwv wyb8wil p,HaiiG Illi/0Sł<lw

sk~ zallicclh81lY i ()PliSZCZOIl~' drewniany kościótek SS. ,"-po
stołów Piotra i PawIa na prz('chnieściu. Piaskilll1i 7.Wi1l1ern. 
g-el/.ic dziś oficvn8 blig-ąiska się wznosi. Pochylone ściany 
Podparto sOSIIOWCllli clqg-::rmi. d8Ch w)'reperOW8I10. ż~ 7.~Ś 

stojilcc ohok ł i py olhrzymie. 7. których już tylko ,iedna po
%Ost,rla lIa pamiijtk!;. cllrollily gmach c8ł~! przed wichrami 

i burzallli. stal silnie. choć trzeszcza l \V wszystkich drze
\\-:\ spójni:lclL Przeniesiono tu dotąd Sanctissimlitll i tli 

') Akta spccialla kościoła mlloslawskiego, dotyczące erekcyl. 
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siC nabożellstwil p;unfialne przez lat 24 odbywa/y, w czasie 
tym zbierano fundusze n;1 odnowienie kościoła. 

fundusze tc sklildaly się pod/lig akt kościelnych: 
,,1) ze srcbcr kościelnych. sprzed;1nych dnia 17-go 

grudniil ISI7. 11<1 co W/ilc!Z;1 Duchowna dnia J7-[0 li
stopadv ej. ;1. 7.ezwoli/a, 1'93 tal. \O sgr. 

2) z dodatku śp. Starost~' Józefa MielżYllskiego, pa
trona. rewersem z dnia 24 czerwca HIll' r. uczynionego, 
w ilości 400 tal., 

l) z pozostałości po śp. ks . .Jakóbie M<lleckim, pro
boszczu milosławskilll, na odbudowanie kościoła dnia 
22. lipca I ROO r. przeznaczollc.i w ilości 142J tal. 1 g sgr. 
fi fen .. 

4) z kompozyt~, 20 kóp żyt:l w snopie, jaką tutejsze 
dominium z folwarku Duga.i proboszczowi miloslilW
skiemIl rocznie odst:l\vić byto obowiązane, n które od 
11:;00 r. :IŻ do lR19 r .. il zatem z 19 lat ÓWCZClSOWY pro
boszcz śp. ks. k:Jl1ollik f:ugeni Roes/er nil restauracyą 

kościola filrJlego h~'1 przeznaczył. w~'nosz;"\cei wt'c1!ug 
o[)racllUllkll kontroli obr;\ch\ll1kowei królewsko-regen
cy'inei z dniil ::l. lipcil IR?:i r. - 1054 1;11. 14 sgr. 
Kilpitilly ]lo\\')':i,sze zost:lW:l/~' od swego poczi]t1<u aŻ 

do r. 1 S4,1, w któr~'\l1 re~t~\lIr:lCVi] kościo/<1 rozpoczęto, w rę

kil i pcd z8rządC'1ll tlltejsl-c!-(o c1orninillrn, które, .iako .i115 pa
I rOI\:ltus m8i<lce. 1\ic sposobem poż~'czki, ale jeclynie w cehl 
adrninistro\l':\IIia ich ziltrzVl11yw;J/o .ie li siebie. 

Tennin do WVc13I1i;\, lIa 7:'lcl<lllic .Jcllcr:llneg-o Konsvsto
rza Arcybiskupie!-(o, przez in minus licytncyą rest3urilCyi 
kr'ściO/<1 Iwzlwczono n:l 17. listopilda I R42. Slilwilo się tylkO 
clwóclJ licyt:llltów, Steinitz, hlle!owniC/,y z ~rody i dominium 
I" lei,zc. Ost:\ tllie wiei c więcej da w:lło g-w8ranc)' i slIlllienne
i!O w)'konania budowli, a mniei Zil nin ż;"\dąiąc, zobowiil7.illo 

sie l1:Jdto ustawić \V wież)' zev,ar 7. oficyny palncowc.i. war
tn .~ci lOn Uli mów i ofiarować dwa obrazy wilrtości 20n ta
I;lr()w. To też, za zezwoleniem na i\V\'ższ~i wl;Jc1z\' kościel
nej i świeckic.i. Zilwilrto z Do 111 i Ili \1'111 " które tylko 5799 tal;J
rów za C:lli] hlldowlę żącląii]c, uie swój zysk, ale dobro pa
r,\fii lIIi<l/o 1Ii1 celu. m\ [1oczątkn IS41 r. pr:lWOl\locny kow 
tr;\l\!, Rcst;1lIr;\CV8 kościoła rOl, poczęta w r. 1 R4::l, .illż w rO
kil 1844, stósownic do kontr:lktu, ukończoną zostab, tak że 
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już 22. grudnia tegoż r. odprawiło się w nim pierwsze ni\
boże(lstwo. 

Kościół ten jest wewnątrz 10.5 stóp dlugi, a 39 stóp 
szeroki. 

Reparacya zmienila go o tyle, że ciężkie sklepieni<1 ui
st,wiono helkowaniem, przez 4 sklepione filary podtrzymy
wancm, że daliO i zewnętrzne mocne filary, mur wzmacnia
iące, przebudowano piękną kruchtę, wzniesi ono nad nią tro
chę za smagl,\ wieżyczkę, n<1 której krzy? żelazny kil niebu 
swe ramiona wznosi, a w tychże pomieszczone szkla, łami,jc 
promienie stollccznc, kol orowe odrzucaj,] światlo . Poniżej 

krzyża osadzono zegm, który s ię cl oti\d 11<1 oiicynie pałaco
wej zna.idowal. Zbudowano clalej wejście z przedsionkiem 
ocl strony rynku; skasowano lIacl zakrystYa kaplicę, a ~lrzą
dzollo \V .iej miejscu lożę dl<1 kolatora i jego rodziny. V./ew
Tqtrz o tyle zaszły zmiany. że tylko i rzy pozostnly ott::iTze, 
wielki, tak7.c ołtarzem Ś . .Tnkóba zwany; po północne.i ,iego 
stronie bocznI' oltnrz Ś. Krzyża, CI po rlOluclniowej Ś. Józefa. 

Okien podlużnycll , <1 wysokicb w stylll got~'ckim ,iest 
G, a mianowicie 2 po bokach wielkiego oltarza i 4 w polu
dniowe,i ści<lnie, między filaranli i Il<l chórze. Oltarze te opi
sUje ks. proh. Tu/odziecki następująco: .. W wielkim ołtarzu 
.icst olJrnz wielki Wniebowzięci<1 Na.iświęts7.ej Maryl Panny, 
Ilędzla obecnego patron<1, Seweryna hr. MielżY(lskiego", 

(alliolki nad iV18tką Boską się znajduiące dOl11alowat K<1pliń
sld; Ila dole po przeciwne,i st ronie ,iest wizerun ek kościoła . 

,i"k przed restauracy,) wygl~lclal, umieszczonym) ... \V ,ie
dnvm z pobocznycli oltarzy, po prawe,i stronie. ,iest cbraz 
Ś, ,Józefa, a nad lIi111 ohrnz Niepok<.lłanego Pocz~cin Nąiświę
t~ze,i Panny Maryi. także pędzl<1 Seweryna hr. MielżY(l > ki e 

g'o. W drllgim, po lewej stronie. zna.idu ,ie się stan' obraz 
lIkrzyżowall cg'u Palla Jez usa, <1 nad nim obr3/: Matki J)c>skicj 
bolesne,i." 

Nad c1ach em na szcz~'cie lI;)d wielkim oltarzem 1In10CO

W;lIl1l białe~~() 01'1;1, którylll burze i piorllny częst o miotaią. 

;lIc ;llli go z iego stanowisk,l str'jcić. ;)ni go pochylić, ani nn
wet poczernić nie zdolnly. Kilkn bt późniei, gd~' ,illż ,~wia

tlIllin oclbuclowan,j h~'la i już się w niej nnbożellstwo odpr;)
wialo, nnleżalo ł<lkże nowe orgnlly sprawić, gdvż starc, ro
zebrane przy przebudowywaniu kościoła, zaginęły; n<1leżało 
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dalej cmentarz, kości ot okalający, uporządkować, or(lZ 
wZJlieść odpowiedni,) świątyni dzwollnicę. Szczodrobliwość 
i oiiartlość Seweryn()slwa hr. MielżYllskich i dobra chęć pa
I'«iii usuJlęły trudności. 

Sprawa budowli organ wlokła się d/u go, bo lakowe 
dopicro 2ó. lipca 1855 r. ur zędownie przez nauczyciela tu
tejszego .J. Orafia od organmistrza Ernesta fabiana z WiI
czaka pod Bydgoszczą odebrane zostaly. Organy te kosz
towa/y z furmankami etc. okolo 1500 talarów. 

l<ówJloc ześnie z budową organ odbywało się wznosze
Jlie nowego w okól kościoła muru i dzwonnicy. 

Dnia 10. styczJlia IH50, sprawa ta ,iuż się (ak posunęła, 
że król. regencya uzek<l się wszelkiego się do niej miesza
nia, jeśli budowle te hr. Micl ż YIIski wykonywać będzie i żą
da tylko, by je w kOl1C1l obwodowy budowniczy odebrał. Do 
rozporz'ldzenia tego clo/clcza 12. marca 1850 r. landrat wrze
Siliski, Baercnsprung, notatkę, iż lepiej będzie, gdy się do
zór kościclny do Illil,i'lcych być wykon:mycll budowli wcale 
nlięszać nie będzie. bo lir. Mi e lżYliski tak się szczerze niemi 
zajmuje i (yle pod k,lżc!yrn względem daje gwarancyi, że nie 
dobrzeby bylo 11111 przeszl(<ldzać. Należy się tylko naprzód 
co do pokrycia kosztów Dorozumieć. 

Wnet też zaw<II"l Seweryn hr. MielżY(lskl z ks. prob. 
Tulodzieckim WrlTl<lg<llly przez lalldr;J!<l ukrad. Stało się to 
17. kwietnia 1850 r . 

W ukladzie tym wynoszq koszta budowli, podług za
lwieruzonego przez wlildzę dllchowną kosztorysu 2120 ta
larów, a par<lfia dala 1239 tal., resztę dołoży! Patron. 

28. listopacIa 18;;4 już stal gotów piękny mur cmentar
ny, już też IIpi<;kszala miasto w gotyckim stylu wzniesiona 
dzwonnica, ale nie zawieszono w niej jeszcze, dla spóźnionej 
pory, dzwonów. Dopiero w l1l<l ,i u 1855 na nowe,\ dzwonnicY 
dzwony melodyjne swcmi spi7.olVerni sercami do parafian 
tutejszych przemówiły. 

Tak powstały, d zięki ofiarności i artystycznemu gu
stowi Seweryna hr. MielżyI'lskiego, dzwonnica I mur, cmen
t<1I"Z kościelny okal;Jjący owe podziwi<lne przez obcycll ozdo
h~' kościo!;l i miasta tutejszego. 

Dzwolly tutejsze opisuje ks. Tułodziecki następująco; 
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"w dzwonnicy zawi eszone są cztery dzwony, a mia
nowicie: I) Największ y imieniem Mieczyslaw, przelany ze 
starego nadtluczol1ego \I' roku 1850 dnia 3D-go września 

przez dzwoniarza Fryderyka Szulca z Clletmna, waży 8 
centnarów 80 fUlltów i ma napis następujący: 

"Mieczyslawie, twoje jęki 
Niechaj gloszą nasze męki, 
Aż Bóg s ilą swej prawicy 
Zgoi bóle tej ziemicy." 

2) Drugi IIIniejszy dzwon jest starodawny, o czem na
.pis sldadający się z kilku liter starogotyckieh, u naglówka 
umieszczony, jako niemniej i ta okoliczność świadczy, że 

z powodu dcść głębokich wyclrążell przez serce sprawio
nych, kierunek tegóż serca pierwotny już raz zmieniono, ale 
kiedy? o tern i l1ajsrarsi parafianie nic pamięta.ią. Liter go
tyckich znaczenia odgadnąć truci no, gclyż niektóre z nich, 
IV pierwiastkowem ju ż laniu skażone, nie dosyć są wyraźne. 
Odmian,] pierwotnego kierulll<u serca dzwon na piękn:l' 1ll 
bardzo dźwięku swoil11 nic nie utraci!. Waga dzwonu tego nie 
jest wiadoma; pod względem obszerności ma on u dołu 
3.3 i pól cali średnicy, a 2 cali wysokości. O jego poświęce
niu i imieniu żadnej nie masz wiadomości . 

. 3) Trzeci dzwon imieniem Doleslaw, przelany ze sta
re~?"O znacznie nadtfuszczonego w j ednym dniu z pierw
Szym, waży 2 centnnry 80 funlów i ma napis następu.iący: 

"Dzwoń, Bolesla wie, dzwoll, 
Bogu cześć, ludziom pokój." 

4) Czwarty mały , stary. bez napisu, służący do \Vstę
Jlnego przedzwonienia dla uma dych, waży 40 flintów; ma 

.- 011 wedłu~ opowiadania pocliodzić z kościółka prebel1dal
nego, ad ss. Petrul11 et Paulum na przedmieściu .,Piaski" 
(dziś folwark Rugan. 

Prócz powyższych czterech dzwonów posiada kościół 
jeszcze 2 niewielkie, starodawne, bez napisu, z których je
den lak nazwn'ny "SY~J1arek" zawieszony w wi eżyczce na 
kościele, waży około GO funtów; a drugi ważący 40 funtów 
i pochodzący także z kościolka prebenclalnego, który w koś
ciele stal bez użytl((l,· pożyczono z wiedzą patrona i kolJe-
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giLlm kościelnego tutejszej szkole katolickiej, gdzie we 
wieżyczce umieszczony, na cele szkolne sluży." 

W powyższy sposób wyliczyl i opisal ks. prob. Tulo
dziecki około r. IRGO dzwony, krótko wszelako przed jego 
śmiel"Cią. w r. 1 :)7:;, spad! z wieży 60 funtowy sygnarek, nie 
poniós!szy żadnego uszkodzenia. Że zaś tenże syg-narek 

obecnie za ciężki na wieżyczkę uznano, a na cITlenlarzu za 
miastem żadnego nie bylo dzwonu, który by cialo 1I<l miej
scu wieczllego spoczynku powitał, dotychczasowemu sy
gnarkowi tę czynność poruczono, a jego miejsce zająl na 
wież~'czcc czwarty. 'lO funtowy stary dzwonek z dzwonllicy. 
W tell sposób tylko ;\ dzwony w murowallej dzwonnicy po

"ostaly . 
.Jedynym zarzutem, I,tóryby powyżej wspomnianemU 

obl1lurowaniu clllentarza kościelnego uczynić można jest ten, 
że wzglęcIolll lIa piękno. symctryą i praktyczność ustąpić 
l11usiał wzg-Iąd lin Inajątek kościelny. Mur nowy posunięto 
bowiem, zwłaszcza z południowej strony. bliżej kościoła, bY 
wszędzie byl rcJwno od kośeiola oddalonYI11. by się nabożni 
przy proeesyaeh 11'1 okól kośeio/,I nie rozszerzali \V szer· 
szem, a nie cisnęli w węższem ll1ic.iscLl, przez co znaczna 
CZt;śĆ od cmentarza odpad/a. 

Oprócz picknego. a wspomnianego .lUZ w wielkiiTI 
oltarzll ohrazu Matki r3oskic.i, obrnzu ś. Józefa i znnjllllJW 
eego siC; Ilad nim w pr /.ezroczu drugiego obrazu Matki fk:
~kie.i. pęcIzla Seweryna lir. MielżYI·lskiego, srotylWiTlY 
ieszcze jako podarcl( tegoż t!obroczYliey kościoła ,.2 ohrazy 
roboty rzcżlliarskiej do procesyi sprawione przez J. \V. p. 
lir. Mielż~' (ls!<icgo. patrona kościoła. dalej "Antypedyum 
z percI. bogato ozdobione n;ką .J. W. P. lir. MiclżYlb!(ic.i"· 
(Mowol tli () Sc\Vcr~!II()stwic hr. Miclż~!(lsldcli. Patrz proto
I,ół wizyt;tcYillV ks. dziekana Twardowskiego z d. lO. ma.i'1 
tR()fl r.) 

I),ile.i jJot!,lrow,!I tutcjszenlu I«)ścio.lowi, JJO ,odbudO
waniu jego \'/ r. 11)4.1. fV\'leic.i hr. Micli,Y(lski 4 bardzo ric;l<ne 
kosztownc i trwale konfcsyonały i 2 także barcIzo piękne, 
l\Onfcsyollałoln ocIpowiednie, dębowe szafy ze zniesiolleg'o 
klasztoru \I' Wożllikacll. GdyhV tylko po\Vvi.szc od 
lir. MielżYI·lskicli poclloclz,]ce znąidowały się tu jlodJrld, 
.iużby im p,lrafia tutejsza WieCZIIi] była winną wdzięcznoŚć, 
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ale pri:ecież cały kościół ich głównyrn nakładern za ich 
Starallicl11 odbudowanYIl1 i utrwalonyrn zostal. 

li) Kości61 ś. Jakóba. 

O kościele Ś .. 1;lkóba przed 1555 r. bardzo mało mamy 
Szczegółowych wiadomości. Księgi bowiem urodzin, ślubów 
i ślI1ierci albo się przy pożarzc kościola iplelJanii spali!y, 
albo jc pastorzy rJrotestanccy zniszczyli. 

Oowiadu,icmy sir; tylko z nkt grodzkich. pyzdrskich. 
Że tu w latach n<):-l i J:)<)() b~'liakiś ksi;jclz Oobrogost pleba
nem. W r. bowiem 1 ;;'):3 występllje w jakimś procesie 
Wlost. dziedi:ic Ołówci:yna, jako zastępca strY'ja swego. 
/)olJrogosta. plebana Milosławskicgo. a na OIówczynie 
współdziedzica. W r. zaś l ;.)')(i Piotr (Jorzycki \V sprawie 
Przeciw Bogumiłowi pomiędzy innymi i Oobrogosta, plebana 
7. ,lVIiłosimvia. za świadk<l przywodzi. 

Oowiaclu,ielllY się d,lIe,i. że \V r. J4:32 był tu pleb~lnem 

T1oguchwal. Na tegnż bowiem. ,iClko zarz<jcicy kościola 
Ś, .JakóbJ.illliG zapisał (strenuus) TOJT1islaw z Miloslawia 
f, gl'Z. gr . szel·. pragskich rocznego czynszu na swych także 
dobrach cll\valibogowskich. Kilpital ten b~'ł przeznaczonym 
na fund~cy<; wibryatu.') 

Wyczytuiemy t:1l<7.e. że w r. 1459 był tu j~kiś Piotr 
duszpasterzem. W części bowiem TlI. ,.kna(ł średniowie
Cznvch". zebrilnycll i (lmówion~'ch przez profes. Aleksilndra 
11ruccknera 2 ) n~lflotykal11Y .. Kaz;1nia dla hlciu Piotra z Mi
łosłalVia", ( .. Fratris Petri de Mylosiaw"). Ów Piotr b~rl 
Więc .. iak się to tu Jlowszechnie dzialo, poprzeclnio zilkonni
kiem JlrilwdoJlodobnie Francis7.l(illlinem z klas7.torn pyzdr
,kiego. K;łzania jego o(/zTlacz;tty się. jak prof. Rrueckl1er 
flisze ... krótkości<]. flrzystGPl1ości'l. urozmaiceniem treści ... " 
Nic też clziwnq;o że hilrdzo wielu. IV cudze się stro,i<]c piórk:l. 
kaz;lnia te rrzepisvwalo. Jako koristr; pomi<;ózy inllymi 
Prz~'tacza proi. Rrueckner .Jana z Słupcv. - Poci ług księgi 

bCllcficvów dyecczyi Jloznarlskie.i miał w r. 1510 pleban 
nliłosławski z miasta Miłoslawi;r i z Kozubca dziesięciny 

I) Pozna"l. Arch. Cons;'" Acta can~. ri, a. 101 :1. 
') RO'l.prawy Akademii Um iei~llIosci. Wvdzial Filologiczny. Ser"a II. 

Tom X. 1897. . . , 
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i IJlCSZIIC pobicrnć. Z (Jir,.yc natomiast, 'I- K~bł()wa i 'I- Lipia 
tylko lilesznc IIIU sit; IInlcżało. Wi~ksze Cl1walibog-ówl<o 
(Mnior Cllwalibogówl(()) płacilo roC/.nic. iak to gdzieinclzici 
naclmieJlial1l, R grzywien, a mianowicie 4 l(siGctzu ple\);illowi 
i 4 ks. WikarYlIszowi w Milosr~lWiu. Także wspomniane 
iuż Lipie l11inlo ks. Plellano\\/i :2 grzywny rocznego czynszlI 
wnosić. ale nigdy IlIe wnosiło. Mllrzynowo Borowe, czyli 
MurzYl1owko, dziś na Escllenwalde przcchrzconc. bylo zobo
wiązane dostarczać na rzecz tutejszego kościoła dwie sześć
dziesiy!ki (dllHe Sexagcnae) "boża (?), ale obowlązkll tego 
nie spelniało .~) 

Z j'lowyżci przytoczonego źródła dowiaduiemll siG da
lej, iż w r. 1.~4ó Woiciech Pępowski, dziellzie dóbr nietrzCl
lio\Vskich, zapisał 11<1 tyciiże na rzecz plebana i wikaryuszY 
niiłosł,l\vskicll S grzywiell rocznego czynszu . r ten zapis 
ma się in libro resignatiollllt11 Alldrzei;i 111'. l1a (Jórce znaj
downć. 

Powyższy dochód k~Dł~1rlólV t1ltejszych upaclI jllż da
WI1O. IVvschło \II ogóle bardzo wiele star~'ch źródeł. kościo

łowi IlIte.iszCIIII! służących, a powodem te~o główllym była 
spowotlowan'l. a raczfj dokollan3 przez (Jórskiego zl11iana 
kościoła katolickiego l1a protestallcki. Nie istnieli p robO
~zcz owic, ani wibryuszC', IIpadł więc obowi:jzek płacenia im 
cz~'nszów. 

Nie millęło .iedllak lat liO. a zn{jw przywrócono katoli
korn ich świ'1t~; nię. Staro się to zaś d. :2 stycznia ló2C) r. 

O ważllym tVIII wypadku zlla.idujen1~r w "Akt~ch Ko
ściol,l M iłosławskicgo dotyczących Tradycyi Kościola 
i Probostwa" lIotatke, którą dosłownie przytaczamy: 

"Dnia 2. s!yczl.lio ló:29 r . w Mi/ostawiu Assekll-
racva czvli 7.apcII'lIiellic .1. W. Macie.ia Łllbi(lSkicgo , 

[3iSKUP;\ f'OI-lIal'lskicgo, .r . W. Panu Łukaszowi (Jórsi<ie
I11U, dziedzicowi lIa Miłosbwiu. d<lne lIastGPui~ce slmva: 

.,Maciej Łllhi(lski. z Bożc.i łaski Biskull P07.lla(lski, 
wi:lc!omo cz'.'nię tem pisrnenl rnojern, kom1l to wiedzieć 
n:!lcż,,', żc dozllawsz~' osobistei powolności i uczynności 
.r. W. Pan:) Łukasza (Jórskicgo, dziedzicl l1a Milosł;J-

') Akta Kości()Ja Mi/oslawskiego, dolycz~ce fUlldacyi kościo/a i pro
bostwa. 



wiu, że on, lubo o<;u<lc Diversae Religionis, na żqd~nie 

jednak moje przywrócil sam dobrowolnie kościól \Vspo
tllniane.i majętności swojej od lal ośmdziesiqt przez He
rezyę wiolowany, Ksit;dzu Mateuszowi Buceillsowi, te
raźniejszemu Plebanowi swemu. A chcąc \Vz~je1l1ną 

luuzkościq i powinr14 wdzięcznością to J. Mci kompen
sować, uaję tę Assekuracyę moją J. Mci ll[)cwniając go, 
że iak ud teraźniejszego Księdza Plebana, jako od in
Ilych po nim następujących nie będzie na większe i pro
wenta clo [ego I<ośeiola, choćby leż Succesll temporis 
FlInuusz oryginalny (o którym teraz obydwie strony 
Ide wiedzą) znalazl się wycic\gany, ani o nie prawem 
trudniony lla te, które teraz są między mianowane 
i przez mnie utwierdzone, a l1lianowicie za wspóln<I 
UlJ10wą i postanowienielll tegoż to .1. M. Pana Łukasza 
Górskiego z pomieniollym teraźniejszYlTI Księdzem Ple
banelII Miloslawskilł1. J. Mci Pan Górski i jego SlIk
cesso!'Owie KsiędZl1 Plebanowi i jego Sukcessorom Ple
b;]nOlll Milosl,lIvskitn względem dziesięciny z maję

tności swojej Miloslawskiej folwarkowej subl11itując się 

i wiecznel11i czasy obiecuje dawać za każdy rok dwa
dzieścia kóp. żyta przy uprzątaniu zbóż z Dol~ i do tego 
na każdy miesiąc beczkc piwa do roku ze dworu; role 
i I'lka jako z dawna przynaleźą do kościola i jako mini
ster luterski trzYlllal, puszcza. Ryb na półmisek na 
Pi;jlek i Subotę w każcly tydzieit przez rok temuż Księ
dzu Plebal10wi pozwala; mieszczanie też ról nicy, kaŻdy 
z kwarty roli z osobna za rok po jednemu wiertelu żyta, 
i z Siadów pod borcm także względem mesznego da
wać powinni hCdą, a poddani ze wsi tak, jak dotąd da
wali, a Ksi"dz PlelJean niema .J. Mci, ani podda!lycll 
itg'o o retenta (rudzić, których przez te lata jak" tel1 
kościól był in Iteresi iii LlSlI nie był. To też w,lI:uję jako 
13iskup, że jus Pałronatus tego kościoła J. M. Panu 
CiórskicIl1U jako dziedzicowi tego miasteczl(a, podlug 
tego, jako przodkom jego sluży/, Ilależeć 111 a , ani to 

prawu jego szkodzić tllU, że atltecessor 111Ój, J. M. Ksiądz 
Opalil'lski ,Hl negligcl1tiam Patroni teraźniejszego Ple
balia Iloda/, na co dla lepszej [Jewnośei i wiary podpi
suj,] sit; i pieczt;ć 1l10ją przycisnąć kazalem. 



no 

])an w Mi/osławiu dnia \vtórcgo styczlliil, któ
reg:o kośc iół pOllli elliollY przez J. M. [J<\lIa U()rskiego 
uyj, o<ldilllY i prZCJ. lIią Iia 1(;11 l"Z,\S Biskupa [>0 t: II ,\1'\

skiego odebran y 1~1I. 1629. SlIbscriptiotalis. Maciej 
tullillski, Lśiskllp iJ ozlI;lIbki (l.ocus Sigili). 

Tudzież tegO samego roku i dnia tamże IlIit;dzy 
tymże J. M. Panem Łukaszem z Miloslawia Górskim, 
dziedziccl1\ lIa Miłoslawiu, z jednej, a Ksit;dzelll Mateu
szelll [lucciusell\, I'lcballel\1 lIa ówczas Miłoslawskilll, 

z d rugiej strony, \II przytoll\lIości tegoż .T. Wo. Ksit;oza 
Macieja Łubil'lskiego, Biskupa l'ozna(lsl(iego, względelll 

prowentów do kościo!;1 lIliloslawskiego IIZllei:]C) ch, 
komplanacya zupelnie poprzednią ugodę powtarza.iilca, 
nastąpiła. 

rierwszy proboszcz, Mateusz 13ucki, z I'i<.:inska. jal< 
to wówczas by/o w zwyczaju, Bucciusein się podpisuj4CY, 
poprzednio proboszcz w Willnogórze, by1 wielce CZ)')1Ii Y 1lI, 
gorliwym, świątobliwym kilplanel1l. Uez trudności też kośció1 

i paraiiil do katolicy zl11u przeprowadził, bo llIieszct:anie w 
zliacznej czt;ści tylko pozornie przeszli lIa protestalltyzrll, 
a lud wiejski rdzellllie katolickim pozost,d. Urządzenie 
\V'~\\'lIętrzl 'le kościo!<I, jak budowanie ilOczl1YCI! ołtarzY 
i sprawianie kościelllych sprzętów, Ily7.yrn postępowało kro
kiem, iJo ofiarność była wiejkil. 

W r. 1654 spotykamy tu już ks. Szymona Stanisla\V3 

W rzeskiego proboszczem. 
W I'. I():;(i, gdy w Miloslawiu morowe powietrze zapa

nowa10 wyniósl sit;: ks . \Vrzcski wraz z 11Iieszcza(lstwcm do 
Insu, jednakże lIie uszed ł zL\razie, bo jeszcze w październiku 
zachorowal, ale wnet wyzdrowiał. Już bowiem CIJrlCił znów 
dzieci d. 7 lutego 1657 r. Za jego też dllszp,lsterslw:J 
ks. biskup poznal'lski Wojciecll Tholibowsl(i, poświęcill'szY 
U. 1.') lipca 1 G.'i9 r. kościół Ś. ś. Piotra i PawIa i oltarze tamŻe, 
poświęcił d. 16. lipcn cztery nowe oltarze w kościele ś. 1a
kólJa. a mianowicie: 

Ołtarz Wielki lIa c7.eść (in honorem) Niepokal,uiego 

f>oczt;:cia Nąiświl;:tszej Maryi ParlllY, w którym to olta rzu 

Sil umies7.czol1 (; relikwie ś. Ś. Męczennicze k Genigny i Kon
korc.lri. or,\z pięciu braci Polaków; w c.lrugim, . na cześć 
Anioła Slróża ustanowionYI11, a pr7.y zakrystyi się znnjdU-
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.iącYI11 oltarzu zlożono relikwie ś. M . Wiktoryi; w trzecim. 
na cześć ',Io/ ni e bo\\'!zięcia Nąiświętszei Maryi ranny llfundo
\\iallyJrl, a lIa przec iw pOjlrzedlJiego się zl1<1,idll ,iącYIl1 Ołt,1-

rzu, zilwarto relikwie S. Ś, M, M. Kascyla i Maryana; 
w czwartYI11 wreszcie, pobok trzeciego IW cześć Ś. StaIlisIOl
Wa Biskupa, znajduj ,\cYI11 się ottarzll, ulokowano relikwie 
Ś. Ś, M. M. Piusa i Placyda. 

Po od ej ściu z Mitosławia elo Czeszewa ks. \Vr7.eskiego 
Sprawlli e Sakratl1ellt Cllrztu ŚW , ks. Hi[lOlit wikaryusz. Po 
raz pierwszy spot~' kaTl1Y go tu d. 21 czerwca 1661 r., p e łni 

OlJowiązki duszp<l sterza, a 2 lata później d. 1. lis topada roku 
16();). ks. AcJamct SzoHyszt\vicza, tctkże zakOlllliki (pater). 

Księdza tego księgi kościelne tYlk o z imienict zawsze 
przytaczają . Może być że w było imię zakonne. Tak 
Sall10 akta burmi strzowskie tylko zawsze księdza probo
szcza Adama, dziek,lIl;) py zdrskiego wS]JorninClją , aż wre
Szcie \\' r. 1(17S w skardze o dług przeciw Urbanowi S~rze
leckiel11u nal.wisko Szołtyszew i cz podają, 

Z,1 cza sów ks. Szoltyszewicza \V r. 1667, odbyła si ę 

Wizyt<Jcya kości o!<1 miłoslawskiego, na której przez 
ks. Wrzeski ego uwydatnioną a \V bliskości Czeszewa i Orze
cbowi! le ż <)c<! łąkę proboszczowską wyszczególlliollo. 

Z ks. At: 'lInclTl Szoltyszewiczem po raz os t~llni spoty
kamy ~iG d. 1 \. J;~topa da Hi77 r. Był więc tu proboszczem 
!lrzesz!o lat 14. 

Ks. proboszcz i clziekClIl Adam Szoltyszewicz u111arl, 
,dbo opuśc ił Miłosław w r. 1678, a zaraz w tymże roku 
ks. Wojciech Wesołowski zitrZ'ld parafii miloslawskiej (ibe,i
l1luje. Ksi'ld z Wesołowski byl wice zakonnikiem. .lako 
Proboszcz wiele tu doznał przykrości, bo ella panującej biedy 
n1usiał także za POlTlocą wład z ściągać niektóre należytości. 

Ody pasterz ten jako probOSZCZ ur zędować zaczął, 

luraz się spis<lniern do bractwa należących sreber kośeiel-

11~'ch z Cljąl: 

" Rejestr srebra Kościelnego , Różańcowego i in
szych ornamelTtów, do tq~oż bruct wa należącycli za 
direkcyi Wielebnego Ks. Wojciecha Wesołowskiego, na 
ten CZ<lS Plebana 1I1iłosławskiego, spi s,my pr z ~' obecno
ści .J, Mści Pana Mikołaja Mycieiski ego, Wojskiego, 
Kaliskicgo. tudzież przy bytności Sła wetnych Panów 
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mieszczan miłosławskich, jako Macieja Cyrulika, bur
mistrza, .Jana Giela, w(Jjta WawrzYI'tca .laxy, Floryana 
Bazelewicza. Błażeja Trafnego, Franciszka Kaliskiego, 
w obecności WO.icieclJa I)ybillskiego przysięglego pi
s'Jrza. Naprzód: 

Korony dwie Najś\Vi~tszej Panny Maryi i .l (;ZUsa 
PalIa, na których koroniIch jest kamieni po siedrn, 
t;1blic pięć wybi.i~nycll misternie Sanctissimi J(os~rii, 
pasów cztery śrebrnych. dwa mały .· I1. trzeci poztoci sty. 
wszystkicll in nlllllero siedm, ósmy w koła młYli~kie; 
we czterech pasach srebrnyell jest sztuk sto i pięć
dziesi<\t. w [licrwszym pasie złocistym sztuk 47, we 
dwu [laskach małych sztuk 50 znitowanych. Pas w koła 
mlyńskic jest sztuk dwadzieścia kół i sześć perełek 
małych, sznurków trzy, item dwa sznurki i kryształowe 
pacierze wielkie. czternaście dziesi;:dków. Dziecinka 
kryszta/owa, sZI1uryszek koralików, korali, przy któ
rych jest kry szUJ łów cztery i sznu rek 'przy nich wisi 
talar pozłocisty i krzyżyk złoty z rubinallli, sznurek 
korali, paciórki z perlowej macicy dwoiste, międzY 
któremi jest lIziakk lI'Iosiężnycll I)iętnaście, pierścionkóW 
złotych z rubinami dwa, pierścionków srebrnych dwa 
pozłocistych i jeden srebrny, krzyżyków trzy srebr
nych, czwarty pozlocisty, piąty złoty; tabliczka nien1;:Jla 
pozłocista, na które.i jest twarz Salwatora, trojak Polski 
z uszkiem, paciórki proste, tabliczka mala z ImienieITl 
.Jczus, nóżki srebrlle wiszące. Tabliczki ma/e dwie 
.iur oblali. Tablic większ ych cztery, nóżek srebrnych 
para clruga, świat i gwiazda srebrna, welum srebrne :l/o
cis te, krzyżyk srebrny i pierścionek i koraliki na 
srebrnym ł,l1'ICllszku i kąsek lafIcuszka srebrnego. Perel 
cZllllrków clW,l, [lierścionck turkusowy zloty, jęZyCi~L'k 
srclmlV. ZllOWlI pierściollek srebrny z gU7.lczldem. la
llszlIio.ck dwie z IWlllyszkarlli szklallncml, pozłociste 
dziccit; Slcbl'llc. 

I )zi;IIo sit; \V Pleballii Miloslawskiej 17. necelllbriS. 

Mycieiski Mikołaj, wojski 

Allurzej Zberski. 
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Znalazło się nad rejestr srebra Różal1cowego 

Krzyżyki dwa srebrIlc, pacifikalik srcbrJlY, na którylł1 

illlit; .rezus, pierścionków dwa srebrnycli, korali dwa 
sZJlllrki, przy nich krzyżyk srebrllY, Itell! Iwralików 
dwa sznurki prostych, paciorki bursztynowe, Agrlus Dei. 

Mycieiski Mikolaj, wojski. 

Podług starego rejestru nie dO,staje tablicy wię

kszej srebrnej, tabliczki pozłocistej, VOtIJ1l1 srebrne zll1-
cisie, pasów srebrnych trzy, o których taka wieść, Ze 

mial dać llieboszczyk Xiądz Dziekan dwie pary na kie
licii, trzeci na tablicę. 

Mycieiski Mikołaj, wojski. 

Do tego srebra dat Slawetny Łukasz 

serce i tabliczkę srebrne. P. eJ. PallIla GarczY,(lska ta

blicę srebrną, Zofi<r Szoltyska.. . .... koraliki 
srebrne. 

Tegoż dnia spisany jest inweJltarz należ'lcy do 
Plebanii miłostawskie.i, odebrany po Jlieboszezyku Ksit;
dzu Dziekanie, to jest wołów para i krowa. 
Z powyższego wykazu widzimy, iż mimo wojen, bcz

UslallJlycl1 załóg wojskow.l'cll, epidemii i pożal'ów, praoj
Cowie nasi sowicie drogieJlI wówczas sl'ebreln S\ViątYlii~ 

P<rllską przyozuabiali i zaopatrywali. 
Lecz wróćmy clo wikarynszy i <rIta rzystów: 
W r. 1677, ale tylko w tym roku, był alt<rrzyst'1 lite

r<rtów zakonnik ks. Józef Ualisz. 
W r. 1678, lecz akże też tylko \\' tym roku, zakonnego 

księdza Kazimierza Janiszewskiego, 9 l11<rja i 13 czerwca. 
nanolykamy wikaryllszem. 

Już przecież 20 i 27 czerwca 1678 l'. ks. Lukas~,,, za
kOIl11 il\, proboszcz czeszewski czasowo tn wikaryusza za
stępuje (ParochlIS Czeszewiel1sis pro IlIne Vicarills Miłosla
wielIsis). 23 marca 1685 wystcpujc jako chrzestny ks. Auarn 
Miełoszewski, kapelall "uworski". 

Po I<s. Wesołowskim dzierżył tn godność proboszcza 
ks. f)"rtlollliej Jalł KudliTisld, i wytrwał na tym posteruTiku, 
aż ~o w l'. 1708 dżuma z niego strąciła. Za czasów pro
boszczaKlldliilskiego cllrzci kill;a razy w lalacli Hi93 i 1694 
ks. Fr<rTiciszek UieJski, lytllłlljqc się kOlllendarzem miłosław-

18 
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skim. Gielski by/ Milos/awiakiem. W Jatacli zaś 1694 do 
1696 by/ wikaryuszem o/tarzystą ksiądz Piotr Olszacki, 
zakonnik. Rówllocześnie, lecz tylko w r. 1696, by! tu wil<a-< 
ryuszclI1 ks. Michoł Stanisław J3olinowicz. W r. IW9 i UDO 
był już wikarYLlszem ks. Bart/omicj Dodaliski, zako,1I1ik. 
W r. 1705 i 1706 zaLi ważymy dotychczasowego adll1ill istra
tora parafii winnogórskiej ks. Stallislawa Klęskiego' ~llta
rzystę· 

Gdy ks. KudliflSki życie zakorlezyl, władza duehliwna 
paraiic; tutejszą ks. Kandydowi (Canditlus) NadoJi.J1skicl1lu, 
lektorowi Ś. teologii zakonu koznodziejskiego kOllwelltu po
zlwi'}skiego, jako komendarwwi powierzyła. Ks. Nadoliilski 
zawiadowywal nią do marca 1710 r. 

Następnym zaś proboszczem aż do r. 1721 lIatraf:aJ11Y 
ks. Mateuszo Słupeckiego. 

Udzielona temu kap/a nowi prezenta mieści w sobie 
wierny obraz ówczesnych stosunków parafialnych, dla cze
go ją przytaczamy: 

,,1710 r. d. I. marca w Miłoslawiu. 
,Yrezenta do Kośeioł<J farnego Milos!awskiego przez 

.I Mci księdza \Valcryana SucllOwskiego, 1«1110Jlika wloda\\'
skiego, naówczas dziedzica Miłoslawi~l, JMci I,SIC;dzJl Ma
teuszowi SlupeckielTlu, ple\laJlowi czeszewskielllll lian;} i je
go tylko ręl«l z przyciśniellicm picczt,:ci podpisana w :1:ISlę- . 
Dujące słowa: 

Niżej podpisani widz'lc 2naCZn,) rllinc; kościoła paro
chi,llnego I)oe! tytli/cm S . .Jakóba w do!Jr<lcl1 J1aszycll dzie
dzicznych miasteczka Miłoslawia, a to bez obecnego P:-lstc
rZ<J, a ustawicznych kOll1eJldarów, chcąc tei ruinie subvcnirc 
et prolllotioni ClIltus OiviJli suffragari, promowaliśmy przez 
prezeJltę lI~lSZą J Mci księdz:1 M:lteusza SJlIpec]dcgo, pleb;lnJ 

czeszewskicgo, do tego kościoła za Dyrekto ru. 
i prezent!; daliśm)'. Z<J którą przybywszy w donl 
nasz do Piątkowa. J Mci ksiądz wzwiż WspoJllnlOIlY dzięJ(U
.iąc nam 7,a tell Rcspekt, allegując, iż plebania Milosl::l\vsJ<<) 
bez kłótni byćby nie lI10gła z tej racyi, że S,l role niektóre 
kościelne Jlliędzy mieszczanów rozdane podczas J(QJ11endY 
rÓ7,lIycll hięży kOJ11endarzów, zakonników, jako to polkO 
Z<l topolami, r~óż,lJ'!cowe kW<Jrty trzy z przymi<lrkal11i i OgrO
dem za miastem także na niektórych gruntach miejskiCh 



~275 

długi sq własne kościelne. Wyknuwszy w powyższem, 

\'1 j;Jkilll lIic!;Jdzie oy1 !I1ajątek probostwa tlltejszego nil po
cz,\tku r. 17111, d;Jlszyeh szczegółów nie przytaczamy. 

Jeszcze przed objt;cielll zarządu probostwa przez 
ks. M. SJupecJdego, bo w r. 1709 objął godnośc tUtejszego 
oltarzysty ks. DwojacJ<i, Miloslawiak, z rodzillY Lhlojaków. 
(Jd~, wlatacll 1719 i 172G ks. Słupecki chorował, ,lIbo może 
już lIawet umarl, I(s. Dwojacki objął komend!;, lecz już 20 
listopada J 721! zają! probostwo ks. Marcin Dorszewski, 
dziekan pyzd rski, a ks. Dwojacki przeniósl siC na prebclldt; 
do kości'oła Ś. Ś. Piotra i Paw/a. 

Ks. Dorszewski był pilnYIII pracownikicm w winnicy 
P;Jtlskiej aż do śmierci, która go <.I. 19 września 1764 zabl·ala. 
Na swą osobę mało potrzebował, a w swej skroIlIności nie 
Pozwolił się w kościele między dostojnikami bogaczami 
pogrzebać, ale spoczął na cmentarzu między zwyczajnymi 
Śll1iertelllikami. Nabożcllstwo pogrzebowe odprawil tu 
ks. Malinski, dziekan średzki. 

Zi.l życia swego d. 17 kwictnia 1732 spis,lI Ś . p. ks. 
I)orszewski wszelkie sprzęty kościelne. 

W r. 1738 zapisał ks. Dorszewski kościołowi IV Miło

rumsławiu sto węgierskich dukutów w zlocie (centum Au
reorum Hunga'ricalium), od któryL:ll procenta (czynsz), !i
C%ąc 7 od sta, na rzecz ołtarza ś. Krzyża, l1liały być obra
cane, zapisaJ jeszcze także na synagodze w Pyzdrach \\' r. 
1748 siedmdziesi,jt dukatów węgierskich na wzniesienie 
ołtarza dla jego Patrona, Ś. Marcina. (Dukat wt;gierski wy
liosił WÓwczas 18 zlotych). 

Zapisy zatwierdził d. 30 maja r. 1749 Generalny Kon
sYstorz Arcybiskupi w Poznaniu, prawo prezeniowania 
altarzysty ks. Dorszewskiemu oddaj4c, co podpisani ks. ks. 
kanonicy Antoni Łaszczewsl<i, Adam Opalil1ski i Jan Ko
SZlItski, jako i ks. Stefan Skrzebowski, sekretarz, stwierdzili. 
Powstał więc oltarz ś. Marcina, jak o tem świadczy w:zyta 
kościelna z r. 1737, której poniżej kilka slów poświęcimy. 

Rok przed ks. Dorszewskim (1737) zapisaJ ówczesny 
dziedzic Mi/osławia i dóbr innych, Władysław Radornicki, 
wo.iewoda pozna(lski, tysiąc złotych na ołtarz s. KrzYŻ;J 
w tutejszym kościele. Oltarz ten nosi też na sobie pierwsze 
litery imienia i n~zwisko WI. Radomickiego. 

18* 



W r. 1741 za czasów ks. J)orszewskiegu, a IH<lwdopo
dobllie i za SI;U<llliclIl jego, podarował Stailisia\\' Urabski 
kaw,l! ziem i [lrobostwlI . Akt odnośny lIInieszczony JCS( przY 
Stanislawie (]rab~kinl w :ntykulikil "I l/iedzice Milos/awia". 

Wielce CZy liii)' i IOneq;iczny I, s. Uorszewski Ilic cof;JI 
siG Ilawet przed skargą s'ldow'l, by wj'dobyć kościolowi. lub 
jll'Oboslwu lIalei,lce się Joe/lOdy. Tak II. p. wYSk,irŻyl 
\I' r. J 756 z Pogor'loelskiclt 'lo,ticgłą jalqś IJrowizyę rocZll<l 
l ',; l\wocic 5 dukatów wcgierskiclt. 

W r. J7;-l7 ollbył<.J sit; wizytacya tlltejszego Iwśc iol;l 
s, Jakóba, wykonali a prz~, z 1,s. Stanisława DOlllinika K<lcz
kowskiego, Al'cIiidyakona Poznat'lskiego, z którcj 1I',\żniej
sze, lli eZllane ustępy w slreszczeniu przyiaczamy: 

KsiędZlL Wizytatorowi przccJlożollo Ila.i pierw protokołY 
I, dwóch dawniejszych wizyt. Pierwszy z nicll odnosił si., 
do wizyty ks. Arcllidyakolia Miko/aja Zakrzewskiego 
z r. [695; drugi do wizyty ks. Franciszka Liboll'itza kanoniK" 
kat edrałncgo z r. 1727. 

Org,\IIY stale. (;] więc już nie pozytywka). Alllbon:J 
z drzew;l, malow,III;\' Clrobowiec kdell Illurowally. Drugi 
siG zapadł. KapliC/,ki drewllialle uwie, ,iedlla nad ;wkrysty<l 
IlI <lj 'lca /),'ć z polecelli;] ks, wi/,y la tora Lubowitz,l rozebri1I1<l . 
cJrllg;1 od strOII)' III"łeg-o kości o la. dla tego, że z drzew;l, 
1<l1\I'V zlodziejolll do kościob przyslGP daj'1ca, dła czego 
.i;i s i~~ Z:Jlllu!,()ll'aĆ polec;\. l)zwOllnica drewni,\Il,l, g"Ollta llli 

k r, ' i:l. II' dobry III sl<llli e. I h 11'011 Y IV niej większe tlI\" 
C/w;lI- ty 11<1 szczycie I([)ściol<!. Kostnica drewniana z da~ 
elleiII. sllorzZjlll,cllia wYlllaga,iącYI11. Cll1cntmz wro tallll 

drewlli;IIICllli zalllykany. Kośeiól poświęcolly przez ks. 
Il iskupa Ł llbiei'lski cgo po cdebr<ll1iu go 7. rZjk inllowiercÓw, 
:I oddalIiII proboszczowi b. l-luckiell1\1 . Prilll'() patronat\l 
posiada dzied zic Illiasta. l)rol)oS/,CI.C lll iest ks. Marcin 
I lorszelVski . Ołtarzy IV 1,'111 kościele jesl siedl11. Ołtarz 
wiel ki z obraza lIIi Ś . .Iakóba i Najświ t; t sz ej Maryi PannY 
J)o tego oltarza doł,ICWll C .icsl Hractwo S. Różal'lc:J, zawiq-
1,<1I1C IV l'. 1614. I lo tego także oltil!'za Ilależy suma ,,00 
zlolycll, z;lpisall<l IV r. J 6.51". po 7 ou sta. na dol)J'i1cll ś;Jl i~ 
lowskicil . obecnie jl1Ż nic wy[llacilln'l. Do tego wre:.ZÓc 

ollarza iiilIC tcż .ieszcze OUIIOSZ,j s ię docllOdy i zapi5Y 
IV wi'l."cil' ks. Lihowitz :J wyszczególnione. Ołtarz mniejSZY, 
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postroIlic cwallgclii wielkiego. 11:1 CI,CŚĆ S, S, ,'',,!liol('lIl' Slró
żów, I, rzeźbiolI<) figlII',) N,rjświ<;tszei M,rryi PaIIllY, lIn te~() 
olt;lrza prl.yt<lcz()l1eic~t hl':\crwo tej sal11ej 11:1 Z IV:;', Ołtarz 

tell Ina t:lIc~e :lOD zlotycl! 11:1 S1l1il'Iowie z<lpisanyelL Prt)cent 
od tC,i kwoty r,lkżc ,illż S lat od clI1I7,IIika nie wplywa, Po 
te,i silnlei stronie W/,llosi siG drCW11iall\' olUlrz Ś, Krzvża. 
OU,Irz \cli Illarln()r~ ' I,llj,! wlaśn i c lI,lkl,ldclll \\!TacT\'shl\\'a 
i I~,lllolnicka T~adO\llickicgo, tJ(')hr Illilosl;I\\'skich clziedzica, 
Po te,i s:l\11c,i stronie jest ottarz z obrazel11 S, An1l~', c1ot;)d 
llie J)oświccoIIY. Po stro1lie E llislolv W, oltarza zl1aidu,ie 
sic; nie!>oświc;coIIV uoli)cl olLlr/, WlIieholl'zic;ci<l N:1iś\I'iętszej 

M;lrl'i 1',lIl1l\', do którcg'o Ilal6\, 111':lctwo Liler:1ek ie. Do 
tegO ołtarza należ,) rozlTlaite zapisy i 4 kwnrty roli, ląki. 

()gToc1~', iak to IV akcie crckcyjnYIll 1V)'knz<1no, Należ<1 J 

!;Ikżc dOIllek cJo te,i :lltarvi, przy szpiLllu stoj,)c)'. alc ~o 
ohccl1)' ;lIl<lrzvsta, ks, Paweł Dwoj,lcki, od r, 170R tu 
Ilrzc;oui<lc\, jui, Ilicoclcl> raL Pohok poprzedllie,Q:o oltarza 1:1Iąi

dowal sic; olt;lrz Ś, Rozalii llicJloświ c;c(} n~', O,i1ej wznosi się 
IliCjJoświc;con)' uot'ld olt,nz Ś. J()zeia .. Cllrzcielnie<1 dre
wniana, J(onf('s\'oJ\;i1icdcn". (O l1lurowalic,i zai<r~!styi liie 

fJowtarzaJ\I~', :mi sprz~'tów kościelnych /<1 protokółem wizy
!;ICViIIYllI nic w\'licZ:llll)', ho je czyteinii, IV inncm zna,iozie 
n:ieisc ll, 111'1 !JIIc1~' llck slkolny.. ale [lozostal [lO llilJ1 t\'lko 
fJl;,,~ PlIst)!, N:1llcz\,ciel !\szła lei Illlodzież \I ' donill 1l1iciskilll 
i mieszczanie go Z<1 II) wVllagrodz<1.ii), Ori!;<l\listi) jest Za
clr<lr~'IIS'l, Slil[lccki. którl' UŻ)'II':I k<lwalk<1 ziemi, \l8 dwa 
stąie clllIgicgo, 4D zago\lów 11<1 klinilcll li;:) c! slrtlgn prz\' gra
nicy palczl'l'rskici. szerokiego, Zrcsztn Irtrz\'m\lje proboszcz 
orQ:allisŁ<;, który tak:i,c :lkc~'dcnsa pohiera, Reldorem s;c1\Oly 
i kantorem jest Fr:lllCiszck Ch'ldz~; {lski. Ceehy lllie!c:ir7.\' , 
kr;I\Vc{l\I', szewców, clck;lrz '.', garJlcarzv i innyell rzemiósl 
s;l przc;c asystę cJw(Jeh Jlllods7,vcll hr:Jci z J)<1I'lccl1li Ś",iCCilllli 

flrz\, proees,,:rcll i mszach św, rcprc7.cntownn e, Eko\lolllanli 
kościol:l sn nlieszcz<ln ic AJltlrze,i Oąbkicwicz i SlY\lI()]l No
'\'aCl~lc El\Onofllmvie ci Si) prz\' sięg li, Miejscowy (ż e l:1-

7,1I\,) inwentarz gOS[lOcJ:HC7,1' składa się z dwóch koni, krowi 
i Illilcior)', Oziesic;cill\' i l11eSZlle: miasto Milosl<l'" na IlIOC\' 
"Kod" l r. Iii:?,), skl:\l1:! rllczlJic uwaozicści" sC\<1gen ż)'ta 

i clwa1l:lścic heczek pi"':L z każdc,i Z<1Ś kW8r(v miarę, 
a I. każdego śladu pM Illi,ny 7,\,1;1. KClllhJolI'o wnosi sześć 
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sexagen żyt<l, a z każdej kmieciej roli dwie miary żyta 

i dwie miary owsa. Lipie. część pierwsza zwyldą ma d"wać 
dziesięcin~, część druga i role kmiece dwie miary żyta 

i tyleż owsa, ale nic nie wpływa, bo role są opuszczone. Ko
zubiec z ról kmiecych dwie miary żyta i tyleż owsa. 00-
rzyce pięć metret (metretas) i dwie miary żyta i tę samą 
ilość owsa, które dziedzic własnym zaprzągiem probo
szczowi [JI"zywlezc powmlen. Dwór l11a dostarczać tygo
dniowo porcyę ryb. Probostwo jest stare, przez obecileg"o 
proboszcza wyreperowane, dosyć wygodne. Kominy w niem 
dwa. izby cztery. Owczarnia. dwie stodoły. stajnia, obora 
i chlew dla trzody i tuczników. Sad przy probostwie. Jest 
także w bliskości probostwa dom. zamieszkany przez 4 
proboszczowskich komorników. Są także dwa pogorzeliska, 
na których stary pleb,uiskie domy. Szpital jest nowy 
o dwóch piecadl i 5 izbach. Należą clo niego rozmaite. wy
mienione role i ogrody. Do szpitala należą dwie krowY· 
Riedn~Tch Vi szpitalu jest obecnie czterech. 

W kOl'tcu wizytator gorące ks. Dorszewskiemu za 
jego dodatnią w parafii prace wyraża IIznanie." 

Powyższy wyciąg z protokólll wizytacyjneg"o wiele 
interesujących przedst<lwia szczególów, uwydatniać icl! 
nie potrzeha. Na to przecież zwracamy IIwagę. że w spisie 
sprzętów kościelnych ks. Dorszewskiego z r. 1732 tylkO 
pięć spotkaliśmy oltarzy. a po;; latach aż 7. W niewielldtTl 
kościele. gdzie cZ;Jsami dwóch księży duszpasterstwo spra
wo'Wafo. a czasami tvlko jeden. te 7 ołtarzy tyle 7.njęlo 
miejsca. że tylko jeden, jak cZ~Ttaliśm~' zmieścil się l<onfe: 
s~vonal. - ,...-.c 

O ks. Dorszewskim nadmieniamy jeszcze, że d. 14 
listopada 174R po raz drug'i wnosi oblatv zgody międzY 
ks. Biskupem Łubieńskim. i1 Łukaszem Górskim, ldóre 
wyżej oddrukowi1liśmy. do ksiąg Konsystorza Poznańskiego, 
co iur. poprzednio ks. Buckl uczynił. 

. Za czasów duszpnsterstwa' ks. Dorszewskiego chrzcił 
za staraniem tegoż \V kościele tlltejszym ks. Maciej S7:Y
mat1ski. dziekan średzki, jakiegoś r.ydi1 z Jarocina. Ryta to 
wielka uroczystość. Trzy pary okoliczne.i szlachty Wyste
powaly w cha rakter'l.e dlTzestnych, a s'l.li1chtv i ludu okO
Iicznegi zebrało się bardzo wiele. 
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T:lkże zn czasów też tegO' gorliwego w winnicy Pań
skiej pracowllil<a. ;1 zn lIsilneln .iegO' staraniem I poci jego 
IHZC\Voclllictwem ocibyla siC; ocl d. 13 grudnia 1750 r. misya 
IV Mijostawiu. Uroczystą i błogą w skutknch praq tą kie
rowali Superior zakollu Jezllitów ks. Gabryel Jedel i ks. 
TOl1lasz (Jroclzicki. misyonarz dyecezyalny. Misya tn r02-
pocz<;ta sit; procesyą od kościO'ła S. Ś. Piotra i Pawła do 
kościoła S . .Jak()[l<l. W przedO'statnim dniu pO'stallowiono tu 
Ila CllIellLHl.lJ krzyż rnisyjllY. Ostatlli dzień by! czci Naj
świt;lsze,i M<iryi Pallny pO'świc;conym. Oclbyla się ku temu 

'solelllla przez całe miasto procesya, podczas kt6rej figurę 

PI'zcn<\iświc;tsze,i [)'.iewicy ol1l1oszono. Celebrowal ks. Piotr 
Ilelilia Szczytnicki. proboszcz wrzesillski przy lic7l1e,i du
cIJowie(\stwa i szlaclJty asyście. \\1 kOI'icu ks. Augllstyn 
W)"Szkowski. proboszcz kOllgregacyi ks. ks. filipillów 
\~ niccliowie. w:-'rnownie IV imieniu ks. norszewskiego za 
sklltecZllil. a wielce uciążliwą pracę ks. ks. MansyonarzoJll 
pndziękowal. 

Praca ta był<i rzeczywiście bardzo uciążliwą, bo mi
sya trwiIla przez święta Bożcp;o Naroclzenia aż do Nowego 
r~()ku wli)cznie. Że zaś hyla zb;l\vicnl1ą w skutkach. liczne 
stwierdzaly WYfl:ldki. n. p. szczere pogO'dzenie się Lud\vika 
ficrsztopskiego l. dziedzicem dóhr milostawskich. Stanisla
WelTl CJrahskim. któr/,)' zacieldym przeciwko sobie patali 
glliewem. a O'becnie [1ięknerni naukami sl<ruszeni. do stolu 
Pa(lskiego razem przystąpili i dlań bratnią szczerze sO'bie 
Podali. 

WO'góle ks. norszewski dla Rogn i dla ludzi gorliwie 
w k;\żclYI11 kierunku pracownI. 

Po śl11ierci jego nie zarn obsadzono probostwo tu
tejsze. bO' też nic bylO' gwaltowne,i potrzeb:-·. gd\'ż b. ks. 
Prebclld;nz i Altarz,vst<"l szczerze dla dobra tutejszego 
kościo!;1 pelnili swe obowiązki. 

nnia IS sierpnia 17M r. c1Irzci tu ks. Walenly. Ta
<kliSZ Molitowski z ]\Ongregacyi ks. ks. filipinów \\' Biecho
\vic,i:\kO' komenclarz parafii tute,isze,i. .Tuż przecież 25 listo
P:lda tegoż r. ks. Piotr Pierzchli.ński j::ll<o proboszcz milo
sbwski W,I'stępuje. W jegO' lTlie,iscu. dnia 14 października 
17(jf) r. wspollll1i<iIlY .iuż w:-'żcj ks. filipin Molitowski. z Mi
losbwia rodem. nam si<': ,iako komcndarz przedstawia. a od 
r. 1770 proboszczem się podpisu.ie i pracuje do r. 1784. 



Dni,l lO listopada J777 wizytował kościół ttlk.iszy 
ks. Ksawerv de Verbno RydzY(lsld, scholastyk gllieżlIicilski, 

koad.illtor ArchicJ. POSI1. i wizytator. Taki podpis w ksi~dze 
spotykamy. ko odnośnego wizy-

LlcyillCiĘO nie zllaleźli~IIlY prly kościelnych tllte.i-
Za czasów i\iloli!owskiego i r. 1784, 

ci. b. iislopa<.h oelbyl wspol11ninJ1Y ks. RVdzY'lski, ohecnie 
.iako arcybiskup nilopolitallski (nilopotlllus), archidi"kol1 
pozn;\I'lsl\i, kustosz metropolitalnv gllicźniel;ski, ka\\;!icr 
orderu S. Stanisława, d rllgą wizyt;lcyę tutejszego kościoła. 

od11ośllym protokóle" oPllszCZa.i'lC znane , wyczy-

.J( ościól iest Posndzkn 
Organ)' potrzchll.i<l naprawy, Ambona oparta O 

s.. Józefa, przy prawellI we.iśc!u. 

ceglą, 

oltarz 

Grobowiec pod wielkim oltarzem ziemią okryty, paii 
którą 

i na do-
\\iCCl.ysta przed 
DOI,zewski w 

lIlilosla\\'skicll. 

ołtarzem 

1000 zlotycl i 

z:::bezpiecz~'1. DOili jJro!)()szczowski, starożytny, wyporzq
clzil obecny proboszcz, Drugi elom, nad stawem, z 2 komi
nami. dla s/lIżll~' przeZllaczonv, \V,·tli sit;:. Na gruncie pro
hoszczo\Vsldlll, przy drodze publiCZlICi, 111<1 proboszcz cztery 

Folwarczki prnho.<;zcz dwa. Ks. Mo,jtowski nW 

\V Kcrnblowie bplica, w któr':1 św. za 
n!ellielll w/adz\ vccczyalnei odpra 

Chrześci,lll niekatolików jest w Milo·sławill pięciu, 
Żydzi ma.ii) W/ilSilą szkolę i cmentarz. Szpital o jednym 
kominie i czterech izhacll jcst drewniany, rozpadający się, 
<to' pr'ly cl11ent:nztl. Mi:ll:Cfl kiedyś zb\lrlmv:1~ j::11<iś Ja-

. lllieS7.CZallill lililn:;Liwski. Role wydane 
llliCS?C711nOm do llżdkll 7 szpita-

trzeciz"y: ()~rod()\I' . .'<li n i szpi-
. talnic~' Ilżywaii). 

M i ei ,C(lWY probostwa inwenta rz gospoda rezy: 2 konie. 
2 woły, 2 krowy. 20 owiec, 7.ru.inowi1ny wóz i plug," 

.!cc,zC7.e za ks. w r. I 
rYlIszell1 ks. Cdkl;. klt';lcg'o \V r. 17411 

na bznodzick Pyzc1r rrzclliosla. 

wtrd 
\II Ind7:l 

Dziesięć 
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lat pÓ~J1iej (w r. 17:=;0) uk:I/.uje sil;: jako wikilIVllS/. ks. Pa
\\'el !(ortelewski, Miło:"bwiak. któl'ego ks. J)olszewski alta
rzysta św. TrójC)" około r. 17.~4 Illi'lllowal. Na tern stallo
wi~kll pozostawal ks. Kortclcwski do mniej więcej, 17b5 r. 

W tukjszycll "księgach zaślllhiollycl!" n:ltraLarny l1il
zw islw księdza. który się 2. Xl. 17'\2 przy notowaniu udzie-
1~)Jlego Il1lodcj parze ślubu podpisuje: .. ego Nicolaw' Bernar
liilws Praedicator Germanus 1'>,lrocl1 in Milosl'IW." Taki 
'::111 podpis, lecz \V il1J1clJ1 I.cstawieniu wyrazów. podpada 
1.;11\1 pod oczy 19. I. 178.3 .. ,ego Nieola!ls rlernardinllS, Prac
G;calor Miłoslaviensiul\I GCrJ\1Jn ." 

W księgach kościoła IV \Vil1llogórzc czytamy wyr<1ż
I: ic po polsku, iż tal11że c1irzcił dzieeko 15. I. \784 .,ksi'ldz 
J\\ikołaj BernardYli kaznodzieja lIiemiecki w Mi!osławiu Ka
%ący." 

Powyższo lIotatka świadczy dosadnia o tolerac\'j reli
l;;ij llej praojców n'lszycll. 

Ks. Miko!aj lJ1alo po Z,l hlzalli,\Il1i spełnia!' tu kościel-

ł I;~'cil obO\\;i'1Zków. jedllakże, gdy w r. \784 ks. Molitowski 
sl,:buw,li, kaznodzieja nierlliccki. za stę po\V<lĆ go lllUsi<lt. Że 
Zaś zastępstwo, choć ks. Molitowski byl 7.drowym. prawie 
c l;I~le z nie\viadoll1ych powodów by/o potrzebnern. odpra
wiali tu n<lbożel'lstwa: Ks. Prebelldarz od Kościol,1 S. S. 
apostołów Piotra i Pawla. c1;ilej ks. Raltazar CllOdzil'lski. 
franciszkanin, ks. Rafal Czernijewsl,i, Filipi~ z kongregacyi 
g-C,SłY(lskiej od 20. 1784 r. do 26. C1.erwca J 785 r. Ks. Czer
niejewski stale. zdaje siQ \II rym czasie \II Miłoslawiu za
rnicszkiwali i nader starannie duszpasterstwo sprawo wal. 
)Jc' Ilirn zjawiali się tu dorywczo. celell1 odprawiania nabo
%r:I'IS[ w księż<l: .10'Kilim LlI<owski z k<lZnodziejskicgo za
kOIiLl.Ewaryst WOII·lski. Franciszkan in, Czeslaw Ostrowski, 
F'·;.JlJciszkanill. Roch Miśkiewicz, Archangclus Ma!ii·lski. 
fraliciszkanin i Augustyn Rie(lkowski. 

;.: ks. Moiitowskiego nie by/a zadowoloną parafia, 
,I 111 niej jeszcze jego władza przełożona. Oskarżano go 
Pr7.ed Konsystorzem 1)(J1niędzy i 11 \l e 111 i o pustoszenie bujyn
ków kościelllych i pleba(lskich I.,cr;lpulacync·'). a gdy po 
c~wakroć pou z;lgrożenielll kl,IIW~' na tennillY nic stan'll. 
\lIIIsial opuścić zaszczytlle stallowisko. 
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Dlli<l I. czerwca 17SIi r. clirzci po n1l. picrWSl)' IIOWY 
proboszcz. ks .. I,\kólJ Malccki. IdlJry dotld II' k()ści~le 
IV TulCi\cll proco\\'ał. 

W li",;] micsi~cc IIM,ll.icj. U. II). sier!)]Ii,\ tcgoż, I'olw, 
IJI.i\ZUjC IlilJn sil; JlO rilz pierwszy ks. St;\llis!,\\I' I.ClltZ Jako 
wikarYlIsz Illie.iscowy. I )zi,J!alllość kgo 1))'1a jCclllilk krót
Iq, bo jllż 7. maja 171'17 siG zakolkz.v!'1. Illliil 2. sierplli,l re
goż rokll pomaga ks. lV\:itcckicllllI II' prilcy \lC wilIlIic)' 1';\1'1-

skicj ks. Miko/,Ij Kilrl'olVski z zal,ollll kazllodzicjskiego. ale 
.lllZ 10. tegoż miesiącil ks. Mikola,i Uawrold,i IV jego lIlicj
scc wstGPllje. 

Ks. proboszcz Malccki. który podobno ZllaCZ\l,\ SlllilC 
lI:i rcparacy~ kościoła Ś. ,Iakc'llla z:qlisilt. lIlIJilrl d. :: I. kwic'
tl:ia 180\1 r. Po ślI1ierci jego za\\'iadowy\\':d p;\rilii~ tlltebz~ 

k." (JawrOl'lski • .lilko kOlllclld:lrz. ille gdy tegoż .ieszcze roku 
lIowy IJrohoszcz z:lrz;ld IJar;\fii ob.iill. b. (],lwro(lski znóW 
sil; tylko wikal'~'lIszcrtI t~' tll!()lVar. Na lCIlI stallo\\'isku Sj10-
tykalllY go jeszcze 4. u,erwc;\ 11'10;:; r. V"SpOIJlllianYIII lIO
\'.yrn proboszczem by! ks. tugclliusz I(ocsler. Cysters z 1,la-' 
sztoru obcrskiego, a od r. 17(), proboszCl kOP;lllicki. Na 
11robcstwo tutejszl' WIJrowadzollYllI został IJrZl:Z ks. W~dcn
tego Otockicg'o, (Izicka\l,l jl\:z(]rskicg'o. a 1l!'(~l)oszc/';J Iw
I,:cz!<owskiego, w r. J~[ll podczas odpustu s . .Iakóba. 

f\ów\locześnic z ks. (1;IWr()l'l~ki!1l pracowal w parafii 
tlltejszej ks. Andrzej (illtkowski aż clo ?fl. styczlli;] 1~(l1, kic
dy znów cakl praca na ks. (]awrol'lskicg'o spadl:t. Ks. prob. 
r?ol'sler<J powo!<\II0 \la kano'lliq g'llicżniel'lslGl w kO(lcu r. 
1t',04. a ks. U<Jwro(lski wów proboszcz,l zastGPuje. W dzia
kll10ści tej dOPoll1<J!!:illi IJlU ks. Miclial Kryg-ier (W. IId. ks. 
1(;]llq' Urbill'lski. kapciali dworski i ks. Cysters filip Marcin
[\()wski, przy kościele tutejszYIl1 IHzcl1\,\\'aj,\cy LCOI'II110 -

r:JIlS circa tcclisial11 parocliialclll Mil()sl;J\\'icll~ell1"). oj 

I.:;. maj,l IKOt> dD \.l. sierpllia ISI6 r. bez przcrwy sprawuje 
::;akrarnellt ClII'ztU św. ks. 1-'r,lIlciszek W;ldy(l~ki. . 

Od H,. TIląia Pąl do 19. IllarCl l('il'=; sJlr~\\Vllje tu Sa
I,ralllcnta Ś. Ś. k~. t-"rallciszck Ad,llll Ho(]zi'II'lski. 1«\lIoIJiI( 
(j robll .! erozol i I1lsk ieg'o ,b na N;\szcg'o .lezlIsa Cil r\' ~t Lisa. 
gllIVcmcr \\'C dworze (ad Aulalll l\I\i!os!awiellsclll 1llstrLi -

dor). 
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Ks. Rodzial'tski zostal d. I. wrzesl1l~ IRH, r. na wika
ryusza tutejszego kościoła ś . Jakóba IlowołanVI11. 

Stosunki wikaryus~,y tute,iszycll by ł y jakieś nieilor
I1lalne. Czy jednak ]].iska pensya. czy inne jakieś okolicz
Ilości by~y tego powodem, trudllO ~t\Vierdzić. T~'le P2Wllą, 

Że wikaryusze bardzo CZltsto się tu zmieniali. a niekiedy 
wcale ich tu nie było, ,I przecież i z proboszczami nie za
wsze parafia mial:a szczęścia, jak n. p. z ks. Mol iŁowskim, to 
też cz<;sto sijsicdni księża, albo "chwilowo tu przebywają

cy," odprawial.i nabożel"!st\va. Ztąd powstała taka mięsza
nina, że trudno z rnetl'yk kościelnych dociec. który z księ
ży byt tutejszym duszpasterzcIlI, a który tylko wypadkowo 
tl! w \Vinflicy 1',1I'lskiej pracował. Zamieszanie to \\'ZI110-
gro Się ,leszcze, gdy 1<5. Rosier, nie opuszczając tutejszegl> 
probostwa, na kanonię gn ieźn.iet'lską się przeniósł. 

Nie mog'lc tych sflraw urzędowych , mało zresztą zna
C;:,lcych, dostatecznie wyjaśnić, wVliczYI1lY tylko w dal
si'ym ci,jgu księży . jak ich w kościele tutejszynl spotyka
li~.my. 

Ks. Maciej W,ilen,ty Przygocki, kanonik kaliski, a ole
I-,a n z Wyganowa byJ tu 2. września Uill r. 

Ks. Cysters Onufry l3asil'l.~ki u rzędował tu jako kape-
1,111 od 29. stycznia 1816 do 12. września IRI7. 

Właściwym zastępC<J ks. kallorl. Jxoeslera b\/ znów 
i,all. ś. GroIlu Jerozolimskiego ks, franciszek Boclziar'lski, 
jllż wyżej wspolllniany. a od d. 1. marcOl 1818 występuje 

jako komelldarz kościoła tlltajszego ks. Józef Ksawery 
L-jczkiewicz. 

Ks. kan. Roesler jak ju ż nadmieniliśmy stale zamie
szkiwał w Onieżnie, do Mi/os/awia zjeżdżał tylko na od
Pllstv i, niektóre ważniejsze uroczystości. Umarł pr<lwdo
POdobnie przed 19. VvT7. eŚnia 1817 r. bo do dnia tego podpi
SL!je się ks. wikaryusz Rodzi,lI'isld "Coopera tor Mi/oslawien
~is:' a od dnia tego, aż do objęcia zarz<\du parafii przez ks. 
Ljczkiev,iicza, komendarzem IIliłos/awskim. 

Ks. Roesler, zwyczajny zakonnik, należał do ludzi 
szczęśliwych, którzy zdolnuścią i pracą wybili się po Ilad 
Zwyczajny pozioJrl i doszli clo clos/ojet'\stw. 

Po ks. Ł<\czkie\viczlI obejmuje zar7.ąd parafii ks, Onu
fry 13asil'iski, którego już jako wikaryusza poznaliśmy. 



RÓ\\·nocl.cśllic I. ks. kOlllclld;lrzclll n,lsi(ISkilll pr<lCllic tli 
t~!k;i:e ks. Ikllcuykt i:;i1cwski. j<i1\O wikarYlisI .. lecz tylko do 
klHk<l 1~[8 r. 

I(s. Jall j(opcrski o!JjZ] I. j;lko proboszcz. Z;1I'Z;ld tlltej
szej p<lraiii około 6. lipc<i INII) r .. a dzicj'zVI go. ITlllicj wh;
cej do knlk<i [N.18 r. !llli;1 17. listo[lm[;1 18.\8. pOc!CZ<lS wi
I\'t:\cyi kościoł<i ttitcjszcg'o przez ks, dziekana Twardow
skiego. ks. j(opcrski I),VI jllż proboszczcm IV nolskll i j,II\O 
ti!ki UlIliże z'lIllicszki\\';ill• byl już dzickallcliI śrelllskilll, <ilc 
111;;11 też jeszcze pnu SWVIII zar/Z]ucllI p<ir~iią tutejszą . 

.l'lk ks. kallillik i d/id ali Rocskr l:li,lI dwa probostwa 
,': kOI·ICII. tak też b. uziekan I(operski IV uIVócil parafi'lcIi. 
\\. Mi/osławiu i IV J)o/sku dllSZp:lstcrstwo prowadził. [)y/ 
blrdzo cZy11:1IY11l i b;lrdzo cl1Crg-iCZllrlll kap!;lllclll. 

Za czasów ks. Kopcrskieg;o uzierżilwił tu role pro
boszczowskie Sylwester Sto,iallowski. ożelliolly z l\1<irplIllZ] 
Kopcl'sk'l, ?7. to. 18??. <i lIi1S[<;IJllie Jakób fUllto",iez, 
.'l0. lO. 11)?5 do ?'1). I. 11)35 N\. 111 . i M. Ś . 

Po ks. KO[lerskilll ohLlł około połowy styczlli<i 1839 
pl'Obostwo tIlte,isze ks. TOll1asz J)ernbi(lski. 

Po raz ostatlli widzimv ks. l)cll1!Ji(lskiego przy cllrzcicl
I:ic~' ?. kwietnia IS48 r .. a już 13. teg-ó:i. micsiZ]GI ks .. 1;llIa 
K;Jrg:c,l!'o. kapcia II;! wOjskowe»;o. spotykiilllY przy IIiej. 

NastępIlic :IcJll;inistl'\ljc cll\vilo\Vo (illtcrim rcg:cns) koś
ciotclJl tuteiszym ks. PO[llil'lski do 19. czcrwciI 1848. ,I ou 
29. czerwca IS48 do R. I(\victllia 1N49 kO\llcndarz wil1nog:ór-
ski ks. Antoni Tyc. 

Dnia R. kwietnia 1849 objZ]1 IV zarzZ]d pilrafi'l IIliłosław

ską ks. Jan Nepolllucell Tutodziecki. ur. w OkoiII \\' powiecie 
h\'dgoskim ?O. l11<1j:1 ISll r .. byty proboszcz IV Bzowie i Lu
hiellill. IV Prllsach Zilcllodnich. 

Seweryn lir. MiclżV(lski. ,iako więzidl stan\l. pozllil1 się 
z ks. Tutodzicel<im, ,iako towarz\'szelll niedoli II' MOilbicic. 
/.c zaś zdolil~' kaplan-patr\'ota bardzo siG kolatorowi koŚ
cioła mi lostaw skieg:o spod oba I. p r7.V rzekt ITIU tenże Z;I raZ 
w więzieniu prezentę. 

Ks. Tutodziccki 1i,lpotb/ lIa t rlldllosci IV IJrzcnie,iell iu 

się z dvccczyi clic1lni(lskicj do POZII;\I·ISkicj. Po z\\'::lczcni il 

tyc1lżc po raz pierwszy cIIrzei dzieci IV kościele tutc,isZyi11 
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o. kwietnia 11'149. Dwa dni później jedzie do Pozllania i lIzy

~klljl2 talllźe pozwoleJlie slucli<lI1i:1 tu spowiedzI. 
Tradycya ks. Tulodzieckielllu probostwa Illil()~la\\

skiego lIastąpila 1<) lipca 1849, a soleTlna il1lrodukcya do
[jicro podczas odpustu IV dniu s. Jakóba, czyli 25 lipca 
t85U r. 

Ks. Tułodziecki zastal tu po ks. lJembillskilll pustki, 
nicporządki i Illoralue opuszczenie siC; paraiial1. Ks. dziekan 
Twardowski z (jozdowa orzeka przecież IV protokóle illtro
dukcyjnYIIl, "że w zarządzie parafii w porz'lllku utensillów 
kościoła już do dziś przez .I. Mci X. Tulodzieckiego wi\Olkie 
zrz,jdzone są postępy." 

Ks. Tułodziecki w pierwszcj połowic swej IV Miło

sławiu dzia/,tlllości by/ rzeczywistym duszpasterzem. V/y
korzcnil tu prawie zupe!llie na!óg pija(lstwa, podniósl miasto 
mora lilie i materyalnie. Jernu zawdzięcza parafia 4() go
dzillne nabożelbtwo w ostatki i wiele innych zbawiellllycll 
w kościelc tutejszym urz'ldze(l. Byl wzorowym rzecz\,'
wiście kaplalletłl, a gorąca jego wymowa cudów uok:lzy
wala; by! też szczerym, a odważnym [Jod względem j)clity
cznyl1l parafian swoich przcwodnikicm, a [Jraca jego w tym 
kierunku cJaleko by!a widoczną i wszędzie martwotę, egoizm 
i zwątpienie skutecznie zwalczała. 

Oyly to czasy, kiedy rozpamiętywano dZIałalność wy
tycznycli w przeszłości IV sllo!ecze(lstwie naszem mężów, 

starano się na niell wzorować i modlono się za nich. Po 
eałc.i Wiell\O[Jolsce odb~.'wa!y się żałobne za dusze Kościu

Szków, Mickicwiczów i t. d. tłaboże(lstwa. Późtłiej, gdy 
In/odzie?, w Warszawie I"lIszać się zaczęta, gdy pierwsze 
pauły z naszej strony ofiary, stawiano dębowe, nieociosilne 
,: ciernioweliii koronami krzyże, a zwykle ks. Tulodzie
Ckiego Ila mówcę z całej olwlicy Z<1praszano. Gdy zaś 

tenże [Jrzell1ówi/, nic byto serca, w któremby gorętsze nie 
odezwalo siC; tęltłO, nie było ok<1, któregoby łza nie zasłoniła. 

Pomiędzy illnemi kazał na początku r. 185b w Srodzie 
Podczas żałobnego naboże(lstwa za duszę ś. p. Adama 
Mickiewicza, a o kazatłie to miał później wiełe niepl"zyje
Illności, że jedllakże w niczem przeciw [Jra\vom krajowym 
nic wykroczył, skOlkzylo się 2 sierpnia r. 1856 lIa lekkiej 
Ze strony Konsystorza Jelleralnego Arcybiskupa admonicyi. 
Ze strony Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego ad
illonicyj, 
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Później, a nawet jeszcze w r. 1866 rozmaite II;, ks. 
Tułodzieckiego do wyższycII wladz świeckIcli, .lUZ to 

() mowy, już to o śpiewy, doelJOdzily denuncyacye, lecz de
ll11llcyacye te były w znacznej czdci falszywe i nie l110gły 
żadnego złego wywolać skutku. 

Ks. probosz(;Z Tulodziecki wiedzial też dobrze" że 
szkola nietylko dzieci kształcić, ale i wychowywać powinna. 
Powinna nie tylko na cialo i umysł, ale i na serce i na duszQ 
odd~,iaływać. .I aka sz\<.ola, takie społeczelistwo, ma wial ten 
gorliwy kapłan i wszelkie wolne chwile, jalw miejsc()wy 
inspektor szkólny, w szkole przepędza!, a naukę religii wc 
wszystkicll klasach sarn prowadzi!. Biedne dzieci często od 
niego w podarku książki i zeszyty dostawały. 

Lecz szkoła publiczna nic wystarczalu, podlug ziania 
ks. Tulodzieckiego, cbcial bowiem wpływać na dzieci Jlla-
1eJ'lkie, nie zobowi'lzane jeszcze do przymusowej nauki, 
chciał zwłaszcza oddzialywać na sieroty, na dzieci przez 
rodziców opuszczone i zaniedbywane i w tym celu z"lolył 
wlasnym kosztcm ochronkę, która jedmlkż.e, niestety, nie 
wszystkie dzieci od zlego ehrollih OchrOJlka ta była zaś, 
jak to mówią, gwoździem do truniny kapłana tego. Najęcie 
bowiem pokoi, utrzymywanie dozorców i dozórczyIi i naU
czycielek, żywienie, przyodziewanie i t. d. l<llkunastu, a cza- . 
sami i wit;cej dzieci, pociągaJo za sobą koszta, na któ(c do
chody z probostwa lIie starczyły. Zaczęly się długi, a po
stępowe, hardziej racyonalne i lukratywne gospodarstwo rol
lit wskutek tego upadać zaczęło. Oehronkt; zamknięto, ale 
długi rosly progresywnie, kwasiły i zatruwały ks. Tulo
dzieckiemu życie, uniemożliwialy jego filantropijne popędf· 

Ks. Tulodziecki umarł, 63 lat licząc, 14 stycznia 1876 1'. 

Po śmierci miallował król. sąd kur<ltorern rnasy pozo
Sldlcj filipa Skoraczewsldego. 

Następcę ks, Tulodzieckiego, ks. Granatowiez<l, uie 
uznaj rząd za prawnie ustanowionego wikaryusza tutej
szego, odebrał mu księgi kościelne i zagroził ciężkicmi ka
rami, gdyby tu jako ksiądz nadal naboże(lstwa odprawiał. 

Ks. Granatowicz nie uląkł się przecież ani tych za
grożcIi, nni przepisów ustaw lllajowycll i jak kapłani 
pierwszych clIrześcian w I~zymie w katakornbach, tak on 
elba! nadal o dobro dusz naszych, choć go szpiegowano 
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i delluncyo\Vano. Cir;żkic to były dla katolicyzmu C7.<l.sy, 
,1 cir;ższe .ieszcze dla llas[(;pców !\llostoló\V S., ałe dobrz~' 
Pasterze poś", i e;; c< 11 i si<: dla dobra owieczek swoicll. 

Ks. (Jl'anatO\vicz należał do ll;J,ipracowitszych luuzi. 
Każdej chwili, nd IHacy Ilaralialne.i wolnej, używał na stuu)'<l 
i pr,lce n;cznc. Ll.imo\Vał sit;: liter<lturą, a szczegółowo el\o
nOllli:1 społeczn'l, llluzyką, a zwtas%cza ~ry na h<l.rlliOnii. 
chemią, iizylq, ogrodnictwem, introligatorstwem i t. d. 
Przez kilka lat był prezesem założonego przez siebie tutej
Szego Towarzystwa Przelllysłowego, wybitn)'m IJr<l.Cowlli
kiell1 Spólki Pożyczkowej, a jako laki zorganizował kl'lek
torstwo drobll)'cll, clJoćby nawet;) lenygowych depozytów, 
by dzieci i sltlżbG do oszczędności przyzwyczajać. Pomysl 
len i \V ost;ilniclt latach był przez rozmaitych obywateli, 
jakoby ich własny. na sejrllikach spólek zarohkowycll pole
c'lIl~'m. Kapłan tell u rządził tu t<l.kże gospody dla wS'.rze-

Rynek w MilosIawiu, 

rnięźliwych, ale zbawienna instytucya t<l. przez krótki się 

tylko czas utrzymala. .lego też dziełem było wZlliesienie 
CZt;ści pit;l<lIcg'o Illuru przy cmcnt<l.rZIl za mi<l.stcl11 i uporząd

kowanie ganku 11,1 cmentarzu, przy kościele; sprawienie ko
sztownego i pięknego świecznil«l w świątyni naszej i t. d. 

Ciuy ks. ](Illesz<l. proboszczem rnilosławskim ZOS[:. ł, 

kSi<.:dz;1 Ciranatowicza przeniesiono tu ztąd na adl11inistra
tora par;lfii w POllieCIl, a następnie 11Iianowano go probo
szczem w Ł<l.szczynie pod Rawiczem, a Iwstępnie go na jego 
Własny wniosek emerytowano. 

Dnia I:; września 188G obi,!l z<l.rząd tutejszej parafii 
ks. Juliusz Klllesza. K:tpl<l.1l ten, brat poległego Vi r. r863 na 
1l1:ICll boju lIicoc];.alowanego Tadeusza Kuleszy, rodzij się 

\V <1ostyniu 1838 r. z oica Jaua, kapitana z czasów Napo-
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leOi'lskich, a pozl1le.lszego prezydenta lI1iasta Gostynia 
i właściciela tamżc. Ks. Klllesza ukolkzrł g-illlllazYlllll 
S. Maryi Magdaleny n<l S. 1\1ichal l<'iSK r. N~I bpl:lIl;1 WY
święcollY 1062 r., pracowal jako \\'ikaryusz IV ()slrzcszcwie 
do sierpllia 1064 r., a lIastt;pnic j ako <JdlllilliSlratur i pro
boszcz w Uozduwie do 15 wrześllia 1806 r., kiedy j<Jlw pro
buszcz parafii tutejszej obj;l! zar;qd; został w r. 188h uzie
kancm pyzdrskiill, a w r. IH9.3 rzeczywistYill tajnyl1l S;:;1I11-

bclallelll. A wallse te n<l SillSZIlYl1l op,lrte bJ'ly powodzie, 
.Ile ks. Kulesza, jak dawniejsi proboszczowie tutejsi Dorszt'\\'
sc y i J<oeslerzy, udznacza I się nie tyl ko PObOŻIIOŚciij , of;;1 r
IlOści'!, dubroczynności;l, poświęcalliem się za swe owiecZl\i, 
,ilc i niezwykler,'i zdolnościami i bezustann'l, SII111ienn~1 dla 
dobra parafii i narodu pracą. 

Po ślTlierci ks. Szambelalla Kllleszy, d. 20. Jl. r. 1902, 
był przez rok przeszło adllJillistratorClI1 paraiIi Miłos!aw':ikle.i 
ks. Stanisław Hundt. 1)11. l kwietllia 1904 objął zarzild pa
rafii ks. Stallislaw Bo).;dM\ski, dawlliejszy proboszc?' 
.IY\ielży(\ski. 

l)) Kościól ś. Pawla. l ) 

Ouy okolo I·. 1,~5.~ Illilosl~lwski kościół f,IffIY ś\v .. Ja-
1·.ób'l przez dziedzica UÓI·skie~() protestantom zostal wyda
nym, katoltcy tuł('jSJ przf"l Jal(Jś cry:\" Sw,i,\tyni Pal·lskiej nie 
Jjnsiadali. Gorliwsi uczęszczali do sąsiednich l\ościOfÓW, 
jak do willnogórskie).;o, [)iccllowskiego, czeszcwskicgo 

l. ci. i tam swe duchowe zaspokajali potrzeby. Obojęt
Jliejsi, choć nie przechodzili uo proteSI;\l1tYZI11U, chodz.i1i do 
protestallckiego kościoła, lub ,nie chodzili do żadnego, dzi
czejijc zupełllie, lulJ sobie wlasllij pog,lId<ą lworzijc religią· 

') Miasto, darowując mu ślad roli, kościc! ten kościo/em Św. Piotra 
i Pawia nazywa. Przy innych wszetako darowiznach Jest on rylko Ś,v. 
Pawelskirn mianowanym. W r. IC69 poświGca! go ks. Arcybiskup Tho
libowski jako kości61 na cześć Św. ~w. Piotra i Pawia (in honorum 
Sanctorum Petri et Pauli), ale w akcie erekcyjnem z r. l6' ~ tylko o kO
ściele Św. Pawla czylal11y. Pod jaką zaŚ nazwą wladze kościelne kO
śc iól wznieść pozwoli/y, pod taką też istnieć musi Nikt też tu nie mÓ
wil o kościele Św. Św. Piotra i Pawia, ale znano tylko kościór Św. pa
wia, staw Św. Pawelski etc. Tej więc i owej używać b~dziemy nazwY· 
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To też szlachetniejsze umysły wnet poję/y, że ogól
I:tnlll rozprzt:żenill, że upadkowi moralności w katolickiej 
parafii tlltejszej jakllajspiesznie,i z,lradzić trzeba. inaczej ta
kowa j',lIpehlie zaginie, 

Nararly dosyt- dlug',l trw3ły. Uchwalono przecie~, 

\'1 miejsce straconej świ,\tyni ŚW, Jakób,l wznieść now,\, 
\\ kUlI'ejby rZyli'~ko katolicki kapłan \VyZIW\VCOIll katoli
cyznlU niósł duchowe posługi. 

W mieście samem nic można bylo zllależć odpowiej
IJlego liCI wybudowanie kościołka miejsca. ale na pustem 
\,fzgórzu przedmieścia, które .. Piaskarni" zwano, a które 
dOlykało do staros/owia(lskie!l;o "bożego gajlI"' cn'li Bu
g"ju, a r~czej i'wjwyższą jego część sianowi/o, upatrzono 
sobie stósowne na przybytek Roży miejsce, 

Na czele pozostających przy wierze ojców mieszczan 
wieśniaków stanęli N, Górsb, Mi/oslawi<l wlnścic i elb 

i Kębł:o\\'ski, Kęblowa dziedzic, 
Ponieważ zaś bez wiedzy i woli dziedzica nie bylo 

\\' owych czasach wolno budować świąIYI'I, bo ziemia PUS!<I 
w miastach, dziedzica byLI wl:!snością, więc Górski, choć 
katolicyzmu przeciwnik, nie musiał brunić \Vzllos~ellia ka-
1;)lickiego d01ll1l Illojlitwy, \Vid,lć, że jego tolcrancya hyła 
r;cczywist'l chrześcia(ls]"l tolcrancyą, 

Chodziło () spieszne wykOlkzcllie pracy, by wierni 
j<tkllajpn;dzej , BO'l,e Słowo IIsłyszeć mogli. Nie 1I1~'ś!nno 
\,,'i~c o dłllgiej pr,lcy wYlllagaj'lcych lI1uracll, lIa któreby 
Zl csz!;\ zebrane flllltlusze nic pozwoliły. ,ile obciosano slu
IJL belki i kozły, wytarto poll'zebll'l ilość desek i drewnia
ny. jak to wówczas w powszcchnYITI było zwycznju, po
SlawiOIlO Panu lIad Pan Y kośeiólek, Mieszcz<lILie wspólnie 
z nórską i Kłc;bowskilll jal<lI:l.ichr;llIicj do budowl;)nej kasy 
znosili grosze, zwozili zilkupiony i uarowally rnaterya!. 
bezpłatllie wykollywali pracę. a za ich przykładelll szli 
z Kęhlo\\"I. Uorzyczck i Kozubca kmiecie, W ren sposób 
~t<1'IIL\ł lIa przedmieściu .. Piaskach" tll~, prilwie przy pałacu 
katolicki przybytek Pill'ISki. Nie dość jeJnak wznieść bll
uynek, trzeba go jeszcze \V potrzebne sprzęty i ołtarze za
oP'ltrzyć. trzeba siG o kapłana dOI'1 i o poświGcelli<1 posl,lrać, 
,I dopiero blldynek tcn Iwścio/elll się stanie, Sprzęt~' ko
ścielne prawdopOdobnie tu fundatorzy kościoła sprawili, 

19 
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lecz z uposażenicm I'LipłLinLi. prebend'HZ;l. S;lmi się tylKo 
z,-Ijęłi, a zajęli szczerze, o ile im sil stilrczyl-o. l11ieszc7.<1nie. 
o czem jeszcze wspomnimy. <1 co na chwałi; praojców IW
szych, a ku naśladowaniu przez przy szle pokolenia uwy
datniamy . 

W r. 161.3 Adam Piotrazka, in,lczej KantOrkiem zwa
ny, syn organisty tlltejszego, a powal'lski mieszczanin, za
pIsuje ogród li mielcuchów 11,1 CYl11borYlllll do Ilowego 1<0-
scioła św. Pawła. 

Kościolek leli jest IIOWYIII 1I,IZwallylrl, 
j~~:z cze cymboriulIJ, a więc co dopiel'o nlll~i,iI 

\:'8I1ym. 

JJie posiaua 
być zbllu(l-

Ry zaś intellcya Piotraszki spiesznie urzeczywistnio-
11:1 :wstala; opi·~kllllowic w mowie bi;d,\cego kościóll,'-1, i br
(1ISZ Chlebowski i Wojciech Stawicki, natychmiast tCII 
or:ród za 6 grzywien Krzyżanowi Wieczorkowi sprzedają. 

J~oku następnego, 1614, stawa [lrzed urzędem Wójtow
Skilll .. slawIlV Pi;l t l' Kłonik. Ila tell czas bUl JIli s(rz ilIilosl:I\\'
~ki. WC SIJólek i rad,j swą i il11iellielll w szy stkiej rzeczy po
~:p()litei j,lśnie i do[)ro\\'olllie ZCI.Il;ili, że darują i r,lzd,liil cza
s ~ : wieczJlellli ślad roli. .... lIa kościól IIOWy ś. Ś . Piotra i Pa
\\' 1;), kOl1lendarzowi lIa ten C/.lIS przy tYIII).e koście!c lIliło

Si,lwskilll llIies/.kaj'lccllllI. albo też liii potYlII ;!llilrl.\,ścic 

przy tYlIlŻC koście!c b<;dącelllll ..... " 
Przy kład szlachetllości l'io(raszki i przyklad szl;lcliet

III ! ści, wytrw<llIia \V wiel'ze ojc(l\\' i do!nc).!o zrm.IJllliellia 
i ll(cres(')\\'f)rzcz Il<lCZellle wladze IlIi,IS[;1 dmliltllio podziałał 
II .. , Jllieszcz,II'lstwo tutejsze. 

Tego;. S,III1Cg"O przeto dllia d,lrO\\'y\\'<l kościołowi 
S~; . Piotra i 1:1,IWI;1 M,ltellsz J-llIrch,!1a (ill<lczej CIJrlldJala) 
ogród; .JilkóiJ MIlsiolck till6.e o).!rc·ld. II Piotr 1--111'111<111. kllpio
II)" 11 ,1 tell cel IIlllyślllic (;d Miltcusz<l LilpiGh,1 śl;ld roli. Os(;1-
tli i przeció. przeZllllcza SW(lj d,lr 11<1 w/.llicsi<:llie lI1;rlCl!0 
oll;lrz<l. 11;\(1 ldórYIIJ opieki; IJr<lclIl'LI IlliclC:lr>'kielllll od do.,ie. 

/:a dalekohy lias Z,lIJrOwauzilo szczeg:ólowe wylicza
lIil' wszystkich [Ja rzecz \Ii lilowi c br;u,\cego KościoIii 
(lLIrowiZll, zwłilszcza, ;.c o lIiekt(lI'~! cll jeszcze. o akcie ere!(
Cyjllylll IIJówi,\c WSPOllllliIlIY. 

IliirowizJJY te prz~! jlllllj;l opiekllllowie: Mikolaj 1» )' -
bała. l3ilrtosz Clilebo\Vski i Wokieclt Stawicki. 
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Wszelkie rl'zccicż ofiill'Y rotrzebowaly ziltwierdzcniil 
cUedzica, :1 tenże choć S;lJll wszelkicli cl%ż\'i staral'l i Żil

llllych nie szcz~dził (Iii;lr \I' ,:Clll wybudowania trwa/cr;o 
i pięk,nego kościol,l 11Itcrskie[;o, darO\viZllY na rzcC!. \\')'
Znania \I'iary. któremu b)'l wl'cgo usposoiJiOn)'I,l, l!C'7.,\\'ill'UI1-
koli'o zatwierdzał. 

Tak więc ofiarność wl.niosle d,)IJl f:i07,}' i oii;Hność UJlO 

s;!ży/a go i killJ!anów jcgo, 
I)z,ia/o s i ę to wszystko z wiedz<) i 1.8 dm:lI'olollietTI 

wl,ldz)' kościelnej, la .iej też arl'obat<) cclll)'wal,) się w koś

ciele Ś, I)aw łil 11;lbożel'lstlVo, choć ani ołtarze. ani kościół 

1: 1(; 1l)'ly p oŚWięC()II'~ llli, ,liii nawet mzc;d"wegu ze stron)' 

Plebani" w Mirosiawiu. 

trOllU ,lrCj'hiskllpiego nic IJS'lo n;1 zhllt.low<lnir kosciólka 
konsl.:nsu. 

Ze \I' kościele Ś, P,lIvb już IV r, J614 jakiś kaplilii dusl.
raslerstwo S\HClWO\l·;d. IIdowadJlia Ilal11 ,iasno \I/\"7.Cj przy· 
I( czonv ,d<t t.I'lrOlVania przez mi,lsto !Ó.ladll , roli, \Vyraźllie 
1<.111 stoi .. kolllcml;lr/.()lI'i. 11<1 tell czas pl'/0 tVlnże kościele 

In; łosl,l \V skiiII 111 icszkaj<)ccllllJ." 
le Z,lŚ wki'ótu; siG \I' r, l(ll4 przybycia st,llego ZZl

J'i:'ldzcy kościoł<l. a nie IVlko kOIIICJldilrZ,l Spod7.iell'<lno. d;-il
Sty ci,\g przytocwnego aktu wskazlIje, Cala zrcszt<) ta 
oiiara i Jlilstt;fl,lle zezwolenie władzy duchownej zestawia 
tu uot<)c1 ClllSZP,lstCl'Z:I rni',i1v na celu. 

l ksi'll!: Illetrvcznycll "illllOgllrskich dowiedll.je sic;. że 
\\. kościell.: w illllogórski III w iąza I stallla 1ll:lIŻel'lskie, d, 24. 

]9' 
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czerwca i 30 wrześniZl i618 roku, jakiś ks, Andrzej. wikmy 
miloslawski. Ze zaś kościół Ś, ,lakób,1 był jeslcze luterskim, 
L'W ks, Andrzej przy Iwściele Ś, Pawła pracować musiaL 
Byl to prawdopodobnie ów w akcir darowizny wsporrlll;ZlI1Y 
k~, komendarz, 

Skoro zaś nadmieniliślllY, iż ks, kOl11enJal'z mieszka! 
przy kościele, mieszkZlllie jc~() oz,naczyć, czyli wskazać naill 
wypadZl: Byl to domek, a raczej lepianka Inale(1I,a, pod 
s.rzech<], tylko traktellI nowollliejsl<im od kościolka oddzie
kna. trocllę na po!udlliowej stronie dzisiejszej "ochronki" 
',I' dzisieiszYl1l ogrodzie palacowYIII siG znajduj,\co, 

Mieszkanie było przeto bardzo licIle, a upo~ażenir:; by
li) jescze lichem gorszenI, o jednak byli kapłani. co o glodzie 
i o cli!odzie pracowali tu dla dobra dusz praojców naszych 
i na Bożą chwalę, 

Powoli mate, drobne od biednych lI1ieszc7.on na utrwa
lenie przybytku Bo;,ego wplywalv datki, <l gdy już stolica ar
Lybiskupia przyszła do przekonania, że siG Ilasz kościói 
~, [Jawla utrzymać może, wydala akt erekcyjny, czyli akt 
wzniesienie kości61ka zatwierdzający, 

Akt ten jest ważnYI1l, podamy go IViGc cilOć IV skró
eonell1 tJóll1aezeniu: 

W l'. II,!)S udali się do trclIlI Arcybiskupie~o Maciej 
,1~roszkielVicz, burlllitsrz, \~awrzylliec .Iaxa, wójt i Maciej 
Szol!ysowicz, raullY miłosJawski i prosili w swojl:ll1 i ca
lego miasta imiellill 1I~l.ipier\V o przyzll<lnie i 7.atwierdzellie 
kościolowi Ś, Pawła IlIaj,\lków tellluż przeznaczonych I sn
downie zapisanych, a mi:lllOwicie U~\l"Ow~lI\eg:() przez miasto 
śiaulI roli pod borem, śladu roli. Id<iI·Y IlIielcarz Piotr fUI'

mali, cekiII przekazallia l!:O na wZlliesiellie '" kościele Ś, rJa
wła nlatcl!:o ołtarza. od Mateusza I_apkha 11:lllyl i 11:ld tynlie 
tJozór i olliekę IlractwlI Illielcarskicl\llI IJolecil; d:Jle.i og:rodJl 

przy sadzie p;II'lskilll. IlCld drtJl!::\ do cegieiiii prowadz:jc:\. Je
żLlcel!:o, a przez Mateusza i Mall!:orzatę Cllarcllal(l\v IV \110-

wic IJęc1<]cej świLltylli podarow:\IIc;,;o. dalej ogrodll. prz~1. 
iVhlsiolka wllicsiol\cgo, dalej zapisallej przez !3:lrtosza Chl c-
howskiego i przez żonę jego kwarty roli z ,j przYl1liarkarni, 
dalej rrzez Zofi:\ (JryszczankG IIrzędilwo przekazalIego śl;l
Ud roli pod IJore1l1, (lalej S zl()t~'cll rocZllej.!o procelItII. sklw 
C;illYcl1 przez Mat. AIIIllrożcl!:o od z:lpisallYcl1 test:llllell tclJ1 
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przcz szlaclJcic,1 Macieja JJrzybysławskiego (za 
dusze IlIiałasi e co tyuz'ict'1 msza ŚW, odprawiać) 
tyd, dalej illllycll jeszczc darowizll i docllodów z 
IV\,lcieja I Jr.;lpiwilka, Jakóba Garlxtla, ()rzegorza 
l'i,ewskicgo. St,\Ilisla \\' a .l ebasika, 

którego 
100 1.10-
zapisów 
nl'z~go-

(I Jarowane przez l)rapiw,jJ!<a kapitaly LI rozmaitych 
%Jąidowały się osób. lip, li piekarzy wl'zcsit'lskicli złotych 

Si groszy 25 za sprzi::dalln im przez cfiarodawc~ pszenicę, 
i' szlachcica l(czc!rażcwskicgo złotycli 22(1 za rewersem
cl,yrograp]lO - u ks, plebalia Wl'zeskiego złotych 160. 
li szlacbcica MalaciJowskicgo zlotych ](l!). u owczarza 
\\' B. f'intkowie złotych 12. u kmiecia Wieska zł{)t,'ch ló. 
z,] zboże i za clillliel złotych 4 :;o:roszy 24). 

VII ogóle 11rosilo IlJieszcz<JI'lstwo rnilosławskie o za
twierdzcllie. upewllienie i zabez[lieczeJlie kosciołowi Ś. F'a
''.'Ia wszelkich z ofiarności [lochoclz'lcych, a na utrzymanie 
ks. probenuarza wystarcza.i'lcych ka[lit,dów, czyli o za
t\vicrdzcnie całej fundacyi. Dalc,i błag,tło toż micszcz;lli
stwo c przekazanie magistratowi ll1iłos/awskiemll prawa 
I)~,tronatll, prawa prezentowania w mowie będące,i pre
[endy. 

Gdy mieszczanie s\'.:ą do stóp ks. biskupa Tholibow
Skiego zuoży!i prcśbę. dostojnik ten wysluchal jeszcze w tei 
Sprawie ks. plebana Wrzesldego, 

Ks. Wrzeski innego byl zdania i prosil najpierw o \vlą
clenie nicwystarczajncycłl na utrzymanie osobnego prz:\' 
K(lscielc św. Paw/a I<si<;uz,\ ról i kapitałów do maintku l\a
t\\lickicgo obecnie kościoła św. Jakóba. a dalej [lrosil 
~l przekazallie praw p;ltrr)J]atu i prawa prezcntowallia dzie
dzicom Mi/osławia. 

Ks, 8iskup przycltyliwszy się przecież do słusznej pro
Sily mi/oslawskier;o lI1ieszczat'lstwa, każdorazO\velllu prc
hcndarzowi powyżcj wyszcze:;o:ólnione ziemie 'i dochody. 
o; az dwa do prcbendy n,t!eż<jce domki przeznaczy/. a pra
\:."(1 patronatu i prezentowania prebendarza magistratowi 
fI1iłos1awia oddal. wy.ill1ując tylko ufllndow:Jny orzez fUI'
Inan8 o1tarzyk. nad którym opiekę i P8troll<lt. stósownic do 
\Voli fundatora. 1HZ Y bractwie mielcmskiern pozostilwil. 

Odnośnv dokUl11ent. na któryrn ks. Biskup Wojciech 
(AlbertlIs) TI;olibowski swój podpis położył, wygotowanym 
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z(,st<iI \V Poznalliu. \\' ohccllo$ci ks. 1,;lflOllik;1 V';ol sk icg'o. 

k:" kal\()lIika (';lhrvcl;1 Lewickie~o iks, ,1V\;11c11Sl.a zc l~ic

r;:<.I. Ilroul.ickClII'1 katedralllcgo kościol;l. u, 14 czerwca 
;C .~:'\ roku, 

Rok późniei. ho u, l.'i, lillC<1 l().~() r, zjeell<ll ks, Biskup 

Tllolibcwsl,i uo Milosl;l\vi;1 i osobiście j)()świt;cil kościół. 
nil cześć ś\\" Pawia po za IIli;lstelll "0l1iesiol1Y iccclesiaJll 
e\tra oppidllIn), I~ówlloczcśllic zaś pciś\\'iGcil , trzy \\' t~ ' ln 
f.:()ściele zl1ajcluj;lcc sit; oltarzc. a nli;lllowieie: 

wielki. Ila cześć Wllicbowzit;cia Najświt;tszej Maryi 
1';11111)' %. I'clikwiallli śs, M<;czellllików. Klall<lyus%a i V/in

celi tego. 
drugi w wiGkszcj nawie ()hok z;lkryslyi kIJ uczczeniu 

< SebastV<ll1a. 7. relikwiailli Ś, Teouory iiilnyeli śś , MG
cl.ennikó\\' , 

trzeci t[lbc w wit;kszcj Ilawic obok [II11hon)'. I. rcli
k\\i;lIlli ŚŚ, Mt;cZCllllików I)iusa i inn y cII. n;1 czcść Ś, K,I

larl.yny. 

\\1 kOl'ICll rlOświ~'cit I )ost()jll~i A rcypasterz trz~' . przY 

kości cle zll,ljlltlj,lce sit; U/,WO IIY. IJrl.czllaczaj;lc pierwsZY, 
wi<;kszy. Ila cześć S\\'. Piotra Apostola. drug'i Ila eześć śW, 
1';lwla Apostoła. a trzeci na cześć św. Mark;1 c\\'allgclist~r. 

J)opicro jlO kj \V Willllicy 1\1(lskiej IJracy llual siC; 

Arc\·IJ<1 sl el'l. uo I,ościo!a św .. Iakóba. g'ul.ie także Ilowe 110-

świc,:cil ołtarzc. 

O ilc IHZCZ Illiloslawskicli IlIicsl.cz<ln liP roszonym. 
,I \Vvżej streSI.CWIlVIII lIoklllllelltcllI crekcvillVIIl ks, BiskuP 
"hliilJowski llyt Ill;tlcryalllY kościoła św: 'P:'l\vla IItl'\vJlil, 

n Ivle j'lrzez kOllsckl'~cv;1 tej świ'1tyni Pal'lskic.i , ,ie,i oll<nzY 

i UZ\VOIIÓW ullcllC)""1 Iladal i I.<ipewllilici POW;l!.!'!:; . 

I )ierwszVlll zlIanym 11; 1111 ',<l\viadowc". kOIIlCIIU:lrzell1 

k, 'ściola św. Paw!;1 hvl ks. Wojciech Czck:iliI'lski. SP()t~' 
bln~r g'0 .i,ilw clirzestllcg'o w kośc ielc św . .łal,óha. d. 2340 

Ir,;lrC<l H)S.~ r .. drugiIII I.,IŚ. I. inlicni,l i I. lI<1 zw iska 1I;1I11 zlln-

11~" 111 prelJcndarzclll tegó;i: kościol:1 h~ ' 1 ks. \V;l\\'r l~'l1 iee 50-
hierajcwicl., 1'0 raz pierwszy llatr;lkllnv g'O, gdy Sakl'a-
IIICllt chrz!11 Ś, SIH;l\VlljC. \I' stvczniIl l(il)!) r. "[';lk;i:c przY 

clll'zciclllicv widzi III" go jcszC/.c w 1;ILlcl! 11;lst(,:PIl~'cll ;1;;; jO 

r. 17D7. Czy \\' i\lliIIlSI;IWiu, IIlOŻC \V r. 170t-!. kiedy ks, pro-
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boszez l(uJlil'ISki dżumie uległ, umarl, lub się do innej prze
niósl parafii, tutejsze ksil;,;i kościelne nie objawiaj'l. 

Po nie(Pll~'imIHlc"!,lnku, bo już \V r. 1710, przedsta
\\'iaj'l n;llll akta wizytacy.ine ks. kanonika l-ibowitza ks. Pa
'.'. ta J)\Vojaci<ie~o, wikaryusza kośeioła św. Jakóba i al
tarzystG jako prebenda rza. 

Ks. J)wojncki pełnił tu jako prell cndarz i altarzysla 
S. Trójcy swe obowiilZki ai. do śmierci. która go d . \) sier
Pl,'" 17.~3 r. zalJl'ała. UlIlarł liii WOdll,\ JlllClilin ę . dla której 
g,' zaraz dlłia następne,;o w I,cścicle p,lr,lii,!lllym ŚW. Jakó
b,', po" ławkami, pOlllil;dzy ołtarzem św. Trójcy , a olt~

rzell1 św. I(ozalii pochowano. 
Za prelJendarstwil ks. J)wojackiego. d. 25 lutego 1727 

r(\ku. odhyt jak już z;lllważyliśll1V wizytacYG kościola ks. 
tli. Franciszek Libowit7.. knteclr,llllY kanonik poznaI'lski, 
I h. Tlieol. wydele~owally do tego przez ks. A reybiskupa 
Ii r;l bi c~(I liCI Czekarl.cw icacII Tarlę. 

Treść spisanego po wizytacyi protokółu brzll1i nastę

pl!j,leo: 
Kościółek tell nie był doti\d wizytowanym. Jest drew

IliallY. stary, źle pokryty. 
CI1IClltarz jest drzewcm opklCony, nie dobrze zamy

kallY. 
Na tymże cmelltar7.u 11:1 drewnianelll urz'ldzeniu za

Wieszony jest dzwon średlli, drugi Illniejszy, stł uczony, stoi 
lIa chórze, trzeci wisi na drewniallej kościółka wieżyczce. 

Upiększcnic wcwllętrzlle mizer Ile. Sufit drewniallY 
Zbutwiały. Posadzka częściowo cegł'l wyłożon,\. Ławki 

nic pOłalll<llle. AllIbolla pojedYl\cza, stara. 
t:rekcy'l tegoż kościółka za twierclzil I:~iskllp PoznaI'l

ski d. 14 czcrwca ś(l:iR. W erckcyi tei J()clJody i obowiąz
ki są wyszczególnione. Kościołek iest poświęconym. 

Prmvo patrolIatu posiada magistrat milosławski. 
Prebcndarzem jest ks. Pawct Dwojacki. 
(lltarze S'l trzy. 
Z:I krystyn drcwniana, naprawy wymagai'lea. 
lnwclltarz miejscowy gospodarczy odcbl' ilł obecn~' 

P·lelJcl1d~rz: dWil \,vo/;y, krowę i tuczn'l świnię .. . .. . i t. d. 
l)Ziesięć l;lt późnicj, 8. października 17,)7 r.. odbyła się 

t;kżc jeszcze za ks. J)wojackiego druga kościółk a św. Pa-
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\\i/a wi"ytacya. Wykulla/ .i;1 ks. Stanislaw DOll1illik Kacz
kowski, arcliidyakon pozn'II·lski. 

Niewiele lJad sto lat licz'lcy kośció/ek św . I)awl" już 

\\i((c bal'dzD by/ zrujnowanym. Niedbuno zaś o niego 
/ dwóch IlO\\'Oc!ów: lI<ljpierw dl;l hardzo wielkiej \v mia
~Ieczkll biedy, a powtóre ze wzglt;uu n<l to, że farny 1\0-
';ció/ św. J"kóha znów by/ katolickirn i dla parafii wy
starcza!. 

Dachem dzillr;lwym deszcz na sufit spadaj, a gdy ta
klllvy zbutwial. deszcz óltarze niweczyl~ Wszystlw się 

tu rozpada/o, nawet dzwon p<;ld. jakby z ból1l . \Viell,a 
lJ\.·b nędza. .Jaki zaś majątck zebral prebcndarz ks. 1)\\,0-
j;lcki. zlllal'ly, jak to wykazaliśmy. 9. sierJlniil 17.53 r .. naj
lepiej lias jego testament DOUCZ}': 

.,LlIIdetllr Jesus Cllristus (Nieci I !Jęci/.ie pocll\v;llon.v 
Jezus Cllrystlls) Amen. In nomine I)ornini (Willlię P;'lIi
skie) Amen. Przestrogę mając w śWlcze ,1 p;lIllięci Slów 
bVilngelicznych ni0 wiecie dnia "ni goclziny, pr7.cło ab~'m 

byl wcześni0 Drzysposobiony nil dro~ę wieczności. pól<i 
jeszcze jestem zdrOwym na 1I111yśle i ciele. umyślilern ostat
niej woli mojej uczynić duszy c1ysPoZYCY'l. albo t0stDment. 
poprzedziwszy uzbroil: się Sakr:Jmenlami świet0mi kościo
la Bożego wszystkierni, którego tedy t2slamentu lilki nilstG
puje niżej opisany tenor. Pieniędzy żadnych niemając, bo 
siG najuboższ0m życiern żyJ o, :Jni inwentar7.3, gdyż mi 
w roku t~'~iączl1ym sicdelllsetn)'m czterdziestym dziewią
tym podczas Dowszer-llJlej klęski poniszczill, i wilcY 
[)\\,ce podusilj, dlil czego upras7.am usilllie Icllłllościów 

Księży Egzekutorów. ilby Ichmoście od aprobacyi 
test:Hn0lltu dali cz!"ry bite talary, lilkże nn szpital 
sześć ;dolycll polskich, które 7.0S!ilwuję obserwując. 

7. jaklwjwi<;ks7.em i najgl'ębsze1l1 lIszilllOwaniem dobrotli
\'.'oŚć l1:Jjv .. ·yżs7.ej:(o urzędu mego w sprawie npprobilcyi te
stamentu slowallli Pan:l lI"szcgo .lewsil Cllrystusil: Cokol
wiek dla lIIoicll mailIczkich L1czyniteś, din mnie uczyni leś. 
Ksiqżki. co ich być 1lI07.e. których bardzo IlIalo. na miejSCU 
wstawiani. wóz ieden. Illbo nie dohry. lla miejscu niech bę
dzie. Wreszcie Ili~ lTłiljqC co do pisania siebi0 tylko Siline

gr: w rc;cc i opiek~ Zbawiciel;l lIIojego Jezusa Chr.\'stuS~. 

pro!e]<cyi Najś\\'iGtszej Milryi Panny Miltki Boskiej, piltrO-
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1':, Illego Pawła świGlego lascc osobliwcj oddaję. uprasz~
.i~lc 11;ljlllliżeniec.i lcilnwśció\\' ks. !(S. egzekutorów. t. .i. J Mci 
k~. Macicja I(rajc\l's~ieg(). PIcIlaIla Bardzkicgo i .IMci ks. 
I(oclia CylkG·. l(azJlo(\zicjG Pyzdrskicgo. do dyspozycyi ja
kli Ilajlcp~zc.i. co rGk'l IlIo.i<i II'lasnq 1\11 prm\'jziwości rzeczy 
i ku wicrze podpisuje;. Działo siG \V !Vliłoslawill. \V rezv
UL:IIC\i IIIO.iCj. I~()kll P;II'lskicgo t~'si,icZ1lego SieueJlIsetuego 
Ili~ćd!.!csi~tcg() trzccicgo, dllia óSlI1ego sierpJlia, Paulus 
I )\\'Oi,li:ki, IJrebclluarz kościoł,1 l11iłos/;I\\ ' s k ic:gco św. 
IJaw /a." 

Dzieci modlljce s i ~ p"zed kosciolcm \V Miroslawiu . 

.l ako świadek teg'o tCSt:lII1ClltU Paweł Kortelewski. 
\,ik;lryusz kcściob pal';lfi;ilneg;; \II l\~ilos/awill. .Ial<o drugi 
~wi;ldck TllIllasz. kOlllorJlik. 

Oc! r. 17.54 spotyk;IJlIY prebcndarzcll1 ks. I<oclla Cyl
kG. któr.v by/ najpierw \\'ikaryuszclll i <lltarzysLj przy 1\0-
scicle ŚW, ,I akÓba. a od l' . 174() kazllodzieją (concionator) 
l '. Pyzdrach, 

Od J. :10, p,lidzierJlika 177.'1 urzęduje j,lko prebendarz 
ks . .I ,\II NCPOIIIIICCII IJlllkollik, pocliodz<\cy z województwa 
POlllorskicg-o (ex F;iI,ltilwtu POlllcral\i~e). 
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Wygotowane [nzez ks. \Vojciecha Zakrzewskiego, 
<.:;:yli konsystorz arcybiskllpi, powol,lnie ks. Pulkonika na 
ti!tejsZc)!;o prebendarza t,) lias obLlarza nowości'l. że obec
nie. wbrew aktowi erekcyjnemu. wbrew wszystkilll do
tvcliczasowY1ll dok ulTlcntol11, które pra wo pa trona tu 1\0-
ś<.: iota św. P,l\vla magistl'at 'J wi mitoslawskiemll przyzna
wały. ks. Zakrzewski je Kajetallowi Orabskielllll, d;~iedzi 

c"wi MilosiawiCi odd<lje. 
W r. 1777 d. 9. lis[op,ld,1 oclbVI Arcy biskup lIilopoli

atski. ,I suirag,1J1 archidyccezyi pozlwflskiej, Franciszek 
Ksawery Ilrabia z \Verblla (Lle Wer\)no) l<ydz\'(lski wizy
t UCY'l tego kościół!\;], Ci r,lczej kapl icy (Ecclesia. sell Ora
(')riLlln). Z odnośne)!;o protokółu dowi,llllljelllY się. że ks. 
IJlIlkollik \V ci"gll c1wóci1 lat swcgo urzt:dowania jll'l. IH)knrł 

\··tasnVIll kosztem d<tc\i gontami. Kościołek l11a liwie na
wy: wi<;:ksz'1 i mnicjszLl. POSOW,I i pos<ldzka Sil sporz'ldzo
Ile. Ławek jest w \V it;ks/.ej nawie pi<;:ć, w lillliejszei Sil 
(I·ZY. Okien ezyst~'ch i dobrycli jest cztery . .lest chór. ale 
nie lila orr;anów. 

(lłł,lI'z jest tylko jedclI (" by tv dawnie.i lr'l,~'). .Jcstto 
diiwTliejszy óHarz wielki. UllIieszczono przec ież na nil11 . 
112c1 cYl1lborYIIIll. obr;lz Ś. Ś . l'iOlt';l i Pawia. Kościolek nie 
.iest (po wyrepCl'ow:llliu) poswlęcony. IJractwiI Ilie ma 
L, żadnego. Nad I)"ami! wznosi sit: wież:-,'czb. w k((lrej 
ciw<l wisZil poświęcoJ. e dzwony. Prawo patronatu należY 
t/o dziceuzica. (W wsz\,sth.:11 poprzednich wizytaeyacil mia
stu je [1rzyznawano). Stoj;lca '1.;1 drogi! prehenda obe.in1lli e 
kClIIort; i dwie izby. .redl1'~ z tychże z,ljrnuje prebendarz, 
.J' ug'1 z,Jjlllllje rodzina i shlż!Ja. 

W r. 17~4 wiz~'towal znów ks. SlIfr;lr;an z Werhnn 

III ahi" l~vclzY(lski kościólck św. Pawia. Odllośny prD!O
kM wszelako jest prawic tylko pow tórzcnielll protokółll 
'I. r. 1777. To samo tu spotykalllY llzll;lllie dla pracy I<s. 
ł'ldkollib i te S;lIIle z,lsłllżolle pochwaly, co dawlliej. ~\Vin
t~'nia ta w sze lako, kiór<l w eZ<1 s,l ciJ protestantvzlllu zwann 
h~'la knściolCITI parafialliVIIl. ,I póJ.lliej kościólkiem, obecnie 
t~ ' lko kaplicy (m,Jtorillrn) lTIiallo nosi, ,ile wvrepar()\V~lll~ 
plzez ks. Pull<ollika I.IIÓW 111<1 hyt j;lkll budynek lItrwalollY' 

Jeśli ks. IJlIlI,onik JW Jlochw;lIv wysokiej władzy du
cllOwnej jako odnowiciel kaplicy św. Pawia i prebendy zn-
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sillgiwal. to rówJlież gor'lce 11i!leżało Il1U siG lIzTli!nie Zi! sta
r;'llic siG () lItrz)'lllanie nienal'lIszoJlego l11aj'ltku prebendy. 
r-'ollli.;dzy illllYll1i zarzucił l)yoJlizy b;ski, generalny PChlO-
1J;;ICllik dziedzic;l Miłoslawia Macieja I. firll(]zc\\"i! Nowiny 
Miclż:V(ISkicgo, S(:lrosty wałeckiego. kawalera ete. probo
szczO\vi ks. 1'v1olito\VskieIl1l1 i ks. Pulkcllikoll'i, że ula swyeh 
urt:<;dów Iliektóre pola d"llliIJialile zaanektO\vali. Lęski. 

jLI'\,S(;1 IlrzelJiegly Ilzyskal w s:,dzie grodzkim wyroK. \V)'

l'iiclliollC przez niego Jllda dziedzicowi prI.YZllaj,\C~·, Chqc 
I'.i<;c I'ewind)'kować dl:l kościola Gdcbr::lle mu rele:. trzeba 
h\'/o s;.I(iO\vllie przeciw zll:di)Ccrn:! '-"szelJ.:ic w)'bicgi praw
" {[>~(CllllI. cdllośnie prz'cciw (izleuzic()wi w}'st'lpić, Co 
!! ("hq li~. prob, Moli{(;wski Ide: jest Il,l!ll wiauoll1<j. Zdaie 

"c' IJI"/cc:icż. ŻC IJie cllcial scbie z:lklócić ()s·::histcgo spoKoj'l. 
;"';' (( ' III!a,:t \.\':,z<;dzic czynlly i o wszystko, a zwłaszcza 
,. d:l:I'(~ J.:(;~c;["ła lIsiiilic '.IlJ:!j:',-·\· I,s. F'lllkol1ik II' r. /7~1 pro-

'" ; ~ I/':C!I\' nlJicg'OIn Lcskieg'u w I)\'zdrskinl ~,,\dzie g'1'odz
kinl J)odni<'lsl i świ:lcJków ku ohronie ma,i,ltku prebclld\' J)O
(l,iI. (/dy Z,IŚ dziedzic, niczupełnie sic,:, zdaje się. n;l 7.al1'l
il.\"wallic sit; swego kUlllisa'·z'l. zgadz;!j;\c. na prz:,:słuck.lllic 

j)['d:JII)"l'll sIVi:ldków siC; zgodzil. rzecz przcd s'Id grodzki 
PI/\'szl:1. \V)'roku nic zn,nny. :lic takclIvy n:l 1,()p'\"Ść pre· 
l:cndv WYP:1ŚĆ musi:ll. Iw \\'s/.)'sc)' świadkowie pomyślnie 
(i [;1 [I;('i I.czII:Iii. 

.-/:1 k::. PlllknlVllika .iasno raz .iCS7.C7.e zaświecila gwia

/'.'.k;1 i,tl'iclli:l prcl:end\'. :t1e już [lo raz "statni. Ks, Pll!k·" 
;,iI, liie lylko Ilie zll:Jlazl już g'1ll]llq;O siebie niłst<;pcy, któ
r.vlJy k:IJ)licG i 11IIclvnki gospodarcze wlasnym kosztem rc
[l,trowal, ,ile już IV og'óle nic /'nalazł Ilastępcy, liochody 
hy l V lii f:I k 1 n;tlc. że prebenda rzo \V i pra \\' ie niepodoblla 
hyło z Ilicll sic,: utrzylluć, rzcCz wiGc lIaturalna. że preben
d" nie(:!Js;ld/,oll;\ /.osta/a, 

Już też rozpoczC;tV siG J)OllliG(l:t.y włauz:\ dllcho\Vn'l. 
a prnsk;\ CliJccllie Whlclz'l Świec/·Uj pcrtr,lkLlcye o lepsze 
l'jiosażcnie małych hClldieyi. j;tI< a/tarye. prebendyete .. lulJ 

o sk:lsoll':illie ta/(owyell. 

flv te pcrtr:ild:lc~:l' dokbclnie.i oh,iasnić. iŁ zar:lzelll 
ci .• :cll:l CZaS!I: a raczej stóslIllel, swicckieh władz pruskich 
I. \\'/ac\z;lllli ducllowllellli z J)icrwszyc\i CzaSów po rozbio-
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(ze Polski uwyuatnić. uosłowłli<: łlasll;pu .i'jcy Uol,ulllellt 
PIZ.l't<JczaIllY: 

.. fryueryk Willlcłlll l . J~o;.e j ·Laski Król Pruski etc. etc. 

Nasze łaskawe pOldrOJlIicllic Ilaprzód Przewielebny. 
Slaly, Mi/y. Wiern y. Pod:u~ W<tszc~o rapportll dc 2()-g'o 
przesz/cgo Micsi~ca pol~ cze niu Altaryi, Psaltel'yi, PClliten
cy<tryi etc. z przyleg-Ierlli Belleficyallli to szcze~ólniej jest 
lic' przeszkodzie, że Kollatoruwic tyc\t JJ1alycll lieneficyów 
sprzeciwi~lj~ sil; ternu PO!'lczenill ula n<Jstąpić J1laj~cej utra
ty Prawa Koll'lcyi. Trudność ia JJ10że być łatwo i:niesion<l. 
nie może wprawdzie tymże Kollatorol!1 prawo koll,lC:-'i rni
ITlO icll woli być wzięte, ale n,lprzeciw telTlll ITlOŻII<l Il<lstę

pu.i<]ceg-c do celu wiOd,jCego użYć środka. Landrecllt 
w ~ .5ii4. Tit. XI. Part. J J. opiewu. iż Patl'onus r:cclesiue wi
I!ICII mieć starallie o utrzym;lIiic !<ościol,t. co oraz ten w so
bil zawiera cbcwi,tzck, iż w tticdos(;.1tkll wlasll eg':> kościel .. 
t: Cf(O Ael·arii. PatroIlliS z wlaslleg'o m<lj~ltku ten niedosta
tek ; <lsuwić winiel\. (Jdy z;delll przy tak'lwycll AIt;Jryadl. 
[-'s~i1teryaell etc. niellw sz dost<ltecweg-o na utrzym, ITlie Be- . 
ndieyatu Aer;lrilllTl Kościelnego, na które wedlug waszego 
r;;fJP~)rt!l pajrnniej rocznie 150 Talarów potr zeba, tedy J11~

cie Kollaterów takowych r.t::tlye\t l1eneiicyów przy oświad· 
czeniu tego \V tej mierze zac\todząeego prawa ad Prało, 

I'vllurn wziąść kazać. czyli oni na pOI<]czenie łych malych 
(';eniiieyow z Plc!J;llli;JlT\i p :\ zwaląi;\ i czyli praw,1 ~wrjjego 

C\)llatioJlis odst;lPić c\tcą W przvp,ltll'lI zaś wzbrani:1Tlia ' 
~ię onyrnże oświauczyć, że potłlllg powyższego praw" 
WZYlTlllszonemi zost::tn<] na utrzyJ1lywanie BeneficY<ltJl tyle 
tł%żyć, żeby roczna pcnsya tegói ISO Talarów wVw)sila, 
% czego siG latwo przekonaj'j. iż lepiej dl:! nicJI hC;tłzic na 
projc!itowaJle po/qczenie zezwolić z ods!,\pieniclll' prawa 
kollacyi. ~ W ITliejscacll. gdzie I);ltronowic na to jJoj<]cze-
J1;e zezwal<lj'l. pc:trzeba. abvscie Ilalycllmiasł tło tal<(lwe~o 

poj<]czeJli<l przystelPili. W miejscaell I.aś. gdzie się IwIla
tmowie wzbraniać bt;d,\ n<l to ZCl.wolić, trzeba, abyście 
\"'yd;i1i swoje J1J'z,ttłzellie, iżll)' ci sami przez Justvcyaryu
sza KOllsystorskiego dopclniellia SWOiCJl powilIIlości z(Jstali 
przYllaglonellli. Jcsleśllly \\'alll ' hlsl<awie . Plzycllylni 

"'c Pozllaniu :21. listop<lda 175.17. 
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Krolewska Poludniowo-Prusb Wojenna i Ekol1o
lIIiczn;1 Kamera. (podp.) v. Herlelll, Pimerting, Tilllkcc. 

1)0 tutcjszego orficyalatu I i4 L. S. gbrc." 

Odnośnie do powyższego dOlIosi d. 20 czerwca r. 
IR04 ll1agistratowi miloslawskielllll ks. ZYll1chanowski. ka
IIcnik katedr. poznat'lski z Ciilżenia, iż wkrótce przybędzic 
d, Miloslawia, celem sprawdzenia. czy altarya literatów 
i [)rebcnda św. P,IWIa rnai<l po J50 przynajmniej Talarów 
dochodu. I.e zaś magistrat l1li/oslawski ma prawo patro
n;ltu lIad altary;j literatów św. Trójcy, wezwie go, (ks. 
I.Ynlchanowsld) gdyby się tylc dochodu nic znalazlo, do 
uzupełnienia takowego do wysokości przepisallej sumy, lub 
dl' zrzeczenia się odnośnego patronatu. Podobne pismo 
prawdopodobnie i dziedzic, starosta hr. Mielż.\'t'lski, jako pa
trCII kaplicy św . Pawła odebrał. 

Ks. kanonik Zymc1wnowski zjechai też rzeczywiście 

de lV1illls/awia, ale sprawy nie załatwił. Magistrol, nie mo
gilC altaryi literatów stósownic do żądallia władz uposażyć, 
z'zeki się nad nią patronatu, ale starosta lIr. MielżYl1ski, 

kolator kościo/a Ś. PawIa ż'ldal, by oha bcneficY,l, l. j, al
t~ryi literatów i Ś. PawIa złączyć w jedno, a ilcby wtedy 
hl aklo do 900 złotycli rocznego dochodu, tyle z pól domi-
11:alllycll doloży. I.ijdallie zaś to. szczodrobliwości,\ popar
tl', stawiał w celu wyjednalli<J parafij lTIiloslawsj(iej dwóch 
sr,~ ! lycll księży. proboszcza i prebcndarza. Ks. kanoniko\Vj 
LYlllc-IlallO\l'skielllu był tell projekt sympatyczllym, lecz lIie 
IJIr')g:1 g'O. lIie rnaj;\c do tego upełnolnocllielli<t, zatwierdzić. 

~flrawa więc w odwlokę poszła. TyllIczasem nadeszły Na
!lolcOI'lskic czasy. wojny. przemarsze wojsk, pustoszeni;) 
11I,lj,jtków, lIiszczenia zbM.. nieobsicw,lllia pól i z"stój 
\V każdYIII przel11yśle i I~andlu. Zielllia tak tracib n;1 war
tości. ~,e takowa nikla prawic zupc!nie. Odyby więe Sta
r(;sta MiclżYI'lski IlIi;lł obecnic polami. z którycltlly dochód 
cwe 9110 zlolycll rocwego dochodu uzupełniał, upos"żać, 

b;lrdzolty dotkliwic swe dobra uszczuplić musi,tł. I<zecz 
!ll'zeto lJaturallla. że cofllął swą ks. k"lI. ZYlTlciJano\\'skielllu 
l'O.vIliOlI;j oiertę· 

Takic przecie;, zilWiCSZCllic sprawy nic jJoJobało się 

,mi duchowllej, alli świeckiej władzy. 
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Dnia 9. lipca 1810 r. wnosi więc L1 Konsystorza Arcy
biskupiego ks. l(oezler z Cjiłż)'llia, kal1011ik Metropolitalny 
gltleźliiet'lski, a rnilosławski proboszcz, b)· [aż Whldz~l now,! 
de ;,Itaryj bractwa litcra(,\\\' 

wll1isy~ przy'słać zCCIH.:i;ib, 
czesnie by starosta lir. MiclżYlbki 

mienic', lrllll1(l\\' :\IlCgO d ["CWI1 i,lllego 

1',lwla rozebrano. PI'aWiJ:!, 

koczleI' illllqd policya cial na 
kościele św . .r akóba, dla tego, że (CIIŻC \Ii srodkll miasta 
leży. chow,lć nie IJOZW,t!:l, CI1ICIIlarz przy kosciólku św, 
Pawia za cmeJltarz pJrail<lllt)' ,Juży, ljk \""llet bęuzie prze, 
pclllionym, a nadto dla 11,Irllzo 111":IlC~C piaslill, \V krór~'ln 

truci no grób wykopać, nie jest cup()\\icuIJiITl. Zresztą 1110' 

)nabv, pisz" l1azwany kapbn dalej, C!,lclltćlrz panlfi,tlny 
t:a proboszl:zowskiej roli, niedaleko !\cScio!a JakM;a 
Ilrz'ld/k. ,:1 pI'(Jbcstwo i1111Y11l kIl 
ctiszk::,Jc Z,IŚ ClI1eJltarz św. l 

Ila nilii, 11,1 wicczn'l 

sk:lsow,lni,1 alt,lr~': 

'-., Ir\\ic~' żółwim sil; wieC/i: 
I )OpIClO \\ !.UIICll r. 1,,21 /'II,!julIjeJllV zJ:(')\\, (j 

IV aktach wzmi~\III((;. Ot\, 1(1)lls\,s[(;rl. .ieJleralny Arcylli .. 

skupi nazJlacza kolatorowi, Ilr:Jhit'IIIU IV\iclżY(ls1,ieJnIl. na 
i.1I(lanie tegoż, na d. 22. S!YU',lli,1 1.:-;:':' ostateczuy na sali 

l..ollS,l'storskici lenniii, CCICIII SpiS,llli;1 ak tli zlauia uwbcl l 
\\'yżej u<lzwauydl beneficl'ów i Ilzllpcltlicllia przez dOll1i
lillll11 dochodu tychże do l)ill) zlotYL'l1. (jdyhy sil; hr. Miel
;i,\I'ISki lIie <;t;IIViI\ przyinlie kOllsys!':)J'/" ii, coh SIV~ dAI,1-

raCV,l u' i' I" Idów r/,('czonvcl! /)ell(; Ik:Vr'i\\, 

kLlIi/S:1 

lilczkU\\'sl\ 
k~. KOjlcrskic:;o, 
pyzdrskicgo, 

'Iilja 1:-;24 r. IlIi,111I)W;11 

lC ks, (jiżewskic,;':l, 

tC!i)e Z;'l\V~Z\V~l\Vszy na 
prohoszcza rnilos!awskicgo, 

/. IIjJoważniouym do 
gency,\ rade<) zicl11i,lIISI\llIl, "z<ltruduil si<,: rOl,pOZnaJ1ICIJ1 stó

sllnków i intrat ,dtaryi literackicj i IHchcJI(I~J ś. ś. Piotr<l 
i P,]wla. Apostolów w MIlosławiII ... " SllrJ\\;a wit;t: tycll-
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że benefieyów przez pr7.eszto lat 20 nietylko nie post'lpila 
Il<~pr zód, ale się jeszcze bardziej zawiklala i cofnela, bo 
PI zecieżjuż po kilk<t razy dochody odnośne badal'lO. lecz je 
prawuopodobnie za nisko oceni 'UIO. 

ChodziJo o to, zk,!d wzi4ć pieniędzy na rep::lrncyą koc 
seiola św. J akóba, gdyby przysposob ione 6000 tal"rów nie 
starczyly? Niewys!,lI'czi\zaś, jeśli i drzewo budowlowe 
b<;.d zie trzeba kupować. Na io oświadczaj,\ przedstil w icie
k patron'atu, że dadzą bczplatl1ie dG odnowienia kośeiol<t 
s. Jakóba wszelki budulce, prócz desek, jeśli im wladze 
i paraiia za to kościolek Ś. Pawln i okol O pól morgi wielki 
pl<lc, "a którYI1l Iii świątyni::1 stoi, na wlasność oddadz,!, 
<i oddadz4 salllo się przez się rozumie, dDpiero \Vted~', gdy 
ZI .ÓW nabcżei'lstwo par<tfi<tllle \\0' (;dllowionYIl1 kościele Ś. 

h kóba odprawiać się będzie. 
[)edać tu zaś wypada, że w r. 1817 zamknęla policy<t 

i(ośclót ś. Jakóba dla tego, że zawaleniem siC; gr'Jzil, na co 
1:,. NtielżY(lski, by parilfia bez świL\lyni nic powstala, Iw
śeiólek, czyli kaplic!,; św. I';lwla na Bugilju odnowil i tli siC; 
checllie cale paraiullle "a!Jo;,cl'lslwo ;idpr~,wiaio. 

Na korzystny dla parafii proj ekt p::\ [r':JI1 <!, llatyclOlniast 
~it; komisarz wladzy dllcllOwllej. ks. Tw,\!'dowski, jako 
I proboszcz, I(s. Koperski, dozór k:Jsci'2In)' i deputowani pa
r,:lii zgodzil i. 

Ucll\v.\t~ t ę zatwierdzi I też Jeneralny Konsystorz Ar
(;)l1isknpi d. IK. lI\arca IK.-l9 r. 

Tak wit;c jlodpis;\no wyrok śmierci n,l kościól św. Pa
wIa, który z czaselli na k,lplicG tylko zdegradowano, a I-;tó
rl. \\' czasie panuw,IIlia w Mill>slawill protestalltyzlTln gro
n"ldzić Illial w sobie wiernyell I<ości ,l /a katolickiego wy
znawców. który. guy się nlllry kościoh! św . Jakóba roz
IJ;H.laly. pr7.ytulil do siebie miloslawslq paraii<] katoliciq. 
który i ewangelikom. gtl~, ci tu kościola nie mieli. udzielal 
s;,kr;\lIIcnlu cl\rztu. I<]czy/ icll IIlalżel'lst",a i ich cia tom 
\\'ieC/:lle przy sobie dawal' odpncznienie. 

Wyrok tell śmierci zresztz! odnosił się tylko do licile-
1,:"(\ już budynku, bo istniellie prebendy. jako prebendy. ,iuż 

si\ przed 16 laty skOl"!czyło, 
I<ole skasowanej prebendy w znacznej OęSCI Jnz za 

C%,ISÓ'" ks. I<uczlcra z dominiul11 IIa inne przy polilcli pro-
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boszczowskicl! leż<)ce pozamieniano. \V 1Il1liejszej zaś CI.~

sci 7,a czasów scp;lracyi clo terytory'lllll bl1l-;;!jsl,icgo wcie
lono. 

Wreszcie stan<)ł ounowiOJl:-; kościół parafialny ŚW, Ja
kóba. a rlin'lJ w I'. Hi44 kościołek św. Pawia. 

Dzisiejsze mlode pokolenie już Ilie nie wic o kościół

ku św, Pawła, czasallli tylko, ale CDr,IZ rz'luzicj. staw Ś, 

l '"weiski. krótko po rozebraniu kościółka na ł'lkG z<llllienio
J:V. bywa wSPolllnianYIIl, ale i n;lu lIilll zawicje wi;ltr za
pOlllnienia. 

21. ClIlentllrze katolickie. 

Jak już wyżcj IlaultlieJliliślI1V. prawie każdc wzg(JrZC 
w bliskości Mi/osławia mieściło \V sobie urny z popie,!alni 
praojców naszycI!, Gdy zaś świat/o wial'Y Ś. rozl)roszyło 

tu pogat'lstwa ciemIlości, gdy )1ararialily kościóJ Ś, ,1;lk('Jba 
zbudowano, ukłauano przy nil11 ciala zJllarJycl1 Ila IViccZllV 
odpoczynek, I)awllemi CZ;ISY wszGu/,ie n<lokór l\ilściołóll' 

urządzallo cmcntarze. Tak i tn si« dzi;t!o, ale wprzód 1\0-
ścielny cl11entarz tutejszy był wiclc wiGkszYIII, Iii), dzisje.iszy, 
dla zgl'al1llic,iszej figury 111UITIll ŚcieśniollY. IbwlIicisZY 
clllentarz po PÓIiIOCIIC,i stronic kościoła siGg;t! kilb lIlctróW 
\I' dotycllczasowc targowisko bydlGce. <Jdy \I' r. I~<){J lel,;lrz 
tutejszy, dr. Czesl;l\\' i\1atusze\Vski. ,iako reprezclItalll To
warzystwa kil IIpiGksz:JlIill Miłosławi;I, bydł<;cc iarg-owislW 

w pi<;kllY z,lllIiclIił og-ródcli" przy S;ldZClliu krzl'\V(')W pod 
Illurelll clIlclltarllylll wsz<;dzie zlIąidyw;!11O zicJlIsł,ic szcz,ltl(1 
ojców n;lszyclL Kości te, zebrawsz,V je star:lllllie Z;lkOj);lllO 
11:1 cmclltarzll, przy dzwOllnic\,. 

(luzie dziś Urog';I, \Vzdlllż clllclIl;lrllego 111111'11 II;! III11ie
szczcllic rI1g';!cizlly pozost;I\ViOll;I, d;l\\,llicj ,jeszczl' 11:-, ł 
Clllen!arz. I )zisiejsz:1 dZWOllllic;! c;tlkowicie ,ieszcze st;t!iI 
11:1 clllclItarzlI . 

Południowy IIl1lr cmell ta 1'11:" dopiero \V nowsz~' c11 c1.a
s:,eli, jak to () jcgo wznoszclliu l11fJwiąc, Z:JIIII':li,Vłiśllly, zo
st;t! kil kościołowi [J()slJlIit;t~' Il1. prze/. co wiGksza cZl,!ŚĆ nJ(J
g-il~' w r. IS4S połeg'łycli bojowlIików po Z" CIIICIIl;lrz stCI'

ezab, alc ,i'l do Clllelltarz:! (]o!'lezono. 
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zwlaszcza w południowo 
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odkrajal także nowy mur, 
zachodnim narożniku, kawa! 

Jedynie ze strony wschodniej cmentarz star<:j zdaje 
si~ zacliował granicę. Na cmentarzu tym posadzili Sewe
rY!lostwo lir. MielżY(lscy tuje, lipy i akacye. 

Na cJllentarzu kościola ś. Jakóba wcale nic zachowy
wano przy pogrzebaniu cieJ! porządku. Czesarni, gdy dwa 
razem bywały pogrzeby, jedno ciało przy dzwonnicy, a dru
gie w pl'zeciwnYI1l kOIku, przy kostnicy, zlożOllo w ziemi. 
Wolno bylo prawdoJlodobnie rodzinolll wybierać dla zmar
Iycl! swych członków miejsca spoczynku, ił gdy ci nie wy
rażali ŻYCZC(I, kopal kopacz grób, gdzie Il1U się podobalo. 
Ten sarn nieład pallował także, zdaje się, na cmelltarzu 
ś. Paweiskim. 

To też wnet zapełnialy się nasze cmentarze. Wyrzu
cano kości do kostnicy, a gdy przepełniono, postarallo się 

u biskupa o pozwolenie pocllOwu kości i solennie je w je
dnym wspólnyrn grobie skladano. 

Przy kOlku przedostatniego stulecia, d. 11 czerwca 
r. 1784. pozwala Józef Glaubicz z Rokoso,w" Rokosowsl\i, 
Kanonik Metropolitalny Gnieźnieóski, z ral11iellin KOJlsysto
rza, ks. Walentel11u Molitowskiemu uprzątnąć z pod kośdo/<1 
kości i znciJować je w illnell1 miejscu, zaleca mu jednak, by 
Więcej księży sprosiwszy i parafian zapozwawszy, usku
tccznil to uroczyście. 

Czternaście l<Jt później, d. 19 listopada 1798 r., znów 
udziela ks. Ii'r. 1\<1czYI'lski, biskup poznaJ'lski, ks. prob, M<1-
łcckiel11u po raz ostatni pozwolellia, by z pod kościołów 
Ś, Jakóba i Ś. Ś. Apostołów Piotra i Pawia kOŚCI pouprzi)tać 
Dolecil i w urOCi'.ystyrn obcllOdzie, przywoławszy wiGce,i 
ksit;ży, n,1 inne je przeniós! rnie,isce. 

Z tego, że czternaście 1,IŁ tylko oel iedlleg-o do t1rLl~iego 
PO( 'llo\\'u kości wynosiło, widzimy, że się wnel. niemi kCJściół 

i CllIcllt<1rZ zapełnia/y. 
[ \V Miłoslawiu st<1wiann bog<1tszYI11 pal11iątkowe n;] 

grobacll kaJllicllie. Miłoslawskie stme nagrobki zaginęły 

WSzystkie. T,lk n. p. lIie Istllieje ,lUZ wcale "lIagrobek 
Wzniesiony _ na palllilltkę Uoroty z Wedlów l~oszkowskiej, 

20 
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córki Wedla dworzanina elektora brandenburskiego", która 
w r. 1612, a więc w czasach, gdzie kościół ś. .I akób~! do 
cwangelików należał, zllIarła. Nagrobek ten widział przed 
r. 1843 Edward hr. J\aczY(lski. J ) 

O pomniku tej z Wedlów l~oszkowskieJ, I(asztclano
wej przemęckiej wspomina także Józef Łukaszewicz w r. 
lH58,") a za nim i inni. 

Cmentarz pl7y kościele ś. Ś. Apostołów Piotra i Pawia 
był oel r. 1801 aż do 1829 miejscem chowania umarłycłl 

z całej parafii. Rozumiemy, że cmentarz Ś. Pawclski był 

ogólnYIII cmentarzem po zamknięciu ruin<j groż'lcego 1<0-
ścioła ś. Jakóba, ale czemu go \vcześniei na miejsce spo
czynku dla niebożczyków przeznaczono, nie jest nam wia 
damo. Cmcntarz przy kościele ś. Ś. Apostołów Piotra i Pa
wla zamknięto zaś w r. 1829, bo wtedy nowy cmentnrz za 
Illiastem przy drodze pałezY(lskiej, w kierunku drogi I(ę

bl(jwskie.i, dzisicjszej żwirówki wrze.si(lskicj, utworzono. 

Po wojnacli Napolcl'lskicli uznallO w calej Europic 
istnicuic clllentarzv wśród miast i wsi za rzet:z dla zdrowia 
ludzkicgo szkodliw,l, n przynajmniej I1iebezpicczI1<] . TlItaj 
I.'IŚ d,lżność ogóllla usuni<;cia miejsca pocllowu cia I pIJ za 
mieszkania ludzkie zgadzala się \V zupełności z ?YCi:C:licl li 

kołatoril starosty .Itil.ef<l III'. Mielży(}skiego. 

To też już w r. J826, za lI1leyatywC\ władzy powiato
we,i, odbyło siG paraiiai'lIe zg'roJllaclzenie, eclem zilłożenia 
lIowego ClIlcllt;lrZ,l. Upatrzono sobie Ilal'l miejsce na grullcie 
dllnlinialllylTl po wschodniej stroIlic palczYlisl<iej drogi, alc 
nie lIpoważniono wybrnnej komisyi do ofiarowania kolato
rowi w z<lllli:111 kawałka ogrodu na prebendzie "przy wło

skilll og'rodzil;'". Starosta Z<lŚ świildcz<]c łaskG, grzeczności 
wYlIlaga!. 

I )ollicro łK29 r. przyszl:! p;lrilfi:1 do 110weg'o cmentarZ,l, 
kU)rv 70,1 pielli~dl.e sld,ldkowc, jeszcze przed poświęecnielll 

go, opilrkanioI1o. 

') Patrz " Wspomnienia Wielkopolskie", t j. wojewódzlw poznań
skiego, kaliskiego i g'nieznieńskie~'o przez Edwarda Hr. I<aczy,':sldego'" 

') "Królki Opis Historyczny koSciu16w parocilialnych elc. w dawnej 
dyecezyi poznarisldei." 
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Cmentarz śto. Pawelski przeszedł późnej wraz z ko
ściółkiem na własność lir. lir. MielżY(lskicli. 

Ody \V r. lSGG wykopywallo do sklepów i pod iUllda
menta ~;owej oficyny ziemię, wYLIobyto bardzo wiele 
kości, które z przynaleŻnL111 dla zielllskich j'(~sztek zmarlych 
praojców i ojców uszallowanielll w 3 wielkiciJ, umyślnie n<1 
tell cel zbudowanych pomieszczono skrzyniach, a następnie, 
Pr> uzyskaniu d. tJ. marca ]tJ66 r. konsystorskiego pozwole
nia, uroczyście wów ila ilOWy przewieziono cmentarz. Młode 
Pokolenie już ilie wie o tcm, że cmentarz tu istllla!. 

Nadozellt r. 1848. Na nowym cmentarzu oszal'Icc,wali 
się Polacy, gcly wojsko pruskie lIa Milosław uderzało; ila 

PlIla<: w N1iloslawiu z frontu. 

Clllentarzu przy kościele Ś . .Iakóba zatrzymali się strzelcy 
Pruscy, gdy ieJI armia się cofala. Tu i tam krew płynęła 

'1'0 tel. IW wniosek z d. 2(1 llla.ia 1848 l'. ks. Popli.(lskiego, 
który W(Jwczas p,lr,t!i:j lute.iszq zarz<jdzał, udzielił lllU KOIl
sYstorz Jeneralny Arcybiskupi jllż d . .30. tegoż m. i r. "upo
\Vażniellie clo zrekoneyliowania cmentarzy II' Mi!oslawiu, 
Prl.cz rozlew krwi sprof<lllowanycl! ..... " . 

Lecz i nowy cmenrarz się z<lpelniał, a raczej prze
Pelniał, to też ś. p. Sewerynowa hr. Mielżyt"lsh:a wyświad

C%yla paralii przez zakupllo i dol<jezcnie do Clllent<lrZa 
lnorgi ziemi wielkie dobrodziejstwo. 

2:). 
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Na cmentarzu tym wybudowała hr. MiclzYllska wspa
Ilialą kaplicG. W kaplicy tej ozdobnie urządzoll ej wysta
wiollY ,iest i ołtarz celem odprawiallia żalobnych Mszy Ś., 

,l mianowicie za dusze ś. p. Seweryna hr. M ielżYllskiego, 
a po śnlierci i za jej dusz«. .lako fUlldusz, mający na ten 
cel poslużyć, wywacza kapital w i loś ci 1000 talarów. 
Kaplica ta ma prócz tego jeszcze i ten ce l, aby zwłok i bie
dllyeh parafian, bardzo szczuple pomieszkallia zwyk le za,i
llIU.iącycli , osobliwie podczas jakic,i cpitlelnii, Ilatyclll~liast 

I. domów wynosić i aż do przepisallego czasu pochowania 
t;nnże ulllieścić i tVIll sposobelll szerzelli u si<; ellorób i zarazy 
zapobiedz. 

W len sposób powiększyl się raz po raz pierwszY 
cmentarz tutejszy, a nadto uzyskał kapliCZkę, która już 
nier;lz biednYIl1 wielką oddaw;lla przysługę i która jest nie
t~' lko główną ale Ilawet ,iedyn<j i rzeczywist<j tego na wie
czny odpoczynek cial prz"znaczonego miejsca ozc.lob'l . 

Tlllaj Spoczywają obok siebie czcigodne szcz;lIki Ś. p. 
Seweryni.l i Ś. p. franc iszk i lir. Miclżyllskich. Nierozł;lcznie, 
wspólnie żyli \I' zaciszu drogicgo ich sercu Miloslawia, 
wspólnie i serdecznie kocll<lli społeczellstwo nasze, wspólnie 
i szcze rze pr<lc()wali cll<l dobra ogólu, świade7.y li dobrodzie,i
stwa , o którydl rzadko się świat dowiadywał. 

Obok Scwerynostwa hr. MiclżY{lskich ust.awiono także 
trurtlllG ze zwlokami arlvstv m,darza Ś. p. Leona Kaplit'l
skiego. Czui'!c II' sobie rozw iniGty ś llli crci zarodek przybyl 
Ol! do kra ,ill z francyi, wraz po pogromie tc,i:i.c prt:ez allTlią 
niemieciq, portretował hr. Seweryna i umarl w pałacu rni
łosławskilll, 47 lat lic;qc. ci. I.S marca t873 r. Na IIsilnn 
prośhG wdowy, Helcn)'. pOl.wolila Ś. p. frallciszka III'. Miel
;i,Y/lska. by ciało Ś . p. Lcolla l(aplit'lsl,iego czasowo Ila cmen
tarzu IHZY kościele ś . .lakób:1 pochowano, a nas[(:;pnie, g-uY 
k;lJllic;1 będzic WykOI'ICZOI1<\, razelll '/. zielllskicmi szczą tl\:li11 i 

Ś , p. Seweryn:! hr. Mielżyt'l'kiego do krypty te ,iże przenie
siollo, co siC; też stalo. 

Co do picrwotllego oparkallicnia Clllcntarza Z<lUW:lżYć 
1I:!leżv, że ,ie r. 1 ~-1~ zhurzyl, J)OC'l.elll ScwerVlloslwo lir. Miel
żyt'lst:y cały Clllelltar'l. świerkowym żywopłotem otoczyli. 
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Ze plot świerkowy nic wystarczal, uznawano prawie 
I)()wszcchllie, to też ks. Wladyslaw Gl"OlIatowicz, po smlerci 
b. pmboszcz;1 Tulodzicckiego szczerze się trwałem jcgo 
op;lI'k,lIlicniem zajmować zaczął. Jego też dziełemiest [lię

kiłY, aż po za naroŻlliki [lrzechodzflCY mur frontowy wzdłuż 
li rogi palczyl'lskie.i. Kapłan ten zbieral nal1 w kości cle i na 
kolcnclzi<: skiaJki. a co n'l.iważnic.isza kolator. Józef hr. Miel· 
żY(lski. Jarował naj] i zwiózł cegłę i poz\V(fJil na całych do c 

br,lch l11iloslawskich zbierać na .iego iundamenly kamieni. 

Roboty z żelaza wylwnnł weleran z r. 1848, Micha! 
Nowakowski. Drugi takiż weteran. a także wzorowo czyn
ny i zaslużony clla dobra ogólnego obywatel, Seweryn 
Wroniewicz miar nadzór nad robotami. 

Nim teraz o ostatnim Cll1entarza powiększeniu. które 
wlaśl;ie jest IV hiegu (189ó) pomówimy, przytoczymy usku
teczniony przez ś. p. ks. Tuloclzieckiego, a wiele interesują
cych rzeczy obe.imuiący opis cmentarzy. Brzmi on nastę
pująco: 

Cmentnrz przy kościele opasany jest murem z c ('gie! 
nalonych. równocześnie z dzwonnicą nową w pięknym stylu 
wystawioml wył;"Jcznie nakladem patrona tute,iszego .T. W. 
Seweryna hr. M ielżY(lskiego. S;"J w nim 4 wr,iścia: n3 fron
cit, od ulicy zamkowej. ku zachodowi brama żelazna z żelaza 
kutego, na boku od ulicy kościelnej, ku północy fmtka takaż 
żelazna: na przeciwnej stronic od pIaclI. gdzic dawniei staly 
s7,pitalnc zabudowani;), ku południowi furtka również żela-

7,lJa; a za wielkim oltarzem w szczycie ku wschodowi furtka 
tYmczasowo cep:lij zalożona, aż do wybudO\vania domu 
Illirszk<llllcgo dla X. Proboszcz<l, na tem samem miejscu, 
g-dzie i clawllie,i plehani;> st;>la. \V rogu cmentarza tego. ku 
stronic pO!lldniowo zachodniei, naprzeciw dzwonl1ic~r. (o 
której już [lis;)liśmy). a która w rogn Cl11ental'ZoW:l'm kil 
stronie zacliodllio pólllocncj ,iest wybudowana, znajd\lic sic 
figura św. WawrzYlica męczennika wielkości naturalnej t. ,j. 

.) ~tóp 10 cali. IU111niczo wycios;lna przez pana Chojnarkiego 
7. (lllit 'zn;l i ust,1\viona na wysokim piedestale stopniowo 
\\' górc si~ WZ110SZijcym. a w)rmmOW<1nY111 Z cegiel cC1l1en
tC'm trwalc ohrzlIconvcll. Po nad tą figllrij wznosi się kOl;
Czata wieżyczka miedzią pokryta i onarta na 6 filinach 
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'/ cementu ul;:mycil, przeds1awiai'lcycll pęk zlożon~'ch lemc 
Illa(lskicl" którY<'h groty u góry [worzy kapitoliki. stużące za 
podstawc; dkl os!rolukólV ł'lczijc)!cil filary '/ SObil. Ostrolul<i 
te były POcziltkowo zrobionc na podobic(lstwo kós kosynIer
skich, zlożonych tak, że li górr ich kOI'rce pod Iqtem ostrym 
krzvżoIVilły się. Lecz podobizna ta, dostrzeżona przez 
policy'l pruską, musiatu póź1Iiej na rozkaz Król. Regencyi 
h~'ć zniesioną. Nil wieżyczce umocowony jcst krzyż J1"j0się

żny za poc1stawG rlla.i'lcy szcściofuntową klllC; arty!ervi 
pruskiej. PocI 1<1 figurą i jej gradusowym piedestalem wy
murowana i cementem obrzucona, a zewnętrznic ziemi<l 
'/ilsrpana jest katakolllba, w której zwoki braci walecznych 
poleglych \Ii zw)!cięskie.i potyczce pocl Miloslawiem d. 30 
kwietnia 1R48 1', spoczY\v:lj'l, POl1lnik tcn nil pilmiątkę zwY
cięztwa przez gMstkę powstańców polskich strzelb'l rozmai
tego rodziliu i kosą tylko świctnie odniesionego, wyslmvionv 
zostal przez tcrilźniejszc.'Yo piltrOn:l .T. W. Seweryna hr. 
}\~ ielżyr!skicgo czc;ści'l funcluszem ze skadek pllhlicznych nil 
ten cel z!o7.onYI11, części!] tcż ll;-rklilde1l1 W!:lSIlY1l1. Poświę
cenie ie~o uroczyste z 1lrOCCSY'l nostąpiło w niedzielę po 
nabożeństwie wielldcl11 (fnia 23. p;-rź<!ziernika lR5?l r. -' Na 
t~'rnże cTllenbrZlI po stronie zachodniej od ulicy zamlwwel 
l,niliclll.ie ~ię kr7.Yż tnk nilzwnny "pnrni'ltko\Vy", wystnwionY 
!ilkżr przez terenźnieiszego patronil z pros!ep:o dębu nieocio
S:lneg-o, Il~ którym z żelazil knteg-o koronę cierniow!]. il pod 
nią dwie palmv i rok 1 Ról w cyfrach gwoździkami wbitemi 
Ilformownnych, "mieszczono. Krzy? ten. który w niedzielę 
dniil I -~o grndniil 1 Ról r. po nahożeństwie uroczyście z pro-
r"e ·-vCl poświęcony znstClt w"stnwionyiest na pamiątkę rora-
11;lnin wizerrll1kó\" .TrZllq lIJ(rzvżow:lnrg-n. \V ~rl)r1 miasta 
\\l:lrsz:1.wv. IV dnincl1 2S i 27 lutego. R kwh'tnin i l? r~i
dziernib IRól r. O wvst"wienie i poświecenie IlroczVste 
trg-n krzyż;] D::ll11i<ltkow('l!:o Król. nrll~ka prokllril!orva śled7-
Iwo przeciwko ter8źnieiszelll1l X. Prohoszr"zowi WytoC'l,y!a, 
!pc('!: osbrż()IlV "'vrnknmi tnk Król. S<ldn POwiilto\\'eg'O ,,'e 
\\lrześri 7. dni~ l? milrCil r. 11 .. ink Król. Sądu :lPPc!;Jcvir('<!(l 
H" P07Prlnill 7 d. 1 JiI)C;:l r. 11. IIrricwinnionvm i uwolnionVm 
IId k~r znsl~11. Cmentarz, n~1 którym nhecnic zwloki IIm:l r-
!ydl k:l!olików dlOwrl.iil się, p%żo'n jest zn m!astem, przY 
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drodze kil wsi Pałczynowi w odleglości od kościoła 1230 
kroków, zajmuje przestrzelI ziemi l morgę 108 prętów kwo
dratowych, podzielollY cl10dnikami na 4 oddzialy, z którycIJ 
2 przeznaczone na groby dla dorosłych wyże,i tat ]6, LI 2 dla 
dzieci i mlodsz~Tcl1 niżej 16 lat. W środku cmentarza po
stawiony jest wysoki krzyż z wizerunkiem Pana .Tezusa. -
-':mentarz ten byt dawniej ogrodzony deskami. lecz gdy 
IV r. IR48 pO\\t~t<l1icy nasi około niego waly obronne oparte 
o tóż ogrodzenie usypali. deski i slupy ciężarem ulegającej 

siG ziemi wałowej parte poohal;lły się i zniszczały. Obecnie 
oloczony ,iest rowem, ponad którym gęsto zasadzone są 

mlode świerki. z których najdalei za 3 lata pic;kny żywy' 

plot utworzy się. - Przystęp do cmentarza, dawniej w cza
sie roztoków b<lrdzo przykry, ter<lZ przez wyprowadzenie 
zwirówki z Milosła\via do Wrześni w największej i to n<lj
gorszej części jest ułatwiony. Obowiązek utrzymywania 
w dobrym stanie resp. oparkanienia cmentarza naTeż~i do 
patrona i parafinn. - Nad1l1ienin się ad perpetuam rei llle
Illoriam, że tuż przy drodze ku cmentnrzowi na rozstąiu 

dróg- do Palczynn i Winnogóry w r. 1857 wystnwiona jest 
piękna bpliczb z cegieł cementem obrzuconych. na której 
wierzchu umieszczony I<rzyż z żelaza lanego z pozłacanym 
wizerunkiem Pana J eZl1sa, a poniżej. wśród filarków figura 
Nąiśw. Maryi Panny z dzieciątkiem Jezus na ręku, bronzo
wana. Rudowa tn wykonana pomysłem i nakl<1dem teraź

niejszego patrona. prócz krzyża żelaznego, na którego za
kupienie 30 talarów złożył ,inko ofiarę Józef WrólllelVski, 
borowy IV borach Mitos!awskich. U tej kapliczki zesz!y się 

\II procesy i parafia tutejsza i Winnogórskn IV r. 1861. dnia 
1 fi. września w niedzielę 17-tą po Swintkach. jako IV święto 
Najśw. Imienia Maryi, przez kościół św. ustanowione na 
Dallliątkę zwycięztwa pod Wiedniem naci Turkilllli. przez 
dzielnego króla .larw III. Sobieskiego. d. 12. września roku 
ló8.3 odniesionego. nby w wspólnej 1l10dlitwie Pnl1u Rogu za 
tak cudowne poblogos1awienie orężowi polskiemu podzięko
wać. a zn rnzem o wyswobodzenie nmodu nnszego tyle nie
szczęśliwego. acz świntu chrześciallskiemu tak wielce za
sfużonego. z ucisku srogiego hłagać. Wieczorem tegóż dnia 
hy10 miasteczko tute,isze na uczczenie tak świetnej i wieko
pomnej pamiątki rzęsiście oświetlone." 
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Wyciecz/w 1/0 cl/lentarz. d. 23. września 1897. 

(lc!y jl1Ż śroll IlI"ZYIHUSI.Y człowiekowi głow!;. gdy już 
.i'c'sicl·1 ż)'cia u;Jje si!; we zlJald, () to wtedy z nirp()k()i,~ccll1 

IIL'l.IICielll wchoclzi si!; na CIl1Clltarz! Dziwne to uczucie po
(;gli,ie sięicszcze, gdy t<; wycieczkę przed s iębierzemy pod
czas wczcsllei. śrOllcm .na kwiatach i zimnym. przyostrym 
wietrzem kapuśniaczkicm, zapo\\'iadąi<]ce.i ~ę w pOIVI:::trzu 
jesieni. Cl11elltnrz, to cichn urna dych kraina, to miejsce lez 
J)07.0st::lj<]cycli przy życiu dzieci, braci i innycll !ucwllycll, 
nlilllOwolnic pow::lżnic nastrąi::l nas. budzi w nas wspomnie
lIi::l i o przyszłości myśli! A gclzież nasze spoczną kości, 
gdzie się dobiegnie dni ostatck, gdzie nas za wiatraki wy
IIIOSą'? Chętnieby się po trud::lch, lTIozołach i rozczar<Jwa- ' 
niach, po hólach i nieszczę~kiach spoczywa lo prz~r tych, 
z którylTli się żyło, dobre i złc wspólnie przepędza/o chwile, 
od którycll liczne życzliwości lTIi::t/o się c!owody, z którymi 
i dl::t których s ię pracowało! 

Lecz precz z rozlTla rZ;lj,\cemi mcdyt::tcya111i, bo czy 

tu, czy bm, wszędzie ziemia zje cia lo, al e tylko cinlo' 

Wchodzimy .ieclyną lmllll[j od flnlczYllskie,i drogi. 

Piękny wlaśnie powst::l.i;'Jc~' 111111' 
wdzięczenin 'dobrodziejom: .T6zefowi 
i ks. praliltowi Kuleszy. 

dwom mamy do za
hl'. M ielżyńskiem ll 

\Vestchn<]wszv pohożnic flrzy grobach krewnych. 
wejdźmy do hr. hr. MielżY(lskich bplicy. Wicczny Wnm 
spokói, szlnchetne cienie! W podziemiu niedawno 4 jeszcze 
st<i!~r trul11ny, <ile jednę z nich, tymcz<lSOWO tylko tu \\Ista
wioll;'J. wynios!<J rodzin<i i poc1lOwala n<l cmentarzu. Pozo
stil/y trz\,. Nad jcdll<j widzimy wyohr~źnię IInosz<]cego się 
genillsz~1 sztuki . .Test to tru111na 111il!arza Kaplillskieg-o. któ
rego i po śmierci przytubi<j do sichie hr. MiclżV(lsc~·. N:ld 
zw/obmi Sewerynostw::l hr. MielżY(lsld ch onio/ dohroci, 
alliM [JO ś", ięcenia się zn hliźllich. pochylonv. zwiast1l.ie im 
prowdopodohllie rychle ziawienie s ię illtrzenki leflszej dla 
kraiu przyszlości, o któr<] Z<1 żvcin lIsilnie Pann nog-n pro
sili i ci'lglc wyczckiw<lli. <lz<lliż nic Z:lflllniclli I)OSGPllcg'o 
lIich;l, ,Iolice Jl()Drzcd/~'I.i<IC<l g'wiazcl,l!! !5oż e, spclnii icl l 

życzenia! 
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I\'ad"iemie iest skrolllne, imponujące sw:] pO\VJżną 

[llostot<l, PIzy OIt;IJ'ZII [lięknyrn ()(jprawiąj'l się w rocznice 
~lllicn:i Ś, p, Ilrahiostw<l SCWCI'\'llostwa żałobne Illsze ŚW, 

\VIIIUI'OW<lne \V ści;lny bocznc IlIalmurowc tablice no
SZ;! Il<lpisy, I\'a Icwc:j stronie: 

t-'rallciszka z Wilkxyckich MielżY(lska 
ur, d, 15, Marca lB05 r" 

11111. d, 15, Slycl.l1i<l 1874 l, 

N;I pra IVej stronie: 

t 
Seweryn M ielżY(lsk i 

Ul', 21, Paźclzicrnil«1 1804, 
U III, 17, Grudnia IBl:?, 

1'()f)I'(),i\\'sz \, Rog:l. hy wielkim nieboszczykom po 
< : " ~i:lC '~ i h : I;lch ziemskich \vieCi~ny d:lł w niehie spokó,i i b\' 
ich Inedlitw (l powod7.enic oiczyznv wysłuchał, wychodzimy 
11;1 Clllcn ta rz. 

W dziko. ale corilz szerzei się hrzewiących ró7,~'cz
kacll napotkaliśmy wiekiem zac7.erniony kamie(1 z napisem; 

t 
Syn Seweryna i Francis7.ki Mielżyńsl<ich 

ur. i um, cI. 28, l11<lrca 1845, 

" \\'iec lo tli spoczęło ci<lłko jedynego rlziecka hr. 
<':""\('I"\'WI\,III':\! i:icln;a n;l\vet kosteczki tak zupelnie 7..180.1<1, 
:: ,lii i śl;lrlu [lO niell nie zn;t1eziono. gdy je do grohó\\ ro
dziców przenieść z;imierz;illo, Z troskliwości. by zilb czasu 
lIsz!\odzoncg-o k<llllieni<l p;irniątkowego nic zgryz! zl1petnie. 
k:t%<lł go Józef Itr. MiclżV(lski oclświeżyć i w I(ilplicy przy 
t;lblicacll p;\llli"lknwycll SewcrVllostw<l lir. Mielż)'(l~kiclt 

1I11lieściĆ. Niecli Il;llll SkrOlllllV blTlvszck i ll<ld.-t1 l1<lrodzenie 
i śl11ierć IIntvclllllinstową jedYI\ego dziecka hl', Sewervno
stwa uprzytomni". niec" Ilam i wielki ból llw~'(1<ltniil, i<lkim 
rodzice [lO lItr<lcie s\Ve~o sk"rhu byli przejęci i jaki cala 
Pnlskn S7.czerzp. podzicbl,L 

Pr~,y c1;twnic.isze.i l11,,!e(lstW<l mogile cal<l kolonia ;t.r.aj
ctllje si<; g-roh6\\'. którt:: I.wr"cn.i:] Il<l siebie llwngę l1<lst:ą S" 
fil groh\' r07.hitk()\v. którzy mienie i życic ojczyźnie niosąc 
\V ofierze, rnllsieli się przed knutem i stryczkiem, n w naj-
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lepszym razie przed Sybirem chronić do francyi, Anglij 
i Szwajcaryi, Illusi"li IW rzucić wlasne ognisl(il domowe. by, 
ci~żko w biedzie, a nawet ncdzy wśród obcycli praC!ljąC, 

czcsto nawet dachu nie mieć nad głOWi]; musieli się oder
wać od ukocllwnych rudzin by ich zrnateryalizowany z,\cllód 
zimny, jako napływuwy, niepoż,\dany, cZ'I.sami nawet dla 
wulnomyślnych zapatrywaI'\ rozkladowy element traktuwal .. 
Ile ci ludzie, dubrze wychow,uli, wyl<szta/ceni i przed ru
IdelJl [iB0 bogaci. musieli w towarzystwie rubasznych, gbu
rowatycll robotllild)w znosić przy rcczncj, cicżkie.i r>rwcy 
nlęczan'\ i szyclerstw, l3óg tylko policzył! Nic też dziwnego, 
że nieszczt;ścia i bólc niekt6rycli 1I1Oralnie z!anwly. a wiciu 
cieleśnie zabiły, 

Dla tycll lIieszczt;śJiwyclJ towarzyszy br;lci otworzył 
hr. Seweryn i serce i podwoje swego p;llacu. Gdy nlll ja

kiego starca cmigranta polecono. Ilic nie mówIąc, p;lkowal 
do kOllerly picni<lclze i lTIaly do nich robił IJrzYllisek: "Na 
koszta podróży! Przyjcżdżaj .iaknąipn;dzci. jak do swego 
domu," Następnclllll mlodeJllll pokoleniu wychodźtwa z ro
ku IR63, chętnie też w swych dobrach dawał zatrudllicnie, 
dawał posady urzędników. 

PrzYPol11niało nam się to wszystko. gdyśll1Y przy Jl1a~ 

ł)'lI1. <lIIi nie stop~ IV kwadrat zaimui<1cYlll st:lJlęli bmykll, 
na którym tylko następuji]CC mieSZCZą się wyrazy: 

Karolin<l Z<lbtocka 
UI11.1. Grudnia 18G8, 

Kamyk bardzo maty. napis hardzo krótld. ale tcż bar
dm rn;:lIa, a przy tem ci ,ilem ułollJna leż~< pod nil11 osoba, 
Z;I to hyła w lIiei dllsza \lic tylko nie ułomna, ale. jak fza 
czysta. szlac.:llctll<ł. byt w niej ducI! wiciki, pO(CŻ\lY, l3yl" go
r'lq. wiclk,j r~ollq. 

Tuż obok spotyl«\IIIY kalllicI'\ 1cż;jcy Z nastcpn.iacyrJ1, 
w~'raźlJie do 1J:1S IJrzclllawiaj;jcYII1 napisem: 

t 
\Vctcrani WctcralJowi 

Igllacctrlll WoIOSZY\'ISkielilll 
kallitaliolVi b, wojsk polskicli, plllk, .'l-go sL pic. 

ur, ISUI, UIn. J874, d, 26. Lutego. 
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ndV grób śp. WOlOSZYliskicgo restaurowano, znale
ziollo \II puszce blaszanej jakiś dokumelit, ale rdza przegry
zb iuterat i zmyla pis!1lo. Pozostał tylko czysty papier. Wo
losz:/!'Iski podobno jakiś smutny, bolesny czyn przy kOlku 
pOlVstallia cbcia! spelnić, w czern lTlU przeszkoclzono. 

Obok mieści się grób Ś. p. Piotra Józefa Sczapilbkiego, 
uoktcr:1 medycyny i cliirurgii, Litwina. patryoty i wygnal1ca, 
którcg-c Ilicrsi krzyż .,virtuti 11lilitari" zdobil, ił który nie
s/czcściallli kra.iu zn<;kally w oswtnicll latacb IV palacu tu
lC.iszYIlI przebywa I, i clo wieczllego snu się d. 5. września 

lI·m) I. złoży!. 

I 11:1 .iego l110gilc lila/y z krótkim napiscm by! kamyk. 
"le ;11'1' Zi,Jlli,1 .'lO z:lkr"S'la, ,diw go .i<d, i prz\'padek USUII']!. 
\V SCIl':lcll wicc tylko po tY111 sympatycznylłl, szlaclldnYlll 
::~:'r;I,;'/kl1 przechowujemy pamięć. 

Tllż cbok wznosi się 1llogila przy.iacicla dwóch po
pl'/cdników bOjowników. Killni61 na niej objaśnia 11as, iż spo
Uy\Va tu: 

t 
S. p. Feliks POillian Łl1bier"lsld, 

kapitan wO.isk polskich. 
LIr. II' (Jrocllowie 24. 11. [805, 11111. 10. 4. 1880. 

! ~ral on ud/ial II' wyprawie ernismyuszy Konarskiego. 
I~:'!,il'!ski('i-(:: i illll,Vcll do kra.iu , ale przy pomocy Roże i 

clly rio Paryża wrócił. 

1)0 kolonii grobów wychodźców dol<jczono także grób 
1ł:1 którY111 czytamy: 

Tu spoczywa Ś. p. 

Karól Lesld 
m. 4-go List. 1838 

U 111. 24-go Czerw. 1858. 

Lecz 1Iie sami tylko mężczyźni przed materyalną prze
ł1IOC'1 z kraju uchodzili, bo i niewiasty gorzki chleb tułactwa 
/ Iza1lli w OCZ:lclr .i:ldły. Nagrobek, który obec1lie stoi przed 
11:1111;. pokrywa zwłoki żony autora Lirenki. Napis jego 

brzllli następująco: 
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t 
Tu spoczywa 

lofi;1 z SZYIJI,llIowskich 
LCllartowiczowa 

1825, ll111. J 870. 

gClrstkG w zimi łOllo. 

c;zczęście pogrzebiono. 

Teofil Lenm!owiu"" 

O kilka 1I1Ogil uale] na skromnym lHlgrolJku \\yryk 
Sil słowa: 

ś. t p. 
Jadwiga Grallli(ISk<l 

Tercyarb Z<JkOllll Sw. fl"anciszka. Wierna 37 letllia sługa 
z Wilkxyekich l-Ir. MielżY(lskiej, 

zmarta 22" 7. 1877 r. 
o westclll1ienie! 

w artykuliku r. J 84:". 
p. ks. prał<lta Kuleszy 

S;. p. 
r""ranciszka Kulesza 

8S7, w 85 r. życia. 
Prosi o westchnienie! 

Po za koloniij emigrantów, bO.iowllików napotykamy 
dwa jeszcze groby. które cIo niej zalicz<lI11Y. I1lisko kaplicy. 
lllż przy ganl(lI, po lewej stronie, jest krzyż z napisem: 

Także 

'I c.iści.1 

Feliks Niclllo.icwski. 
Ur. 22. paźdz. 1815, UIIl. 26. grudnia 1844. 

m.sciny Franciszki, Pil i I 

g-anku, blisko tegoż. 
CI.ylil·IIIY na nagrobku: 

spoczywa 
Masłowski. 

um. 2. sierpnia 1848. 
Prosi przecl10uzijeycll () westchlliellie. 

(Jrouowcc ellligraniów i bojowników lIaszycl! lI!e!rly 
! c/ascII I ZII;JCZIICIIIU SI)Ustos;t,elliu, bo marglowata cegła po-



317 

Odłupywała ~ię z wapneern i eeementem. By zaś tę paJlliątkę 
Jlll drogim swojem st ryjostwie zachować, przyslał Józef hr. 
MiclżY(lski .dwa wagony wyborowej cegły i rozkaz:!l n« 
swój koszt wszystkie obmurowania odrestaurować, w ogóle 
groby uporządkować i dobrze utrwalić. Obecnie pare po
lwi dl mieć je będz ie przed oczyma. Czesć tym, co pamię
tąią () umarłych! 

Po prawej stronic ganku, prawie naprzeciw grobu 
Ś. p. Masłowsk iego, jest grób jego kolegi żołnierza, któremu 
Jlrzeci eż Pan 13óg długo jeszcze po r. 1848 żyć i w Milo
sławili pracować i wreszcie śmiercią naturalną umrzeć po
zwoli!. Jest to miejsce ostatniego spoczynku ks. Tu!ollzie
ckiego. Nil .iego Ilngrobku wyryto: 

~. p. 

Kś . Jan Nepomucell Tu!odziecki, 
proboszcz Milosławski, 

żołnierz b. wojsk polskich. 
Ur. ló. 5.1813., urn. 17. 1. 1876 . 

.J eszc ze jeden uwydntniamy tu nagrobek. Jest to le-
Żi]cy. jak wiele innyc1J, kamie!"1 pbski, pod którym spoczywa 
icden z znaczniejszych. także polski żołnierz, choć w r. IR4R 
jeszcze gimnazyasta. 

Nagrobek opiewa, co następuie: 

t 
Nicidżałowanemll przyjacielowi 

wdziGczni przyjaciele. 

ś. p. 
Ik Kazimicrz Wiśniewski 

lir. 4. Marca 11)21>, 
um. 21. Lipca 1873. 

\Vov;6Ie wzii]wszy. S'l nagrobki na tute.isz~'m cl11cnta
r/II bardzo skromne. 

Nagrohków parafian tute.iszych nie przytaczam. 
l)odajG tylko. że r~;].iokazalszy bill i e(1 stoi II;] grobie 

S. [l. M a rcclL:g'o (1 richowsk iego. gor'lccgo P;] t ryoty. k t()r~' sit;: 
2(1 llIarca 18.?2 r. rodzi!, a w tYIl1 samym dniu 1885 r. Ilmar!. 
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Droga do cmentarza, a zarazem ku Pałczynowi, odkąd 
się od drogi do WinnrIOgóry i na dworzec kolejowy prow" 
clzącej odlącza, jest na roztokach prawie nie do przebycia. 
Jest to trakt. fiskalny z Miloslawia do Pobiedzisk wiodący, 

a fiskus nie zabiera się do brukownnin go, choć inne mniej 
ważne drogi brukuje i I1nprawia. \\ii,docznie chce nas król. 
fiskus zlą drogą od pospiecllU podążenia na wteczny spo
czynek powstrzymać! 

Na początku r. 1908 już znów więcej pochowaliśmy 

ciał drugich nam osób, Niech tylko wymienię wspollliw) ' 
nego wyżej Ś. p. ks. Prałata Kuleszę, By! to na oko dąb 

niez.lomJlY, Polak i Chrześeianin, jakich nie mamy wielu. 
Śmierć nieubłagana zabrała nam go w kOI1cU r. 1900. 

Z wybitnych mit-S7.cz<ln, którzy III;) CltleJl[<lrzu ~po

częli, uwydatnić także należy ś. p. Seweryna Wroniewicza, 
kontrolera tutejszego Banku Ludowcg-o, a \V o~óle wybi
Ine~o. dla dobra plIbli('znego Z<lS!UŻOII"gO obywalela. Wie
CZIlY oel [Joczynek! 

22. Szpila/. 
Gdziekolwiek II' n;ls kościół katol;cki zald,adallll, za

kł;Hlano r{)wnoczcśnic sZI)ilal. S[1cł\liaj;lc przykazani ;; ,,1(0-

Lllaj Pana noga naucwszystko, a hliźniego swego, jak sie
lile: s,lInego," na cześć Pana nad Pany wznOS7,';)IE> świąt y
I:ie, a dla dolJr;1 nicszczęśliwycli bieunych szritale. To też 
s;: pital w Milosl;)wiu tal, starym jest, jak katolicki kośció/. 

Pierwotnie stał Oli też, jak sit;: to wszt;dzie u/.iało, 

przy kościele, spotykamy go jednakże już w r. I ,'i70 ') na 
przedmieściu Maciejcwie. W r. tymże c/.yl;nllY: Hlażei 

\"'olny sj1rzetlal Sn'IIIOIlOwi SlIkicllnilwwi dom lIa przed
Illicściu, pOl11i"dzy dOlll;nlli Piotra y;arJlC;lr/.a (fiY;uli), a sZ[Ji
talem (dolllus paupcrulII). 

W r. lS!)!) zilajdował sit; już szpital "ku dworowi," 
a więc w pobliźu eW;lIIgiełicl\i ego wówczas kościoła ś . .Ia
h-óba. Czytamy bowielll pomi<;dzy "przypadkallli J1ie
~zezęsllemi:' e) że "Mi!osl,IW po" s/.pital ku dworowi po
gorzał." 

') 'j Akta wójtowskie, 
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W r. 1604 i 1607 wtem S<llTlelTl jeszcze miejscu istniał 
1l1ilosl<lwski szpital. t. j. j;1im trzecI % rzedLi d0111. Gd dworu 
licz'lc, przy ulicy do dworu prowatlz<jcej. ") 

W I'. 1611, czytamy w ilkl<1cll wójtowskich, że Adilln 
Lisek i f. f3<lIC(lSki l'ozd,t1i WOjciecbowi Sturlicl,o'.I'i dom 
liliędzy szpitillern , J JJkóbcrn 1:l,t1el'tski!11. Przy której ulicy 
Sial tcn szpital nic ~kta nk orzel«lją, zdaje flam się wszela
ko, iż to tu jeszcze o szpitillu \V ulicy ku dworowi jest 
1110\\'il. be tamże J<lkób 13alellski dOI11 posiacli1/. 

Sprawa lTIiejsca, na którclll szpit,li się wznosi!, jeszcze 
bardziej się pl'lcze, gdy n<1111 w r. 1621 pastępująCil p(,dpil
da notatka:Walcnty C(JrnelillS sprzedał JakóiJowi rnielca-

Bażantarnia w fHirosla"iu. 

r/'(;wi polOWI; l11iclcucll<1 Pr7.Y lllielcllclracll s'lsiedzkidl. 
\\ tyk sZ[1itala. pou g'ór" . 

Ouy jednak z r. 1(123 [1rzytoczYIlI)i z,lpis s<jdowy [1la
CLI [111StCg', ; pl'7.y ulicy pyzdrsl(iej przez. opiekunów szpita-
1,\ liii rzecz A"drzcj;) \.Vicrzhil\Vskieg'o, rzecz się wyjaślliil. 
M':;\\I,\ tli () lVIII placu, IIa którym w r. 1621 jeszcze OO!11 
S/[1italn:1' sil; wZIlosil. 

W każdYIII [nzccieź r<1zic dosyć znaleśliśmy oowo
dów ' istnienia tu szpit;lIncg-o ti 0111 U. CZ'I.~LlHli nawet dwa 
d,trlW równocześnie sllu7,DQ szpitali spellliuły. 

Kilka też wzrni<111ck Illieszcz<j w sobie wyżej przy ta
c/anc akt,1 () oRrouacl1 szpit<llnych. 

') Akta wójtowskie. 
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Najpierw w r. 1601 Mnteusz (lnat rozdal, czy sprze
d,ll, czy te?; darowal. protokól nic llie mówi, s/.pitalowi mi
losławskiemu og'r()d, którego położenie lIie jest OZllaczonelll. 

Dwa lata później sprzedają opiekullowie szpitala tell 
ogród za 6 grzywiell i wien.!<lk Adalllowi Laskowi, a 

w r. 1605 inllY ogród Bartłoll1iejowi Uorazdowi. 
W r. 1622 sprzedaj4 opieklIlIowie szpitala Bartoszo

wi Chlepowskiemu darowally szpitalowi przez Miko/a
ja Górskiego ogród i [Jolowę stodoły SzczedlOwskiej. 

'IN r. 1615 darowal szpitalowi Adam Marzelik. inaczej 
TwanJochlebldem zwallY, ślad roli. 

W r. 1623 Jakób MlIsiolek przdaza/ szpitalowi testa
mentem 10 grzywien. 

Tegóż samego rol\U Inviti.1ją opiekunowie szpitala 
.Iakóba Kanię, mieszczwlina śre<lzkicgo, egzekutor,1 testa
mentu Zofij Arnbrożowej, iż illl Odlh! tf; kwotę, Idórn nic
bt'szczyca na szpital zapisata. 

Oprócz powYŻSzyell bezwarullkowych darowizll i za
piSÓW, spotykamy jeszcze illne, które się nie zawsze zisz
c~aly. W r. n. p. 1605 robi Marcin I-'ilipek z SW4. żoną Eli
b(etą testamellt na przeżycie. W układzie zaś tym zawaro
wano, że w razie ich i potolllstwa ślllierei, caly ich mają
fc;k na rzeez szpitala przechodzi. nr/o to zaś w czasie IIlO

rowego powietrza, a że wówczas tylko () luuzi w Milosla
wiu ullIado, przypuszczać l1\ożna. że przynajmniej jeden 
z czlonków familii filipków przy życill pozostał i majntku 
s;"pitalowi nie oddal. 

Podobnych uludnych zapisów, obaw,! przed epidcl1lin 
sl)()\Vodowanyeh, bylo wic;eej, lecz nic warto ich wyliczać. 

Opiekunami szpitab byli: 
W r. 160;) St • .illislaw KGsy i Sf<lllislaw Serojauc.:k. 
W r. 1(i0:; tvcll sal11ycll spotyk<iIllY szpit,lla opiekli

nć)\\" lecz prezyduje illl Piotr KJOllik. jako burmistrz. 

W r. I (11 li i 1(1.22 opiek ui'! sit; szpitalclu .I an, Iw cli arr., 
: Stallisław Kr7.ywil'lski, \V r. zaś 16Z.~ 11i1 tYIl1 urz((dzie .1:1-
koba I~odalla i P,lwla l~()lczyka napotykalllY. 

W kOlku fI; jeszcze dodać lIlIIsilny IIWa!!<;, iż przY 
sprzedażach IlIai<ltków szpitalnych lilii sieli opiekunowie 
szpitala postarać siG o przyzwolenie nic tylko dziedzicll, 
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alf i "pospoliteg-o ubóstwa", prawdopodobnie więc bie
dr:ych szpitalników. 

\\! r. 1654 spotykamy szpital tuż przy parafialnym 
kośc ielnym cmcntarzu, po stronie poludniowej, g-dzie się 

ll;l\vnicj budynek szkólny wznosił, 

W protokóle zaś wizytac:,:jnym ks. Zalaszewskiego 
z r. J695 czytamy, że zrujnowany szpital drewniaJlY, w któ
rym si<; pi<;ciu uhogicIJ mieści lo, stal przy kościele sw. J a
kóba. Uposażenie jego skladalo się z kwarty roli, dwóch 
o~rodów i rozmaitych mieszczanom milosIawskim wypoży
czonych sumek. 

Ks. Kaczkowski, arclIidyakon poznaliski etc. zamieś

cil zaś \\' protokóle swych oględzin Kościola tutejszego 
z r. I n7, o szpitalu, co lIast<~puje: 

Jest nowy dom dla ubog-ich o dwóch kominach i pię

ciu izbach. Uposażony jest on kwartq roli, dwoma ogrolla
In ! i Iqlq, rol4 i 1,]1"1 pod borem (SU b pineto), rolą z /ączlq 
z" przymi;ukami, KU wsi Patczynowi, aż pod strugę (ad 
krrclllCln). Także procelIta pewnc (cellslls) w wizycie ks. 
L ibowitza wyrnicniolle, rna pobierać szpital, ale taKowe nie 
\\ pływają Inwcntarz szpitalny sldada się z dwóch krów. 
Obecnie cztery biellne kobiety (mendicae) znajdllj,l 
w szpitalu. 

W r. 1742 nallar Stanislaw CJrabski, dziedzic Mi/osła
wia, szpitalowi ł<)czkę z ogrodem Szemerów!q. Łąc:7.ka ta 
p, zY,lOsi rocZIIie 7 złotyell, a te maj,! być zużywane "n~ 

bilrwG, albo plaszcz, czyli sukienki wierzchllc na ubogic/l 
pic;ciu i szósLl irll'l,e usllll):"ująC<l okolo krów')" Darowizlla ta 
do akt g-rodzkiclI pyzdrskiclJ zapisaną została. Widzirny 
za~ z niei, że szczerze o szpitalników dbano, jeśli ich upo
s"żono sługą, krowy szpitalne opl·;qlającą. 

Inaczcj już, jak w r. 1695, przedslawia nam się szpital 
IV wizycie ks. Arcybiskupa nilopolital'lskiego, a sufragana 
pnzll<lI"rskicgo !\sawcl'cgo IIrabie~o z Werblia RydzY(lskiego 
\li r. I 7~4 . Opis jego brzmi po polsku: 

"Szpital na dawnem miejscu, przy crnentarzu, stary, 
zrUjnowany, o jednym kominie, a czterech izbach. Zbudo-

I) Akta generalia kosciola miloslawskiego, dotyczące szpitala far
nego i jego majątku. 
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wać go mial kiedyś Jarząbek, mieszczanin l11iłoslawski, 

W szpitalu jest obecllie dwócll dziadów i czter:r baby, 
Maj'!, na utrzyll1anie kwart\,: roJi, l1a trzy pola podzieJ(}!1i\. 

Naprzeciw szpitala stoi bardzo zrujnowana szopa, 

Procenta (czynsze) dla szpitala s'!, wymienione w wi
zycie Załaszowskiego, ale nie dochodził, 

f<-ole szpitalne uprawiają nlicszc7.allie z obowiilzkielll 
oddawania trzeciej cz(,:ści sprz(,:tu na rzecz szpit.!lllików, 
Ogrody zaś biedIIi szpilahli wspólnie obsiewaj,!, Ł'!,kami 

dzielą się, 

InweJltarz szpitalny sld.ada się z dwóch krów, starej 
i młodej, Mianuje się przysi(,:glycll prowizorów szpitalnych, 
ażeby dbali o powyżej wyszczególnione fundacye, by ta
l\Owe biednym wycliodzily l1a pożytej\.'" 

Odtąd przez tllugi czas nie znajduje1lJY żadnej o szpi
ralu wiadomości, bo ci'lglc wojny, przejście Mi!osławia pod 
rZ'ldy pruskie, czasy napokOl'lsliic, wogóle rozmaite burze 
j wstrz<\śllieJlia polityczlle wytqcaliy urz(,:dolll tutejszym 
z l'I,:ki pióro, Tyle tylko wiado111o, że rz<\d pruski, jak l1;Jd 
wszelkielIIi starojlolskiellli illstytucY<JIlIi dobroezYlIellli', tak 
j lIad szpitalalni rozci'lgll,jl SW'1 opiek(,:, krzywi'lc często

kroć szlachetllyclJ fUlIdatorów zamiary, Tak wsadził tutaj, 
jak i w illnycll IIliastaclJ, do dozorn szpira]lIego każdor<Jzo
wego burll1istrza, który, czasallli, jak [() poniżej wykażelllY, 
lIslIwaj<\e Ila bok dawllQ opickt; i nadzór probo.zcza i pa
trOlla, nic najkorzystniej funuuszalni szpitalnelIIi zawiado
wywal. Lecz nic na tenl koniec, jJol1li(,:dzy l'. H120 a H:i30 
stara się radca zielllial'lski (landrat) powiatu wrzesil'lskiego 

o przelallie wszelkich fUlIduszy szpitalnych - Miłoslawin 
i Zerkow<l, - \I"ogóle z całe~o powiatu, do W rześlli, ce
lelll założenia tam lIa cały powiat dOIlIlI dla dorycI! i bie
dllycll. Ks, LlcllllJil'ISki, proboszCl. tutejszy, jako i jellcralny 
hmsys[orz arcybiskupi w l'ozll<1lliu stanowczo odrzucili tell 
projekt, bo wykonallic jego sprzeciwiałoby sil; illtencyo)D 
fundatorów, uprzywilejo\V,I!o!ly biednych i chorych Wrl-C-

~;ni kosztem całego powiatu, a co lIajw<lżniejsza. odd,dobY 
instYtllcYQ katoliclq i liOściclll'l. z świntyni,lllli parafi,dne
mi w nierozerwalnym stoj,lC<l stosunku, w n;ce władZY 
świeckiej. 
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Widząc niewykonalność swego zamachu, zamilkł rad
ca ziemial'lski. 

Dnia 12 września 11349 wydali konsystorz jeneralny 
a.-cybiskupi rządcom parafii okólnik, w którym tymże do
I:osi, że ze strony rządu i ze strony wladzy duchownej "wy
znaczeni zostali komisarze do wyśledzenia, których instytu
low duchownych i katolickich szpitali majątki pod zarz,j~ 

<km bezpośrednim, lub pośrednim wladz cywilnych się 
znajdują, a w tym celu, "by nam majątki te stósownie do 
p; zepisów konstytucyi kraju, pod nasz zarząd i dozór wy
Gane zostaly". - "Co do śpitali, J. X. Rządzca w wyka
lie zapisze i na to ile możności dowody dolączy, że były 
początkowo parochialne, lub katolickie; czyli przy ich za
rządzie J, X, Rządzca ma jaki udzial i kiedy i jla czego 
IJ:"zeszly pod zarząd i dozór wladz cywilnych," 

Na rozporz,juzenie to odpowiada ks, prob. TuIodziec
Li d. j L maj,l 1850 r. wykazując najpierw następujący ma
j'ltek szpitalny: a) rozmaite role 96 talarów, 25 srebrni
KOw i sześć fenygów (czyli 290 mk. i 55 fen.) rocznego do
lhodu ojrzucaj,jce, b) listów zastawnych w kwocie 1050 tal. 
(czyli 3150 mk.) c) oznaczone figurą św. WawrzYlka (gdzie 
dziś kamie!') przed wikaryjką) miejsce szpitalne. 

Dalej udowadnia ks. Tulodziecki, iż role szpitalne 
w księgach miejskich zawsze jako role kościelne prowa
dwnemi byly, że nawet dom szpitalny za dom kościelny 

byl uważanym, bo go ks, prob. Malecki, gdy się waliI, ro
zebrać kazali i zwiezione mu z niego lIa podwórze drzewo 
sjJ'llil. Że instylucya szpitala była kościelną i ta świadczy 
okoliczność, że po rozebraniu domu szpitalnego szpitalni
ków do domu, dla ks. altarzysty przeznaczonego przesie
dlono. 

Do powyższego, podług ułożonego przez jeneralny 
konsystorz arcybiskupi formularza wygotowanego skryptu 
dołączy I ks. Tulodziecki jeszcze pismo, udowadniające do
bitnie, że tutejszy szpital jest czysto .kościelną instytucyą 

<lla calej parafii n',jlos/awskiej, a nie dla samego tylko mia
sta, Dowody zaś swe dzieli J) na dowody piśmienne, 2) na 
~\Viauect\Va żyj<jcych osób (pani starościny MielżYllskiej 
;; Iwna i naj starszego obywatela Miloslawia Kaspra Sob
kiewieza), 3) na dowody z obowiązków i powinności, ja-

21* 

"" . . 
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kie na beneficyatach szpitalnych ciążą (śpiewanie Różai'l

ców św., kalkowanie organ, zamiatanie kościoła, chędoż e
lIie i czyszczenie kościclnych sprzętów, noszcnic torby ue
kanalnej z okólnikallli i illlle1l1i pismami od w/adzy), i 4) na 
iuoe pomniejsze dowody. 

Dllia 18 paźlf:.::ierllika 1850 podaje ks. Tulodziecki jC
lleralnelllU konsystorzowi arcylJiskupielllU jako dalszy do
'vóll, ,że tutejszy szpital lJyl lnstytucY'l kościelllą, UO calej 
p,iraiii Jla/cż,lcą i tę okolicZIlOS(, że wlatacll 100.3 do 1ti05 
",,'ililiclliu szpitala lir. Miclżl 'lyski, jako patron kosciola, 

-'ii .' więc i szpitala, procesował się z 13rollicwski1l1, uzieuzi-
- '(;Cni l'a1czYlla u ląkę przy palczYl'Iskiej granicy. 
(,;:;' .' , Unia 2 gr~ldllia !ti5lJ przesIal konsystorz jeneralny ar

cylJiskupi ks. prob. Tlllouzieckielllll dekrcŁ kl'ól. rc~elll;yi 

\V POZllillliu w sprawie szpitala, Ilastępllj,\Ccj treści: "Szpi
talamiloslawskiego Ide lllOżelllY llZlla( Za koście]lI,\ iTlsty
wcyę. JednostronllYciJ protokólów wizytacyjnych lIie rllO
;;LllIY llWa'l.a( ~, a doklllllCllty, N,lwet zaś w tychże (J 777) 
s;oi wyraźllic, że s/,pita\ z\Juuowa! obywatel Jarzilbek, 
a więc lIic przc/. kości(JI' by! wyst<\wionYln. Także co UO 
r6! szpitalllycil lIie 111.1 uowol!()W, ż.ehy je kosciół dal szpi
ttlO\\! i. IJrzeciwnie pOC!IOU~.;\ olle prawt!O!l{)(!DllIIic l, daro
wizn prywatnyclI. Je się I,aś kościól opickow,Ii szpitalem, 

t,; ztąd poc!Jouzi, że dawniej P;ll'lstwO lIad zaldauallli szkól
I;~mi i uobroczYllllClni opieki lIie rozci,\h(alo, a wit;c kościół 
tl; zauanie spelllia( rIlusiał. Lreszt;l jest też pewnikielll, że 
ue! r. J 77U ma!,(istrat llli!os!awski role szpital liC wydzicrża

\\';,a!, a OUllOŚlIe pielliiluze wplywaly do !lo!:lczonej Z l,as1\ 
kCIlIunalną kasy szpitalnej. Od czas\! ponownc!,(o zajęcia 
(\Viederbesilznalllllc) prowincyi zawsze reg-eneya zatwier
d~,al;.1 cŁa ty s~.pitala, a kolcgiulll kościelne nie o[JollowidO 
pl ~.eciw telnU. Kościół tylko tylc IIlial z szpit<llern styczno
ści, żc każdorazowy proboszcz jako c/,lDnek w jego dozo
rzc zasiada!. li} to bnrmistrz by! zawsze prezesem dozoru, 
If!nycli, przcz l1l<lgistrat proponowanych członków, za-
t\\ ierdzała I'cgencya, a wi<;c oni z jej Jloleceni<l działali. :Ze 
dotąd tylko katolicy odiJier,lli /. szpitala wsparcie. nie 
swi<ldczy to bynajlllnicj () kośeiclnYIl1 !cg-óż chamlderze. 
I,;)tolicy niulluowali szpital, LI wi<;;c też k~t!olicy pobierali 
z nie!,(o zapomogi . 



325 

Poszczeg-ólne dowody ks. Tułodzieckiego zbija regcn
cya pojedyrlczo. Czy trafIlie. J'2CCZ illna. KOlkzy zaś lllniej 
więcej lIastępująco: ,. .... ponieważ uprawnienia kościoła, 

odnośllie wladz kościelnyc.h do zar:qdu i dozorowania ma
j'likll szpitalnego wykazać nie lrIoY.e. takowe na te urzędy, 
które prawnie starnniem sit: obiednycll zajlllowJć się po
winny, (Armenpfleire Zll besorgen Ilnben) przejść musi. 

Pozn,1I1, c!. 7. listopada 1850. 

Król. regellcyn. Wydział din sprnw wewnętrznych. 

(pod P.) v. Wnldow. 

Dla scharakteryzowania d\l(:lla tego rozporz:ldzellin, 
j('dllO tylko przytoczYlllY zdanie i to \V oryginalnclll brzmie
niu: "Uie jueJischell Eillwohller Iwhell hishel' lIoch nie auf 

Palac w Wlnl1og6rze (rozebrany.) 

dic StiitulJgell fuer Christen AIISprllc11 gelllacllt. docll ist es 
Absicht der st:lcdtiscllcn 13elJOerJcn, illllell Vortlleile dal ,.HIS 

/.uzllwcnJell. J)as Ictzterc gilt ;ILI~I! iłl lletrcii Jcr eV<llIgc
LsclIen tilł\vohncr. WCIIII glcich es dahillgcstcllt bleibell 
lIlIISS, ob dieselJ niclit cill gcgrLlencleter Allspru.:ll dar<:uf 
złlsteht, cia die jetzige katltolisclte Kirclle ZII Milosl"", <ln
zciglicli urspruellglicli eille evall~el i S t.: 11 e ~ewesetl, und detl 
hotcstantcll crst bei dCII Verfolgllllg"ctI Jcrsclbell iłł1 P:;-tell 
.!ahrliundert cntrissen worden ist." (!!!) . 

Historya, r~o~u dzit;ki, nic tu tlie wic o "Verfolgutlgen 
der Protestanteu", ani o "entrissen." 
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I(s. Tulodziecki . postanowił wspólnie z resztą człon

ków dozoru szpitalnego, z \vyjątkiem, rOZllmie się burmi
strza, bronić kościelnego charakteru szpitala tutejszego. 
Dlugo zwłóczy się sprawa, zwłaszcza. że jeden z czlonków 
dozoru do wód wyjechał. aż wreszcie d. 15 września 1865 
gorliwy . kaplan kilka arkuszy długi, znakomicie siormuło

wany i "lIa faktach zredagował elaborat. \V którym punkt 
po punkcie twierdzenia regencyi zbijil i ud owadnia, że szpi
t~ 1 tutejszy rzeczywiście byl kościeln<) instytucy<). W ela
beraci e tym drastyczne wyrażenia "Verfolgungen der Pro
Łestanten " etc. zaslużon<) znalazly odprawc. 'Równocześnie 
też wytkn<)ł ks . Tułodziecki rozmaite nieporządki. jakie 
przy świeckiem w dozorze szpit;Jlnym zwierzchnictwie 
w administr;Jcyi majqtku szpitalnego zachodz<) . 

r jak się kOlkzy spmwa? 
Dnia 2 lipca 1868 odpowiada król. regencya. wydział 

spraw wewnętrznych (podp. \Vegner). że nie ma powodu. 
do ponownego roztrzqsania pytania. czy kościelną, czy 
świecką jest szpital milosławski instytucyą, ponieważ daw
uiejsze badania wykazały. że miejskim jest zakładem . Nie 
podlega przeto nadzorowi ;Jrcybiskupiego konsystorza, ale 
regencyi. Co do nieporządków polecono, by landrat Feige 
wytoczył śledztwo. 

Wyjaśniwszy uksztaaow"anie się stosunku szpitala do 
władz, kilku słowami jego działalność, jego spełnianie wła
-'ciwego zadania opisać nam wypada. 

Pierwotnie znajdowali. jak to wyżej wykazano, bie
dni schronienie w szpitalnym budynku. Dochody znś z roli 
i procenta od knpitalów. jako i krowy, żeJaznemi zwane. 
s!liżyły na ich utrzymanie. Gdy jednakże zawaleniem siG 
grożący budynek szpitalny zniesiono i gdy nastcpnie doTl1 
nłtnrzysty na wikaryat przebudowano. widzieli się biedni 
s/ pitalni zmuszonymi szukać sobie po mieście komornego. 
co im bardzo wSPol11niany dochód z ról itd . uszczuplałO. 
O zniesieniu , a raczej upadku domu szpitalnego dwie \V ak
tach, częściowo z sobą sprzeczne. znajdujemy w ersye. 

Najpierw pisze ks. Tułodziecki w swym dla konsysto
rza jeneralnego arcybiskupiego wygotowanym .. Wykazie 
majątku katolickich instytutów duchownych i szpitali w pa
rafii miłosławskiej" z d. 16. stycznia 18.50 r. co następuje: 
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"Według świadectwa najstnrszego z obywateli tutej
szych, bo okolo 90 lat liczijcego, a dziś jeszcze żyjącego, 
K<lspr<l Sohkicwicza, dom ten. jako już z<lpadający się, na 
rozkaz ks. Mal,eckiego. naówczesnego proboszcza Milo
sławskiego rozebr<lno, a drze\vo zell Ila podwórze probosz
c7.owskie zwieziono. gdzie je też i zużyto; ówczasowycli 
zaś mieszkańców szpit<llnycli przeniesiono do domu nale
ż'lcego do Altaryi Sw, Trójcy, czyli Bractw8 literackief!:o. 
n<lprzeciwko wielkich drzwi fnrnego kości ob stojącego. 

gdzie byl wl;)śnie w owym cZ<lsic ostatni. ile dociec można. 
heneficyńt rzeczonej alt<lryi ks. Pawel T(ortelewski um8rl. 
Później zamieniono ten dom na istniejijcy dziś jeszcze dom 
ella wikarYllsz8. który jest wlasnościa probostwn tutejsze
go, a lIhog-im. na funduszu szpitalnym będacym. wyznaczo
no wsparcie w gotowiznie." 

Dnia 2.') marca ISSO koml1nikuie ks, TlIlodziecki kon
systor7.0wi pomięclzy innemi: 

.. 3. Dom szpitalny. iuż d7iś nie istnieiilcy. stal na pla
Ul kościelnym , a \rei" ra rozkn ,ame'TO tylk() nrf,hoszcza 
)186\\'czasowc(Yo ks. M a teckiep-'o zost;1lia k() (Yroh cv nD:1d
kiem rozebr:Jl1v. wvstawiono n:J ie(Y() mieiscll k<lOliczke 
7. ficrllrn św. WawrZ\'I1ca w dowód że rhc ten kościelnvm 
lwI i iest. O umieszczenie Z8<; J1;lÓWC7asowvcl1 micszkań" 
C0\V tezoż domn nie miasto . <lniic(Y() m;w;strrlt. ale nro
r'()S7.C7 mip.iscowv D()staral sil" . "'Y7n~czai~c ;m n;l mie
~cblJ1ii' ieden 7. domów lmsc:ielnvch . 7 no",vżs7.Ę'(Y() dnwo
dll ",vpada' ten ()czvwistv i i:1kn::li.stn .sznieiszv. f1 nr~w()

rnocnv wniosek. :i'e s7oit~1 tIJtris7V iest ist()tnv1l1 C7.Vst0 
l ()ścirlnvm instvtntem i lIiQ'óv non Z;1rZ;lnrl11 1(()mUT1;11nvch 
" 'hn7 miastil ni e hv1. .Tp.(y() snr;lw8l11i 7.;1r7;ln7r1! 7il\VS7.P 
r •. sn!.nv n()7Ór . 7t()Źr\l1V 7. krlto1il<ó",. i;lk() n:1rrlfi;ln knścinf::l 

tiltri.c:zeQ'n i 7. k8:i'cloczrsllr(Yn nmhOS7C7.a mlelSCOWf'(Y(): 
". n'lbtnich cI()niero (,7il .0 ;1(,". no ()klln;1 r V; nrn .skiei. kipdv 
r/~n J1;ld wS7rlkif'(y(I rnd7:ti" flln(l;lC\':1mi ; il1stvfl1cvami k(l_ 
<,' idnrmi {rtÓ\VllV J1;1cl7Ć\r o(lhif' IlI'7.VWł;1S7C7.V! . nl'7vd::ll1(1 
i l1dri,ozeml1 n()Z()1'()wi s7nif:1lnf'mn 7. r:1mieni;1 rzad\! człon
h\ '" ns()hif' ka7d()r7CSll('Q'n hl1I'111isf1'7;1 miriskje(Y(I 

Kr·,)I . 7.il( 1·f'(Y('nrv:JnnZI1;1(IS!<:J . onrlzi:11 rl1:J snril'" we
'''11('11'711\'('''. , ... sW\lm IIk;l7.i('. ,sznitalm"i tntf''i'szf'.mn f)()tac7e
tli" z kościołem odm8wiającym, z d, 7. listopada 1850 przed-
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stawia rzecz następująco. Rudynel< ~7.pitalny już za cza
sów Ks. Warszawskiego przez ówczesllego dziedzica dachu 
pozbawionym zostal i wkrótce potem się zapadł, tak, że .iuż 
go w r. 1815 nie by/o. 

Nie kierując się tu żadnelll uprzedzeniem, hezwarun
kowa przedstawienie sprawy przez ks. Tu/odzieckiego za 
zgodne z prawdą IIznnjemy. Ks. Tulodziecl<i badal rzecz na 
miejscu, przeslucliiwal ży.iącycll jeszcze skilsowanie bu

dynku pamiętnjących świadków i przytacza coloSć UZIlPct

niające szczegóły. 

Kapliczkę z figurą Ś. Wawrzyrlca, o której ks. Tulo
dziecki wspomina, przeniesiono nil poludniowo zachodni 
narożnik cmentarza kościelncgo, na mogiłę poleg/ych 
w r. 1848, a l1a miejscu downiejszego szpi tilln pozostawiono, 
ku oznilczeniu, że plac ten do kości o/a należy, postument 
tejże figury. 

Role szpitalne b~!hr [lierwotnie mieszczanom tutej
szym na trzeciznl; oddawane, czyli wydzierzawiane. ZnaczY 
to tyle, że dz,ierżnwca trzecią CZl;śĆ zboża. \V ogóle rolnego 
plodu, szpitalowi \II naturze, t. .i. tak, jak .ią sprzC1tnnt. ocl
dawnć musia!. późnie.i , ale }eszcze przed r. 1770 wydzier
żawiano te role na.iwil;cej dającemu zn gotówkę. 

O. :1 lipca lR4ó uwydatni<l.inc, 7.e szpital ma rocznie 
z dzierżawy ról 96 tal. 27 sbr. a z kuponów od Iislów Z~lsta
wnycli 36 tat. dochodu, prosi dozór regcncyą. by odtąd h~,lo 
wolno podwójnn liczhę sZ[litalników, t. j. z31l1 iast czterech 
ośmiu. utrzymywać. Ody im sil; bowiem będ z ie, jak się to 
w ostatnim czasie dzialo ,ptacić rocznie po 8 lal. 20 srb. to 
jeszcze wszystkie [lrocenta on listów z<1s tawnych i część 
dzierżawy będl1 mogły być kapitalizowane. 

O. 7 maja 1849 pisze do tutejszeg-o lIlagistr<1tu laliMat 
Raerensprung z \Vrześni, że k<1ndyd<1tów na członków do
zoru szpitalnego, w miejsce zmnr1ych cz!onków, wylliera 
mag-istrat wspólnie z dozorem szpilalnym i ich do zatwier
dzenia reg-encvi przedstawia. 

Dnia 25 ~:rześnin 1851 ponawia ks. Tl!łodziecki swe do 
magistratu wnioski o przyięcie więcei biednych na funduSZ 
szpitalny i robi zar<lzem uwagę. że przy zhyt powolnej ma: 
gistrafu w tym kierunku dzialalności, umierają proponowani 
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do szpitalu kalldydaci, nim lIchwaln co do ich przyjęcia za
padnic. 

A co na to magistrat? 

Pisze d. 17 październil<C! 1851 r. do radcy ziemiatl
ski ego. że dotąd proboszcz w naradach dozoru szpitalnego 
znwsze CZ~'IlJl.v l)I"nl udzinl. że .iedtwk po znpndnięcill IV re
gellcyi ucllwaly. iż szpital .iest IWt11ltnnln<1, n nie kościelną 
iJlstytllc~'ą. Ilie widzi (magist rnt) znprasz<l llia teR"oż probo
szczn do n<lrarly dozoru szpitalnego potrzeby . 

Lecz spiesznie, bo zar;)?, :?2 p!)ź dziernika 18S! r. naka
zuje znally lallllr!)t BnereJlsprllng tllt e.iszemu zarządowi 

rnias!a, żeby i lIaclnl mie.i scowcR"o proboszcza za czlonka 
clowni szpit:1lJ1ego uznawał. 

Gdy IV r. 11'57 rachunki szpit:1lne za r. j 856 regencyi 
przcs!;lIlO. orzekIn wów ta wladza, że podlug § 56 ordynacyi 
dla miast z d. 30 1T1:1ja 18~3 r. nad z:lkladami komunalnemi. 
które swój wlasny maią zarz~ d . ma magistrat prawo nad
zoru. /)0 tal<icll zaś instytucyi nnleży szpital w Miloslawiu. 
a wit;c odbieranie od niego rachunków. regulowanie .iego 
etatów i ucl;delallic mu pokwitowania. clo kompetencyi ma
.L:istratu należy. 

\.V r. lR~0 tnial szpit~1 zap~su w kasie 1088 tal. 2.3 srb . 
. ') ien. Siedmill bicdllycll pobiera lo rocznie po 12 tal., a więc 
og-ó/em 84 tal. 

Dnia 7 Illtego 11'65 nadse1a Konsvstorz Jener<1lny 
Arcvhisklllli doręczo ne mu pr7.ez ks. Filipina Paizder~k;ego 
,. kongregacyi gos tyt'l skie .i 600 tal. w listach zastawnych. 

2~ tal. w liście rentowym, i 4 tal. 20 sbr. w książec7.ce oszczę
dności. Jest to z<1pis testarnentalny. ks. Kwapicha z lIoma
c/JOW;l na rzecz s7.pitalu tutejsi:cg-o z lem wszelako zastrze
żenicm. że z .kgo odsetek kreWili jego. Franciszka S,1bie
eltowsk;1 i Frallcis7.ek Sobiecltowski kor7.vstać majn. Po ich 
zaś śmierci kapital ten be7.warllnkow~ ma 'być szpitalu 
własnością. 

Na IIczytliotl~ d. 10 tnąia IRG2 r. przy re\Viz~'i rachun
ków za T. 1860 uwagę downl si:pi(:1lrleg-o. że celem popra
wienia stnnu dochod(nv. bsC; szpitalną od mie.iskie.i ocllLl
cz~rć i pod n:1dzór Kons~rstorza Jeneralnego ArcybiSkupiego 
oclcl<1Ć n:1Jeży, odpowiado dopiero d. 27 listopacla 1865 r. 
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Król. regencya w Poznaniu, wydział spraw wewm;trZllyclI 
(podp. von Seltzer) po długim wstępie znów ll:1stępująco: 

1) szpital nie jest instytucy,\ kościeln'l . ale stoi pod 
z:1rz<jdclll 1Tl:1g-istrału, 

2) dozór zajmuje się szczególow~'1ll z:1rządelll mająt
ku szpit;lIllego, utrzy lllu.ie porządek w szpit:1lu, przedsta
wia blndydatów na szpitalników. dba wogóle, gdzie s i ę tyl
ko sposohność nadarz~', 0 szpit:1la dobro. Za bezpieczne 
umieszczenie knpiła/ów szpitnlJlych jest wszelako lI;agi
strat odpopwiedziCllnym. Jego też rzeczą jest star,lIlie się 

(\ to, uy kapit.ally· \\' kasie bezczYIlnic nie lei,a/,I'. O W;)żl1~'ch 
zajściach ma Inil ~is trat natvcllmiast regencyij powiadomić . 

l'\~tomi;)st nie potrzebnje już magistrat donosić regencyi 
o przyjGciu nowych szpitalnil(ów, alho o wykluczeniu sta
rycIJ. uo dccyzy<] w tYIl1 wzg-Ięc1zie regencY,l magistratowi 
o,ldaje. 

3) Dozór szpital" sldada się: 
a) z każdorazowego burmistrza Illitoslawskiego, Idóry 

dozorow i przewodniczy, jego pisaniny zalatwia i ta
kowe przechowuje, 

b) z każdor;lzowegO proboszcza mi/oslawskiego, 

c) z dwócll mieszczall, wyzn;lni;l katolickiego, któryclI. 
po wysluchaniu zdania proboszcz::!, magistr<tt dr, za
twierdzenia nam przedstawi. MlIsz<] to zaś znacze
nie l1lajijcy być obywatele i nie mnj4 mieć jednostron
nych, odrcbnych na sprawy szpitalne J)ogl<]d6w. Gdy
by się obzata potrzeba miallO\vallia trzeciego ez/oll
ka dozoru, ma~istr;lt !lam iij przed/oży . 

4) Przed b'l.d~'m pierwszym kwietnia przed/oży ka
rnelarz dozorowi przesz/oroczny rachunek kasowY 
z wszystkiellli dowodall1i. K;lżc1a POZYCY;I przychodu i roZ
chodu i każda zaległość Il1USZij być usprawiedliwione. Do
zór ściśle rewiduje i sprawdza racllunki i kwity i prze
syfa takow e z oclllośnemi spisa.nemi uwagami przed 15. 
czerwca magistratowi. który je znów z swemi uwagami 
radzie llIiejskiej do udzielenia pokwitowania przedldGda, 

5) Rada lIlieiska lIIusi siG przed I. paździcl'llikiem z ra
chunkallli szpitalIlerni zabtwić, [H)CZenl je sic ,iakoby CZl;ŚĆ 
rachunków lIliejskich przechowuje. 
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6) Gdyby siG znaczne okazal~' zaległości. to musi 
o tem magistrat radcę ziemim'lskiego zawiadomić. 

Gdyby się jakie zmiany powyższych prze[lisów oka
z;lly potrzebnemi, to tylko regencya poczynićby je mogla. 

Na krótki, [lrzeto uwagę dozoru szpitalnego z d. 10. 
maja 1862 przyszla długa regencyi odpowiedź. Odpowiedź 

li! na tyclJ samyci! opiera ~ię z~qdadl. co dekret regencyi 
7 d. 7. listop'ada 1850 r .. ale ~zczegółowo t<lkże stanowisko 
lIIagistr<ltu. ks. proboszcza i czlonków dozoru do s7.pitala 
przepisuje i inne czynniki. jak radę mieiską , do zarz<ldu 
szpitala wpro",aclzn. din C7.ego .in w streszczeniu przyto
czyliśmy. 

Dnia 26. stycznia 1866 oświadcza dozór. że przy 
swe m dostntecznie udowodnionem twierdzeniu. iż szpital 
jest kościelną ins!ytucyą pozostajnc. zażalenie przeciw de
ki'C!owi rcgcncyi do nnc7.elnego [lre7.esa, odnośnie do mi
n;sten'um wnies:ic. a gdyby mu ani tamże nie przyznano 
s IlIszności. tnkowej nn drodze sndowej poszukiw-<lć będzie. 

Prnwd" jest. że burmistrz każdorazowy [lrzewodniczyl tu 
w posiedzeniach dozoru. ale żadnej z dozorem nie mial 
styczności magistrat, a tem mniej radą miejskn. Nigdy 
ki- nie mial pod sobn knsy szpif1alnej kamehtrz miejski jako 
bmelarz. ale zawiadowywal nin !ylko. inko wybrany przez 
clczór szpitalny. szpiłnlny kasyer. 

Maii)!ek szpitalny wynosi!1 tu w r. 1864, obok ról. 1<lJ(.i 
i og-rodu 2142 tal. 27 srb. 1 fen. \V gotówce. 

Ś. p. Franciszka z Wilkxyckich l1rabinn Mielżyt'lska 
7. ~ pisala. za [loprzedniem porozumieniem się z swym daw
nie.i zmarłym mężem. Se\verynem hr. MielżYIJskim, testa

. Illentem z d. 20. maja l S73 na szpital w Miłoslawiu tysiąc 

talarów. ustnie następujące poda.i'1c warunki: 
I) karitalem tym zawsze tylko miejscowy proboszcz. 

a nie konsystorz, ,mi nie regellcya rozporządzać będzie. 
2) owe 1000 tala rów tak d!ugo maią się przez dodil\va

nie do nie.i odsetek powiększać, dopókihy za nie domu szpi
(;1]neQ"o wvbudować nie będ7.ię można . 

3) S7.pital ten m;) być narafialnym, a nie mie.iskim. 
'r ak dohrze więc w nim biedni z wsi. do p<lrafii miloslaw
sldei Il',lieżncych, .iak i z miasta. [lomieszczonymi w nim hyć 
mają. 
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Zarz<)c1 szpit<lia sldada siG z nast<;pllj<)cycll członków: 
J. Przewoullicz<)cYI11 z lIrz<;dll jest p. burmistrz Mal

kowski, 
Czlollkallli zwyczajllYll1i są: 

2. Ks. proboszcz I)og;d;u\ski. ;.;. p. W I~\dyslmv .I ezior
kowski i 4. p .. lózef Janowski. 

LicziJ<t sl,pitalllików i kwot<t wyclal\yc:1\ wsp<trć zl1lic
l:i;1 sic: corocZ1I ic. Sklacl I )ozoru jlozost;ljC zwykle tcn sam. 

Umyslllie obszer llie rozpisaliślI1Y się o stóslInkll Do
%() \'I I Szpitala do władzy uucllOwllej i świeckiej. by pokole
lIiO!\1 młodszym wykazać. jak icll ojcowie o sprawę bied-
11:\ ' CI\ w;licz'y'ć l11usieli. 

!/mcin'o Lilemtlj]v Ś. Tróh'.I'; oraz inne bractwa w kościele 
,~. ./a/ui!Ja. 

Przy kościele św .. ł;lkóha wyliczaliśmy ks. ks. Alta
r::ys t(J\I' i wspo\llill,lIiśrIlY ~) bractw ie WlliehowziGcia N,d
św i<;tsz ej I\bryi PaliIIV. także hractwelll św. Trójcy. a zwY
kl e hractw'2111 liter;t!(l\v I:WaIlCIII. bli;i,e.i siG przeto takowe
lIlII prz,\'piltrzeć wypada. 

1.>,,10 to \V r. j()49, ki ed,\' ks. T ::""lsz l)cpiu s, czy li 
1 lewki'). prnl:oszcl. lIictrz;II\O\l'ski, zMilosławia pocl1o
d;;\cy. dOI'i(Js! ł(clls~' storzo\l'i Arcy/)isk llpiclllll w P:)z\lalliu. 
Ż , IV Miłcs/;twill istnieje świeckie br; lctwo (f ratcrnit<ts 
s:leclIl" rillll\ LIiccmlIn) Wniel>:;wzi'cci;l N"jśw i<;tsl/:: j M;\ryi 
I' ;U \II Y, orli hr<lcl'wo litcr:llÓ,v. ,tle że lIic lila <lIIi \V!lasn::~o 

LII<lr%a. alli J\ltarzysty. a ""liIlŻ Ila leli L:el coś fIlIIduszy. 
Na wyrażrlll<\ w tym Idenlllku prośb<:. z<ttwieruza to 

!Tact\\'o ks. Jan Br;lIlecki. Arcliidy;\koll (1ozn;\I'\ski, schola
styk warszawski. k:inllllik g-nieźnie\'\ski iru .. a sekretarz !<S. 
i-. rcybisku P;I Alldrzcj;\ de Szóldry Szólclrskieg-o. Ks. Br~

\;cc:ki zatw ierd za d;ilej dochody z darowizn l1\ieszczan na 
r zec% ks. Altarzysty w(1lyw;lince. a mi;lnowicic procent ro
C /' IIV \V kwocie 2fl zlotych od k<lIJita/1I przez J(cgint; 010-
\"il·\slq. Żrlllt; Wojciccll<l chil'llrga Inilosławskic,.;o. za tegói 
PI zyz\VllleniclI\. na 4 kw;\ !'t , H': I 1 zicllli \II r. lóĄR I.apisan:\; 
[;;:Icj (l zlulvcli roCi'.IICV;O procelItlI od SIIII\y 100 zlotycll. 

') Ks. Lkpius podod7.il z siarej. poczciwej rniloslawsl,iej rodzin)'· 
Je~o RIllellat6w spotykalllY tu już w XVI. stuleciu. 
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Drzez mieszczallill;] Seb,lstyana Rełka wtym S3111ylll CZ<1-

~ie lIa domku, l,-\czce i sadzie przy NadDIIIl:j II liC}' zabezpie
czonego; llalej llarowiznę lIa ten cel przez Łukasza Ciórskie
g,1 dornl<ll i darowizny ks. J)epskiego. Ks. A rchilly ,Ikoll lle
k!'etuje erekcYćl olt<nza brackiego. odllawa ks. Uepskielllu. 
jdko gIlównemu fundatorowi, prawo prezelltow,mia księd za 
,!:tarzysty; DO śmierci zaś tego ks. Dcpskicgo Drezeuta ma 
być IlrzywiJejem starszY7.n~' bractwa. \V kOlku zaś pr ze
p,~uje wladza ducllOwna. co się ma stać z tq illndacj' <\. gdy
l." Miloslaw ZIlÓW się w ręce lIiekatolików dostał. I)oku
Inellt erekcyjny podpisali: ks. kallollik Feliks Mietlicki 
(prawdopoLiobllie także Jlliloslawskie dZiecko), ks. Maciej 

Kośdó/ katolicki w Winnog6rze. 

a Zgierz, wicedziekan poznai'Jski, ks. Jan Rcgulus, kleryk. 
<1,:1\0 sekret;]rz, a Jan W;]lewicz i inni, jako świadko\\'i;;. 

O bractwie literatów czvtaJl1y \\' r. 1784 \V rJrolokólc 
Wizytacyjnym ks. I(s<lwr-regn hr. lIa Wcrbnie Rydzyi'lskie
!!:(" arcybiskupa JJiloJlolit~II'Jskie~o, sufragana pOZlloJ'lskicg;o. 
że by lo przywi<\wllern do oltar:w św. Trójcy . Altorz.\'st<j 
I'yl wówczas ks. Pa\vel Kortelewski. Używał 011 domku 
PIZY kościele o jednym kOJllinie, sypialni i dwóch izbach, 
clJicwy, przez ks. Kortelewskiego zbllc!o\\';]ne, w średnim 

lnajdo\\/aly się stallie. Dalej Jlależy do altaryi elom o t!WÓCll 
kUJlIin<lt.:IJ przy 1l1iekucliacli miejskich, w bliskości drogi na 
1\1aciejewo. W domu tYI1l ll1ieszkają kornornicy . Altarya 
p, sialla J200 złotych, przez ks. Dorszewskiego na dobrach 



334 

miloslawskich ulokowanych i kapitaly w erekcyi wyszcze
gólnionc. Jako relikwią mieści w sobie bracki ołtarz św. 
'j rÓjcy, na którym się obraz Wniebowzięcia Najświ<;tszej 

N\aryi zJlaiduje, odrobinę z drzewa św. Krzyża. 

Bractwo literatów nie zaWSł.e wszelako miało szczę-
. ~cie posiadania na swem czele księdza altarzysty, bo choć 
tenże równocześnie obowiązki wikaryusza sprawował i te
góż wynagrodzenie pobieral, to jednak dochody jego lal( 
by!y szczuple, że rzadko który z księży długo na tem sta
Ilowisku pozostał. 

Prawo prezentowania altarzysty [JJzclał z czasem, 
I:iewiadomo dla czego, Konsystorz Arcybiskupi ze starszy
zny bractwa lIarnagistrat. Może chciała \V ten sposób, 
\; !adza kościelna miasto za odebranie mu prawa prezeJ1W
\~ ania prebendarza odszkodować. O pol<:jczeniu rnaj<:jtlw 
hactwa literackiego z majątkiem probostwa, obszerniej 
'.; artykuliku o kościele św. Pawła piszemy. 

Obok bractwa literatów istnial.Q tu jeszcze, jak to pro
tokół z odbytych przez ks. Archidyakona Kaczkowskiego 
\\' r. 1737 odwiedzin tutejszego kościoła udowadnia, Brac
two św. f(ożar'Ica, w r. 1614 założone, a do wielkiego olra
[la przywiązane. 

Także do ołtarza ŚŚ. Aniołów Stróżów przył<:jcZQne 

bylo tej samej nazwy co ołtarz, bractwo. 

Wreszcie wszystkie cechy rzclllieślllicze były zara
Zt:l11 bractwami kościelnemi. Każdy prawie z niell miał swój 
cltarz, czem się niezwykle tu wielka liczba oJtarzy tlóma
c~y, i pellni! przy swoim oltarzu s!użbę kościelną, n. p. za
pnia! i gasił z wlasn:ej kasy sprawiane ś\viece itd. Czynno~ 
śd te należały do obowiązków mlodszej w cechu braci, 
a spełniać je także musieli należący do ceelrów akatoJicy, 
co zupełnie było ~Iuszną i naturniną, bo clrrześcianie akn
to lic y, nic rnai<:jc własnego kościoła, uciekali się pod opie-,' 
hę kościoła katolickiego, który ich chrzcił, śluby im dawal 
I na katolickim cmentarzu ich nieboszczyków chował·. Ce
c.hy i nieodłączalne od nich bractwa rzemieślnicze nosilY 
tu na sobie j(i,1tolicki charakter - z wyj<:jtkiem z samych 
zydów w 18-em i )IJ-em stuleciu składającego si<; cedrU 
kI awicckicgo. 
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Wspomniane wyzeJ Bractwo św. Różal'lca zamieniło 

SIG z czasem w tutejszej parafii na 13ractwo 2ywego Ró
Z;:(IG1, liczrtce .12 kółek różalkowych po '15 członków. Brac
two ŚŚ. AlIiołów Stróżów, przylączone do oHarza ŚŚ. Anio
łów Stróżów z czasem upadlo. Niewiadorno tylko, czy 
wpierw odnośny ołtarz, czy też Bractwo istnieć prpzesta
lo. Dziś już nie ma żadnych po nich śladów. 

Założone okolo l'. I tl52 Bractwo, a raczej Kościelne 

') owarzystwo Wstrzemięźliwości liczy obecnie 480 
cz!ollków. 

Bractwo Matek Chrześcia(lskich z l'. 1891 składa się 

z 127 członkili. 

I)obroczynne Towarzystwo s. Wincentego a Palllo 
l;bcjmuje 18 członkiI1. 

l:haclwo Wlościa(lskie nie jest Bractwem Kościelnem 
\\' ~\.::słel11 tego słowa znaczeniu, ,ile ma jeszcze do asysty 
\\ laslIc światlo ; Aia, I1ćI chorrtgiew z s. Izydorem, oraczem, 
rC':llików Patronem. 

Dziedzice MiloslalVio. 

I. MiloslolVscy-Ko/y, herbu Doliwa. Jednakże nazwa 
.. Miłosławskicll" oznaczała tylko dziedziców Miłosławiil, nie 
była więc nazwiskiem w ścisłem tego słowa znaczeniu. \Vy
r<]Z .. Milosławski" był tylko przymiotnikiem od miasta Mi
I<,~ławia pochodzrtcym. l dziś lud powszechnie właściciela 
dóhr miłosławskich "dziedzicem rniłoslawskim", albo ,.hra
bi,! miłosławskim" nazywa, 

/)0 jakiej rodziny, do jakiego herbu zilliczyćby można 
pierwszego, doklllllentern stwierdzonego, właściciela Miro
slawia, I>io/TU, odnośIle źródło dziejowe nie podaje żndne.\ 
wskazówki. Król Władysław tokietek, nada.iąc w Pyzdrach 
w roku 1314 temuż miastu, za okazallą mu wierność i wy
Świadczone przysługi, na własność wsie J-cataje, jakąś nie
Zl1anrt dziś "Tliulcyą", Pietrzyk owo i Cieśle, pomiędzy in
nenIi Piotra; dziedzica Miloslawia (Petro herede de MylosIa
ve) za świadka powo.łal. 

') Oddrukowany pod No. 971 w Koddsie dyplomatycznym \I?ielko
robk m, w 31Ch,WI m prh,lwow}OI w P02naniu znajdujący się dokument 
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Ten sam Piolr, dziedzic miloslawski, służy znów Vi ro
h 131S Wlauysl<1wowi Łokietkowi za świadka przy spiSY
waniu dokult1entu darowi z"y Swii{Czyna nil rzecz kloS/.to rll 
w LlIbi"iu, nosi już tli przecież tytul "Ilrabia Piotr z Milo
sławia", czyli "comcs Pctrus clc Miloslave".") 

I)rugim, także dokulllent.em uwiecznionYJ1l,") a ztw1 
"am zwanyJll dziedzicem Miloslawia, byl w 1. J375 fili/) Ko/, 
herbu f)olilVa. 

W rok l! 1375, d. 25. czerwca, stara się \V O"id"ie 
IJrzed TUJIlistawcJll, sędz ii} kaliskim, "szlaclletny milż .... czyli 
szla clicie) pan filip z Milo-slawia, kasztelaJl krz'ywi(lski 
o przysądzenie mu, jako i synOl!1 DO bracie jego Marku Mal'
cussiJl), kasztelnJlie, Piotrowi i Januszowi Kotowicz()JII , czy li 
SYJlOJlI Kob], części Wrqbczylla. 

Wyuawca koucl\SII dyplomatycznego wielkopolskicg'O 
il:ne [II objawiiI zdilnie. bo nazwę "Koto",iez" IV przypisku 
pod dokul11entel11 Nr. J722 następuj,lco objaśnia: "KOtllOwicz 
de Kntowo; (osada znikła nad rz. W;Ht<1 w pohliżu m. l.~dJiC
n~yśl, a któr~1 dala przyuolllcl< nicldórYIJ1 członkom rollu 00-
liwów"). 

To saJl10 twierdzi <lutor rozprawy "Wspólności rouo\Vc, 
t worzenie się Ilerbów i nazwisk falllilijnycll w Polscc"'). 
Obie te prace z pod pióra jednego i tego samego \\'ypłyrH,:ly 

,lUtora. ś. p. pnlkowliika Zakrzewskiego. 
Gdyby jednak l(oto\Vo dało przydornek, czyli lJ<IZIV<; 

swym właścicieloJll, toby, takowa IV ówczesnym polsl\irn .i<;
zyku kOllicc7.flic Kotowski lll"zlllicć bY/ii powinlia. I(otowicz 
zaś oznaczal wówczas i OZll,Il;Za uziś syml Kota. Twierdze
nie to popieril nas tępujilcy zaraz, pod Nr. 1723 w koueksie 
dyplolJ1ntycZl1YIl1 wielkopolskim LI Dl ieszclOny doku n lent. 
Cuy sprnwa z dnia 2S czcrwco 1.175 r. zoraz llaza.illtrz po
wtórnic przed SątlC1I1 gllicŻllidlSkil11 była rozsądzan~l. piotr 
i .JanllS'l" bralilIlkowie Filipa z Miloslawia, są .iuż wyraźJlie 

!< 0(;1111 i nazywani. 
TOll1ista\\', sęclziil bliski, \V d. 25. czcrwc,1 wywołvwal 

ich .inko Il1lokosów, SyllÓ\\' Kota Kotowiczal11i, a starosta 

') To 5"mo żródlo No 100:1 
'l To samo irridlo No. 1722. 
') Roczniki Towarzystwa Przyjaciól N;lUk Poznat"lskiego. rom IX. 

PoznalI 1876. 
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~(,:dziw()i "Sandivogius" d. 26. czerwca wywoluje ich naz
\'.' iskicllI ojca: Kot. 

.Jeślihy n3zwa nilodziCl'lców Kotowicze nie od Koto
\\';1 pocllOl]zila , telTl IIlnie.i późllie.isz<t Tlazwę ich Koty od n<l
Z"';IIII.:.i wsi wVII'odzić rnożlw. Odyby wreszcie Piotr i Ja
nusz z KolOI"" pochodzili, toby ich w wSPol11nlanych doku
Illlutaell lacil'lskicll .,de Kolowo", jak przy Filipie "de Milo
sl:lw", pisallo. W żadnym wogóle z ówczesnych łaciliskiell 

doklllnentów nie widzimy polskiIII, od lIla.i<ttku jlOcllOdZ<iCYIII 
IJrzYlniotnikiem ol.naczonego dziedzica, Jecz z3wsze, co 
rzeC!. n<Ltllr;tlll<L, przyilllel\ "de", np. de Miloslaw itd. Tru
dno wi~c przypuścić, byśmy prz~' KotacIJ, z \\'yj<ttkielll mie
li do CZ"}lienia. Nic lTIamy też wcale na to dowodu, że Koto
wicze czyli Koty, jakieś Kotowo pod Zaniem:yślem posiadali. 
Z drugiei strony jest pewnikiem, że można rodzina Kotów, 
Iterbu noliwa, w owym czasie wiele bardzo majątków IV oko
liC\, Milosławia, 2erkowa i Nowego Miasta dziedziczył:l. 

Jeśli zaś filip z Milosławia czyli hrabi.a miłoslawski . 

miał braw, który się Kotem mianowal, (o i 0\1 (ak sal11() si<; 
1I;lzywa!. 

Wielkiej dale.i wagi .iest tu i (a okoliczność, że Koty 
b,'li Ilerbu Dol iwa, a len sam Iterb przysługiwał także fili
[)()wi z Milosławia. 

W roku 1390, a więc 15 Jat później, kupuje podlug 
ks. Lukaszcwicza") jakiś Filip Kot wspólnie z bratem Janu
szem Kotel11 z Biecltowa i z bratel11 Wincentym Kotem dobr:l 
żcri((lwsl<ie. Nic lI\ożna stanowczo twierdzić, że TO byr filip, 
dziedzic 1l1iloslawski, ale za tem przypuszczeniem wszclldc 
pl'zelllawiaj'l okoliczności . 

W r. 1392 S'l uziedzicami Milosławia trzej bracia: To-
11Iislaw, ~wi~>t()sła\\' i Mikołajli), herbu Doliwa, Koty. 

I hv c'> c I I drugicli sflotykamy (akże w r. 1398 \\' sądzie 

Rl'odzkinl IV PyzdracIJ. 
Mikołaju widzimy (amże .ieszcze w latach 1399 i 1400'). 

') Strażnica Ostrów i miasto Żerków p. Ks. M. W . .Łukaszewicza. 
Poznat'! 1891, SIr. l t2. 

i') Die .iiltesten grosspolnischen Grodbiicher. Band II. Heraus-
gegeben von J. v. Lekszycki, Kiiniglichcn A"rcbivar I. Klasse zu Posen. 
No. 230 i 235. 

') To samo ż'ód/o No. 875, 906, 917, 935 i 9ć1. 

22 
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Tak samo występuje jeszcze IV r. L 400 IV Pyze! r;lcil Tn
mislaw,S) 

W r. 1401 dzielą dobra Illiloslawskie Iniędzv siebie 
wspomniani wyżej Miko/nj i Świętosław") Miłosl<lwscy, czy
li Kotowie, 

Z powyższyclt notiltek wynika, iż od r, 1392 do 140() 
\L'/ącznie Milosław trzeclt mi'al dziedziców, a w r, 141H 
dwóch tylko, Tomislaw przeniósł si<; prawdopodobnie do 
ChwaJibogowa, o czem nas dokulJlent z r. 1432 ''') nastt;pll
j~cej treści poucza; 

Dobrogost Swidwn z Szamotuł, podkomorzy kaliski , 
a starosta wielkopolski r. 1432 polwierdi'.a d'arowiznę 8 grz. 
gr. szer. pragskiclt rocznego CI'.ynszlI, którij dawniej przc;
kazał Wielmożny (Stl'enulIs) Tomis/a\\' z Milos/awia 11;1 

rzecz kościoła ś . Jakóba w Miłoslawiu. na n;ce Bogllcllwala. 
plebana tegoż kościoła, zapislIj'lc wspolTllliany cZyllsz na wsi 
swej Chwalibogowie. Tomislaw zakll[}il także Pałczvn. 

Swiadkiem tego zapisu był tal<że filip z Mi/osławia. 

Ważnij wiadomość, świadczijc,\ także 

ó\vczesni dziedzice Mi/os/awia rzeczywiście 

skoro byli br8ćI11i itd. arcybiskupa Kola, 
r. J431). 

wyraźnie , że 

byli Kotanli, 
przynosi IWIlI 

W aktacli kapituły gnieźni61skiej czylnmy IJowielll: 

..... Et ibidem pro parte ipsius dni Archiepi ad assecura
lIonem dnorllm capitnli Onczll. de dictis reblIs restitllendis 
e;s et ecclesie 'ad prox. festum Pasclle presentata est littera 
cautionis facte per dnos AlbcrtullI de I)alllbno gerll1anlliTI. 
Nlilan de Miloslaw et Pliillil)UI11 de Nezarnisl Iwredes fratres 
ipsius dlli Arciliepi" ") (Vincellcij). 

Z powyższej wzmianki wynika ł<lł<że, że rzeczywiście 

Koty mieli, j;lł< [llllkoIVllik Zakri'.ewski orzek<1, lTIaj,llek IJod 
Zaniemyslelll, mieli Ni ezarnyśl. A może Kotowo by/o t,lIn 

S) To samo ir6d/o No, 918. 
' j Znajdujące się w państwowe m archiwum poznańskiem pyzdrskie 

akta grodzkie. 
lO) Archiwum konsystorskie w Poznaniu, Acta caus. d. a. 151 .l. 
") Acta Capitulorum Oneznensis, Poznaniellsis el Vladislal'iensis, 

1408-1530. cdidit B. Ulanowski.· Wydawnictwa Komisyi Akademii 
Umielętności w Krakowie, Nri 1683. 
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IHZC/. nich zało7,onVlll i od ich lIa zw iska nilz\\'ę bior<lcYIl1 fol-
1\" lrkienl. 

W r. 14 4,~ przedstawiają nam się ,iako dziedzice Milo
sławi,1 IJr;lei;1 rodzeni Mikołaj, Piolr i Marcin i bral ich stry
jeczlIl' filip. Z;1I1isul.'l olli zgodnie kapitule poznańskiej ~Izy
wie n dziesięć l"). 

W tYlIl salllYln roku trzej pierwsi dzieuzicc podzielo
II}cll dóbr mił~)sł;l\vskich, oraz R,usiborza, KOPilSZYC, Cho
clczy itu. przckazuj'ł ]1,\ szpital w Szall10tułilCh 20 grzywien 
rf,czIlCg'O, lIa św. Marcin płiltncgo czynszu. I::) 

IN tym też jeszcze roku Filip, Włilściciel części .I\1iło

slall ia i części Szal11ot uł , ,iako i współwłaściciel wsi Piqtko-
11';1, Ko/.uilca i Orzechowa, zabezpiecza l1a swym lllajątku 

wSJlolnlli,H1ylll już współwlnściciclom M ilosławi<l Mikołajo

wi, Piotrowi i Ma rcinowi J8 grzywien rocznego czynszu f i). 

Tenże Filip lin Miłosławiu, jnko i na wsiach Pi'ltkowie, 
!(OZU1JCII i Psarach współdziedzic, zabezpieczyl tegoż także 
roku wikarYlIszolll ko~icioła kated ralnego w Poznaniu 10 
grzywien r~)czTlego czynszu. (5) 

I wów przez hl! 20 nic o właścicielach Milosławia źró
dla nasze nic wspominają. 

\V r. 1465 Piotr Miłoslawski, Doliwczyk, a więc z Ko
tuw POCllOdz'lcy, zamienia z bratem swym Mikola.iem Mila
llell1 część własllości swej IV mieście Miłosławiu, na m,lIem 
()I"I,CclIÓ\v!<I.I, wielkiclIl Orzecliowie, KOZUUCLl, Piątkowit, na 
dOIlIII IV l)yzdr~ lch i na domu w Poznaniu, n3 wsi c Choc iczc. 
1~lIsilJórz. Kopaszyce i Psary. lO) 

W r. 141i.1 Marcin Milan Milosławski zobowięzu,ie się 

u ; l\vać Ila Boże Narouze'n ic 6 miar slodu, miary milosław
skie,i i 6 Iniar lI1'lki A~nicszcc, wdowie po Filipie I\~iłoslaw
sidli] i je,i c(lrcc Katarzynie, za odst'lpicnie części swyeh 
l'.' dolll'ac ll Illiło slawskich . ") 

") Znajdujące się w państwowe m archiwum poznańskiem pyzdrskie 
akta grodzkie. 

L') To samo żrÓdlo. 

Ul To samo źr6dło. 
U) To samo żr6d/o. 

lO) To samo ir6dlo. 
") To samo żr6dlo. 

22' 
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Ihożej \\szclilko skupi I scheuę, po stryicczllYlI1 hr,lcic 
swoim filipie, Mikołaj Mil,lll Miłostawski, bo Illusi,iI i:l ni ,( 
w r. IĄ(I,1 z:lpłacić Katarzynie i Elźhiccic, córl\Olll Ś. p. t·'ilip,l. 
po I (JDO grzywiel\. 

!)niil 27 kwietnia 1450 1". i dni,l I lipca 14<)() r. fllllgU.lC 
iVlacicj z MilosL\wia Kot jako świ<ldel, \I' k,lpitllllO gllicź)lie.l·l

skie.i, ,lic to "ue Mylosiaw" możc tylko jego pochodzcnie, 
a nie dziedzictwo oznacza. 

To jest ostatni;l wzmianka, jaką () Milosławskicll Ko
tach, herbu Doliwzl, w c!osfGllrlycll Ilalll iJktacli spotkal;śIl1Y· 

Co siG następnie z nimi stalo, niewiac!oll1o .. kśli nie wymarli. 
to od illnycll Inąi'ltków inne lI10że przybrali nazwiska. 

Czlonkiem tego rouu by/ sławny ks. arcybiskup Kot, 
r. 1413-1447. 

2. Górscy. 

Po Kotach przeszeuł Mi/osław na własność blisko. zda
je' się, z nimi spol<rcwllioIlC.i. a także 1J;l rdzo tIlożllej i wiel
kielll ZlliJczcnielll IV rzeczypospolite.i się ciesz,(cej rouziny 
Górskich, herbu tadzia. tlerb tell stal się tab.e Milosl:iwia 
Ir crbern. 

Pierwszym z rodu Górskich, który posiadał Milosław 
lub może tylko część .ic~o. był Piotl', knsztelarl nakielski, sta
rosta wschowski. w r. 1471 bowiem zrzeł\;lj'l się Adam i EI
;.bicUI, dzieci Piotra (Jfirslliego z Miloslllll'ill, sprzcc1allycll 
przez iclr o.ica \V 1". IĄ(J7 księdzll Winccntclllu Kotowi dóbr.') 

Syn owego Piotra, Wo.icicch, ka szte lan I(,;uzki, starosta 
wselrowski, ziJpisujc 1474 r. 8 i pól g-rzywien rOC'l.nego CZYli
SZlI wik;lryuSZO\1l kościo!a k;ltcdralncgo w POZllill1iu lIa mie
ście Mi/osławiu i wSiZlCIJ Stad,owcll. KozubclI, Oor/.yc<1cl l, 
Lipiu, I~lldkach i Orzcchowie.") 

Tr;t.ecin l na MiłoslaWll1 (j()rSklll1. z ł\lorYIl\ sic \I' r. 
1'":'44 \I' aktach grodzkich Jlyzdrskicll::) ::;J)otybIl1Y, jest Ma
~'iej Górski. qalOsta w~chO\vski. Z:llx:zpicCI.a 011 na swych 
dobrach wial10 żony Zofii z domu TOlllickic.i, a król Zyg
llIunt w tymże samym roku to zabezpicczenie zatwierdza. 

') Ks. Edward Kosicki, Kronika kościoła w D~bllie. 

') Akla grodzkie pyzdrskie. 
') W archiwum pańslll'owem w Poznaniu. 
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Ten sam Maciej Górski, stawając w r. 1568 przed urzę
dcm \\'ojtO\\'skim w Miłosklwiu, przepisu.ie Stanisławowi 

s"kiennikowi dom prz:y bramie pyzdrskicj,') a zaraz potem 
II!i,llluje szlachcica 5lallislaw,1 L<JskO\vskiego swym pełno

It:ocnikiem i zastępq w wszelkicl1 spra,vaell sądo\Vych.~) 
Plenipotent ten nie tJługo przecież urzędowal, bo już 

\\ r. 1570 Macicj CJórski, wódz (dux) i dziedzic (Ilaeres) na 
lVIiIosławiu na:waCZ<1 swym pełnoll1ocnikiem poddanego 
swego Stanisława Kowala, Taborem zwanego.G) 

Tego S,IIIICgO I·oku Maciej Górski. starosta wsclIow
sl,i. osobiście znów stawajqc przed sądem. wspomnianemu 
potJdaJlemu swemu, Taborowi, dom prly ulicy pyzdrskiej,') 
a szlachcicowi Kryszlofo\\'i Mikuszewskicmu stodołę przy 
sw. rawelskim stawie darowuje.S ) 

W rokll 157S była. nim SVI1 Mikołaj schedę po ojcu 
oLj'll. jakiś czas wdovia po :\1acieju Górskim, starościna 

wscho\Vska. dziedziczką. Pełnomocnym jei namiestnikiem 
Lyl jakiś foltYII. Tego samego Jedlla/( .iuż rolw widzimy 
ll%iedzicem syna jej Mikołaja Górskiego. Tak przynajmniej 
s,\dzić wypada z aktll sprzedaży domu, dokonanej przez 
CJI·zcgorza Chmielarza na rl<:C7. szlachcica .lana Piotrow
skiego. sługi Mikołaja Górskiego. dziedzica Mitoslawia.~) 

\V rokll n<1stępllVIll znajdujcmy wzmiankę o Zofii Gór
skiej, prawdopodohnie )lozosl<1łej po Macieju wdowie. Ja
kis bowiem francuz (Oal/lIs po łacinie). siuga Zofii Górskiej, 
\\"ystępuje \V urz<;Jlie wójtowsldm jako pełnomocnik jakiejś 
m;ljąccj czynność kobiety. l0) 

Z naz\viskielll Mikołaja Górskiego spotykamy się da
Ie·.i jeszcze w r. J5R2"), 1595,'°) 1596.'3) 1599,") 1601/5 ) 16) 

') Akta urzędu WójlOwskiego w Mi./oslawiu. Karta 79, C. 
') To samo źród./o. Karta 81. 
') To samo źródl0. Karta <)9. 
'I Akta urzędu wójtowskiego w Miloslawiu, Karla 99b. 
') To samo zródlo. Karta 100. 
') To samo źródl0. Karta l69b. 
".j To samo 'l.ród1o. Karta 17:1. 
") To samo źródlo. Karta 199b. 
"l To salllo żródlo. Karta 308b. 
'''l To sarno źródlo. Karla 314. 
"l To sarno żródlo. Karta,L'X) b. 
"'l 'Gl To sarno źródło. II Karla 2, 10. 
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Ifi02, lO) 1604, '~) UJ) 2") 1606, "') 16Ut', "e) 1610, "') 161:i, "') 
Ili]7,05) 1619, "G) 1621, "'l C,') Jó22, ":Ol 1623. "")'1) W r:)1\11 
I,' lll z8siada 11,1 SPI';\\\"O\\'<Illyl1l przez Mikol"j:1 (jór,l;ic~() 

s,\(]zie Iii! czele IJlnycJl ławników [,'I\Że Syll jćr;o AJaJll (J{)r
ski. Z rokiem 1623 kOl'lCZq sit; \II "ktJcll tlltejsZ\'ch z:lp;~ki 
() Mikołaju Górskim i o (j6rsliicll \V ogóle. 

Wa;IIY przecież szczegół () [ycłl pot-;),Ilycli i ~dnślI\'cli 
Mi/osławia właścicielach zilajtllljcrny w aktach grodzkich 
Jlyzdrskich z r. 1626. ;)2) 

Synowie Mikołi!ja i Anlly z I\aclolllickicll (]{)rskicll 
dziel" między siebie mi!j"tek ojCi!. 

Dwaj sti!rsi, Adam i Piotr. cIostaj" Kon'ary i Oczkowi
Ct W powiecie kośeial'lskim. Xi<l7,no, Sl<otniki, Pc!czyllo. 
bNY, las. Laski nazwany, na Upili i Rudkacll i KozubclI 
\1.' powiecie pyzdrskirn leżący, Dziećmi,nki (?l Solino w po
wiecie gnieźnieliskim. 

Mlodszym braciom, Andrzejowi i Łukaszowi. clo ~l<lł,' 

si~ miasteczko Milosław, oraz wsie Kozubiec. Pi'jtl<owo. 
Ciórne Orzechowo, Gorzyczl<i. Chocicza. Lipie, Rndki. Tar
IIOWO, Spł'awie, Nowa wieś, przedmieście RYbitwy i place 
pewne w Pyzdrach. or8Z p8!ronat nad kościołem IllurO\V3-
nYIll (wówczas luterskim, d,jś św. Jakóbal i lIad kościolcll1 
św. Pawła. niedawllo wówczas zbudowanym . Prz~' t1ru
i'!im przecież [li!lronacie musieli Andrzej i ŁlIkJsz pr7,~'j;jĆ 

warunek, że przy kościołku tym tylko rZYl11sko-ldi!toliekidl 
księży obsadz8ć będ'l. 

\Varunek ten. postawiony synom ze sirollY Mikołaja 

(yórsl<ie~o, gorliwe~o luteranin8. dosl<ltccznie c1iaraktcry-

") To samo źródro, II Karla 20. 
OS) "~l ") To samo źródlo. II Karla ~3b, 44, 44b, 
") To samo żródlo. II Karta 71 b. 
") To samo ;"róMo, II Karla 1:;9, 
") To samo żr6dlo. II Karla 98 b, 
U) To samo żr6dlo, II Karla 133. 
") To samo źródło, II Karta 153. 
") To samo źrÓdlo, II Karla 186. 
") " ~'l To samo żródlo. II Karla 189, 11)6. 
"') To samo źródlo, "Karla 199, 
",) ") To samo żródlo, II Karta 209 b, 21~, 215, 
") Akla grodzkie pyzdrskle w Archiwum państwowe m \v Poznaniu, 
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l:uje tego rnDgnDta i nieprzymusow;j, a szlachetną, w kraju 
11;.szym panujcle,\ tolerancy'l. 

Wspomnimy o niej jeszcze przy wzmiance o budowie 
kuśeioJa św. Pa\'v"ł,L 

IJrzy dziale dóbr Mikołaja Górskiego byli także obec
ni wuj dZielących sic młodych Górskich, Jarosz (Hieronim) 
R;)dolllicki, kasztelan krzy\vii'lski i starosta wschowski, i Mi
ko/aj z Ilruuzc\\'i1 Miel;i.YI·lski. kasztelan biccliowski, "jako 
~iryj" (t;)nquarn patruus)." Nie rozumiemy, jak Mielżyński 

II.ógl b~'c stryjelli Górskich nazwany. ho przecież inne nil
swisko przemawia przeciw temu pokrewiel'lslwa stopniu. 
Stwierdzamy przecie;, bliskie Radolllickicli ! Mielżyl'lskich 

l , Górskimi pokrewiei'lstwo, bo te rodziny następnie Milo
's/aw dzierżyły. 

Stwierdzamy dDlej, iż starostwo wschowskie, które 
I:;;jpierw do ' Wojciecll,l, nastGpnie do Maciej,! i Mikołaja 

(j(lI'skich należało, w r. 16.26 Jarosz Radomicki piastowa/. 

Mi/osław i t. d. należał przeto do Andrzeja i Łuka
sza Górskich, że .jednakże Andrzej był umysłowo chorym 
(l11entis il11potens), Łukasz wyłącznie berlo zarządu Jóbr 
cIzierży!. 

W r. 1628 zacIJorowall przecież ba rdzo ciężko. Oto
czyli go najlepsi z Poznania lekarze, a jednak pomimo 
\\szelkich st·ara !'I i zabiegów, sily coraz bardziej go opu
s;:czaly i już sa1l1 zupełllie o s",em wyzdrowieniu zwątpił, 
W tC1l1 doradził~1 JllU żoni), f:!:orliwa katoliczka, by ślubował, 
i.( geJy IIIU rall Bóg zdrowie przywróci, kościól parafialny 
odda k<itolikofll z powrotem. Usłuchal żony i ślub odnoś
I:) IICZ)llil, a 1><111 Bóg \V krót!,im czasie cliorobę zel'l odjął. 

PO cze1l1 CJórski lIroczystego przyrzeczenia, lubo sam jesz
cze ewangelikie1l1 po;wstal. lIotrzymał. 

Oli też przekazal \V roku J 6.37 kościołowi milos/aw
sliie1l111 .'iOI) złotych. które się jego matce, Annie z Radomi
cka. od Af:!:nieszki 7. Picrzcl1na Raczlacliowskiej. wdowy po 
WOjcieciIII T(:Jczłachowsld1l1. Ilależaly"") i darował w r. 
!(l4S <lorIlek dla ks. Altarzysly. :<') Tenże Łukasz, wspólnie 

" 'j Akta Kościoła Miloslawskiego, dotyczące Tradycyi Kościola 

i Probostwa , 
") Erekc)'a Altarii w koŚciele ~w. Jak6ba . 
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I. bratem Piotrem. który to razenl z Adamcm Konary. Ou
kowice, Pe/czyn. Skotniki i inlle dostal dobra. zapisuj<] tu
tejszemu kościołowi na Raclawkacli 500 zlotycli aktami 
glOdzkirni pyzdrskimi w r. 1637.:1;) 

W pyzdrskich aktach grouzkich ::") już tylko jednQ 
t' Łukaszu Górskim spotykamy notatkę. a mianowIcie, iż 
\\' r. 1636 zawartYI11 W Po;waniu. a do akt grodzkich w I)y
zurach zapisanym J<ontraktelll Janowi Krzyżanowskiemu 

i jego żonie .Jadwidze Milostaw z folwarkami n;a przcci,u( 
jednego roku za 7000 zlp. zólstawit. 

W r. 1653 byla wlaścicielką Miloslawia wdowa Jad
wiga z Ciświcy ("geborene Ciświca i de Ciświca") Górska, 
wdowa po .Łukaszu Górskim. co wynika z uskutecz'.nionycll 
przez nią w tym roku znpisów lIypotccznych na Miloslawiu. 
<1 mianowicie 3000 zHp. lIa parafialny kościół św . .Jal<ób;l, 
i 200 zHp. na kościól św. Pawb w Mitosiawiu. ;n) a. i b. 

W k<1lolickirn kościele tutejszym co niedzielę »olec'a 
I,apbn modlitwę za dusze ś. p. fundatorów i dobrodziejów 
koścI ola tlltejszego, <1 mianowicie za dusze Piotra. Łukilsza. 
Andrzeja i Jadwigi de Ciświcil CJón;kich. 

Kiedy i w jaki sposób i do I<ogo od Oól'skich przeszly 
(;obra milosJ'awskie, znaliC nam dotąd źródła nie opicwilj<j. 

Z pomiędzy nowości, rnzez Górskich w Miłosbwiu 
7,8prowad7,onycli, dwie IlwydatniillT1Y, <1 mianowicie Z;lpro
\vadzenie prawa magdeburgsldego i luteranizmu. 

3. ./on Leo!Jold O!Ja[inski. 

W aktach urzędu burmistrzowsl<iego w Miłosłmviu 

('665-1684) czytamy \V roku 1667. iż .r. W. Pan Jan Leo
pold Opalil'lski, wojewoda p07Jnat"lsld. wybral burlllistrzern 
WawrzY(lca Jax<;, więc .liil I Leopold Ollali(lsl<i bvl tlltej
SZYI11 dziedzicem. Ksi<;ga kośc ielna Illctrvk już nawet 
wlatacll 1658 i J6(il Opalil'lskicg-o. wojcdowl; pozn<1I'lskiego. 
przy cllrzt;acli dziillwy tutejszej przytacza, 

") Protokół wizytacyjny kościoła Miloslawskiego z r, 1737. 
") Archiwum państwowe w Poznaniu, 
"a) Siara odłożona już przez sąd wrzesiński hypoteka Miloslawia, 

Oddział II No. 5. 
"b) Akta kościola miloslawskiego, dotyczące Tradycyi Ko~ciola 

i Proboszcza. 
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Ze po wygaśniecilI męskiej linii Górskich dziedzictwo 
Mi/osławia IW .falla Leopolda Opalii'lskieg0 przeszło. rzecz 
II;dllraI1l8. Ożelli/ się bowiem z MarY'1 Górską. córką os(J
tliieg() n:1 Miłos/Jwiu Górskiego 'ŁuKasz8 i Jadwigi z Ciświ
C\,. ił brat jego starszy hn KOllstanly ożenił się z jej sio
str,) Lofi;\ i odziedziczył dobra opalcllickie. ') Z czasem 
jednak Jall Leopold i te dobra zakupill UmJrl jed
Il,ll\ bezdzietnie, a wdowa po nim wyszła powtórnie za 
m;lż za Karóla l1anilowicza, podskarbiego w kor. i nie 
przeję/Ci. ulbo nie odziedziczy/a Mi/os/mvia lIa w/CisnoŚć. 

Następnym dziedzicem Miłosławia byJ 

-I. Mi/wlaj Mycie/ski. 

Oh.iął 011 Mi/oslaw n<1 własność jeszcze za 7.ycia Jall<l 
LeoJlolda Opalilhkiego. bo tenże ummł 2) 1672 r.. a Mikc)/aj 
Mycieiski już w r. 1660 jako dziedzic Miłosławia mi<lnuje 
burmistrzem Bartłomieja Kościel1czyka. a w r. 1670 JanJ 
(;ila. korzysta przeto z przywileju dziedzica. a więc jest 
dziedZicem. 3) 

Że Miko/aj Mycieiski, wojski kaliski, byl w 1'. 1670 
pilI1ern w Mi/osławili, czytamy też wyraźnie w rozprawach 
si]dowyclJ przeciw l1lie.lcarz()\vi pal'lskiemu Bartf:omiejowi 
" Z:llJÓjstwo Jana, IIlielcarza z Księżna.') 

Wyraźniej jeszcze jest Mikolaj Mycieiski \\' r. 1676. 
\'/ sprawie złodzieja P:askuckiego, dziedzicelll Mi/os/<lwia 
i innych majętności nClzwanym. ') 

W 1'.1671 ten sam Mycieiski hnJ Gila. \V r. 1682 Ma
cieja chirurga, a w r. 1684 ponownie Jana Gila burmistrzem 
1\ \ iloslawia mianuje. 

Ody dalej do księgi ochrzconyclr i zaślubionych \v ko
ścicle milosiawsldl11 z lat ](154 do 1685 zCijrzymy, powyższe 
\\ <ltpliwości nasze co do dziedzictwa Mycielskiego, a więc 
i Opalil'lskicg-o, na Milosławiu zupeJnie się rozproszą. Po 
parę razy tu bowiem w l<ltach 1668 do 1678, Miko/aj Myciel-

'j Z dzielów Opalenicy. (1401-1901). Żródlowo skreślil Ks. Cze-
slaw DużYliski, by/y wikaryusz wOpalenicy. 

') To samo źródlo. 
A) Akta burmistrzowskie w Milos/awiu. 
') ') To samo żródlo. . 
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ski, wojski kaliski. jako cllrzestlly i j,lko świadek ślllbów 
\\·ystępuje. a wYI' aźllie jest c1zicdzicelll Miloslawia (liarres 
de lV\ilklslaw) IJaZW'1IIylll. Mikołaja Myeielskiego za \\'Ia
~;Ciclela Miłoslawia od r. l 66tl, przez lat szesnaście. a więc 
(10 r. IG84 IIważać należy. 

1111ia 28. sierpnia 1677 r. wyst~pllie jako chrzestlla pani 
:;:ofi<l Mycieiska (Oellerosa Dornina Sophia Mycieiska). żo
l,;, i'ilikolaja Mycieiskiego. z d01l111 Rawicz;H1ka 11el11bir'lska. 
k;lsztelanka rogozil'rska. ') 

Podpada 11;1111 przecież wpicl'w jeszcze. w r. IG711. jako 
chrzestlla jakaś AllIla Mycieiska pod oczy. .Jest to córka 
i\likolaja. 

Syllern Mikolaja był. Adall1 Mycieiski. którego I;). X. 
l(lSlI przy clJrzcielrlicy widzilny. a który prawdo!lodolJllic 
lV\ilosław i t. d. 1)0 ojcu odziedziczył. lecz wczcśllie, bo 16').:) 

r(\ku umarł. 
WłasnorGczny podpis Mikolajn Mycieiskiego 11;\jJoty

kalllY dwn rnzy \V kościelnej księdze metryk. przy spisie 
sreilril kościelnego z d. 17. grlldllia J(l7S r. Wyr,lźnie t;:1I11 
sloi. 

.. Mycieiski Mikołaj woi. k." 

WażlliJ zaś. a o pracowitości i o dhnlości o dobro ko
~l'i()l 'a dobitnie świadcz'jCiJ. jest t" okoliczność. że Mikoln.i 
.f\!:vcielski wlasnorGcznie caly rejestr srehra kościelnego 

sJ)orządzili. 

\V~'stępo\Vilnie Mikoln,iil Mycielskie~o \V cliarakterze 
(jea chrzestnego; ualej występow;lnie Aliny i lofii MycieI
skicli \\' t:dll siHnyl1l cllar;lktcrzc. c1illej II czestllictwo. a ra
D:Cj osobista dzialalność jego IJrZY rc.icstroW;\llill rnaj;jtl(ll 
I'ościelncgo Wyk,IZlIji) dowodnie. iż tenże dóbr rnilosław

skicIi dziedzic \V Milosla\viu zamieszkiwał. 

NieJ)odohna nam wybZilĆ. jakim sposohem Mikołaj 
i\·~.~'ciclski. SYII Wojciecha Myc'ielskiego. po Op,J1ir'ISkilll do 
ci,:iedzic!wa Miloslawia przyszedł, i w jaki z'nów sposób ta
kowe z rąk syna jego. Adilllla się wvsl1l1ęlo. Badanie tego 
c/oprowadzilo nas do drllgiego Mikolaja Mycieiskiego. syna 
~;illllUela Mycieiskiego. który n'l\vnocześllie. ale w Sie-

') Z/ata Księga Szlacllty Polskiej przez Teodora Życlllińskiego ' 
Rocznik V. 
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r,:cJzkielll. ;i.yL z pierwszy III. a któr\' 11,1I11 się z pocz<\tku 
\'.'ł:lseiwYIIl posiedzicielem dóbr 11Iilosla\\'skich by( wyda
wał. bo za ŻOIIt; Irlial. jak i Opalii'lski, także Górską, herbu 
i lldzia. 

Jednakże bezwarunkowo picr\V~zeg() Mikolaja !\1~' 

cclskiego, SYII;J \Vojciecha, dziedzicel1l lutejszYl1l ogbsza-
111\'. bo tylko teiiże był wojskim kaliskirll i ZYlOwiecko po
.,iiiclal. a te dw,) wn;.lle szczegóły \I' tlltejszyc.h aktach 
lillCjskicli spotykanlY. 

Że "aś Mycielscy tak 5,11110. jak Oórscy. Sil herbu Ło
(Iiiii. wniosklljemy. że byli Górskich krewnYll1i, a ta oko-
1;,'zIlOś( im lIabycie Miłosławia lIłatwiła. 

5 I(siqdz Waleryan Suchorski, kanonik wloc!mvski. 
Od r. 1684 llic znów pewnego o dziedzicach Milosla

·.' · :a aż do r. 1710 nie wiemy. W roku tym daje, jak to 
przy ks. prob. Słllpeckim II' artvkulikll .. KościolV katoli
ckie" udowadni'amv. ks. WaleryalI SIlcilorski. kanonik ,,10-
c1awski. WSPollllliallclllu na probostwo prezentę,:J prezento
\"allie to było rzeczy wistem. bo I<s. SI11pecki probostwo tu
kisze 7,ająl. Ks. kanonik SlIcllOrski działa tutaj jako dzie
dzic Miloslawia i wyraźnie się tako\vym mianuje. V./ tokll 
płzecież teg-o uokullle·1l1u wyraża się ks. SIlcIlorski : 

.. Niżej podpisani ...... któr<\ prezentę unaliirniter 
( ' IIIIIC~ Haeredes daliśll1'" ...... " .Jeślih~'śll1)' tu wyrazy 
.. Niżej podpisani" chcieli przyjąć 7.<"1 pluralis ITI:Jjest,ltis, to 
przecież \V lIastępnych wyr<lz~cll niezacllwiany mieści się 

pewnik. że ks. Sucllorski nie był jedynym Miłosl<lwia \\'Ia
~l'icielelll, ale :i.e więcej WSIJÓ"vf.aścicieli tutejsze dolJra 
uZierżyło, a ks. SlIcliOrski. j:;ko ksi,ICj;:, wszystkiell w tu
kjsl.vcli sprawach koscielnycll z'lstępowal. 

Ten 5<1111 ks. kanollil< SIlcIlorsld. clziedzic Mil·oslawia. 
d<lłOwa: probostwll tutejszelllll dwa kawa/y roli. Pierwsza 
c!;Jr()\viwa wliicsioli'l jest do akt grodzkich pyzdrskieli IV r. 
17111. a clru[,1 w J 714 r. 

/:e ks. kall. SIlcIJorski w n. Piiltkowie przez jakiś czas 
zamieszkiwał. wnioskujelllY z jego występowania w kościele 
PilrafialllYlil Willliog'órskil11 \V charakterze chrzestnego 
i świadka ślubów. T<lk 11. p. 20 l. J712 (W. nI.) podawal 
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swemu wożllicy dziecko do chrztu, a 26 \'. J 7Il (W, ś) b.I'ł 

ś'.\jadkicIII ślubu ckouollJa ~wcgo, 'J.,'o,icieclla Podczas1;icgo 
i; Zofią Ullwwską. Pr/.y tych okazyacll lVyr ,lż nie też jest 
Il. IJi,jtko\\'o jako jego Illie,iscc: l.all1ieszkiwania POd'lllt:lll. 

Ks. \,I/aleryall Suchorski był prawdopodobllie tylko 
łl-.lllorowym czyli tytularnym k<1llollil(icll1 włocław~killJ. Nie 
Iczydował wic;c w Włocławku, a co dziwJJe, rlloże JJawet 
z.,unej funkcyi kapl:al'Iski ej IV S\VJ!Jl1 parafialllym !wściele 
II illllogól's l(illl nie sprawow,I! , 

Możc o illl1)1ll1 , a 1Il0ŻC o wSJ)olllJJianylll wyżej POt!,I
runku, a raczej restytucyi roli ks. kan, Suchorskiego, czy
t;,m y IV spisallYl1l IlU.ez k~, kallollib Libowicza protukóle 
wizy't,leyjllYIII kościoła ś . Ś. Apostołów Piotra i Pawia IV Mi
li'sławiu I. r. 1717 co następuje: 

" ... dalej przychodzi rola przez ks. Suchorskić:go, 
dzieclzica lIIiasta Miloslawia. kościołowi powrócona i pOVił(;r
lIi e na wieczne czasy darowalIa." Ks. kan. Libowicz wy
ra~:llie więc ks. kan. SucliOrsldcgo dzied/.icem nliasta Milo
~la\Via tytułuje. 

6. Radomiay, herbu KoflVicz . 
.Jak CJórscy I. Kotami Mił()~Ia\Vski1lli. tal( l(ad(lIl1iccy 

b~; li lal,że z Oórskillli spokrewnionymi. 

PierwszYITI I(ClClolllickim, którcg-o jako pan<.l Miloslall'ia 
i na innych dobrach poznaliśmy. byl IV r. 17 .. l7 Wladysław. 
wOjewoda poznal'lski. Zapisai on na oltarz ś. Krzyża w ko
ściele rnilosłmvskim 1000 zltp. czyli 166 tularów i 16 do
brych groszy czyli ósmaków. l) 

Ten sanI Wladyslaw z f(adomicka T(atloll1icki k,lzal 
\\I r .. 1.7.37 mannoryzować tenże drewniallY boczny oltarz 
ś . Krzyża. 

Ola dokładniejszego przedstawiellia Władysła\V<.l z Ra
dOll1ick<J R<ldolllickiego przy taczamy, co o uim pisze k,.:. M. 
W. Lukaszewicz:") 

'j St~ra od/ożon~ juź przez sąd wrzesiriski hipoteka Mi/os/awia. 
Oddział II No . .3 i akta kościola w Miloslawiu. 

') Straźnica Ostrów i ,"'i~sto Lerków. 
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Władyslaw R;:tclolllicki. 

,,t>iąty ~yn Każlllierza także z BUKowieckiej zrodzony . 
. .l'y! kasztclancm pozna(lskim, poczem po bracie swoim Ma
.,cieju objął; wOjewództwo pozna(lskic. Zmarł podobno \V r . 
•. 1737. Z żony swojej Gajewskiej, córki Franei~zka, ka
"szteł<llla rogozill skiego, splodził dwóch synów: M<lcieja 
"I J ędrzej a , starostę odolanowskiego, którzy obydwaj wcze
,.śnic pomarłi, tak iż S;lme tylko pozostały córki. .Jedna 
,, "~ córek tycll Władysława poszła za Aleksandra Zalcw
,.sl< iego, kasztelana nakielskiego. 

"T<lk wyg,lsła po mieczu zacna i dostojna J\'aclomickicli 
"rodzina, która jllż to przez godności i urzędy, jakie w k.aju 
"piastowala, już też z ro7Jegłego wielce Illaj'ltku sweg'j na
"lEżała do pierwszych domów w Wielkiej, a nawet całej 

,.Polsce. Pl'ÓCZ obszernych dóbr /:erkowa, Bieździadowa, 
,.1 lębna. Śmiełowa na .3 do 4 mil kwadr. się rozciągaj'icych 
"posiadali jeszcze Radomiccy wiei kie l1Iajętności: czernie
"jewską, pleszewską, obrzyck'l, r:akoniewicką, wielel'lską, 

"złotowską, konarzewską i inne, tak iż gdybyśmy je razem 
"zestawili, przewyższyłyby one o wiele posiadłości llieje
"dncgo ksiccia udzielnego niemieckiego. Dziś majątek ten 
,.rozdrobniony, w tysiącu znajduje się rękach, ale bo się też 
,.czasy i. stosunki w nich wielce zmieniły! ... 

,.11odać tu jeszcze muszę do tego szeregu Annę z Ra
~.domickjdi \)zialyr'lskn, która w małętności swojej Złotow'ie 
"z,ilożyła 1764 r. i uposażyła szkolę wiejską." 

\VsPo1l11liany przez ks. ł~ukasze\Vicza Kaimierz, ojciec 
Władysława l~ado1l1ickiego, był dóbr żerkowskich dziedzi
Cem. Po Kaźlllierzu R,Hlomicki1l1 był tychże dóbr Whlścicie
IClll N\aciej, a \\' kOlku Władysław. 

7. Grabscy. 

Już \V r. 1741 dziewierz Radomiekiego, Stanisław 

Grabski, jako właściciel, a raczej współwłaściciel dóbr 
rniłosławskich występuje, jak to okazuje akt przekazania 
rcli na rzecz tute.isz.ego proboswa, z dnia 12 maja 1771 r. 

Le Stani~ław Grabski już w r. 1741 był Miłoslawia wła
ścicielem, czytamy w metrykach kościelnych z d. 30 liUo
pada. 
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Ks. Marchl i)orszcwski, dziel«lll pyzdrski, ochrzcil 
li 3(J list()pad~l 1741 r. dziecko, kU>rClllil n~ld~lll() iJlliC; K;,ta
rZ)" I<l na I'll;na, ślllllnych rodziców szl;lclletnyćll Mikob.ia 
I MaryallIl)' z Ch~'lil'lskicll Pier7.chli'·lskicll, dziedziców Kc
blowu. CIi'·7.cstIlYlłli 11Vli .I. \V. I~an St<1nislaw Urubski, dzie
dzic Miłoslawia i .J. W. PatJi r~óża z Zaleskiell (jrzeg(,rze
wska. 

W tym S<llllym charakterze wystC;llu.ie Stallislaw (Jrab
ski IV r. J742 i 1743. 

r~. 17" I d. 21. lutego oclirzcil ks. dziekan Dorszcwsl<i 
'.\ Il;IIaclI FaustYlla Walentego Ksawerego, sylla St,IJlislaw<l 
i Katarzyny z Ulllińskich GralJskich, 

\V kwietniu tego-ż roku trzymaiij ci sami Grabscy dzie
cko swemu ekonomowi, Marcinowi Gutkowskiemu, do cllrztLI. 

Dnia 19 ll1:1rca 1752 \\'ystępuje .iego Lilrzestna Mar
q'anlla Herstopska z domu Grabska. 

Unia 30 marca l752 podaje ITllodzieniec, Antolli (hab
ski, stOlnikowicz bracławski z Maryanm\ Pierzclilir'lslq, Ja
kieś dziecko z Kęblo\\'a do chrztu. 

5. listopada tegoż r. odbyty siG clirzciny Edwarda, Ma
kWl11iliarra, Ignacego-, syna Stanisława i Katarzyny z Umirl
skich Grabskielr. Chrzestnymi byli Ignacy Skorzewski (wo
jewodzie poznai'lski) z żon'l, Aniel,1 z 130rzęekich i Antoni 
Grabski z pallll4 Skórzcwskij. 

W r. 1755 znów Antoni Grabski jako chrzestny wvstę
IlU.ic. J<ówllież Katarzyna Grabsl«l, stolnikowa bracl,mska. 

Antoni Grabski często trzyma clo clJrztu dzieci aj, do 
tl73 roku. 

Ka.ietan;] (}rabskiego spotyl«.lIllV wcIrarakterze clirze
s;rrcgo w Miloslawiu w 1752 r., a w Winllogór:-:c 8. \'1. 1759 
roku i w 1767 roku. 

PrzytOCZYliśmy tu, cośmy tylko o Orabskicll spotkali, 
i [lowtarzarny, że dziedzic Milosławia Stanisław Grabski, 
stolnik braclawski, miał prawdopodobnie dwie żony. Pierw
SZil z nich była, .iak to notatka o ślllierci 12 letniej Jadwigi 
Radomicciny Grabskie.i świadczy, l<adornicka, drugą Kata
rzyna 7. UllIii'lskiclr. Zdrllgiej spotkaliśmy potomków: 

I. ur. w lut~'1ll 1751 r. fUlIstyna Walentego Ksawerego, 
2. Antoniego, 
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3. t:dwarua, MaksYllliliall;I, Ignacego, 
4. Marcyallllę z GrabskiclJ Herstopslq, 
5. Kajetana Gra llskiego. 
Kajetan by! prawuopodobnie JlajstarszYIl1 SWllislaw~ 

(irabskiego synem. 
Stanisław Orabski posiada! oprócl- Mi!oslawia iUlle 

.Ieszcze dobra. n. p. Jarolllierz l ) i Nowe miasto (haeres bono
n illl Ncol11cstrcl1s. i Mi!os!aviens. "l . 

. Iak ostatni;1 Clórskn , tak i I~adolllicka Barbara bez po
(1)\lIslwa zeszła z tego świata (steriliter deccssa). Mu:oia!o 
się to zaś stać przed r. 1756, albo w tymże r.. bo w t Y lllże 

rt;ku d z ielą się w Czerniejewie spadkobiercy Radolllickich 
/Jotvch że nicogrnniczonyrn slladkielll . Grabskim dostają się 
dobra Illi!os!awskic z obowiązkiem zapisilllin lIa rzecz ko
ś ci o ła w Mi!osłnwill 1250 zltp.") 

\V r. 1774 darowa! Kajetan Grabski kongr l;~acyi ks. ks. 
I" ilipinów w Biechowie 1500 z!tp. 

\\! r. J 777 sprzedal Kajetan Grabski 

8. MaciejolVi Nowin(l z JJrutlzewu Mie!ży,jslliemll , 

staroście \I'alecllielllll, orderu ś -gO Stanisława i ll!aIlOlj
sllielllu kawalerowi 

dobra mi!os!awskie. 
Kontrakt tej sprl-edaży l-uwarto w POUlanin, a zapi sa

li(; następni e do ;Jkt grodzkich w Pyzdrach. 
Po sprzed;ll1ill Miloslawiil .. stolnikowicz bracl:lwski 

\\ dobracli swych Nowem Micście nad Wa r tą zalll:eszkiwa! 
i unia 11->. grudllia r. 1777 z Anną MiclżY(lską, córlq nabywcy 
dóbr Illiloslawskicli, dziecko mieszczaninowi Witkowskiell1u 
clo clirztll podawał.. Ostatnia to jego zdaje siC w Milos!Jwiu 
cz yn ilOŚĆ. 

Akt sprzedaży Miloslawia dosadnio nam owe czas:\'. 
Czasy upadku Polski i upadku stanu majątkowego ziemian 
Ch arakt erYZlIje. W ca!ycli dohracll Illilos lawskich, skladają
cycll się wówzas z Bugaju, B . Pi;\tkow<l, Kozubca, Lipia, 

I) Lampas Mystica, sen. Metrica Sscramento Matrimonii Copll lato
fum Conscriptn 7 maja 1741 r. 

') To samo źródło , M-go Icwietnia 17·13 r. 
") Akta ko~ciola w Mi/osławiu. 
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Rudek i OrzedJowa było owiec trzysta, a krów dziesięć, ale 
za to byla orkiestra pałacowa, składaj'lca siC;, jak lo k~ic;ga 

metryk wykazuje, z kapelmistrza Jana IJardeckiego, z IIlLl
zy ków: Wojciecha DąlJkiewicza, Mikołaja i Grzegorza 
CJ/ogowskicJl, Łukasza J.~óżewicza i innyclJ. Były to jeszcze 
resztki wpływu czasów saskicł1. Nic też dziwnego, że za 
z<llliedbauc dolJra, w któryc/I ~vięcej IlIoże by/o muzyków, 
lIi~; krów, tylko 410.000 zitp., czyli (,8333 t.al. i 2 zHp. zaplu
cono. Dwór Grabskiego był licznym, byl komisarz, ekonolll 
i licZlla sluż!J<I, trudno więc jJoj'lĆ, jak owe dziesięć !\r(l\V 

Il\leka dostarczyły. 
Co do koni prawdopodobnie Grabski swoje cugowce 

i wierzchowce przed sprzedażą USUllijl, a koni roboczych 
wcale tli nie było, bo role dominialne obrabiały poci'U;i pat'l
szczyźnilne. 

Jak dobra miłosławskie na wartości stracily, lal( i mia
sto podupadło, o czem świ"dczy za czasów prllskich sporzą
d7.ona statystyka Mi/os/awia z r. 1800, do której się odno
silny. Zobaczymy przecież, jak starostowie i hrabiowie 
Mielżyt'lscy swą własność podnieść usiłowali i podnieśli. 

St<Irosta wałedd, Maciej z Brudzewa MielżYllski, zba
dawszy tutejsze stósunki miejskie, staral sit; IV pierwszej 
lilii i usunąć te niedbalstwa, nieprzy.iernne sprawy i szkodliwe 
wpływy, które podczas bezustannych IV kraju niepokoi 
llI:eszcz~lI'lstwo tutejs7.e zarobku i chleba pozbawiając. 

lIpadek tegoż IIlOralllY i materyalny spowodowywały . To td 
UlIi;] .20 łutego J 783 wydal rozporządzenie, zapobiegallia pO
żarolll jako i uregulowallie sprzedaży bardzo lIżywane.i wódki 
IlIa.ićlCtl na celu. 

Gdy się pod byslrern okiem i starann,\ pieczołowitl)ścia 
o dobro miasta starosty Macieja stósullki tutejsze bardzo 
tylko powoli poprawiały. pr7.yszedł tenże do przekonania, że 
tylko radykałna ZI1lian:t przestarzałych urzijdzeli Illlejskicl l 

i skreślenie wielu podatków i cicżarów miejskiclJ nowe 
życic w zupełnie podupadł~' Miłos/aw wl<lć Illo),e, to też po 
n!lradzie z rozs'ldnymi il wpływowYll1i mieszczanami zawad 
z miastern wielce dla tegoż korzystną ugode. którą kOllsty
tucY<1 nazywallo. Ugoda ta L:llarakteryzuje dziedzica i mia
sto. a zara7.em czasy i stósunki ówczesne. Jest bardzo wa-
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źnYln w ilist<Jryi miasla lutcjszcgo dokumentem, to ttŻ ją 

IV calej r07.ciąglości publikujemy: 

Stempel l grosz srebr. 
.. Międ~,y .Jaśnie Wielmożnym Maeie.iem Nowina z Brudzewa 
Miclżyt'lskirn, Podkomorzem Ziemi Wschowskiej, Orderu 
S-go StallislalVa i Malta,t'lskirn kawalerem, dóbr miasteczka 
Miloslawia i illnych dziedzicem z jednej, a Slawetnym bur
lilistrzcm, wójtelll, radą i wszystkim pospolstwem obywate
lów i Illieszkalków tegóż miasteczka Milos/awia niżej pod
pisanych z drugiej strony, stawa niniejsza niewzruszon" i na 
zawsze trwać mająca ugoda i postanowienie w niżej opisany 
sposób: Wiedząc teraźniejsi wspomnionego miasteczka 
Obyw;ltele, ;i,e icll domy, budowle, jako i cale miasteczko 
IV dłllgim czasie przeci'1gu to przez pożary ogniowe" to Jjrzez 
różnc nieszczęśliwe n<1 c<lly kraj przypadki mocno nadwerę
żOlle i nadplIsloszone, lIJ<ljątki tudzież swoje nader uszczu
plone, a uważa ,iąc z drugiej strony, że za usilnym Jaśnie 

Wielmożnego I)ziedzica teraźniejszego staraniem wielu no
wycll oilywatelów i różncgo kunsztu rzemieślników z różnycII 
stron sprowadzonych i codziennie się sprowadzających za 
szczcgólnemi przywile,iami w tymże miasteczku osiadaj,j; 
tym zachęceni przykładem, chcąc i oni do przywrócenia 
t<~IIIU miasteczku dawnej postaci i zaludnienia przyłożyć się, 

oraz i losu swego polepszyć, temuż J aśuie Wiellllożi , erl1u 

I )zicdzicowi prośby i ż'ldanie swoje prze/ożyli, aby od nie
ktc'>rycll Llci'l;,liwych powinności od dawnyciJ prawem 10ka
cyjllelll i innem na nich włożonych mogli być uwolnielli, 
które gdyby wszystkie dopełniać według przepisu byli obo
w:'lz<.lni, do większego upadku przyjśćby musieli. przeto 
stronv kOll1planujące się wzajemnie od przepisów tego pra
W~l L1wall!i,lj'l :-;ię, a niżcj wyrażone punkla za trwale wie
czllie mieć ehe'j. 

1-1110, Ody roku tysiqc siedlllset czterdzicstego szóste
~i; prze~, pożar ogniowy obywatele tutejsi wiele protokółów 
i ksiąg, \I' klórych lransakeye ich majątków byly zapis<lne 
i zabezpieczone utracili, a n3 wynikającą ztąd nierównośC 

i nie[lol11iarkowauie usJug i podatków względem pOSiadanego 
Illa,i'ltku wielu z ohywatelów utysku.ie; że jedllak w prawie 
lokaey.inelll niektóryciI ci'lgłość ,iest wzmiankowaną, tudzież 

23 
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za zDlecellicJll ś. p. W-go Stalli sl;lwa (JrDbskiego, Stolllil<a 
braclDwskiego IV lylllże I'oku 1746 w protokół, luboli bcz z;\
przysiGżcnia powinnego, S'l wei'lgllionc, przeto \II ,:zDsie 
prędkim l\lier\iik:.l obydwie strony sprowauzić obowi~zll.iQ 

się, aby nil<ogo nie krzywdzncy według dowodów, odwodów 
zallislI i zaprzysi'lżel'l mógł wypaść dla każdcgo sprawiedli
wy wymiar i ten wedlllg [lroporcyi kwart w jednCllll\1icjscu, 
prawem opisanelll \Jęd'lcych, i w inn~'cli zaehowally. z któ
rych to: to jest z każdej kwarty roli. czynszu po zbtycll 
sześć polskich i owsa [lO wierteli dwa lTliDry królcwskiej, 
corocznie na dzieó święta S-gO Marcina, biskull<!; tudzież 
z ogrodu, b,\dź przy donlostwie, llndź gclzie indziej leż~lccgo 

i z łąki każdei po zlotycli dwa do dworu llliloslawskicgo lIa 
dzi61 wyżej wyrażony płacić obo\\'ięzujn się, nie wl:j'.:/.a.inc 

IV to ról bezprawnie llosiad,llIycli iiiowo wyruuow'lllycll. 

2-do. Każdy mieszczanin z dOlllLl swego (prócz 110-

wych przychodniów, osobne na swe domy IJrDwa lTl<l,iQcych) 
czynszu po groszy piGtuaście polskie II, owsa po wiertcl\! jc
dnyrn, corocznie na S-ty Marcin płacić , w Zl1lwa Tłul< 
siedm J.W -mu dziedzicowi robić; z placów Z,IŚ puslych Ilic
zabudowanych. także II' żniwa po dni dwa robić, lub za bidy 
dzie(1 po z!otelllll jedne\Jlu z;ljl!;lcić. I lo ryb łowieni;1 na 

ieden tylko staw Piiltkowski (g-dy i\1l si<; przez burmistrza 
rozbże) wyjść powinni. 

3-lio. l'ozwala.1. \V-y dl.iedzic wollll~g() jJasiellLa icll 
inwentarzy n,1 dziedzillacll llliłoslawskicll.bcz żadne,i je

dnak szkod'y i oprócz żoł<;uki, któr;l gdyby się obrudzić 
Illia!a, Ila Iliej P;IŚĆ chcieli. tl;: alJ,:dować od .J. W-go dziedzica 
za ugodą bęcl'l nlogli; oraz wolne zbier,lnie na opal dl7ewa 
leżąceg-o tam, gdzie im IlU.ez ./. W -go dziedzica przczn,lczo\1o 
będzie (bez żadnej szkody, ścill,lllia drzewa stojqcego i zbic
rania na budowlę i porz'ldek zdatncgo) nlieć b<;uą; za któreto 
pastwiska i wolne zbicranic drzcwa na opal leż'lccgo każdy 

mieszczanin, Inający bydlo ciQgle, powinien co tydziel'l (po
cząwszy od S-go Michała do S-gO .lan" corocznie) dzi61 
jeden drzewo w llla.il,:tności Illiłoslawskie.i, taili, g(łzie będzie 
re trzeba na budowlę wozić, ci zaś, którzy bydla eing1ego 
nie mają, do rozbierania starych i podnoszeniD nowycli bu
dynków pójść powinni; oraz czynszu , Listowy zwaliego, 
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k<lidy 7. osoby po 7.lo:ycIJ dW:I, g-roSZj" piętnaście pOlskicli na 
cuic(1 święta św. Marcina corocznie płacić będą, komornicy 
zaś do 11Iie.iskic!("o prawa nic należ;\cy, nie rzemieślnicy i 7.wy
czajllej rzemieślnikom lIie pł<lcący ctaniny z li stami kolejno 
Lllodzić 11Iąią. 

4-to. Mieszczanie wszyscy, którzykolwiek inwentarz 
Jnaj<.j, bądźw i rzelllieślllic~', rowy nu wygonikach, gd zie 
iilwclltarze na pastwe chodzą, poprawiać, ile razy potrzeba, 
i do ogrodll włoskiego bżdy 7. lIich po dlli trzy corocznie po
S\lać bC;dzic. 

Pomnik w Winnog6rze. 

:1-tO. POZW.-tl:l nilliejsz'l 11godą J. W -ny dziedzic mie
sz kal"rcOIIl lIliasIeczka Miloslawia corocznie piwa Inrów 
dwanilscic, z któr\,cllto każdy wur piwa nie więcej zawierać 
h~· dzic. jak sądk()w dwadzieścia i cztery. Sądek zus każdy 
RaI"lIC~' trzydzieści i s/,eść nowcj królewskiej miary, z Idó
I' ,\"C II to lhl'lln;15lu warów lIależeć będ zie jeden lVar burmi
stl'ZOW,1 drllgi wójtowi, a trzeci pisarzowi miejskie
lIlII. a lo w naclgrodę za polepszenie i utrzymanie do
hrego pnrz~ldkl1 IV tulejszem miasteczku ; dziewięć zaś Wil

rów, wyW,ICZOIIC osoby od pospólstwa i od .JWgO dzieJzica 
pot wicrulOlll'. l(olci~1 wyrabiać b<;dą; podatki RzeczVP03poli
tei. czoj)owe \lazwane, wypłacać obowiązują się; także do 
ka;i,dcg-o warll s'lelków czlery piw<l par'lskiego przybrać, i za 

23* 
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tóż wyszynkowane, bez opłaty S\Vi~tojanki, pieniądze od
d8Ć. Dworow i (za którego kwitem war ka żdy robiony być 

lila) pouatek, kwitowy nazwany, złotyell uwa płacić lJC;dą. 

Inszych zaś, oprócz piwa, trunków szynk, .T\Vy dziedzic na 
rzecz dworu sobie zabezp·iecza, wyjąwszy szynk wina fran
cuzkiego tym, którzy go za osobnym przywil ejem mają 

pozwolony. Ostrzeg-a siG zaś, aby siG ż~lden z robiących piwo 
nie ważyJ wyzn<lczonych dwucl~.iestlJczterecll s;\dków roz
twarzaniem, dobieraniem, lub jakim inn ym sposobem roz
mnażać, a to pod utratą lIa zawsze pozwolollego sobie waru. 

6-to. Chcąc zaś JWny dziedzic wszystkich zaehc;cić 

do jaknajprędszego pustych placów zabudowania i spusto
szonych domów na oehydę tylko miasteczka s tający ch i nie
bezpieczerlstwem ognia grożących reperowania, pozwa la 
każdemu mieszczaninowi, który by nowy dom wedlu g abrysu 
od dworu sob ie danego cheial wybudować, war jeden piwa, 
zawierający sądków także dwadzieścia i cztery królewskiej 
miary (oprócz wyżej wyrażonych dwunastu warów) zrobić, 

ale za kwitem dworskim i op/atą podatku Rzpltej. Któryby 
zaś tylko swoje domostwo znacznie chcial wyreperować, 

t<Jkże podług danego sobie od dworu abrysu, pó/warel" albo 
sądków dwanaście, z równemi, jako i nowo budUjący, wa
runkami pozwolono mieć będzie; lIinie.isza budu.iącym i re
perującym pomoc nie dlużej, jak lat ~ześć ~Iużyć ma. 

7-mo. Mając zaś wzgląd .lWy dziedzic na nieoddziel
n ,~ od urzGdu burmistrzowskiego zatrudnienia, wybieranie 
zwyczajnego jarmaczl1ego w nastGPujące jarmarki, t. j. IW 

ś. L eonard, na ś. TOl11asz i na ś. K"aźmierz, burmistrzowi 
ustępuje. 

8-vo. Pozwala także .lWy l17.ieu~,ic, aby targi tygo
dniowe w każdą środę bywa/y, gdzie każucJllu z wszelka 
r,;ecz,I, do sprzeda nia mianą, wolllo przy.iŚć Inb przyjechać 
vprócz trunków wszystkiego gatunkn, które tylko dla sie~ 

ble samego lWy dziedzic ostrzega i tych żCldnenlll oby
watelow i, ani obcel11u, nigdy bez wyraźnego od dworu po
zwolenia pod żadJlym prctck~teJ11 do l11iasta wprowadzać 
nie woll1o. 

9-110. Wolrricę tólkże \V każdą sobotę l1lieć będ<\, po
CZqwszy od s. BArHornieja, aż do wielkiego postu, gdzie 
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ka:i.demu wolno będzie z mięscm i zbożem przyjeżdżać, za
płaciwszy targ-owe .IWlllll dziedzicowi od bydlęcia jednego 
po slotych dwa, od skopu lub cielęcia po groszy piętnaście 
polskich, która to wolnica po \Iplynionym roku zacznie się. 

CdVby się z czaseJll targi wzmocnić mial~r, zwyczajne po 
i!'szych miastach targowe lWy dziedzic na rzecz swoją 

o~trzega. 

IO-ITlO. 8ylo dawnych d7.iedziców ustanowieniem, iż 

P:.1 bżde Nowe Lato wszyscy mieszczanie przyjść byli po
willni do dziedzica z rekognicyij wierner;o SWeg'O posłu

szcl·lstwa. z prośb" orno ally w pokrzywdzeniach swoich 
r,:czyl im swą protekc~rą dawać. przy której to rekognicyi 
11I<lIlUer, cz~di Wilr piWil oddaw<lli, 11a 7.ądanie więc ich 
i prośby od tej danillY z\lpelnie ich .l.\Vy dziedzic uwalnia. 

II-nH). Aby zaś mieszczanie podług- pows7.echnego po 
".-szvstkich miastacII i miasteczkach zwyczaju n"d sobij. 
('prócz zamkowej. inszą zwierzchność mieli. od której 
\'J swych wątpliwości<lch i innych pokrzywdzeniach mogli 
POSZli kiwać r:1dy i spr:1wiedliwości, postanowiony z dawna 
lir:qd jeden bllrmistrzowski. drugi wójtowski. na który co
J'(~czllie l1:lz:1jlltrz po święcie ŚŚ. Piotra i Pawb :lpostołów, 
\\ prz l.'ton1ności catcgo pospolstw<l. z cztcrech bnd~'datów 
111,1 hyć ohicl':1I1V i tell zwierzchności zamkowei z zapie
Ci'Ct()\V<lIl~ elckt~ do ;Jllprohnty podalIV. z pomięclzy któ-
1'\ 'C 1 I wybr:1wszy dziedzic i rJOtwierdziwszy po jednemu 11:1 
clwi IIrz;jcl. \\' przytoln"ości wszystkich IIrz"d przeszly bur
lI'istrzowski 1I0WO potwierdzonych ogłosi. który to po
twicrdzony urząd pod/lug' roty zwyczajnej przysięgę wy
konD. po wykon'anej przysiędze po czterech assesorów wy
hlcrze, którzy przed tym nowYIIl urzędem przysięgę rów
Ilie~. w.I'pelni;j: po tem wszystldem lJrzi)c1 przeszły oboi r,,
clilinki jeclnorocznie percep!v i ekspensy poda. 8kta czyli 
I'ro!okóly wszystkie oclcl,l: po dopelnicniu tego wszystkiego 
(',I\\'nv lIrz"d pokwito\V:1nY11l wstDnie . .leżeliby zaś jakie 
dlllgi LI nich miDstll pozostaly. n:1tenCZ:1S nowy obrany 
L1r7.<]u id odd:1J1iil nieoelwloeznie nakaże. Wspomniane L1rze
Ó" \I' prz\'p;JcJ;lj'lcycl, pr7,ed sącl swój spr:1wach i truclnoś
cind. prawem 11l:1gdelJ11rgskieJl1 od inszych 11linsteczek 
Ilrz\'ji;lCIII i oel lI1iasteczb Miloslawin d:1wniej używane11l 
r;r~dzić siG będą. Sprawy uczynkowe. bez inkwizycyi 
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cbejść się Ilie n1og',\ce, test;llllclltowe, rezyl,(llacyc i zarlisy 
lin urzędu wójto\Vskicg'o z lawiq; iiiliC Z,IŚ sprawy, rz;ąd 

nli<lsta i wybicr<:lllic podatków wszystkich UD :.rzęUll Illl~--

1,1istrzowskiego z rad<1 nalcżeć nJaj,\; s<1uy zaś obojga llrZt;
ciów zawszc od rallil składalIc być powilnlll~', o któr~'clr 

strony między sobą I'i'awlljące sit; w wig-ili'l złożenia $,\-, 

dGw nbesblle pozwallli by'ć PO\\illll:>', opróo. spraw po
c1różllYch, które Ilicodwlou.llie rozs;ldzolle b:>'ć wszt;uzic' 
!.:aj,). Urzędy zaś obydwa, tak bllrmistrzowski, jako i \\'(lj-, 
tuwski, tabclt; opiaty ocl zapozwów, 111;ll1ifestó\\'. zapiscJ\\'" 
,-'('kretów i wszystkich transakc~'i llloż'1 i ,IWll111 dziedzf-, 
c()wi clo pot\\'jerdzel1ia oddadzą, podlug której przychodZ'1ce 
I~ielliądze \\' kasie ll1iejskiej r',:l użytek og"ólnv skl:lda11c !Jęci,). 

12-1110. Ostrzega sobie .Jasllie Wiellllożl1y dzieJzie, 
,:l1y każdy mieszczanin teraz osiaclly i na potem osiejść 111;1-
j'ICY, nietylko domostwo i budynki przy nicm będ,)ce szkll
dłilllli lub clrilnicilmi pokrywal, ale i pl<:lc swój wlasn)' pn
sty 1l1ając zilbuclowaL tllclzież stary elom Zrlljnowall:>' re['ler()· 
\\'aL któremu to mieszczallinowi wol'no będzie c:II)' swój 
majątek, t. j. role, dom z hudvnl<,lIni zaprzedać i w jal(llnj
lepszy swój porz<ldek obrócić, z wypłaceniem jedll,l!< d/.ie
clzicowi dziesiijterro groSZil. 

1.1-tio. A poniewaŻ' lllieszczallic c1awllcm prawel11 Illie
li sobie stawek Sosflowica zWilny, wraz z r'llq, pastwis
kicl11 i ptstcr11ikiem, ktćlrv gdy teraźniejszą lIgod,) .1\\'11111 
uziedzicowi IIstC;Pllj;j. ż:lclncgo soilie praw;1 do te).!"o), stil\\'kll 
nic zostawlIjąc; wzajcnlilic .I\VII~' dziedzic od oho\\'i:\zkll 
poprawiania rowlI ['la(lskicgo zllpełnie icll llwalnia. 

14-to, Każdy rzel11ieślnik !J,\dź jakieg-ożkolwiek rze
IlliosIa oel ręki po zl!o!ycII szcść polskiell : piekarze bżJ" po 
zlotvell dwal1;Jście groszy dwnclzieścia flolskieh: rzdlliC\' 
Z<lŚ cllrześcial1ie od k8żdego hydlt;ci;1 starego, t. j. wolll IIIIl 
krowy. po złotycli dW8, od wieprza po ,toteIrlll iecllleli1l1, 
il od, sko['lll IlIb cielęcia ['lO gr()sz~' ['lit:tn;lście polskich po
CPIl).!" dzisiejszego zw~'cza,iu JWl11ll dziedzicowi corocznie 
na Ś, Mmcin placić ht;clą. 

15-to, Który zaś l11ieszczallill pl'zvcllOc!ze(1 ['l1:Jcll ~wc
gn nie majncv, ['lodIlig nhrvsu przez .JW).!"o dziedzic;1 clililego, 
['lobudować się i osicjść mieć ht;dzie wolt;. tcn wolll()śĆ n;1 

lat sześć od podatków dworskich i ł11iejskich, oraz ['llac n8 
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dOIll i ogród za ugodą mieć będzie wyznaczony i przywile
jl In osobnym wiecznego dziedzictwa nadany. 

J G-to. Ci zaś mieszczanie przychodni. a osobliwie 
rt.elllieślnicy, którzy tylko na placach sobie wyznaczonych 
bndować sit; zeclicą i tylko do tychże domów ogrody wy
znacwne, bez ról i I<:\k, posiadać będą, wolni będą na za
wsze od wszelkiej robocizny pallskiei tak ręcznej w czasie 
7.11 iw, jako też i sprowadzaniu drzewa (oprócz gwałtownej 
I~Gtrzeby. bronienia ognia, ratunku grobel i mlynów, granic 
cd najazdu i wszystkich gwałtownych przypadków, do któ
rych i cale rniasto wyjść powinllo; grobla zaś przy której 
IlIlyn nowo zbucJowallY. że szczególniejsz'l jest dla miasta 
c<lr'ego wygod,l. sporz;ldzanie i IItrzylll<lnie jej do mieszczan 
ll,deźeć będzie), tylko z domll i ogrodu po złotych ośmna
śdc polskich corocznie na Ś. Marcin płacić i inne powinności 
w przywileju sobie danym odbywać po wyjściu wolności 
bC;dą. 

17-mo. Którychkolwiek mieszczanin domostwo. plac. 
~todolt;, ogród, 1<1 kę, rolę, budynek. grunt. drugiemu 1l1iesz., 
kalnelllu lub przychodniowi sprzedawać będzie, powinien 
t,) zawsze czynić za wiadomości:) dziedzica, inaczej bez 
r07.wolenia podpisanego od tegoż dziedzica transakcye nie 
L'~d<l ważnc . 

.I R-vo. Rozumna także rozkazuje baczność ubezpie
lZYĆ og;ólllY t~'chże mieszkai'lcó\v współeczellstwa majątek 
(:lI wszelkich szkodliwyclI przypadkó\v icll lIiszcz'lcycll, 
\'.'i((c dla zachowania powillllej względem pożaru ogllia i in
lIycll IlI'zyg6d ostrożności obowit;zują się Jliieszkai'lcy miło
s·iawscy corocznie mlodszych rewizorów dwóch postano
\,'ić. których pod kanI siedzenia turmy powinnością będzie 
\,' kaźti<1 soboty li chrześcian. a w pil\tek u żydów wszyst
Idc dOl1ly lIlicszkalków obejść i w nich kominy i kominki 
ul·e,irzcć. a gdyby który był z sadzy nicochędożony, lub po
PI awicllia I)otrzebujący, zaraz o tem burmistrzowi, lub pod 
I iclJytllOśĆ jego wójtowi dOllieść. a ten nieodwłocznie mie
~zl"lIk()wi takielIlu ma nakazać komilia luu kominka z sa
(1:,\' \Vvcz~:s%czcllic lilIJ zleg;o poprawienic: gdyby zaś mie
.·,tkallicc w jlosłllszcl'lstwie b:I'I IIP()rII~lllI, tedy przez urz'ld 
i·llrlllistl·wwski siclIzCJlicl1I wicży. IlIb oPI<J!ll piclliGżn'l 

l,rZ~'J1lllszoIIYIII IlI,:dzic, maI. za sztrof wizytatorom mtod-
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~zym po złotemu jednemIl (Iladgraclz;!.ii.lc dozór) zaplaci; 
l, szyscy zaś mieszk,lIky chrześcianie i żyd;:i w każdy pi<j
lek tygodnia sadze w swoicli domach wycierać pod win;\ 
wyżej wyrażoną obowiązani będą, z których każdy clra
hnę na swojem domostwie przy kominie stać IlIającą spo
rządzi, wszyscy zaś wspólnym kosztenl IInczy l1ia clo wody 
II rynku pod ratuszem i w miejscach ~posobJ1ycll lilie lIa 
~;\Iliach stać zawsze nalane mai;\ce; tudzie:i. h<lki że laZlIc 

do rozrywania i inne Ililczynia do gilszenia pr;:ysposobi ,\. 
D<Jkładny zaś porządek ogniowy, tnk co do lIarzędzi, jilko 
i osób clo bronienia wyzllaczonych, miasto sa mo sohic II/O
z\' z taką pilllościąi hac zllośc i[j. jilkiej lIliIość swego majnt
kll, CI nawet i życia wJasllego ka7.denlu rOZUlTlllemU zgro
r, !ael zeni u przepisuje. 

19-no, Dla uniknienia szkód IV polach. ogrodach. ol)\'
l'. atcle miasteczk<l Mi/os/awia miljn postanowić ogóln~r ch 

Cli trzód i stadów miejskicli pastcrzy, na których urząd ll1iej
sld ustilllowi składkę przyz\Voitn. ' <lo którcj lIa!cżytość swo
i' kilżd~r obywatel w czasie zwycza.inym na InlejSCU od 
L'rzędu \V?ZllilCZOnem złożyć hędzie obowinzallym: dzieci 
Z;IŚ, które elo tych czas z osobllemi tr7.0dkarni między płó

s: 111 i się tłukły i przy nikczelllnej tej zabawie prÓŻllowania 
tylko i swawoli się ucz~rly, do przyzll'oitycl! wickowi tern II 
r:!lIk i ćwiczcnia, każd~r wcdlQlg swego przepolllOżcllia apli
kować I)owinien : podohnież stróżów lIocllych powsZ2ch-
111'111, dobrze rządnycli lIIi<lst i lIli<lsteczek zWYCZ<ljCIll, tl'Z\,
lI1ać !Jędn. 

20-rno. Wszysc~' rnieszk,lIky chrześciilllie i żydzi lIic 
[1owilllli się dłużyć Tlil s\\'oje Illaj,ttki stallowi s;:laclrcckicIIIII. 
alli zilstilwiilĆ. illli arelIdować. :1 tCHI b:lrdziej Ilrzedaw<lć. 

,~Ili nil komorlIc tyclr:i.e szlaclrt\' przyjll1ować, a to poiJ k:lr;\ 
konfiskacvi calego majntku i sieclzcllielll wicż~r: posiada
czów zaś t<lkich \I' czasic jilkllajpn;dszvlIl l. posscssyi sw (l
jl,i wyplacić i oczyścić powin lli : wolllo illl zawsze jedllak 
I:i;dzie na leż S<lIIlC Ill;!.i:tlki znsl;lwów z aci :U,:;lć, przedaw;lć. 

ale t~' lko sialIowi IlIicjskienlll Z<l \Vi;ldoll1o~ci;\ ,iednak dzie
(:7jcil i 1Ir7.~'dll. do CI,cgo pro!ol;ót osobnv IIlieć h~'d ;t . gc\zil' 
~lIbstaIlCV<l eZy'li l1I<lj;jtck pod<lll\, b~'ć lila IV szczcgillllo~ci 

przcz bźdcgo IllicszCZ:lllilln i lIic gdzicill<lzicj SlI lIlk:1 Z;I
r(}Ż~'CZO II;j lIa IIwi;]lck znpis;:rnn być powillnn kredvtowi. 
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Ir lko \\' ten sam protokół, a to z tą ostrożnością. aby żaden 
Tliieszczanin nie miał sposobności dłużyć się na majątek 

swój. tylko wicie go Inieć lnoże: ostrzega się 1ilkże. aby 
zadcn mieszczanin nie ważyl sit; Ilrzy.imować na nocleg 
Ci:łowieka iliepewllego, niezn<Jjolllego, lub 7.bieglego: gdy
IjY siG zaś tako\"y człowiek do niego trali! natychmiast bur
Inislrza o nim lI\\'i~dornić powinien; żaden także nic powi
nicn przyjmować kOl11orlliJ,<I w mieście nie zamieszkanego 
I:ez opowiedzenia się burmistrzowi, aby ten. .iako rząjca 

II,iasta, o ll1ieszk,ukach onego;!, mógł dokladną mieć wia
(JonloŚć. 

21-mo. Do powszechnego atoli gdy należy IlII,od\'ch 
ćwiczenia najpotrzebniejsza, CI \I' tem miasteczku zalliedb~

ra szkoła: tG więc Inieszkal'rcy powinnością rodzicielsk'l 
dla \\'ł<lsnych dzieci obowiązani wszyscy razem kosztem 
wspólnYI11 podnieść, dyrektora ustawicznego pisarzem rnie.i
skinI być razellI 11Iogącego trz\! nlać w 11Iieście i dom z ogro
delII OIIClll1I7. wyzllaczyć. 

ZZ-do . Ouy majątek stanu miejskiego najwięcej z han
tlili i rzemiosl;], tudzież z zaludnienia mic.isca użytki wo:pól
liC l11ieszkal'rc0I11 od jednej ręki do drugiej podająceg0 po

\\i~'kszoll\'lll h~'ć może, przeto wszystkim w ogólności oby
\\";'!clolll tq;oż miasteczka, a mianowicie kupcom i rze1l1ieśl
IIikoIli Illies~.kalllvnl i przycliodniom protekcyą wszelką bez
pLltll;\ daw,lć i IV pokrzywdzelliu prędką sprawiedl:wość 

"hieclI.i;j. 

n-li'l. Co sit,: tycze sporów, zaJdócer'1 i .iakicilkolwiek 
rlJzterków II' 1IIias!ecz),u z;lchudzić ll1og'lc~'ch IV sprawach 
1;11\ IIli<,:dzy clrrzl'ści,III~', jako i żyd\', pozwany clrrześciallin 

w S,\d/IC Illiejskilll, żyd w s,\dzie i.\'do\Vskinl, odpowiadać 

111:1. a ~dVh~' I. pierwszej illst:lllcyi lIie był kontent i 11'lc7.\,1 
si!,: ))\'ć pok rz.\'\\·d Z011.V 11 I, wolna ,Ipclacya do Zwierzchności 

z,lmkowej Ilricć b<,:dzie, z tyn\ iltr!i warunkiem, aby ;)i1elu
i:jl'\' IJie zar;lz po przt'czytall\'111 dcl,JTcie IIrzGdlJ 111iej~kicg(), 

lecz dopiero w czasie dni ośmiu (aby przez tel1 czas strony 
d"st,rłccznie lIamyślić siG mogły) do s:jdll dworskiego anc-
1;1(.\":\ !;1I10~il. ,I t" liliI hczzwloczllie dopuszczona być po
"·iI11l;!. Obicelljc .J\V1I\' dziedzic, że i.ac\l1a sprilWC\ w przy
~. \\"OitYIII 11Iiejsl,illl s'ldzie wprzód nie sądzona i przez apela-
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cyą do dworu nie wprowadzolla przyj«tą nie będzie, a że dla 
dokładnego IV sąclacll cZY11ienia sprawiedliwości porz'ldkU 
l11srygatorowie Sil potrzeb1li, więc dwór swego, miasto także 
swego Instyg;ltora postanowi, 

24-to. Każdy Illieszczallin za rok od daty dzisiejszej 
11iellależ'lcy do praW;1 miejskiego obligowa11Y bęclzie PI'awO 
miejskie przyjąć z tym ,iedn;lk warunkielll, że gdy tylu r:lzelll 

do spo!eczno:;ci miasta przystępuje, jak najmniejsza od 11icll 
\\~'ei:]ga11a b~'!a oplata, w J)I'zysz!ości zaś Jlrz~'IJrow:!clzający 

si(,: uo mi;lsia rzemieślnik lub mieszk,llliec tenże obowi'lzck 
,: rówrJ'l latwośeią po wyjściu rokuiedllego i niedziel sztseiu 
dore!lIi. 

25-to, Każdy rzemieślllik już do z11ajduj,lcyeli siC; tll
t;li cecllów i prawo czVli wilkierz Inaj'lcych wl(upić się po

wi11ien. od którego ceclly podobnież uciążliwego wkupIlego 
w~'ciągać nie l11aj'1, ;1 7.C te eecJIY w lel11że salIlem prJwie 
ma,i;1 niektóre plIlIl\!a przeciwIle clzisie,iszel11 Prześwietllej 
ł\,\lllissyi Dobrego Porządku od Stanów ł(zeczypospolilej d(l 
IlJiast gjówn~;ch wyzllaczonej, przeto te same punkta wcdlug 

r(lzporządzenia tejże KOl11issyi Dobre!?:o Porządku wprzóÓ 
poprawione być mają. 

2ó-to. SlIkieTlllicy Z,IŚ. że dotychczas praw:! swego lIie 

In'li'l. za n<l.ipierwszelll rozrz'ldzcllielll J. \\1-11)1 dziedzic stn
r;]ć się będzie o prawo ceellu sul(ienniczego miasta Jw. Kr. 
Mci Scl!ow)' i z lIiemi o te punktl w wilkierzu umówi się· 

27-1110. nla z;lbezpieczenia IIIa,iątków sierot p%sla-
1,I'cIi ol1~·clw;1 urzęely starać się hędą lIlieć protokół OSO!llll', 
gdzie po zrnal'l~icl! roc1zicacll sierot pozostn!ycll c;11n sub
sranc~'a w rucl!omycl! i uierucłlOl11ycl! rzecz;lch będzie za
pis<1l1a. po spisalliu opicl,lIl1i przez oho,iga urzędy będą wv
waczeJli. którzy to opiekulli przed tClIli urzędami r<1cllll nki 

swoje coroczllie oddad'.;1 i z sprawiedliwego w~:r;lch()\v~.llia 
się IV t\'lllże rrotold)le kwitv orrzvl1I<l.ią. DO Wl',isclll zaś opie
ki małoletllie dzieci npiel\tlll('nv ~\Voicłl ht.;d~l 1110~li PI"ZVll1l1SiĆ 
s;1downie do prz~:~ięgi. jeżeli będ'l się haczyć ukrzywdza-
lJ('mi super realitateJll regestrów podawanych przez czas 
opieki. 

Kt()r;) to IlgodC; i \V lIici IVvrażollC Illlllkt:! 11;1 zawsze 
trwalc i J1icwulIszone mieć chC<) i na to się tak Jaśnie Wiel-
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IIIOŹIlY uziedt,ic ja ko i cały IlIagistrat z pospól stwem rękamI 
\\Iasllcllli podpi su,iq, I )zi~d() si~ IV Miłosla\\'iu dllia dllud7ie
stl'go pierwszego micsi,jca listopada, roku PaJ'lskiego tysiqcz
lIego .,ieulllselllcgo oŚllldzicsi'ltego trzeciego, 

AntolIi '<oboski burmistrz IIlpp, Woj. DqbkiewiC7. \\'ó.it 
1I 1 ilP, K ; l ź lil icrI. KII:lkiewicz IlIflP, Franciszek Kiszewski. pi
s:lrl. Illic.i sl( Il1fJP, filip Hallcpol, Józef Norkiellicz, bkóh 
I )'lhkiclVicl.. K;lspcr I)'lbkicwicz, TOlllasz Ogr,tbisz, cech
IItistl'z, Milwl:li I)ziegiccki. Jakób fUlltowicz . .I:tll Mic:tlicki , 
Michał Mietli<:ki, AlItoni I)qbkiewicz, St;Jni.c;13\v Kn,tpkielVicz, 

. Mi<:liał KW;Jpich, Paweł Orłowski , Piotr Krysz tofowicz, An
(Pili Moszcz'vl'lski, TOIlI;\SZ Pick;\rczyk. J;\kób nqbkicwicz, 
Stei;tll Kolacki. l)ollJiIJik Kllilpkicwicz. ,Józef Molitosk i. Rar
tlolllic.i \Vl;clewicz, Michał Kubicki, Mikoląi funtowi<:z. 
Ad;1111 PtilsZV!'ISki. fr;lllciszek Maśl:lIlk:t. filip funtr,\\'icz, 
fl;ntlOlniej Cliiski . J;tkói> Qłogowski, Stallisław \Vroniewic z, 
St:lIl is l,IIV Solc<:ki, P;J\\'el P;l\vłowski. TOI11<1sZ MlIsi<11kic
\licz. \\/al('lIty Jaworsl,i, Tomns 7. Nowicki, \Vo.ic iech Mie
tlicki, Antoni Lurkicwicz, (]rzegorz Srnorowil'lski, Andrzei 
l,oż\lhki, AlI(lrze.i Wisko(ISki, Piotr T1inkowski, wszJ'sey 
pilll'elTl trzvrnnnel11. 

Nie I v1ko o IJvstrym pop;I,\d;de 11<1 czasowe i ogólne do
hro swoic. <Ile za rZlZC1I1 o ohszcl'llern stósow<1niu prZ~' k;Ji:;Jni;] 

IIlilo~ki IJliźllicgo świadcz q nadalle przez I)ierwszego na Mi
ł' ,s l:lII'ill i\1icl żYlis kicp;o \V I', 1701 ż~'dol11 prz\'wilc.ic, p!,z~'

\\'ilcie tc S:] tCIll waźnieiszell1i, że przyp;\dły ż~'dol11 II' c78sie, 
I,icd\' h;lrdzo nieprz\'c1Jvlne \Vi<1ł~' dla nich \Viatr~', 

R7.qd prJIski w,lhił do Wielkopolski rzemieś lll ików nie
lI,iccki(/l. lecz lIie osicdl;ili się (lIIi IV II'szystkitcli ll1i<1sf<lcli 
r(lwllic cht;tllic, ho icdllC' hy/~I im więcej, drugie I11niej do
g'oc/llc i knrzv st nc, 1)0 1I:l.inicg-odnieiszych i nieniekorzv
":IIiL'i,z~'cll 1I,lleż;\ł blisko zah.orll moskicwskiego pO/iJżon~' 

i ot! Icgoż ściśle strzeł,Ollq gr<1nicq, jakb~' I11Urenl chil'lskil\1 
oc/cit;h', Milos/;I\\'. ;1 iedn:lk p;rol11adallli osiad81i tli sul,ien
lIic~' i 1l,ljrrlZlll:lil si niemicccv pr ze usiębi()rc~.', Powodem 
laś tego h\'ł .v !'Ozs;ldnc i dla o!J~'dwóch stron t..L dworu 
i IIlias!;I. korzystlIc riqd" dziedzic;), Snli:tlo też ud;I\v<1ły 
si!,' po POl110C do (hvorll, już to przez niedokl:ldllość praw, 
ili;, tn przez IIrz~cly, Inb osoby Ilryw<1tlle kr7.\'\vdzone cech\' 
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rzemieślnicze, a starosta Macie.i MielżYI'tski dokl-adllie każde 
badał zażalenie i bezwzględną wYlIlierzal spmwiedliwość. 

Działa111ość starosty MielżYliskiego była ku każdemu 
skierowana kierunkowi, z swej dOlliosłości podziwu g'(\dną, 

to też miasteczko widocznie się podnosilo, porządk(,walo 

i bogaciło. Również na dawnych i nabytych folwarkach 
ład był coraz widoczniejszym. hudynki gospodarcze w części 
nowe. rola lepiej. jnk dawniej uprawiana, lud w~rroblliczy 

i kmiecie 7..lI11ożnicjsi. Z sporów granicznych wiele też 

starosta Mnciej usulI<ll. zatatwil, lub przez proces sndowy 
przel1rowadził. 

Błogie i dodatnie skutki lizial,tlllości starosty Macieja 
Mielż~l(lsl<ieg() lIa polu ekonomii krajowej uznawała cała 

Polska i nie szcszędziła mu za nie uznania. czego dowodem 
udzielonu mu 

.. Nagroda zasłużonym". 
Landrat feige w swej historyi powiatu wrzesiilsldego 

p!sze. przytaczając odnośny dokument \V języku laciJiskim. 
następująco: 

"Co się tyczy pana dziedzicznego. Macieja M ie];~yl'l
skiego. to znajdujc się jeszcze dokument. l1odl)isalW przez 
króla Stanisława Augusta d. li. Warsza\\"a dnia I. Lutego 
179.'3. moC<} którego, darowane I11U lIa lat 50 przcz konsty
tucyą \V roku 177S (pod tytułem: .. Nagroda zasłużonym") 
z prawem dziedzicznej uz.ierżawy ccmphyłeulyczJlym sta
rt'stwo Klonowo \V wOjewództwie sieradzkiem. przeszło nil 
~~'J1a jcgo, .Józefa. 

Maciej, Nowil/II Midż.v/iski, 

starosta IValecki, kawaler orderu Ś. St/lnislalVa i maltariski, 
pil'J'wszy 1101 Milosl<iwiu Miel;i,~'I·lski. hyl ożclliollYJlI z Se\'.'e
ryll<\ Lipslq i Illiał dzieci: 

I. Prokopu, rolllJistrza (I~()t1lillJagister) wojsk: rzc
cZYPosl1o!itcj. Prokopa MielżY(lsldego SI)otykal11~: j;dw 
chrzestnego \V kościele winllog(lrsldlll lO. V. 17t)Il, a \V ko
ściele Irrilosławskil11 .!() IX. 17lil) uo 2. III. 1791. Pru!<o!l Miel
żY(lski ożellił sit; z Katarzyn'l. zlillii pawlowickiej. Micl~,~'I'I

slq, którq w 11Iilosławskil11 kościele. przy chrzcielnicy \II li
stopadzie J 7tH r. spotykamy. 
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7 Allil,:. kll)!':1 )otl:l.k tli dzic<.:i do chrztu 2G IX. 17SI) 
i li 1.17KI.;\ l\' r. 17SC, idzie Z'l 11lC1Ż za non<lWeTltllr,- .lalla 

(Jujcwskic!!.o. ::;Iub tell odbył siG IV KaliszlI. 
Ś . .I ózefa. AllIla. gtl)' 

wlórllic Z;I 

illowro<.:la wsk iego, uZleci l!C:1 

l. Józeia, staros!I, II 
wszy 10 Y. 1780 \V 

\\ojewodziC;1 

po raz pier

Z IX. 178U. 
!!I!łoslawskim 

j:iko cllrzestllegu, a po (III ellar:Jl\te:-

rzc, .?9 IX. WIS r. widzimy. 
4. KUJ1eglllld~, którą tylko raz 12. IX. 17811. prl) 

(1Ir/cielnicy zauważyliśmy. 

S. ]·'rancszka. który rozmaite urzc;dy IV Rzeez)po

spolilcj Sllr:I\I'owuł i jako kawaler umarl. 

franciszek był bardzo dowcipny i król Stanislaw Au
i!. li st Llardzo go lubił. .I'lko poseł n<'l seim\' hywał u klóla 

n:>. znanycli jego obiadach takim obie-
dzie był WSpólllie. z Mieli.Yllskim także czło-

wiek dowcipny, klóregu lubił. Król 
zapoZllal icll z sobą, a 
;i·Yliski ze wszystkich 
wości<j zaczą!. Król jakiego za

PVlał: ,,Panie: MielżYI'ISki, czego SIt: lak i<sit:Llzu Morskie1l1u 

Ilrzyp,ltru.icsz-r" Tenże zaś odpowiedział: Na.ijaśnkjsz\ 

P;llIic. dużo po IlIorZII podróżllj,jC, różne widzialeIlI zwie
rzę!;I, psy i cicll;:ta morskie, leC? przyznam się Najja§.niej
SZell1U IJ<1I1I1. 'l,C PICI"wszy raz \V Życill zdarza mi siG widzicc 

Księdza Morskiego!" 
I)J'IIi!.ic () tYllIi.c Fr:lllciszku podauie jest następujące: 

I~yl wSzwccyi pOSielI! ponieważ w og61e 
byl lIiel'/.ątlny, a taul do 

bil dłlli!.ów: :lie lTlogąc 

S\\'Cgo wOjewody J ó7.efa 

;;pOSOllllOŚC, naro

do strY.ia 
o zapłace-

nic <.llugów. Tenże llCZ\'IIi! 

cyi prz,'.iąt go IIczciwie 

P,ln t'ranciszck .iuż na 

hrowic. 

odprowadzil go, 

ł~zeczypospolite.i, do komnat go-.i;!I, przynalcżalo posłowi 

ścillllycll pr/.yzwoicie. Ody to zaś usklltecznił, zatrzYl1lal 
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pare pachołków, kobi erzec ka/.ał rozłożyć i ouezwał sit; na

stt;PIlj<\CO: ,,(Jod/.iwi e \\ ' obcc s~iacJów IJrz,',illlOwałcllI posla 

I~zcczypospolitc.i. a CJllecllit: IIlIl SZę Ilkarać rozrZlltllq; O, lek

komyślllego bratalika, który mógłby ()jczYZIIic IIszczerbek, 

a imielliowi swemu h,lI'lbt; z~o tO \VilĆ." N<J dalie 1I<.Islo pa

cl!olcy lIie poslqpili lnu lI a ko lJicrCII llall,tjk<.lIJli kary, 

Frallciszek był 11<J.i slarszy lll, IJ!'O!<OIJ drugim, a Józef 

t1'z eciIl1 starosty Macie,ia S)'IICIIl. t-trabiowie PJ'Okop i .J ózef 

podziel i li rniGdzy so bą dobl'a po ojeu pozosta!e w ten spzisó il, 

~: c Prokopowi pfI,Y lladły cbobienielde, a Józefowi, st,l rości e 

klonowskiclll11 , ll1iłos/:I\\'skie. Pod/.ial tell lIast~pić 111llsial 

po r. J 786, bo już jest ll1i ~ d zy folwarkami mi/os!awskimi 
w ymienione Kl,:ilłowo, a Ilie lila Orzc:cłI(Jw,.l, Starosta .Jo/,cl 

I~r. Mielżyl'lski przej ,\! w tedy dobra nliłos/o\liskie \Ii ceni e 

1,2UCI.OUO zltp., czyli 200.000 tal. ') J liŻ sic wil,:c wartość ich 

II pr/.cci'll01 lat dziesiGciu, CLVli od czasu kupna oJ Ural.Jskidl 
potroiła. 

Stal'osta Józef hr, MielżYI 'ISki, tytlllowany od r. 10J5 
dzicuz icCl1I dóbr IlIilosł,lws l <icli i J~\bro\\'skicll (pod Wol

sl.t\' llcIIJL lilia/ 1.,1 ŻOIIl,: rranciszkl,: NiclIlo.icIVslq. (która 

2! lipcl 11'(d r. w łwnic 1IInarl,J) , a z ni,\ lIastGPII ,ii]ce dzieCI : 

I. M aciej a, .Józda, rrallcis/.ka , k tóry siG IV Willll(l

gJlrzc !.'l w l ' ześ lli;) 1799 r. 11I'ocJzil. a 19 września I i t)9 I' , 

I I Ksi,\żnie ocl!rzco lI ,V 1łl zosta!. CIII'Zl~ S[l1Y1l1i byli I)Olilinik 

i /\1aI)';orz,lta MiclGccy, syll i CÓ I'k;) dziedziców (li'aboszcwa. 

Metryka lir. Maci eja jest \V willllogórskicll i lIli/Ds/aw
skieh ksiGgach kościelnye ll jJtllllics/.cwn'l. a tu i t<llll ta S<l

lila cJata urodzellia , 15. wrześllia, i tl,: Salll,\ Jatt: cłirztu Jl)-go 

wl/.eślJi<.l 1799 r., podaje. W WilllHl~órskiej 1I1etryce lIi e nW 

tylko wZllliallki, żc clir/Dny IV I( s i,\żllie siC oJby/y. 

2. ł~lIacy Alltolli NCPOII )II Cell urodzi/ siG 20. )';rudnia 
I ~,()I 1'., ocllr zci! go k,l/)el,11I pa/,acowy, ks. Kality UriJa(lski, 

Cysters z klasztoru oberski ego. ChrzcstllYllli byli Alldrzej 

Nlielęcki, jeneralt i dóbr graboszcwskicłl dzieJzic, i jJ~llll a 

Tcodozya Nic ll1ojc w ska , córka reliksa i Anieli Ni elll ojCW

skicłl. 

'J Siara, odlożolla lu ż przez snt! wrzesiński hiputeka MI/osla wia , 
Oddział II No, 13, 
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lir. Ig/Iacy I.giJl'l1 ś/llicrcin walcczllycli w r. 1831 pod 
S/,iIWlilTlli, 

"3, Seweryn hr. MielżYI'lski urodził się w PozJlaniu. 
prawdopodobllie w killllienicy hr. Miclży!'lskich lin Grobli 
d, 17. października 1804 r. Wiauomość tę czerpiemy z no
ti:tki, jalq pOZl1ar'lski kOJlsystorz .ieJleralllY nrcybiskupi koś

clOlowi tutejszelllu U. 31. lipca 1842 I'. W sprawie ślubu hl'. 
Seweryna przesłał. Slub bowiem SewerYlla hl'. MielżY(l
sliiego z franciszką Nalęcz Wlikxyck'l, córką Jakóba Na
I~cz Wilkxyckiego i tlźbiety z Ilzinlowskicli, dziedziców 

" dóbr I(y/'Isk i Wnbcz \I" Prl/Si/cli ~-:nchodJlich, odbyłl się \\ ko
ściele metropolitalnYIl1 czyli \\' kntedrze w Poznalliu, dllia 
31, IlliJja 184.? r. Udzielił go ks, arcybiskup Marcin ])1111111. 

~\\'iatlkallli byli: I) Karol Kalkstein, d:iiedzic Plusko\\'ęs 
z przyległości,uni, 2) Maciej lir. MielżY(lski, dziedzic Cllo
l,ieJlie Z przyleglośeiallli i 3) Bemard Leski. b. dowódzCil 
Krakusów, przebywający w Peinerho\ w Holsztyr'lskiern. 

S. p. l'ranciszka z Wilkxyckich MielżY(lska byln 
li pół roku od Illałżonka 111 l ollszil , bo rodziła się \V Ihl'lsku 
d, II. llIarca IS05, J1r,lbiostwlI Sewerynost\\'1l Mielż~' lbkilll 

I::'ouzil sit; \V !'oznaJliu u, 28. nlarea J045 r. synek, który 
przez akuszerkę śpiesznie oehrzcony, nat~lelllllii/st umarł. 

IJ :dcclw lO podowi/IIO lIa IlIiloslawskilll cmentarzu. Gdy 
tli zaś lila wyg-ody biedllicjs/.ycll p,II';]hall, by takowe 7, tru
p,lllli \\' jedllej izbie IJrzebywać !lic potrzebowali. Se\\'ery
nostwo lir. MiclżY(lscy zbudowali kaplicę, a pod tą Jla 
::Iebic grobowiec, odkopano wspOJnllianego dziecka grobek. 
kt(nr przecież już byl próżnym, bo nawet kostki już ZII

pclllie slJl'ócllniahy i alli śladu po ni1l1 nic znillczjOIIO. 

Oprócz powyższych znanych s(arosl~,' klonowskiego, 
.l(lzcia III, Mielżyi'lskicgo syllÓw. odrzeił ks, wlikaryusz 
FI'illlCiszck WadY(lski jeszcze: 

4) tug-elliusza Józefa rlellrykiJ Fralll.:iszka d, 10. P<lŹ

d;:iel'llika 1808 r. Chrzestny/ni byli Bilkowski. podsędek 

(subjutlex) obwodu (powiatu) średzkiego, i panlln Anna Ga
j(~ \\'ska, Dziecko to wszelako wkrótce po cilrzcie św, 

UlIlrzcć IlI1Isiało, bo żadllej () nicIII nie II<ljJolykmny już 

\\'zmi<lnki. 
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5) dzieckiem starosty .I Ól.ei<l lir, Miel żYI'lskiego była 
1\ lIicl~, zaIlH;i,lIil TepdorcJ\va lir, Myeiielska w Cl!ociesze
\1'ieJel!. 

(J) Szóslem u/,iecj(iem cJziedzica uóbr miloslawsk.ic/I 
I d'ILJroll'skieh by!a urodzona d, 21. grudnia 1800 r., n ochrz
ce,na IV Mi/oslnwiu 25, tegoż IJliesiąca i r., Józefa Eugenin 
h':wciszka, ChrzcstnYJlIi jej byli Tcodor NieJJlojewski, dzie
Ó.ie I~sar i AnJla z hr. MielżYI'lskielJ lir. SUlJIislaw()\I'J My
cielska z Kollylepola, 11zieeko [(l w nl!odym wieku ull1J'zeć 
JliJlsia/o, 

W metrykach tutejszych lIapotykamy jeszcze 25 wrze
sni'a lElI l r., clirzciny 7, urodzolIego 6, tegoż miesiąca i roku 
(:ziewczi.\tka, któremu uano imioJla Marya Aniela Nepolllll
cella, Księuzern ehrzcącYIJ1 by! wikaryusz frnJlciszek Wa
dY(ISki, a chrzestnymi byli Aleksander Walknowski, pod
preiekt powiatu średzkiego, i Teresa l'rokopowa lir, Miel
żYllska, dziedziczka CIJOllieJlie, 

Lecz wróćll1Y do starosty IdoJlowskiego Jó:w[a Miel
;iYI'lskiego, r. 11)11> hrabią Il1iallllwallego, Zawarł on, ,iak juŻ 
\\ ' spolllnieliśJlIY, jI), paźd/.ierllika I. f'r,allciszk,\ Niell1oje\,vskn 
związek m al,żet'1ski, a posi au:11 dobra rni/osławskie i kę

blo\,\'skie z \vsi'l (Jorzycal11i w dzisiejszym powiecie wrze
Sil'ISkilll: d,licj I )'lbrowc I. wsiallli: l3/oekiel11, Stradynietrl 

i L\kiem, \\1 dzisiejszym powiecie wolsztYI'lskim: później 
kupiollY Kaźlllierz z przyleg!oślliall1i \Ii llowiCl:.ie konit'lskilll , 
a woJewództwie kalisl,ienl, a wn:szcic kamiellicc w 1'lIzII<l
lIil! 11,1 (lt'oIJli Nr. 1.), (dawniej Nr, 41).5). 

,Iózei lir. MielźYI'lski stracil wzrok przez szk,Hlatvnę 

j,szcze przed ślubem, Nies/,cz<;~ liwy kalel,a JlIial jcJnak 
I'i ewtei. sz lacllC[lIej, poswi<;cającej siC dlal'l żonie w slllutku 
i lJolc~ci oslO(I<;, w pracy .. celell1 dalszego por/,,\dkmv;llli;J 
i zagospodaro\,' allJ<1 dóbr wyrCC7,ycielkC i w \Vsz ~ lkiclt nie
s;;cz<;śc iach podpor<;, Straciwszy wzrok, tak przecież inne 
swe wydoskollalil ZIIlYS/y, ;i,e uoldadllie 11<1 pOl'lell oce ltin ł 

swe sp rzęty, ;i,e dok/adllie lIilwet (,Iksow;t! lasy , W zboi~ 

wchodzil w rozmaHycl1 eZ<lS,lclt, badah ręlq ich !!cstośĆ , 
wysokość, h:tu;Jł ich kłosy , Ody zboże już było w snop:l.cll, 
liuyl krok<lllli odległość III<;dela od II1cdcla i brał IV rękę 

pcjedYlkze SIIOPY, by ich oi<;źkość zbadać, W lasach zaś, 
a zW!:lszcza stal'szycll wysolwpiellllyell, kazał siG wozić 
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między drzewami, a z częstych skręcaI'l powozu, oraz z tej 
okoliczności, czy często J dłllgo slOl'lI.:e mu na odkrytą twarz 
świeciło, wnosi I o zwartości drzewostanu, Następnie scllO
lIzi! z powozu, biegaj ostrożnie w tę i ową stronę, dopóki 
na drzewa nie natrafial; lakowe obejmował ręko1mi, by ich 
grubość mierzyć, a wres7,cie ustawia! zlIpe!nie dokładną 

tubę, Nie mogąc okiem ciała powierzchownie na świat 

spoglądać, tCI11 bystrzej patrzał na śwint okielll duszy, Gdy 
br,tk wzroku nic pozwalaj lllll zwracać uwagi na ma!ozna
czące światowe drobIlostki, duch jego ruchliwy lem gorli
wiej nad ważnenti zastanawiał siQ kwcstyami. Wszelkie zaś 
swe pOlnysly i plallY natychmiast n,l papier, za pośreJnic

t\\:elll sekretarza, lJJ'zelewal 'I utrwala!. Nie bylo dla!'1 zawi
kłanych procesów, bo wszystkie lIadzwyczaj11ą prawa zna
jomośd,! na swą rozwięzywal kOl'zyść, Jego to dzielem 
utrwalenie granic dóbr rniłoslawskicli i ich okopcowanie, 

Najtrlldllicjsze zadanie było z uregulowaniem granicy 
z probostwem, alc i z tych trudnośd po wybiciu głębol,icgo, 
drogQ Oorzycką przerzynająccgo rowu, wyszedl zwycięsko. 
Na folwarku Bugaju, Kozubcu i frallulce sam, przy pomocy 
rr,ądcy. gospodarowal, natomiast B, Piątkowo, Kębłowo, 

Lipie i Uorzyce wydzierżawiał. 

Starosta Józc1 Mie!żYI'lski wyrobił także u Ojca św. 
\v RZYlllie dla kościoła miłoslawskicgo odpust w Jniu swe
go patrolla Ś, Józefa, d, 19, lIlarca. 

Józef hl'. MielżY(lski ulllarł w Mi/osławiu na lIerwowll 
[dm;, 57 lat l,icząc d, 4, listopada 1824 r. Ciało jego złożono 
\\' grobach familijnych w klasztorze woźnickim. 

Z synów starosty Józefa hr. M,ieliy(tskiego i francisz
I'i z NieJl10jcwskich tylko lIajstarszy hr. Maciej, pozostawi/ 
potomstwo, Maciej hr. Mklży(tski ożeni! się z swą stry
kczną siostrą KonstancY'1 hl', MielżYl'lsk'l, córką Pro kopa 
hr'. Mielży(tskicgo lIa Chohicnicach, 

Ma!że(ts!\vo to pobłogosławił Pan Bóg nastcpującemi 
dziećmi: 

I) hr. Józef, ur. J824 1' .. 2) hl', .Ian, ur, 1831 r., 3) hr. 
Karól, ur. IS,lS L, 4) hr. Maryn. Ul', 1821 1'" 5) hr. francisz
ka, UL J827 L, G) lir. KatarzYlla, ur. 18281',,7) hr. Oabryela, 
ur. 1842 r. 
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o Józefie hr. MiclżyI'ISk'il11, jako o dz!cdzicu Milosla
wia, wspomllimy \Ii ci'lgu dalszYlll. 

Hr. Jan ulllarl w Nicei w 32 roku życia. 
Hr. I(aról jlosiallal UO r. j tl~5 dobra cliobieuickie i kaź

llIierskie w Królestwie Polskiel1l. Ostatllie zakupil jeullak 
tiziedzic 13rodnicy p. MaI'!I\Owski. 

Hr. Marya ullIarla r. ltl7tl VI Warszawie jako wuowa 
.rallowa lir. GniJ"lska. 

Hr. fr<lllciszka żyje jako wdowa Aclolfowa Koczo
rowska. 

Hr. Katarzyna wyszla za ll1'1ż za Stallislawa hr. I3roel
Platera, a hr. Gabryela za f'u\vlu OgOlkzyka KOlkzę, na 
Litwę. 

Autor "Przeclladzek po Jv1,ieScie (Pozllalliu)" nllstępu-, 
j'lCO charakteryzuje nieboszczyka: 

"Wysokicgo wzrostu, dość otyly, zwyklc w ulu~im 

granatowym surducie, mial zaws;I,e oczy pr;l,cWi~\;I,alle sze
rolq biat'l chustlq, jak ~dyby ~rał w ciuciubabk(,;. Mimo 
swego kalectwa, byl wesokg;o 1Illl110rU, uowcipny i bystre
g:o ulIlysłu; zgadywał z latwością rzeczy, których widzlieć 
lIie mógt i rozprawial o Ilieh, jak ~uyby je widzial. 13ie~lym 
będąc w prawie i iill,lIlsowych obrotach, procesa swoje 
sal1l Ilrowau;l,it i salll I(!icrował sprawami rozlcgłego l1laj'1t
ku, rozporz'luzaj'lc najurobllicjsze szcz,ególy, a gtówlli urzę
dnicy w dobrach JrIiłoslawskicli, z którycli pamiętam jeszcze 
I\obowskie~(), Głogowskiego i Wiesego, przyc!Jou;l,i1i co 
wieczór do niego lIa narad~. KOllie baruzo lubit i czasami 
kazał: jc sobie przeu uwór przyprowauzić, dotykal H;koJrl<J 
PCl całelll cicle i occlliał traillie icll przynlioty i wady; szeze

)!;ólniejsz'l zaś IIlial odrazę do lnud ... " 
franciszka hralJilla z Niclllojewsk:icll MiclżyI'lska stala 

~it; jeclyn'l dóbr tlItejszych wJ'IŚcicieIlGI. a lIajstarszy jej 
Syll, Maciej, zrzekł sic,; całkowicie lIa jej r;l,eez wszelki~go 

spadku. Uczynił to zaś z powodll, że zawiktany w tajne sto
warzyszcnia patryotyczne, do wiQzicnia się dostawszy. oba
wiał się, by J1111 rZ'ld IlIaj'ltku nic skolIfiskowaL 

Starościna fl',lIlciszka IIznał,] z czasem, gdy sic,; juŻ 
po IIpadku 1l0wst,lllia hstopadowego i ]lO pOlliesienill przez 
~ynów przez rZclu prllsk'i lIalożollej lIa lIich kary, stosunki 
y/ krajll IIspol,ajać zaczęty, za konicczn'l podzielellie 111 a-
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jątku, by dać dzieciom sposób do pracy na ojcowskiej ni
WIt.:. W tym celu zawezwała je 00 IJozn<lnia, gdzie od pre
;,:yuyum wyuelegowany radca wyższego sąuu ziemial'lskie-
g .. ' J\oescller odnośny k:llnicnicy lir. hr. 
1\'\ieIŻY(lSkicl1, na Urobll, j spisaL 

W terlllinie tym 

I) Starościna fr:lIKiszk:J 
2) Jej SYII, II rabia Maciej, 
praWI!y tegoż, I];) !11()I2Y 

pełnomocnictwa, zastępc:L 

fV\.ielżY(lska, 

Ignacego, jako 

~7.awy, jako prawny zastępca SewerYlla hr. MielżYllskiego, 

P,' lllOCV wystawionego w Genewie d. 24. lutego 1834 r. 
pclllOlnocnictwa. 4) Teodor hr. MYl:ielsld z ClJocieszewil: 
Llko 1114;( i JlełllOlllol:nik swej niepełnoJetn:ej jeszcze żony, 
Anicl i l. M,iclżyfJskich. 

HI', .Maciej zrzekł się sądownie (z wymienionego już 
pc\wodu) spadku, jednakże pięcioro je!1:o dzieci, a mianowi-
cie lir. lir. Marya, ,1ó;ćcf. Ila i Jall do 
działów majątkowych I, I i . Maciej, już 
wówczas dziedzic ChobielllC, Konstancyą 

z chobienickich Mielżyl'lskic:ll 

!;ej dzieci, al e te sit; 
Przy układach 

wartości dóbr obliczenie: 
następujące 

I) uoiJr;\ Iniłoslawskic (miasto M~I()sław, wsie Lipa 
el\li Lipie, l\ozulJiec, Wielkie ,i Małe h~udki, l3iałe Pi;jtko
\\(), KGlJlowo i Wielkie norzyce)) wartość 224270 tal.; 

2) uobra d'lbrowskie z wsiami Błockiem, StracJyniem 
i L'lkiel11 136341 tal.; 

3) dobra kaźIl1icrskie 220400 tal. (dobra te nabylo ro
ku 10lS od spadkobierców .lózcf:: lips!iicl;() ~r, a83 :133 tal., 
ale wartość ich zredukow lIlc.s/Częśliwe pro
cesy) ; 

4) kamienic;! w 
S) Ilaldytość LI 10 srb, 
O).';ól majątku .')l);1 
1)111g'i jedllakże 
a) lIa MilosławiII h7 110 tnl. 22 sbr. 8 fen, 
bl lIa I ),Ibrowie 305,31 tal. 
c) na Kaźmirzu 137782 tal. 20 sbr. 



372 

d) na reperacyą kościo!a \V Miloslawill należne 6000 tal. 
Ogól dlugu: 241 432 tal. J 2 sbr. o fen. 
Czysty majątck przyszedł więc uo podziału w kwocie 

ci539J 

mylny). 
l 

? 4 spadkobierców przypalilo 
\V srebrnikach 

w,.kie doslały się lIa 

iVlacicja potomkom i 
razem wynosily 

sbr .• a wartość dóbr lllilosławsk:icll po odci;:H;l1ieniu dlllgÓW 
11.1 J57 ISl tal. 7 sbr. 4 feli., była OZI1,aczonij, urudzy spad
kobiercy 19004 tal. 7 srb. o feil. doplacić musieli, z tego 
l~a dzieci hr. Macieja polowa, i\ wit;c 99U2 tal. 3 srb. 10 fen. 
lila lir. Sewcryna równa prz}'padła kwota. Pałac wszeiako 
1l1iloslawskii ogród pałacowy tailIże wymówila starościna 
franciszka lir. MielżvI'lska dla siebie. 

2) przyzllallo 
żY(lskicIlHl. 

długó\\ 

00477 
kobicrci):n 

wdllakżc takowe po 
olU tal., a dział po.kdYlk;;y 

I;;nacy Illial przew 
7332 tal. 7 srb. 6 fen. 

L: I. pobyt nic by! wiad()!!!\llI, 
11<1 wla.'>JlY użytek aurlliJli"tracyą dóbr ,iego Illalka. 

:3, 4 i S) dobra każlnirskic, kanJienicl;; w Poznaniu i na
leżytość LI Kożucliowskicgo ]lI zckazali, lI~1 kj żądaIlie, spatl
hobicrcy lIlatce. 

Taksa przecież tycli majątków c111lg;i odliczywszy, 
przewyższała dz,iat poiedYlkzy () 247:? t,tł. 27 sbr. Ci cn., ta
kuwe przeto starościlla w!;lściciclowi Miloslawia splacić 

ważnyIII. 

yll1ll'IIH\lle dobra, zo/)O\vi,lz;lb 
Z;JiiH;żncj lir. Mycicl~klej, 

ko, żcby g'O Tcodor III' 

lC)cieszewic ubczpieczyL 
mial dopicro na ś. 

W ten więc sposób stal siv Ilrabi<l Seweryn dziedzi· 
ccm Milosfawia wspólllie z dziećllli lir. Macieja. Takowe 
zaś już 28-f!o czerwca i 17-go paź(hiernika 1839 r. odstąpi· 
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J.y d7Jialu swego na Miloslawiu Tgnacemu hr. Mielżyńskie. 
mu za I)'lbrowę w powiecie babimostskim. dziś \\,olsztY(l
skirn. Ignacy hr. MielżYI'lSI,i znów, a raczej jego pelnomoc· 
lIik, 28-go czerwca 1843, przekaza/ swo.ie współdziedzic

(wo Sewerynowi hr. MielżYlbkiemu za 88250 ialarów. 
VI (en sposób stal si<; Seweryn hr. MielżYllski jedy

IIVlll i nicograniczonyn: na l\1iioslawiu właścicielem, ho mat
ka jC)?;O nie korzysta/a bynajmniej z zapisanego jej tu do
żywocia. 

Lecz wróćmy do Tgnacego hr. Mielż:l'llskiego. Tenże 

poleg/ 1831 r. pod Sza\vlallli. .Jakill1że więc sposobem w la
lach 18.19 i 1843 miał Ilabyw:lć wspóldziedzictwo na Miło

slawiu i pozbywać się takowego? Sprawę tę wyjaśniamy 

!IastGPujqeo: 
Widziano wyraźnie, iż pod Szawlami zrzuci! kartacz 

IlIoskicwski ś. p. hr. Tgnaccgo z konia, ale była jeszcze, acz
Iwłwiel< b,Hdzo slabn !Iadzie.ia, że ranny bohater może ,iesz
c/e IW Sybirze żyje, to też szlachetnn rodzina szczerze 
i lIsilIlie dbała o dobro jego ,i gorqco się iego zajmowała ma
j;dkiem, na pełno!l1ocnego zastępcę jeg-o g/owę rodziny, 
Macieja lir. MiełżYllskiego, naznaczajqc. ~e przez dłllższy 
C/.as.nie bylo zlIpelnej co do śmierci ś. p. hr. Tgnacego pew
rości, świadcz'l także sądy, wrzcsillSki ,i pOZJ1al'lski, które 
G. wrześśnia 1830 r. 51 talarów i 2 fenygi kosztów na nume
rze 20 oddziałll lIT. hypoteki Illi/oslawskiej z procesu Igna
cego lir. MielżYllskiego zapisały, orzekając wyraźnie, że 

pobyt jego niewiadolllY. 
Mówiqc o zapisaniu na hypotece miłosławskiej kosz

tów procesowych Jr;nacer;o lir. M., wspolllnieć nalll wypada, 
;i(' na tcj samej liypotec0 iu? pod nr. 18 zapewllił sobie także 
~,ld 171 tal. 19 shr. i 84/5 fen., d. 21. stycznia 1828 r .. kosz
tÓ\V z procesu Seweryna 11r. MielżYliskier;o. Proces ten. 
j,lk data wykazuje. odbyl się przed powstanielll listopado
welll. również clo tego czasu odnosi si<; proces hr. Ignacego. 
b(' przecicż tenże poleg! w r. 1831. 

O procesie hr. Seweryna ob.i:tśniil nas nieco wygoto
W,lIl,l w Ryd wnie, d. 2.l. pilźc!ziernika 1826, przez jakiegoś 
Mclzcril zn;lkolllitil ohrona. Z niei to d(\wiacl\l.iel1l~' się, iż 
!Ir. Scweryn zosta! lIa mocy ~ 199, Ty!. 20, Część 2, za I!bli
źCllie krółowi lIa więzienie skazanym. Melzer, zbijając 
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i osbbiaj,]c wyrok pierwsi:ej instilncyi. wnosi \V apelacyi 
(I wiżellie kary clo lIajwyżej Ó IlIiesit;c~1 i o polecenie lir. Se
weryna do ur<lskawienia. 

A .iakiż mial powód dóbr rniloslawskicl> Jziedzic do 
l'l'liżenia królewskiel11l1 lIl<1jest<1towi? Oto, oS<1dzono 
\'.' wit;zielliu jego st<1rszego brat<1 lir. Macieja. jako i bratil 
Ignacego za lIależenie do tajllycll stowarzyszel') patryotycz-
1i~'ciI. :1 mianowicie do II<1rodowego z\Vi'lzkll wolnol11ular
~";ego. a brat nllodszy nżalil sit; o to listem nieco gOr<]cym 
do króla i prosił tegóż o zniesienie wydanego przez wladze 
tlltejsze wSPol11nianego aresztowania rozkazu. Prośb:l ta 
miala ten skutek, że petenta także uwięziono i ostro OS'1-
(;ZOIlO. \VidzitTlY więc wyrażnie, liż Irzej brnei<1 bollatero
wie. którzy w r. 18.31 na pomoc ciężkie jarzmo niewoli skru
szyć pr<1gn'1cei braci z z<1boru rosyjskiego pOcl:lży1i, 

Jlrzcdtem 7.<1 polityczne sprawy więzielliem k<1rani byli. 

Lecz eofnijm~' się do Milos/ilwia. nim gO IW ill1iC; lir, 
;\;l1acego. jako wspóldziedzic<l. 17. r,lździernil,n 18:l9 rokll 
przepisano. 

Dni<1 12. Illtego IR:17 r. jakiś J-Iolzheimer dzielil: dobra 
l11iloslawskie międz\, Imllliego Scwcryltn. n dzieci llrnbiego 
Maciejn i to w tcn sposób, 7.e jeden dzial sldad<1ć sit; mial 
I. Miloslnwia. Gug<1ju. fr<ll1ll1ki. (nowy ten fnlwnrk znlożyl 
~tnrosla Józef MielżYI·)ski . daj::tc nlll za nnzwę 11111(~ swei 
żony franciszki. zdro!Jllinlc przezel') franllll('1 wolanej). B, 
Pi::ttkown, Kozllbca. Rudek i z Illilos!awskiego laslI; drugi 
I.aś clzin/ stanowiło Kęq.lowo z Lipiem i z Gorzyeami. 

Od tego to cznslI n<lleźy Lipie do hypoteki dóhr kę-
1;lowskieh, <l lIie do Illilos/nwskieh. do których picrwotnie 
lInleżalo . 

Dopóki Itr;J1)ia SewcrYII byl 1);1 cll1igrncyi, <ldlllillistro
',vn/III'<lhin Macic,i. którcgo ż~'ciorys s!;rcślil \\' .. Przechndz
kaelt po ntieście" Marceli M()tt~'. dla Iliego i dla hrahiego 
1i!"llacego lltilosl<1wskielTli dobrami. Dobra te przYllosi/Y 
\\' J'. g'osnoda rczym: 

IH.1S;':1ó c 7. ~'steg() docllodll :l2óR tal. 2::3 sin, R feli. 
IR:ló! ::37 CZ'isteg"o doclloc111 4.107 Inl. II sllr. lO feli, 
lirl7! JR czystego dochodu óSó2 till. S shr ... fen, 
1838/ 39 czystcgo dochodu ó::302 tal. 29 sbr. 8 fen. 
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1839/40 czystego dochodu .:;000 tal. "sbr. ,. fen. 
184()/41 czystego dochodu 5400 tal. ,. sbr. "fen. 

Z tego czystego dochodu \vszelako tylko polowa Ila wy
g;narliu przebywającemu hr. Sewerynowi przypadała. druga 
bowiem polowa była na rachunek hr. Ignacego zapisywaną, 
a że hr. Seweryn więcej spotrzebowywał. dokładał mu 
z swej gotówki starsz~' brat Maciej. Tlnia 1. lipca 1842 
należało się już z obrachunku hl'. Maciejowi 14059 tal. 9 sbr. 
I fen. 

Przytaozamy umyślnie powyższe roczne zyski. by 
wykazać. ile to wówczas Milosław na czysto przynosi/'. 
Ale też za[Jomnieć nie trzeba, że wówczas pieniądz większą 
mial wartość. 

W r. 1842 wydzierżawi/a starościna hr. Sewerynowi 
dobra kcblowskie z Lipiem i z Gorzycami na 4000 talarów. 

Z lego kontraktu widzimy. iź hr. Seweryn. do kraju 
wróciwszy. tylko dobra milosIawskle na własność objął. 

a z kcblowskicll na rzecz hr. Ignacego starościna dochód 
pobicrała; widzimy dalej. że wskutek poczynionych przez 
I!I. Macieja nakładów. dochody tu się podniosł.y. skoro hr. 
Sewcryn z samych dóhr kChłowskich 4000 ki1kadziesic1~ ta
larów dzierżawy placić się podejmowal. Kontrakt ten udo
wadnia nam także, że w rodzinie hrabiów Mielży(\skich. lu
ho węzły familijne za święte uważano. każdy z jej człon

k{jw ściśle swe prowndził rachunki, nie w~'zysktl.illc drugicII. 
Kontrakt ten. tVl11cznsowo na rok tylko zawarty. rok 

trwał tylko. ho w I R43 r. skupił hr. Seweryn hrabiego Igna
ccg-o wsrółrlziedzictwo. 

Starościn;r franciszka hl'. MiclżYliska. przy.ią\Vsz~' na 
siebie dobra kaźl11ierskie. \lo' nicll przeważnie zamieszkiwała' 
jednakże bystrv jej ul11ysl ciągle nad ma.iątkiem synów czu· 
wal i ciągle nn.ó ich pomnożeniem pracowal. Była to powa· 
żna. sercowa matron<l. ale hardzo \V rachllnkowości gospo
darczej hiegl:l. GdV jako wdowa dóbr jeszcze nie podzielila. 
tilk ściśle w wszystkich dohrach kontrolowala urzędników, 

hk szczegótowo osobiście przeglądała ich książki gospodar
cze i kasowe. że nn.ininie.isza usterka nie lIszlil .iej lIwagi. 
Wszl;dzie hyla oheell<l. w każdy szczegól zarządu dól)r 
wszystkich byla wtajemniczoną. a co ważnie.isza, sama li-
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cznym w wszystkich dobr<1ch 11rzędnikom wydawaf<1 dy!,po
zycye. Wielcc się tcż o dobro swych pracowników st<1rając, 

oddaw<1ta im po.ieuyflcze folwarki \V dzierżawę np. Str<1dyn 

Plccinskiemu. 

Rozdzielenie nWjntków pomiędzy synów ie.i było dzie· 

łem, CI z dzialu lir. Ig11acego IW OnlJrowie, a późniei na Mi
łosJawill do .ie.i kasy wplyw<1ły docllOdy. Mieszkała przecie; 

od czasu odd~l11ia sy110m ma.i<ltków w zarezcrWOW<1nylll so· 

hie Kaźl11ierw, dO[lóki w r. 1842 Iwn:1 od Schelego nie kupiła. 
Iwno s[lodobaloie.i się z tei przyczyny. że, j<1k sam<1 orze

kla, IV środku odleglości rnn.iątk6w jej dzieci leżało . .lej czu 
k,ść sercn. hystrość umysłu i dhalość o swój i o dzieci rna

j<ltek dokt<1dnie lIal11 iej do komisarza ~ospodarcze~o \\0 Mi 
10sławi11 Jiersego, o.ica by tego pozna(lskiego burrnistrza. 

wystósowane listy przedstawiąin. V/idzimy w nich szlache

tną detil<ainość z Jedne.i. a w r07.kazach stanowcl.Ość z drll

gie.i Stro11Y. Za każdą pracG j:lI<naigrzeczniej Jiersernu dzię

ku.i<lc, a o to i owo, lip. o pośred11iczenie pomic;dzy lIią, 

a odchodz'1cymi z K"źmierz<1 komisarzem Jackowskim. 
o wyszukanie jej ekoll0111n. pisnrzn. gorzelnikn. plwownrn. 

a nnwet stangreta, o nndest:1l1ic r:1cllll11ków rocznych. pie

niędzy etc. IJrOSZ'lC. taki czuly. uprzejmy prośhic umi:1l;t na
dać cli,lrakter, że sUl11iellny tlrzc;clnik lI:.ltyell1niast z r07ko
SZ:) jLl spc1ni:1 ł. 

Wykaz:1wsz~r. \\' j;lI<i sposóh Sc\\'erVII hr. Mielżv(lski 

stał się jcd~rn~'rn dóhr milosł<1\Vskich i kęblowskich wlaści

ciele111, je111u sa 111 e 111 li bliżej się prz~'patrzll1y . .Tak prz"cież 

sYllowi, gdy cli wy ta za pi6ro. hy życie koch<llle~(). <1 sł<1. wne

go o.ica s!<reślić. clrzy rI~k:l i Izy siG do ócz cisną. tak z !1:1mi 

się dzieie, 110 hr. Seweryn lIie byl zi111nYl11, obo.i<;tnYI11, 
:l terl1 1l111iej srog-irn swych urzędników i rohotników pryn

cypałem. alc hyl serdecznie im żvczliw~'ln patrY:1rc!i:!. oj
cel11 nawet. Nie tylko ieh wszystkich. najniższycII nawet nie 

\\ył'1Czaj'lc. n:1 k;]żt!n święconkę przy sohie zg-rollladz:1ł 
i .iąikielll wiclkal10cnem się z nirlli dzielił. :1le i w T<ażclci ich 
potrzebie hvł im szczerze. nic proszony n:1wet oto, p0I110C-

11)'111; st:H;J! się illi życie tlprZ)'jel1111i:1ć. jeśli tvlko I1czciwie 
g:orliwie. lInlicjętnie swe Sfl17,bowe spclni:1li oho",i;tzki. Niech 

tLi tylko IW n; drobnych przytoczę przykfadów: 
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Urzędnika, który szczęśliwie zalatwi! się z proceseJlI 
CJ zbrod llią stanlI, POCZCIl1 się zarn ożeni!, przyareszto\',allo 
i odstawiono do Ilulku jako dezcrtua wojskowego. Ody go 
zaś o 3 rano eskortow,lć miallo, od wiedzi! go ,ieszcze u '2 ra-
110 śp. Seweryn !J r. MiclżY(lski z następu,i'lcą propozycyą: 

.,l:on(,: tw,\ bierzemy z dzieckiem J')a C7.as twej nieobecllości 
uo pa!<lcll. ty zaś, gdyhy ch: do kompanii roboczej, lu\' do 
szeregu wcielono, pollierać IJQdzicsz wszystkic swe d()t~'cll

czasowe dochody, musisz mi przecież wyst<ir<1ć się śpiesz

nie o j<1kiego zastQpcQ. którel11u listownie udzielać bt:dL,iesz 
illst rukcyi, a ldórcgo kaS<1 opl<1cać bedzie." 

Nic trudno więc było chlebod:lIl'cy \\-stae w IIOC\,. by 
swego slugę uściśnielliem ręki na ciężką podróż pożegnać 

i by go uspokoić i serdecwie rlOci eszyć. 

Jakil11 byl stosunek Sewcrynoslw<1 I1r . Mielżyń,kich 
tltl IIrzQclllików, lla.ilepie,i określa J. Krasze wsk i w przedJllo
wie clo ostatniego wydania powieśc i ,.Roża czel,u11<3". Piszc 
[Jowielll, że materyał uo te.i pracy czerpał z wyobr:t;i,ni, 
a późniei sit; przekonal z r<1doŚci'1. że taka ,,130ż8 czel:ldka" 
rzeczywiście na świecie. a mianowicie \\i Miłos!awill. istliie,ie. 

Hr. SewCJ'yn jako chlopiec kształci! się na.ipierw w do
IlllI poci kierownictwem młodego f'rancLl za J:l11a JY\ottego, 
litórcgo Prokopowa 111'. MiclżYl'!ska z Paryża (10 Polski 
przywiozła. Mott y bv! na wskroś uczciwym, zacnyll1 czło

wiekiell1 i, lubo dopiero 16 letnim llI!odzi6Icem, dobrYlII 
pedagogielII : to też wllet sobie podbił serca \\'szystkich 
trzech starost~! J()zcfa MielżYllskiego synów i wiele w nich 
przela! wiadolllośei. a zwlaszcza z Jlauk prz~·rodniczycll. 

nok ładnie przysP0Sobioncg-o oddali ll<lstępl1ie rodzice 
III'. SewerYlla clo Rerlina na College Fr<1nc:tis, a następnie 
llO Pozn:1uia. Uluhionymi wicie obiecu.i'lcego l11!odzicI)C,j 11:1-
lli\O\\\'llli przedmiotami hviv matematyka. rysunki, odnośnie 
ll1:11:lrs two i 1l,lUki przyrodlticze .. Iako JS letni 11110dzii:niec 
ucl:1! sit;, celem ukolkzeui<1 wykształcenia siC;. do Genewy. 
gdzie go zetkn'll los z slawnymi owego CZ;)Sll rewolllcyin~'ll1i 

wy..:lJod;i.ca1l1i w!oskiJlIi. \I.iraźliwy na \\'S7.ySll\O co pit;knc. 

dulne i postGPo\\'e. przy lgIq! natyelrllliast do 7.nan~'e\i ,;pis
kowcl>w: M ic\J;rla RuoJ1a l'otticgo, Malinovcrlliego i illn~'c lt, 

a ci znaczny wplyw na niego wywarli. 'Np!y\\' zaś lcn ilrZeZ 
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elle ż~' cic tego szl:1clletncgo patryoty w czynach i słowach 
jclZo si(,: Ilwycl:1tJlial. Zapali I się tu do [lracy dla dobr:1 bie

dllego ludll i ooUle! nic pozwolił siQ "hrabi,]" przczyw:1ć. 

Lecz ,,[lolitvkowanic", jeśli siQ tak wyrazić l11ożna, i ii
I~!lltr()pia, nic poWslrZ~!nIY\V;I/Y go w Genewie ocl groma
dzenia skarbów nall ki, tylko w czc;ści je.i kierunek zmieni/y. 
r(ysow,J! i Illalowa/, jilk dotqcl. z z3lTliłoWilllicm, lecz mniej 
sil; n<lukolrl przyrodniczym [loświęca/, a za to chętniej stu
e!yO\'.'a/ Inatell1at~'kę, a zwlaszcza inżynieryą wojsko",:], by 
IV rilzie spodziew<lncgo powstilnia jak najwszechslronniej 
ojczyźnie s/Llżyć . Gorliwie też poświęCilI się tu geologii 
i [lclrograiii i zlZ rol11aclzil pic;kny zbiór millera/ów, który pó
żniej ginlll<lzYUI11 [loZl1a.(lskiemu darowilł. Przy inżY:lieryi 

badal też architcldLlrc;, którą nash;pnie, gdy Po roku IR31 
\V Milosbwill osiadl. pilnie lIpr<lWi'll. jak to na kościele, pa
I,:cu, bramie pa!acowe.i, bÓŻnicy, Bagatelce, Bażantarni, 

fhzcczcc, micszk<1l1iu ()~rodllii<<1 cle. siG IIwydatnia. 

Wróciwszy do o.icz,rzny. gdzie na [olw<1rku Oórzyc<1cl1 
1';1Zem z braćmi osiadł i rilZCI11 z nimi, bo podobno naprze
lIlii! n co m icsi<lc t,' 1I1 fol IV <1 rkiem za rZ<1dzill i, cTo gospodm
st\\'<1 rolll(,g'o się \\'[lrawiał, l.ył Scwer:vn Mielż .... llski prawic 
\\yl'1czilic dl<l ojC7.YZI1\" za któr<1 wnet mil tel. cierpieć przy
p;)(lfo. GeJ\' bowiem bri!ta st<1rsze~o, Macie.iil, jak lo już wy
żcj nildmicniliśnw. IV wic;zicnill Zil nalel.enie do ta,inyc11 sto
lVilrzysze(1 w r. ,gzo osarl7.0no. gori1Co brata l11ill1ii1c", Se
weryn IVvstóso wa!, o czem już także \Vspol11nieliśl11~'. do 
króla fr~'deryka WilhGlm3 TlI list, za który mu prOCl:~ 

o ohrilz<;: majestatu wytoczono, a nastc;pnie go nil pól roku 
II! fort c:'C v głogo\\'skiej oS<lc1zono. Tuląi to z<lwarl bliższn 

?n;)iol11ość z Umi(lskil1l, z któr}'111 późniei nieraz nild l1dnr-

sk:lr1iem wolności nracowat. 

Skoro tvlko po listopadowej nocy r. lil:10 szczGk oręża 
z \Varszawv w POZII:JIlskiern się rozlegl,icdn,,'m z n3jpier
\\szych hył hl'. Seweryn, co szal11ę ojców przVPilsal i o,iców 
z\\',i cząiell1 Z:1 to, co Polakowi jest naidrnższem. \V31clVć 
(1o«ąży!. . :1 --"''Jf'-''''F 

O! illne to byty e7as\" inili Indzie! Trzecli hraci starO
ścicc')\v Miclż,'(lskicll, Macic.i. Tgnacy i Seweryn, [lięciu My
ciclskich, dwóch Zó/towskich, kilku Raclo(lskicli i setki in-
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n \,ell Iwj w V kszt:1lccliszycll, na.idostojnicjszych 
t~zycll \Viclkopolski synów. pozosrawilo pod 
wiekiell1 zlall1anych ojców wszystko. co i\l1 

na,iboga
opiekcl S\\,yc!t 
bylo Ilajdroż-

szcnl. co ich uszcz<;śliwi;J!o i poszlo za kordon, 11Y jako pro
ści j,olnierze \Valcz~'ć przeciw przemocy. Ale wszyscy ci 
prosci żolnierze zdobywali sobie podziwu godn:) walecZl1oś

ci q, bezwarunkoweJII Doświ<;ceniell1 się, oficerskie eDolety 
i krzyże zaslugi. Lecz niestety, llie wielu z tych wyszlo z li
cznycll bitw bez szwanku. przeważna ich ilość pOlIiosIa 
smierć bollaterską, 

Hr. Seweryn zaci'lgn'l! się razem z braćmi do jazdy 
pozlla(lskiej, Z korpusellI ,ienerał:t Clllapowskiego odbyF na 
Litw<; ivyprawę. z której tvlko hl'. Maciej wyszedl calo. na
tOllliast hl'. Igllilcy polegr pod Szawlami. a hr. Seweryn po
lIiósl d. 29. Ifwja 1831 ciężką pod Rajgrodem w nogę ranę. 

Od bitwy pod r~a.igrodem byl już hr. Sewer~'ll dla 
wspolllniancj rany do dalsze,i walki niezelolnym. Nadto 
śmierć brata i niel)Owodzcnie sprawy ogólne,i przygllębily 

g-o b;]rdzo. Machinalnie przeszeul za swymi naczelnikallli do 
f'rlls, gdzie kil!(n tygodni w Mellllu' pozostać l11usi;]ł. by ra
lit;' \\' lIodzc zagoić. Następnie wyszedl z kraju z (Irug-itrli. by 
w prz~'.iaŹnie w(J\vczas ella Polski usposobionei francyi nad 
dalszemi pracami dla ojczyzny przemyśliwać. a rÓ\lirtoczes
n:e kształcić siC jeszcze. Specyalnell1i gałęziami nauki jego 
by/y teraz wył,!cznic IIlzvnierva wo,iskow<l i malarstwo. 
Pierwszcj oddawal się clalej ze względu na dobro oJcz~'zny. 
do d rugiego zaś pociąg-ała go wrodzona skłonność. 

Krótko przecież tylko In. Sewen'n na wychodźtwie 

w frallcyi przebyv.ial, gdyż konieczność i cllęć nauk skiero
wala go wnet do Szwajcaryi. a zwłaszcza elo Genewy. gdzie 
podczas I)ierwszego swego pob~itu przy,iacielskie stosunki 
nawi,!zat. a wreszcie do Anglii, gdzie na,iclłużel przebnval. 

Gorący patryola wnet się elo Towarzystwa nelllokra· 
t~'czllcgo rcwolllcy,ille,i ceni ra fizacyi wersalskiej przył<lczyl 

i wicie ella nic,i prac.owa!. hynaimniej też nie szczęelz,!c ella 
nici g-rosza. Mieszkallie .ieg-o zawsze byto głośnelll. ho bez-
1I~t;1I11(\1 l11iewał gości czasarni przy,iaciól. a zwykle po
trzc!Jowskicll. którzy go często bezczelnie wyzyskiwali. 
Chętnie dzielił się z nil11i swym groszem, dopomag-al bż-
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delllu. salIIlIader żyinc skromnie. za skromnie lIawet ze 
\\'z~l~eJlI Ila sl, lllowisko s\\'o,ic. l)o!Jm rniloslawskie b:ndzo 
11111 mało. ,i8k już wyże,i wvbz~lIiśm:l', przYllosily, nie malk8 
i br:lt wiele clln niego czynili. 

Na emigracyi zn p;Jlal si~ zawsze, geJy o niepodleglość 
,i,!I(icgo ludu clJodziło, Tu też wllltym 18.14 r. przy/netyl 
siG do wyprawy sabaudzkie,i, zn co go z Szw8jcaryi wydn
ICl1o. I:e zaś slósunki ellligracyi pol sk iei w FrallcYl nk po
dobały 11111 sit; ,iIlŻ wcale. udał siG do LOllelvnu, gdZIe n1 do 
powrotu do kraju zalllieszkiwał. Powrót Z8Ś ten Il<ls!ąpil. 

gd~' w r. 1841. [lO wsl'wlenill na tron pruski Fryderyka Wil
lielllla IV., bgodnic,iszv cli:) lias wi<ltr wiać zaczą ł. ,Ale spra
gllionerrlll polsl,iego powirtrza tułaczowi z poczntku (]logów 
za !11 ie,isce zalTlieszk:Jllia [1rzeznaCZOI1O, ów Głogów. z k16-
I'y lll ,iuż w r. 182G za li,t IV obronie hra!a napisany, bliższą 
zaw,Jrl zlIaiomość. 

\Vróeiwszy do IIkocliancRo Mitoslawia. z:Jpragnn! 
utrwalellia oRniska dO!11owego i szcz~ścia f8mili,inego. za
ślubil przeto. o cze lll już wzmiankowaliŚrn~' . pannę Fran
ci~zkę Willo:ycką. Ma!żc(lstwo to tak było dobrancm 
i szczcśliwclII. ,i:1k si~ l'z:ldko zrl<lrza. Ohoic <lTtys!yeznfe 
IIspos()hiclli i ka),liej chwili golowi nic!\,lko mąintek. ale 
i żvcie cale nieść ojczvźllie \\' ofier7.e: kochali się wza,ie
JrIllie cingle (,Ik samo. j:1k przy śluhie. choć jedvna ich d7.ie
cilla rr:l\vic już nie;i.~·wa II:J świ:Jt [1rzyhyl<l. Ale cZ:Jsanli 
i \V to cieliC. siel~l\il' pożycie gro;i.IIY piorun uderz:Jl, Hr. Se
weryn zaclio\\'<l! stósullki z ellli,~r<1cY<1. a t8. oelerwan:J od 
pni;1 niczvstego. gor<\oko\\'e wioc!:\c życic. krąi do zbro,i
IIcgo pows!;Jlli<l pop)'cha!:J. /.e 'l,aś i w kra,ill wiele oR"ni~tcgo 
ln'lo elcIIH~lilll. że dail'.i Ilarodo\Vość polsb lIic używ:1b praw 
iei IJrZ~"II:Jil'ŻII\,ciJ. przeciwllie wiele 1<rz\,wd pOllosib. za
biegi rcwolilcvinc IV \\'szvstldcli Irzecli z<lhor<1ch kr7.ewily się 
h'Hell.O. \\1 POZII;111SkicI1l sl:ln:11 11:'1 czelc rllchu cmigr:1T1t 
J .lIdwik Microsbwski. ;J!c Dolic,,:) prusk:! wiedziała d(,hrze 
() spiskIl i czeka b t\'Jko. by siC h:mlziej r<l7.win'lf. ahy od 
raz ll gor<;tszvch p:J!ryo!ów (]OStilĆ w swe recc. \V r. 11'411 
nosnicszllic rozhiegla sic policY:1 po Pozll:Jlliu i rozil:cha!i 
~ic żallcbrmi po dworach sz lacheckich. pJcb:Jlli:Jch. :1 1I:1\Vet 

chat8ch wieślliaczych i 251 zahriili ,ie(lcó\\" Rozraczliwy 
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lIapad Trqmpczy(]skicgo i 'Władysława Niegolcwskiego na 
Pozn;II'1 skolkzyl się na lIloście chwaliszewskiIII raną pierw
szego, a śmiercią akademika Paternowskiq;o i UOrSl\lego. 
r rozległ się po dzielnicy naszej zgrzy[ kajdan i jęk bólu 
żon i dziatwy. SewerYlla hr, MielżYl'ls kiego L1wi9zionf> je
dnego z n<ljpicrwszych, jako jednego z n<ljglówlliejszycIJ 
kOllspiratorów, ale znosił los swój z rezj!gnacyą, z spokOjem 
i J)OW<lgi], Gdy niektórzy z towarzyszy nicdoli, Sl11utkielll 
i bólclll złalnani, na los nieszczęsny narzekać zaczęli, on 
nawet wesołość udawał, strapionych pocieszał i wzmacnia I, 
hiedllylll \V Sonnenburgu, \V Moabicie, gdzie go więziono, 

dO!lOlnagal. Lecz nadszedl r. 1:348, Ber/iii się zrewoltuwał 

i Z<lskn.ypialy wrzeciądze lI1o;\bickiej kazamaty i z trYIIIlI
kin l11icszczMIStWO Ilruskiej stolicy IJolskiclI spiskowców na 
wolllOŚć na harkach wyniosło i po ulicaell obllosilo i obwozilo, 

tir. Seweryn lIatyclnlliast wrócił do Miłosławia, gdzie 
się za jCl.:'O zezwolcniem, a raczej zarz,jdzenicl11, pod wodz,] 
Mieros ławskiego obóz orgallizow;!/, a org:lIIi zowal przewa
;i,lIic hl'aiJicgo Seweryna kosztcl11 i pod jego, jako prezesa 
kOlllitetu, lIadzorell1, bo lIie szczGdził on nigdzie grosza, jak 
krwi swcj nie s)'.czc:dził. gdy o ojczyzn(,; chouziło. lloświad
czony żolllicrz i bicgly illżyni e r wojskowy bardzo wielkie 
obowwi wc wszystkich kicruTlkacl1 oddawał przyslugi, ale 
Z:1 karabin ju;i, nic schwycil. l'ol!czas bitwy, d, 30 kwietllia 
Iti4S, był hez wszelkiej brOili, bet. laski lIawet z swym g!ó
wnylll rZLldcą, H;lydcsclIl, na [olwal'ku 13uga,iu, guy do
wódzca kirasycrów, rotlllistrz von Uallsauge, z swym od
działem traktein przez Bugaj przejeżdża!. Hr,' Sew eryn 
zbliżył sic: do Oallsilugi i żalH !11U siG, i;i, WOjsko pruskie 00 

spokojllych, be)'.broll·lIyd strzela robotników, Ten zaś z do
s;lunill1 wykrzyknikielIl, bez żadnego powodu, ciijł kilka rny 
sZ:lbl;] szlachetllcgo dóbr l11iJosl:twsl<ich palla \V głowe;. 

I-Ir. SewCl'YII palił zcmdlolłV i krwi:] oblany na ziemię i byłby 
IIIO;i,C pod r;\zami paJaszy kir;\syer()w, którYCli OaTlsaugc 
kOl11clld;\ .,Hant elen KerlIlieder" do morderstwa zachęcaj, 

;,ycit: znkolkzył, gdyby nic ki rass'cr Banach, Polak, wieśniak 
'f Murzyllowa kościelnego, który osobiście zna.iąc i kocha.iąc 
c,lIcj okolicy dobrodzieja, zasłollił go przed razami. I(anllego 
odwic'f.iollo rio Chrustowa, a z t;nntijd wywiozla go godlla 
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jego małżonka do p. p. Ostrowsldch do O\lltów, gdzie go 
ZllPClllic wylccwllo. Udy si~ sprawa r. 1:-;48 jllż całkowicie 
przed si)dclII i rzqd[11I1i uspokoila, wlliósł hr. SewerYII do 
IWIlIt':1Il1 y wOjskowej zażalenie lIa Oansallgcgo, że tell że nic 
po rycersku bc:tbrollllych lIapadal i nad nim siG zll~eal, ale 
dostał za odpowieM., że w ferworze bitwy takie rzeczy za
chodzi) i ztąd na naganę nic zasłllglljn. Sprawą tn I.aję!o 

się jedlla z pi Sili berli,lhkich, a (lansauge wyzwał lIadto 
jeszcze hr. MielżY(lskiego na pojedynek, Jdórego wszelako 
tellie nie przyjął, bo przecież od napastnika na publicznej 
drodze przyjąć lIie mógł, J)()d~IĆ tu jeszcze wypada, iż 

lIr. Sewerynowi, gdy go Uansauge porani I, zginął kosztowlly 
zegarele Tak ~1\I0 porąballo komisarza !{ospodarczego 
I-Iaydesa. 

Wyleczony :t ran, wrócił dzieLlzil: Llóor miłosławskic'o 

do dOIllU, a raczej do pustkowia, bo pałac był wewnątrz Z\I

pchlic spustosz,oJJynJ. Wiełe ~osztowllych rzeczy, gdy 
wojsko pałac zdobyło, ,.aginęło. Co zaś było można potlul:, 
jak lustra, obrazy itd. potłuczollo. Potłuczono lIawet plyty 
mal'lllurowe Ila stołach, pudruzgotano i połamano kosztowJ\e 
lIleble. Tylko ściany zcwllątrz l\Ułami podziurawlonc, zo
stały na sweIII miejscu. 

Hr. MielżY(lsld, sprzedawszy znów kawallaslI, zacz<11 
swój gnlach mieszkalny aLIna wiać, porządkować i malować; 
zacznł tei przytłumionego w okolicy ducha krzepić i pud
nosić, "'V II et tei odrestaurował i IIpi~kszy! na weWIli)trz pa
łac. \V którYlII dwa głównie pokoje poWS/.CdIIlY budzily po
dziw, a mianowicie \\' zaehodnill1 szczycie polożona, wielka, 
w gotyckim stylu przepysznie lIrzi)clzolla sypinlnia ze swemi 
ozdobami. z malaturami, klęcwikiem, zcgarelll, tajnemi 
drzwiami i szafalJ1i i lIiebieski salon z białcmi sztlll<ateryallli. 

Ołoszollo też, ale lI1ylnie, żc przy drzwiach tego S~I()JllI 

b~'ly IIwyclatniolle oZllaki WOlllollllllarskie. 13yly to bowiem 
tylko oZlIaki sztnki zastósowallej, jak illżynieryi i t. d. 

Że zas już pare razy o wolllolllJllarstwie, do ktorcgo 
III'. MielżY.(lscy i wi~ksza część llajwyhitlliejszych obywa
teli naszvdl nalciała, wSPolJlnieliśmy, wypada tu małe doLlać 
objaśnienie. WOllIOlllularstwo owe nie było podobnem wol
nomularstwu dzisiejszemu. By/o to tylko delllo!(raLycznie 
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usposobione i zorganizowane stowarzyszenie patryotyczne. 
które l'olsk~ odbudować z'lInierz<.tlo. Przybralo forlllY 
i urządzellia wolllolllularskie tylko dla tego, by siG szpiedzy 
i z<lr<1.icy do Jliego nic 
wy skuteczniej pracow:hl 

że pod względ.cl11 praktytk 
skiclll IVolnOlllularstwir 
do Ilicgo, prawda, i ba;:!';;. 
micc i Frallcyi ill1portcl\\;[1111 

dla o,iczy-

starycli nazywallo CZaSini! ryu:;/.;lllli, ale pra
wdopodobllie nicslusznie, gdyż ohok wolnomularstwa i kar
bonaryzm u Jlas Z:l czasów Poniatowskiego i po rozbiorze 
Polski, gdy sit; p:itryoci !la wywalczenie niepodległości 

ojczyzny silili, panował. ]-Ir. Seweryn MiclżYl'ISki IV grllncie 
dus/.y rzcczywistvlll byl katolikiem, co nawet lla zewną!rz 

dobitnie publicznie okazy wal, ksicdza podczas procesy! 
I'J Wielkalloc i IV [3ożc Ci~!o prm'.'::d:t:jc (;ciśk się też Zil-

wsze zastósowywal do 

przykazallia "KocIJaj 
źniego swego. jak siebie 

Niebieski salon 
nic, co ZIlaczny za sohil 
t1zic, pali Kościeiski, z 
lIr. MiclźV(lskiego. w zupełności. 

p. Sew~ryna 

N:I zewn,]tl'z pozostawil lIr. MielżYI'lski lł1ury po r. 1848 
nietkni~te. Pełno n;1 IliciI było odcisków i dziur od kul pru
skicll, co ich stanowiło ozdobę. Że lir. Seweryn p~lrac I"OZ

bndował i p;lrk ujlOl"ządkowal, pokopawszy w nim \Ii celu 
OSlISZClll<i "blotka'", staw, liczne kanaly i dokupiwszy dO(l 
kilkil ogrodów i osadę tniejslq, na innem wZllli<lllkllJemy 

miejscu. 
Odrestaul"Owawsz\ 

lVerVI1 wył'lcznic nad 
llCgO U;jź,\cyclI, pr<1COWLll 
nia, cJo któregoby nie 

ZIlÓW lli·. Se
do dobra ogól
~towarzysze

to nas Z<l-
prowad/,iło, gdybyśmy ,ZClCgi':!uwo uwyda
tr,i:lć lnicli. nr! r;orliwJi l11 Cz!oll!uelii Ligi, Towarz)ist\\":J 
Naukowei l)olllOCY. Oświaly Ludowej, Towarzystw,l Ról
niczego, Urzędników Gospodarczych etc., a prawic \\'szr;dzic 
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go zaraz do zarządu wybierano, W mieście popiera! też 

wszystkie Itliejscowe kółb, jak J~ esurst; , a nastt;pnie T0\\'a
rzystwo Przemysłowe i Bank Ludowy, LJ siebie 7,aś, czyli 
\\' dobrach łI1iloslawskicli, założy! jui.. 2, styczllia 1845 r. 
"Kasę Oszczt;dności", " ) która, drobIle zbicraj~c oszczęclliości, 
wypoi..yczała je lIastGpnic na Iiypoteki grulltów Iniejsl<ich 
i lViejskich. 

Kasa krów zaś, pobieraj~e z!utówl<<; rocznic ou sztu
ki bydla, płaci/a lIastępllie ka;i,delllu robotnikowi, którcl1J!1 
krowa zlIiszczała, lU talarów, Ze zaś częstu tu krowy de
liutackie, w lesie zwykle pasione, na łI10krzenie krwią wy
p,lualy, kasa krów lIiguy prawie lIie starczy/a, wsp<lniało
l'lyślny wszelako jej założyciel zawsz<: j'l z swej kieszeni 
II wpełllia/. 

Polityka była długi czas jego IJajlllilszcln zatruunic
niem, guy wszelako IIkol'l<:zy/o si<; powstallic z 1', 1863, które 
bardzo radą, a więcej jesz<:ze iUllduszall1i IVspierał; gdy 
działacze, agenci, którYl1l czaS<:11l II ,I\ve t paletat z siebie 
otldawa/, okazali 11111 się w części tylko blagieral1ll, albo wy
zyskiwaczałl1i, ochłódł i zohojętllial ZIIaczllie, alc Zil\VSZC 
jeszcze 1I,Id odblldowalliełl1 Polski przemyśliwa!. Rok 1.'16:1 
[;Ik;,e się lialiw:], w lasach tute,iszycli znaczy, Sprzeuaże ly-
sięcV mórg drZeIVOs.t~IIIÓIV sp()wodow~dy 

znalIego J(onkego wygotowancgo planu 
śncg'O. 

zarz ll cenie przez 
gospodarstwa Jc-

Pid,IC Illi/ostawski by/ tcż scilrollisl,ielll wszystkiclt 
J)lześlauowallycli i lIicszczQśliwycl1 patrtyotów, emigralltów, 
był świ'łtyni~1 muz ws~,elkich, wszeJIdcli sz tuk pięknych, liLii 
tn po rokll IS4S znaln/o tli pllnkt oparcia, uopóki ich po/icya 
za grallicę Ilie wypędzi/a, roZllitków szlacJletnycll, a ihli to 
po 1', IS(d przehywalo ludzi! 

Zjcżdżali tu ce/elll wytchniellia, celem odpoczynl<lI, 
cclcm uzyskania środków nuteryalnydl do ualszej pracy, 
H r. Scweryn, jako malarz, pouejll1ow,t! l('lównie malarzy, 
rzeźbial'zy, snycerzy, ,lI'chitel<tów, a br. Sewerynowa :,rty
stów muzyków czyli, jakicli lir. Seweryn nazywał, grajków. 

*) Patrz broszurk~: Bank I.udowy w fl'liloslawiu, eingetragene Oe
nos,ensehaf! mit unbeschri;lIkter Haftpllicht od r. 18(/) do 18\)~, Sprawo
zdanie jubileuszowe zesławil rilip Skoraczewski. 
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W ostatnich czasach z gości poznaliśmy tu rzeźbiarza 

1J1Jl0c]lOwsldcgo, malarzy KaplilOlskiego, Maleszewskie
go, Sarneckiego, iortepianistG Zarzyckiego, skrzypka 
Uórskiego, śpiewaka OrzywilOlskiego i wielu innych o Z li
[eratów przYPolllillają lIalll się [)ol, Siemie(lski, Lellarto
\o;jcz, SyrokOlllla, Trypli"" Kraszewski, sy"dyk Wegner, 
t'eldll1anowski i inne większe i mniejsze znakonlito~cl. 

Z polityków i rcwolucyonistów zauważyliślI1Y tu J)elll
bowskiego, Chłędowską i t. d. 

Z artystów i literatów wielu tu czerpało natchnienie, 
ale więcej jeszcze pieniądze. 

Pomiędzy pałacowymi goscrDl, których wszyscy 
szczerY!łl szacunkiem otaczaliśmy, wybitne a dodatnie 
zajmowała stall{)wisko panna Bolewska Marya. Przcb~'wala 
podobno poprzednio w Samostrzelu, a po raz pierwszy podc\
wab tu jakieś dziecko do chrztu w r. 1843. R. 1843 była 
rzeezywislą siostrą mi/osierdzia i aniołem stróżem w laza
rccie tutejszYI1l. Następnie przenieść się miala do Paryża, 
a po wojnie lIiellliecko-frallcuskiej znów do Milosławia przy
była. .Jedlla z sióstr Maryi Bolewskiej poszła za łI1ąż za 
dra SzłalIla w Milosławiu, druga zaś za dra 13ojanow"klcgo 
w Kości'lIlie. U tejże umarła ś. p. Marya GolewsKa przed 
r. 11)t\U. 

Lecz wypada nam tu także parę slów o niektórych 
li lir. MielżYllskich dłuższy czas gosZCZ'lcycll artystach 
i liłcratacll, o ile ich pobyt Mi/osławia dotyczy, wspomnitć. 

Po raz ostatni gościł Leoll Kaplil'!ski, malarz artysta, 
J!C wojnie francusko-niemieckiej. ŻOllę jego, Helell.ę, spoty
kalii)! .iuż t\ grudllia 1871 przy chrzcielllicy. Kaplil'!ski przy
był z Paryża scliorzaiy, a lubo mu ani na opiecc leKarskie.i, 
,liii lIa wygodach nie zbywało, UIII,lrl już 15 marca 1874 r. 
Na IIsilne prośby żony pozwoliła Ś. p. franciszka hr. !\'\jel
żY.(lska, wdowa. by tymczasowo .iego zwłoki na cmentarzu 
przy kościele )locl!owaIlO, a następnie razcm z ziem3kiemi 
resztkallli ś. p. lir. Seweryna do kaplicy na cmentarzu za 
miastellI, skoro Wyk(likzol1<l będzie, przeniesiono. Co się 

tci stalo. Ostatllią pracą ś. p. Kap!i(lsldego by! znakomity, 
najlcl>szy z wszystkich. a dziś w Muzeum Mielżyfl,',k[CłI 

I.V Poznaniu znajdujący siG portrct hr. Seweryna. 
25 
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o malarzu Maleszewskim znajdujemy \V aktach ko
ścielnych taką notatkę: 

"Malczewski 
lvlaleszewskićgo, 

i franciszki 
szkaly 

t1elwillil 
ktanura 

Tytus Józef Jv\<lrcill, syn Marcina 
sądu obwouu 

sz1achdc, malarz-artysta, 
w palacu l11iloslawslmll, 

.2 I kwietnia 1066 r. 
',YSYJI\lllltt, córk'l el11i~ranta 

i Karoliny franciszki 
UÓW, urOUZOllq \II UayclIJi. w francyi, a już :3 lala w pa/acu 

miloslawskirn przebywającą," 

O Sielllie(lskicli llIieszcz:j lTIiloslawskic księgi kościel

liC lIastępujące wspoll1nienia: 

"Siel11ie{lski Seweryn t:!IIallllcl Adam AU~lIst, syn Sie
nlic{lskiego Lucyana 1-lipolitl, allwra .,Wieczorów pou Li-
14" i z l lIrouzit sil; w Miloslawiu I 
CZllia ,(O uO chrztu ScwcrYJloslWO 
MielżY(ISCY. 

LUCylll1 
29 sicrpllill 

vstęPlljc tu też jako 
pdzdzicrnika J84~ oubyly 

chrzcillY ilnny 13ibianlly franciszki, 
stnyrni byli Wolilicwicz Wlodzilllierz, uziedzic I) (,I llicza, 
i Moraczewska l3ibialllla, slawna autorka, z Poznania, .Jak 
przy pierwszycII, tak i przy urug'icli ciIrzcinacll stoi pr7,y lIa
zwisku Sielllicllskiego w rubryce "stall i zawód ojca" szlach
cic, Widać przeto, że Siernici'lski żadnelllll zawo<lowl tli się 

lIie poświęcal. Lllcyan Siemlel'lski, goszcząc u hr. Se
wcrYllostwa Mic!żY{lskicll, 'J)y! skraJlIie 'uclllokratycZllie 
usposobinr:YII 

,kola tani wieldem i przcl:iwIIOŚl: rUlIi 
MiclżYI'lskicl! nic tylko 

() ,2zem sit; glównie podcZJS 
czki Ha WilliTllY, alc się t<lkżc 

I 'rzysporzalo I niepokoju patryarciwlllic 
hionYIl1 staruszlwliI. alc także w ieII fin<IIIS,ICh robi lo znacznc 
szczerby, Znosili wszelako to wszyst!w z spokojcm, z weso
lem i lI1inami, 
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Pomimo bezustannych przecież gości hr. SewerYIi do
sy~ znajdował. czasu do pracy. UlubionclII jego zarrLithlle
niem, gdy już () wojaczce wcale, a o polityce mniej mysla/, 
by/o podnoszenie poziomu oświaty i dobrobyru IllUll wiesnia
czego. Budowa/ dla swych robotników oryginalne, a barazo 
wygodne, ban.lzo praktycZJIc czworaki, \Ii których każda 

rouzina osobn~ sieli miała, by kobiety mniej mialy sty
czności, Innie.i mialy sposobności do star~ i nieporozulTlie(1. 
Tak zaś tych robotników uposażał, że lIie tylko kraść lIie po
trzebowali, :tle m\\vet majilteczki robili. To też rzadko się 

\V dobrach lIIi1os/awskich zmieniali robotnicy. Syn obejl1lo
wał zatrndnienie i izbę po ojcu, wnuk następnie ilU. A już 

z daleka pOZll<lłcś dóbr 1IIi/os/a wskich pracownika pJ pię

kllej gr<Jllatowej sukiii i po siwcj, wysol,icj, z tylu wstą

żeczkami ubrancj, jakby spiętej czapcc. Sukni" te i czapki 
były prellliallli IJa dożynkach, wielkach i inllycli uroczysto
ściacli, a że się ogólnie swą malowniczością podob<lly i że je 
przy wszelkicll uroczystościowych wystt;pach luuu wzglC;
darni odznaczallo, bardzo siG rozl11nażały. Dziś już nie spo
strzeżesz siwej wysokiej czapki, ale niebieskie SIII<nle jesz
cze istnieją, choć tylko sporadycznie. Lud wiejski mial każ
uego czaslI przyst<,;p do 'paJacu; szedł do lir. Seweryn:l .iak 
UO ojca, który lnU \II każuej potrzebie dopomagał i żali jego 
wysIudaj, ale, uiada by/o plotkarzowi luu mściwemu osz
czercy, couy którego z urzęullików fałSZYWie oczernia/. 
"I1ić clllol)<\" nie pozwala I szlachetny Jzieuzic, ale wszelkie 
lIieposłusze(lstwo wouec urzt;dl1lka wydaleniem z służby 
kara/. 

Oprócz obchodów weselnych, w l<tórych chętnie cza
sami brat udział. i oprócz wiellców i dożynków, urządzal 

także krakuwskie wesela, kuligi, majówki, \V których szlach
ta, l1\ieszczanie i wieśni:tcy wspólny zwykle brali udział. 

wspólllie sil;, a bardzo CZt;sto w palacu i na dzteclzillcU pa
łacowym bawili i wzajemnie na siebie wpływali, umorallliali 
się i uszlachetniali. Celem z:tŚ podtrzymania ducha rycer
skości, odbywało si~ str7.elanie do tarczy r) kaczki, gęsi. sko
py itd. w Kozuucu, a zill1ą urz'1dzano wielkie polowania, na 
których czasami ()() myśliwych 6 ubi/o zajęcy, na któryclI 
)edn:lkżc najeuzono i ubawiono się wspólllie i na których nie-

25* 



jedna myśl zdrowa, niejeden pomysł dobry na urodzajni! na
potkał glebę. W dniu imienin pa.t'lstwa, poc.kzas rozmullycn 
uroczystośd, a czasami zupełnie przypadkowo ldlkadziesiąt 
osÓb w paliKU siadało do obiadu, a wszyscy niet~;lko syci, 
ale i duchowo podnieceni wstawali z wdzięcznością dla 
szczodrego gospodarza od stołu. Nie było w Poznmhkiem 
żadnego wykształconego, żadnego wyższe stanowisko zaj
mującego człowieka, który by, choćby tylko raz· w życiu 
hr. SewerYlloslwa MielżY{lskich, jak Turek Mekę, nie od
wiedził. Ale nie tylko w domu i w swych dobrach zacni 
ci państwo dobrodziejstwa świadczyli. Nie było żadnej in
stytucyi naszej, którejby radzi groszem nie zasilali, a za
kłady nasze na emigracyi, skoro tylko w kło(Jotliwem znaj
dowały się położeniu, pisywały śmiało do nich, Jakby po 
swe depozyt~1 do bankierów, a świat Iligdy się o lem nie do
wiedział, chyba, że jaka niezwykla okoliczność, jak dedyka
cya dra Oalęz.owskiego na fotograiii uczniów szkol y polsk;ej 
nu Batignolu \V Paryżu, szczodrość ich zdradzila. Drukarnia 
Kraszewskiego i wydawane w Dreźnie pismo "Tydzień" też
by nam tu wiele dać mogły wskazówek. 

Wszelkie ruchy narodowe pochłaniały miloslawsk:\ go
tówkę, a gdy tej bruklo, szły srebra stołowe i inne IWSztow
no~ki na sprzedaż, przechodziły znacZllc części boru na ży
dowską wiarę. W lasach miloslawskich wiLlzimy na lJaliz
lIach lliaPę gr[J[icZll,\ wszystkich polskiclI w JCJ-ern stuleciu 
sprzysi~że(l i powst<u't. 

Wielkie ]<woty poclIłaniało corocznie kształcenie mło

dzidy. H r. Seweryn byl hojnym członkiem i urzędnikiem 

Towarzystwa Naukowej Pomocy, ale, że ta instYTłłcya nie 
wystarcza.i'lCe zwykle dawała kształcijcej się mlodzieży 

stypełldya. lIr. MiclżY(lSki bardzo często jej pomoc uWI>eł
nia!. Wielu z illteligencyi llaszcj mogłOby to zuanle potwier
czić. HI'. Scwerynostwo MielżYI'lscy byli codziennie za
rzucani piśmienłlem'i prośbami, z bżdej poczty wysYI>ywa
ły się, jak z rogu obfitości, a czytywali wszystkie i wiele 
z lIich uwzględniali. 
. POll1imo jednakże ciągłych dla dobra ogólnego zatru
dnień i pomimo cią~lyclI. a licznych gości, znajdował hr. 
ScwerYII dosyć czasu do prac swych ulubionych. Wykony-
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wal wiele rysunków architektonicznych i wznosi! podług nich 
budowle, przy pomQcy tylko poliem murarskiego Szuberta, 
katolika. i cieśli Dreckiego. 

Ody się dagerotypia, a później fotografia pojawUy. na
tychmiast je sobie przyswoił i niemi się w rozmaitycli ce
l:1cll. :1 zwł:1szcza dla malarstw:1. poslugiwal. Malarstwo zaś 
było .lego ulubioną rozrywką, było wytchnieniem po mozol
Il~Tch pracach, rozweseleniem w smutnych położeniach. 

przy,iściem do siebie po nudnych czasami gościach. Szczę

śliwym się czuł, gdy. w urządzonej na piętrze przy swoim 
jJ\~k()jll malarni. mógł zasiąść przy sztalugach. a ból wielki 
odbi,iał się l1a jego twarzy, góy go od pracy Odwoływano. 
1 w malarni przestrzelono mu w r. 11\48 szybę, aTe misternie 
dziurę czerwonem szklem. ku wieczne,i. jak mawlaT, rzeczy 
p:Hnięc i , z:1lepił. Ow okrzycz:1ny mason czy te? farmazon . 
najpierw świątynię tutejszą pięknemi przyozdobtf obrazami. 
nwa zwłaszcza , olta rze o jego sztuce i o jego chęci upię

kszenia przyhvtku Bożego świadczą . Jego też pędzla jest 
piękny obraz Matki Roskicj w kaplicy jenerała nąbrowskie
go w Winnej górze. 

O uzdolnieniu jego i pracy malarskiej pi sze autor 
.. Przcchadzrk po mieście (Pozna,ln": 

.. Doprowndzi! w t~Tm kunszcie do pewne,i bieglości , 

wvmalow:1ł c1I1ŻO szkiców i obrazów, po większe; czę~ci ma
łych rozmiarów: niektóre z nich powszechnie znane. Zoba
czvsz jeszcze w wielu domach polskich sztychowany obra
zek. przedstawiający sen księci a Sanguszki w kopalniach 
~v hirskich. jako też drugi. w~'ohrażaji]c:v P<1na .TezuS<a na 
łMce . k<1ż;Jcego do rzeszy nad hrzegiem jeziora zgroma
dzonej. wśród której mimo drohnyc'n postaci. fJozna!'z n<1 
pierwszy rzut oka samego <1rtystę i c'alą rodzinę Macieja 
Mielżvńskiego." 

Równocześnie też skuPyw81 szl8chc.tny artyst8 i !'ztnki 
malarskie,i mecenas cennieisze mistrzów obrazy, a przede
wszystldem obrazy fJolsh:ie. \Vnet td miloslawsKa galery" 
obrazów urosła do niezwykłych u nas rozmiar~w , repre
zentowała wielkn wartość finnnsową . ~e znś wogóle nic dla 
siebie, ale dla ogółu pracował i sb rhy szlnki gro111Zldzil. że 

cłalej nie lubi! instytucyi małoznac z<'\cymi podarkami zboga-
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cać. z<1kllpil w ostatnich lat<1ch swego życi<1 Z<l zn<1czną ~;umę 
s/nlVne zbiory obrnzów. stnlorytów. miedziorytOw, drzewo
rytów. IIl1lnizm:1tów etc. baroTl;l R:1stawieckiegeo. Zbiory te 
przez p,lI'(; l<1t milosbwską upiększ<1ly g::deryą, n po śmierci 

ich w/aściciel<l przesz/v .inko (Inr niezwykły razem z nler
wotllą mi/os/nwsk'l galeryą i biblioteczką 11:1 w/<1sność To
w<lrzystwa Przyj<lció/ Nnuk w Poznaniu. Za zbiory Rasta
...... ieckicgo musiał temuż i jego żoni e znnczlle. ,iesli s ię nie 

I11Vli!11V. Irzy tvsiące rubli wylloSZ;jce opl:1c:1ć dożywocie . 
Ciężar ten spadku przcszc(1! td fi ,! Józefa hr. Miel ży r'Isl<ie
go i dopiero przed kilkull:1Stll latv się skolIczyI. 

O stoSlInk!l Seweryna hr. Miel ży rlslde~o do Tow<lrzv
stwa Przv,iaciól Nauk zna,id'u.iellly w nekrologu .. Dziennika 
PozIIllńskiego" n:1stępu.i<1cy ustęp: 

·, .Prnktykownła się tu cnotn chrześc:ial\skn i Jlolska dla 
\'isz~:stkich równn. Ost:1tllie btn zncncgo i pieknego żv
W(,t<1 Seweryna Miel;i.~'I·Iskicgo ceclrll,ie II<1dto :1ld publicz
lIej z<ls/ugi. która. ubczpieczaj:1c żvcie i przyszłość jeJnej 
? IIajważniejszych instytucyi IIaszvch. przeknże imic ,iego 
wiernej i wdzięcznej [1:tlllicci późniejszych gel1erncvi. \Vy
pt;dzol1e przez ll1<1gistr:1t pozllar'Iski Tow. PrzY i. Nallk znaj
down/o sic \V smlltnem ll:1der położeniLI. h~·t jego bVł zn
('l lwian~f. W chw.ili t<1kiei. w chwili. kiedy zbiory To\Va
r,'?stwn wcdrow:1ly po poc1d:tswch Daz:1rn he7. l1:1dziei stó
sO\VlliejszcQ'o pomieszczcllin. przvszedt 7. goto\\'<1 pomoc[l 
~ewefyn Miel:i'.~' I·ISki. l1ahyl dla TOWar7.~fs t\Vn dO!l1. udaro
\'Inl .ie "\'sp,1I1ial~fm zhiorelll ohra·zów. przedmiotów arclre
olo!!iczllych. ryciLI. ksi,lżek 7nkllpiollVc11 od haron:1 Rnsta
wicck,ie':Yo. n tCIll S<1mCI11 rZllcił trwale poclwnliny Pf7.yszlo
';ci inst\'tllcyi, której przeznnczellielll dować i pieh;gno
wać wszelkie p,lIl1intki II<1szej przeszłości. kS7. t<1lcić ,icWk. 
k"zc\\', ić oŚwi:1te. nie pozwabć z;\ll1ier<1Ć piśl11iennictwtl . 
. Idli S;] je .szcze do LlsklltcczlIieni;! pcwne [o!'lnnl11ości praw
II,' w piekllern teIn, [1od.iętcrn przcz Ś. p. Seweryna dziele. 
rico w~tpiI11v. że ic sIIkces()J'()wie jego pr7C7. c7.eść dla P:1-
111;cci 'l.g:1slego kil ZllSZC7.\'towli whsllell1u dopełni:]." 

T sknd na to wszvstko. z:Ipyt:tćllV 111OŻ118. hrnl gor'lcv 
p:dryota i szl:1chetny fi1al1tl'op potrzehll e picII,in<1ze . ho 
pl zecież, jnk wyżej wyl<:1zallo, dobra miloslawskie tyle 
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nie przynosiły? Odpowiemy, że tylko z dochodu dóbr, który 
l rokiem każdym się podnosił i utrwałał. Sam nie był za
miłowanym rólnikiiem. ale dobierał sobie zawsze zdatnego 
pełnomocnib. na którym, do niczego się nie mieszając. zu
pełnie polega!. Jeśli zaś znalazł się co do pieniędzy w klo
potliwem położeniII. jeśli gospod:wstwo chwilowo upadać 

zaczęło. popro~ił starszego br<1ta, a znakomitego rółnika 

i administratora. In. Macieia, aten mu zawsze dopomógł. 
Za powstania zaś i el11igracyą musiał las cierpieć. Prawda, 
Że w ostatnich cza sach sprzedal hr. Seweryn za pośred
nictwem Kraszewskiego l1f. Sumillskiemu dohra ryńskie 
\1' Prusach Zachodnich, ale też poprzednio hr. "Franciszka 
kllpila przyleglty dobrom miłoshl\vskim Chrustów. Co ue
S7t;J z sprzedaży dóhr ryńskicl1 \'vpynęlo gotówki. poszło 

nd rzecz Towarzystwa Przyjaciól Nauk i na rzecz cmigra
cyi. Na siehie hr. Seweryn hardzo malo potrzehował. Nie 
\\'yjeżdźal za granicę. nie otaczał się żadnym zhytkiem, 
\"cale n·le hogatą posiac1ał garderobę i jadl skromnie. to. co 
g-cspodarstwo produkowało. żadnych zagranicznych nie 
sprowadzaj<1c delikatesów. Potrzehy domowe i gospo
darcze zaspokajal prawie wyłącznie w Miloslawiu. by tyl
~o rodzinne popierać gnindo. Dbał wogóle o dobro mo
r;llne i materyalne swoich najbliższych i znajom~rch. w pier
wsze j linii. ale i w oddaleniu i ohcym ludziom otar!. wspól
nir z S\V[) g'odn<1 malżonk<\. Izę nieiedną. to też zjawienie się 
wysokiej figury 7, wojskową sztywnością w szarej najczę

ście.i czamarce i rfll!alywce. jak zjawiające się z za chm1lr 
slOlke. rozweselało ohlicza mieszczan i wiC'ŚniakÓw. Wszy
scy go witali jak ojcn. jak patrymchę. Z wiekiem wszela
k'· stawał się coraz poważniejszym. coraz więcej zamyślo
nym. mniej przy stole i na polow;lI1iach opowiildal żartów. 
rzadziej go też ś. p. hrabina Franciszka prosila. by po fran
Cllsk1l. aby sluźby nie gorszyć. mówi!. Zaczął 11lhić spo
kój. ułdadać p:tsyans:t . \V taniego, zwyczajnego zlotówko
wego [lreferansa grywał tylko. gdy ś. p. Wilkxycka tu ba
wiła. St:tnl~zk<t ta bowiem hez tei rozr~rwki obyć się nie 
fm :d:t. Chorowała do [lopołudnia. lecz gdy godzina 5. go
u/ina herhaty na<lesz~a. punktualnie ukazywała się we 
d:'zwiach z pytaniem: "A jest już pan doktór?" Chodzi lo 
tli o Ś. p. dra Wiśniewskiego, klóry .iako czwarty do kart 
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w niebieskim saloniku zasiada!. Olly parG razy lekarz cho
r~'ch pilnowa( musiali, poWO!YW,IIIO do preferansa leślicze

go. Dziwny to byl prefcrans, bo trlko Ś. p. W'ilkxycka 
z zami!owaniem do niego siadal.a, córka jej i zi~C poświęca
li się, a czwa dy z rozkazu to czyni!. 

Pogrom francYi bardzo niekorzystnie ua ś. p. Sewe
rynil lir. MielźYI'lskiego wpłyn'll. Nie oczekiwilł innego re
zultatu, ale srol11ota sedal'lska w głowie lnu się pomieścić 

nic mogła, Zacz,]! ~ię (;hwilal11i stawać apatycznym. 
80lesny dla ogółu zgon jego dwa przyspieszyły 

przeziębienin się, Najpierw \V "illlie, kiłka t~'godlli przed 
srniereią, podczas b,lrdzo dż.dżyslego powietrza. dla 
p. Thomgeux z Paryża, brata Alicyi ThOlngeux z Genewy, 
(ktcrej S. p, hl'. rranciszl<ćl. 11<1 życzenie swego męża, 

lestanlen!elll 4;;000 Illrk. przcbzała) urz<ldzone polo
\\anie, a głównie ostatn[a podróż z Gniezna zaszkodzi/y mu, 
I'<ie byto jeszcze WÓwczas żelaznej kolei, hr. Sewery
l;ostwO wracali z Glliezlla buul", n,1 dwie osoby; przypad
kowo \\' tym tabe dniu przybył do Oniezlla, iacl<lc właśnie 
do Mi!oslawia, m;lIarz Kapl'it'lski, Że zaś hył scl!orzilłym. 
u~adz()n() go z ś. p. hrahill<l \\' blldce. a hl', SewcrYl1 w lek
kiej czamareczcc i w lekkim płaszCZl1 podczas dokuczliwe
g., I11roźnego wiatrll lIsiadl lIa odkrytym koi,le Wskutek 
przeziębienia zapad! na eiężlq grypę. na zapalenie płuc 

i przy najtr()skliwsz~'cll i najs!;lranniejszych zabiegach le
I'arskieh 17. grudnia IS72 r" przyj'lwSZY 'z r<lk ks, dziekana 
Kasprowicza % l3iechowa. Sakralllellta ŚW" życie zakot'l
czvl. Szczery sTlllltek \V c;'!l!cj zap<lllowal Polsce. a ńla Mi
losławia I1nstały dlugie lata Os'\1l1otnlicnia. l>óln i biedy, 
Przenicsienie zwłok do kościo!a odbyto się w pi'ltek, 20. 
grudni;1 11'72, Na gallku przed pajacem wVgłosił ks, Fran
ci~'Zek Michniko\\'ski, wówczas proboszcz w f1ieganowic. 
serdeczną lIlOWI; ża!ollll<l, Ks. MJchnikowski, syn słilwne

ge; kiedyś na BlIgaju (Milosławiu) piwowara, by! JlolTiekąj 
\\.:ycllowalkel11 wielkiego lIieIJoszczykil i kocli;'!ł go bardzo. 
to też Izy serdeczlle t/ullli/y I1IU słowa. Cia/o niosły na 
przemialI wszystkie stanv: szlaclita , chłopi i lIlieszczallic. 
ił każdy siC o tell holesny zaszczyt ubiegał. KOlIdukt po
grzehowy lIie grzeszył i,adilYIIl blichtrellI. żadllvnl zbytecz
nym przepychem, ale był poważnym i slnutnyrn. 0,1W110 
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.Il1Z, a l11()że l1i~dv nic zebr'ał() się w Mił()sławill tyle nauką 
IlIb stal10wiskiem ,i rodem zn,!I<Ol11itych ludzi. Nic p()111ie
sl'ili się przcz noc \\1 pakiclI, ni na folwarku, ani \V mieście, 

,ii, s,lsieclnie wioski n<1 nocleg ich przyjm()wały, a obywa
tele lIli,!s! si)sicdl1iehi wieśniacy kOlllpani<lll1i się zjeżdżali 

i schodzili. Kościół nie mógł żałobnych uczestników po
Illieścić, W presbilcryulll ust<lwiono krzesła dla wybitniej
szych osobistości. ale preshiteryull1. CllOĆby i czter~' razy 
b~!ło większe, nic hVłoby ich pOl11ieściło p()ł()wy. PO!()W<l 
p'·zVlwjlllllie.i z ohecnych poczllwała siC do \vdzięezności za 
\,'\'świ,ldc70lIe im przez ś. p. hr. Seweryna d()brodzieistw<l, 
clll1Qa znów polowa C7.lIb głęh()ko slriltę.iaki) knd P0I10· 

si' przcz śminć naig-orętszego patryotv. męża. którego 00-

It ?chi) żvci<l hyło poświęcenie sięi praca dla ojczvzn~' i ro
(hrkÓw. 

J(r:1~zewski IIlllieścił \\' clniu pogr7.ehll \V .. nzienniku 
f'oZIl:llbkil11" ciepły. Iw uczczeniu swego prz"i<lciela i do
h!'oczvlk" <lrt\,klllik i prz\'hyl. b\' I11U ost<ltnia oddać 

i'rzvslllrrc: ;'ównoczcśnie przybvly rozl118ite od stownrzY
'7el'l pozn:u;skkh depu taeY'e.i a k d nrknrzy, którveh rep re-
7(,Jlt:lT1tCIll bvł EIsner. Także ksztalG1C;r sic w Monachium 
w 111;rl;1I'stwie młodzicż byb r(,lJI'ezentow;rn;r. \Vi\!i1ie od
~1'ie\V~1 harJ70 lic7nv 7astcD ksież". \V których g!o~aeh 
dr\!:1fa nllt;r 11(1111. ;r 7. msz" ŚW. 7[11ohna wyszedl, o ll-tei 
mieiscowv prohoszcz. I,s. Tulodziecki. Po eW:JIl~elii wszedl 
lIa amhol1c także wycl1()w;rniec Ś. 11. hr. Scwen'na. ks. 
Mr(l\yczvl'lskti. prOhOS7.C7 z nlugiei ()ośłinv. znany t:1kże 

k<l7l1odzieia. Jcśli już poprzednio po rozmaitych miejscach 
kośeioł;1 odzvwało sic lkanie. to podczas tcj !1Iowy żalohnei 
(!~/ÓIIlV sic pl:Jc7. ()(lez\\':JI. og'ólnv w"huch smlltku i żalu. Po 
In~7.V św. i egzelnvi:1ch 7.a11r:11 g/os najpierw prezes Town
r7v~t\\':I Przvi:1ciM N<llIk, a go ['ac)' niehoszcz\'ka prz\'in
ciel dr. Karol Libelt. w imieniu teiże instytucyi. Piękne 

: cieple to hyły slow;), ale też ś. p. Seweryna In. Mie17V11-
~kicgo oc1d:JWIl:l 7 znanym dernokr;Jt<l i filozofem jedność 

Jl"zckonal"1 /,)czvl:J i często c(lrka slilwneg'o myślicie1<i po
zlI;Jl"iskic\!o w gościllnvm palilcu milosIawskim hawila. N:l
stellnic 19n:lcy tvsk0\vski z Miełcszvlw w Prusach Za
chodnich pożegn<ll koleg'(,' posh w imienin sejmowego IW!<I 
polskiego. <I ()rzYl11it'ISki w imienin poczuwającej się do 
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\\' dzięczności monachijskicj mlodzieży ak:1del11ickiej. Dr. 
'V'/ladysł:lw Nie:g-olewsJd, g'or:jcy przekona!'1 politycznych 
zmarłego zwolennik. lIwyd:llnił jego lIieskaziteln" cnotę, 

jeg-o gorąC<! miłość bliżnie~o i ojczyzny, jego pacowitość 

i wytrwałość, stawiał \V 0~61e niebożczyka za piękny wzór 
do naśladowania dla wszystldch rodaków. Wreszcie Mar
celi Grabkowski, mieszczanin lIliiosławski. przez nikogo 
Jlie pobudzozny. i'i tyłko g-Orllcelll uczuciem wdziGcwości 

i miłości zniewołollY, poświęcił Wlar/erllll ojcu Miłosłiawia, 
(I ,~ół do placzu pobudzaiLjce wspomnienie: 1 spuszczono 
7włoki potężnego sercem i duchem męża \V ził1lł1<1 ziemię 

pod chórem w kościele i Z,Hówilano grób ceglanym astry
clrem, przy CZelł1 ks. :'roboszcz Tułojziecki jeszcze kilku 
pożegnalnellli odezwał się słowy. 

Rodzina hr. Mielżyr'lskicIJ obr.;J1a sobie za współne 

r~o śmierci rrriejsce odpoczyrLku sl(lql~' klasztome w \Voź

Irikacli pod Orcdziskiem, ale~. p. hr. Seweryn z:lpragJl"ł 

i po śmierci razem z S\\',1 ma!IŻonlq pnzostać pomiędzy ty
lł1i. którzy go za życi~ oti'czali. za[lragn"ł S[locz'lĆ w tej 
ziemi. która g'O żywił,l, z któr" s,i~ zrósł i zespolił. Marząc 

zaś o telll, by ludowi biednemu dać miejsce. gdzieby skła
Liać l11ógł przed pogrzebem swyclr niebożczyków, a zwl:!sz
CZCl [lodczas chorób zakażllych, kiedy to w jednej izbic 
rll i es7.cząca się rOclzina na zarazę s'ię narażała. postanowił 

cI\\ a cele zł'lCZYć w jedno, postanowić na cmentarzu wy
stawić kapliczkę, w którejby się i msze żałołbne mogły oLi
bywać i cial'G za poclrowem czekać, a w której sklepie on 
b;' sam z swą żon'l po śmierci odpocz"ł. Wygotowa.l też 
\\'Cześnie tej kapliczki rysunek. ale, lIie spodziewaj;lc się. że 
g'O tak wczesllie 1';111 nÓ!! do siebie odwoła, lIie rozpocl.'ll 
ki budowli, a na łożu śllriertclrlCll1 jeszcze zmil.:llił jakiś 

szczegół w rysunku. 
Ody przecież tylko olltaj,l!a ziemia, zaraz wdowa, ś. p 

III'. franciszka, piali wykollali!. 1)0 piękllej styłem, ;JCZ
kołwiek bardzo skroI111lej, żadllerni upiększeniami nie błysz
cZLjęcej, ale poważłlie i trwale zblldow;rłlej kapliu.ld, lIa 
której utrzymanie odpowi'edlli kiapitał przezllaczono, prze
Iłiesiono w roczllicę śmierci ś. p. ·irl'. Seweryna i spoczywa
j,lce dot"d lIa Cl11elłtarzu przy kościele zwłoki ś. p. Leona 
Kapłii'lskicgo, malarza. Tak wi<,;c pozostalo Ini<,;dzy nami 
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c;alo naszego ojca, naszego patnnarchy. a duch też jego na 
Z,',WSi:C między nami pozostanie; duch ten zdzialal już wie
le, nie pozwala nam tonąć w kale materyalizmu. ale wie
dz'l' nas re> kolczystej, prawda, ale nieomylnej drodze do 
św;~tycli 'Iealów: do pracy, oświaty, prawdy i cnoty - do 
RI)~il. Już 1 zewnętrznie duch ten uwidocznia się w gro
dlie i okolicy. już to \\1 postaci czamarek i rogatek, już to 
przy \\'ybPT ach i \V rozmaitycll stowarzyszeniach. Nigdy-
11\1 Milo.,bw nie był takim. jakim jest Mitostawiem. gdyby 
r,je brt ~ ;:al n<l jego czele Ś. p. Sewen'n hl'. M'ielżyński. 
Serckcznic żegnai<1c się z cieniami n<lszego osobistego do
hrOC7.Y(IL)'. naszego opiekuna i patryarchy. przytocżymy 

tu jeszcze trafną charakterystykę dobrze go znającego p. 
profesora dr. MoŁtego: 

., .... Seweryn. najl11lodszy (z braci), bystrością umy
stu. wesołem dość często IIsposobieniel11 i n'ieco sarkastYCl
/l ~: 1I1 dowcipell1, najpodohniejszym b~,r do ojca: lączyt 011 

% t~'l11i przvmfotarni niepospolitą zdolność do nauk i sztuk 
piC;knych .... " 

Ody cinto tegoż do kaplicy rrzenOSlOIlO. czcigodna 
" .. dowa po nim 1;lk już h~'ta slnb<], t<1l\ na rab chorą, że 

tylko z ral'aclI, łzami zalall<1, ~; mutnel11l1 obrzędowi się przy
ratrywala. 

Po śmierci mcża objęla. na mocy "te~lamentu na 
przeżycie," z d. 20. wrześl!ia 1871 r.. Mitoslaw \V posiada
I';e. Skołatana i ztall1ana chorob<] i bólem, przyjęła raczej 
ciężar dotychczasowej wspólnej pr8CY nil swe słabe r3-
J11iolla. 

lliedni zaś nie tylko z dóbr i z miasta. ale i z całei 
Ilkolicy, z c<lIcj n;lwet Polski i z emigracvi niQdv na nrńżrf) 
do .ieJ czuł.ego serca nie pukali. Oszukiwano i wyzyskhv311() 
ja czc;sto. ale to .ieJ wcale nie zr;lżalo. nie odhierało do speł
uienin dol~rych uC7.ynków ochoty. Przecież za jednego OS7.U

stn, m<lwiata. dziesiątki biedllych cierpieć nie powlnn\'. Nie 
llVło w mieście biednego. któryby nie cios tal w zimie opalu. 
nic byto w okolic\' pOg'orzelca. któryhy nit; dos!<11 kwitKn na 
blldllleC. a hardzo też wiele dost:lwało groch i kartofle. Ody 
I'rzecicż dowiedziano się, iż plnCZCII1 k'ażde wsparcie U7.~'
sk:ić Inożlla. gdy notoryczllie zlodzieje ktnl11li\V~' 1l1 jękiem 

i ~lo\VcTII najwięlisze wyllldzali wsparci:l, gdy jedne i te S8me 
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osobistości, roznl,litc przybieraj'lc nazwiska, co chwilę wy
jedll)!W;)!Y sobie dary, gdy asygnacye na budulcc wartości 
J l"' talarów handlarzol11, by grosz na wódkę uzyskać. za 
~rilicsznie nisk'l cenę sprzedawali, widzi a/ się leśniczy ZI11U

S7.0rlvrn do lIieubliżai'lcych chlebod<lwczyni i jaknaJgr2ccz
niejszych przedstilwielI i po dlugich i jasnych dowodach 
i wywodach, uzyska! przywilej nieuwzględni'ilniil podstępcm 

IlIb klamstwem wyłlldzolle .i 'Isygnacyi. Zrobił się między pc
tentami rwetes i niepokój, ale na lel1l rzeczywiście biedni 
i wsparcia godni t Y 11\0 zyskali. 

Ody nicogr:1niczonc prawo wolnego przesiedlani:1 się 

:': Inieisc:1 n<l lI1iejsce n;lsta/o. stał się Miłos/aw zhiegowi
skiem wszystkich lenili chów z całej okolicy. Ody który z są
Siednich dziedziców jakiego robotnika z służby oddalił lub 
gdv któremu 7. dominialnych ludzi slużba uciążliwą Slę wI
działa, nic sZllkali ki .ilIŻ gdzieindzie.i, ale sprow:1dzali się 

<11\ M i/osławia, bo tam przecież opal i inne wsparcia dost~· 
wano! 

Jednakże te miejscowe zapomogi by/y tylko drolinost
k" w porównaniII do wysokich kwot pieniężnych, które szla
chetna matrona za Mi/osław. a często i za granicę Poznań

~kiego. dl<l rozmaitych polskich instytucyi, dla ksztalcącej 

się młodzieży, a zwłaszcza a rtystów, muzyków i śpiewaKow, 
nla zuhoi<lłych clIlig-r;l11lów, ku poparciu pcryodyeznych pism 
;·nlskich i w innych fi!;-tntropijnycb celach wysytala. Nigny 
zaś nie wicdziała łcwica. co czyni prawica. Hr. Scwcryno
\'ia hvła aniolcm fIIiłosierdzi<J i pomocy. 

Ś. p. hr. Sewerynowa już od blisko :1 lał coraz ciężej 
zapadala na zdrowiu. coraz większe znosiła bałeści. ale 
znosiła je cierpliwie jako dopuszczenie Boże. W pienvsze:i 
Dołowie lR72 r. operował ją tutaj na mK<l jakiś sławny ch'
ru rg !lerlil'lski. zdaie sie Dr. Bardeleben. Ody się po uśpie

nill chloroformel11 przehuclzihl. nie wiedziala. że już ki pierś 
wvkr<ljnno i rnnę ob,lI1nażow;-tno, że już wogóle operacyą 
zn kończono. zapytała. czy wnet krajać zaczną? Operacya 
ta przcdłuż~'ła życie IW póltora przeszło roku. OslatnłeJ zI
my już prawie z łoża bo!cści nie wstl\vałn. Urzędników 

swych i krewnych przyjlllowała jeszcze osobiście. lecz pe
tenci rozmaici i mnieJ ważni interesenci komunikowali się 
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z nią tylko za pośrednictwcm jej kuzynki, panny Anieli 
Grzywi.I·lskiej. Dóle wzmagaly siG ci'lgle i byłyby siG podo
bno jeszcze bardziej spott:gowaly, ale j<l Pan \3óg w nie
dzielG, d. 11. stycznia 1074, nagle od nich uwolniwsi-Y, do 
siebie zabra!. Placz i smutek powstal wielki. 

Drogie naszym sercom zwloki przenieś1iśllIY do pa
rafialnego kościola w czwartek, dnia 15. stycznia, a dnia na
stępnego spuszczono je do zwlok Ś. p. hr. SewcrY'na, do 
sklepu w kapliczce na cmentarzu. Ludu żalobnego, a ,:\\'Ia
szcza wieśniaczego było bardzo, bardzo wiele. lauważyli

::II1Y też kilku reprezentantów z Warszawy i z innych stron 
Polski i z zagranicy, a dllcl!owieI'lstwo w bardzo znacznej 
tlŻ slawiło się liczbie. Przygnębienie moralne, żal i smutek 
na wszystkich odbijał się twarzach, a gdy ks. dr. floryan 
Stablewski, ówczesny proboszcz wrZCSil'lski, a następnie ar
cybi skup gnieźniellsko-pozna(}ski, aposlOlskiemi slowy na 
,nnbonie skreślaj żywot bolów pełen, a w dodatnie, zba
wienne dla ludzkości czyny obfity, gdy wykazywał stratt:, 
jaką lIaród cały pr:t.e:t. śmierć wielkiej sercem i duchem do
brodziejki ponosi, wybuchł lament i placz tak ogólny i gloś
I'y, że tłumil słowa rouzewnionego kaznodziei. 

Trumnę z kości ola na barkach do cllI enlClrnej kaplicy 
poni eśli włościanie, nie ustępując tego zaszczytu innym 
staIlOłl1. 

W progu kaplicy zClbral glos jeszcze, lIproszony o to, 
ks. Marcin Manicki, ówczesny proboszcz z Barda, dziś 

w Nekli. 
Ostatnia wola franciszki z Wilkxyckich hr. MieliY(I

skiej z d. 20. maja J873 r. i dołączony do niej wspólny hr. 
SC:\vcrYllostwa MielżY!lskiclt kodycyl z d. 12. lipca 1872 r. 
wyszły, widoczna, z pod ich serca i pióra. 

Testalnellt i kodycyl II1alo Sci ZIlialle, d/a czego je, jakI' 
bardzo ważne, do historyi Mi/osławia wcielamy : 

"Ostatnia moja \I'()[a. 

Na przypadek śmicrci mojej mianuję uniwersalnym 
sukcesorcłl1 1l1Oim czyli sPClcl kobierc'l józefa hr. MielżY/lsllie
go, obecllie IJO~iadacza dóbr Lwna pod Kost rZYl1ern położo
nych. Spadek mój przekaZUję Mu z Warunkami zawartymi 
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w dołączonym tu kodycylu z dnia 12, lipca 1872 roku, któ
ry zaopatrzony w!asllOn;cznYll1 poupiscnl naszynl, tak Ś, p, 
nlalżonka Illego jak moiIl1, zatwierdwllI w wszystkicll po
;,:anowieniaclI, i który jako CZ(;;ŚĆ illtegralnil. niniejszego te
~{amentu mego stanowiQ i spadkobiercy memullo wykonania 
przckazujQ, to siQ tyczy tylko maj'ltku, jaki uo uziś unia po
si<Jualll, a pOIlieważ lIypoleka Cllrustowa jest lIa Illoje illliG, 
wi(;;c oświadczalIl, że wieś Chrustowo należy także du rna
j.;tności lllilosla w skicj: 

a) Nauto stanowiQ, ażeby po uregulowaniu spadku, ja
ki Józefuwi III', MielżJ'/isllielllu przypauuic, przekazał tClIlU, 
j,OlTlIl dalsze wykoll<lnie woli Ilaszej poruc)'.,y, przYIIl.ljlllIliej 
(iiJ 000 tal. jako fundusz żelazny na wieczne czasy, 
~ którego procent IJobicrać bQdzie, jeżeli prawclll utraci 
\',iSpOIlIniolle 5UOU tal, rocZllcgo UOCllOUU z Miloslawia, w 1\0-
uycylu wspomnione, 

b) Dalej zapisuję z maj,\lku mcgo rodzci'lstwu Józda 
hr, MielżY/isf;:iegv, każdelnu po 10 UUU tal. jako to: 

Maryi z MielżyI'lskiclI 13niI'lskiej, franciszce z Mic:żYI'I
skich Koczorowskiej, Katarzynie z lIr. MielżY(lskiclI hr. PI a
terowej do jej własnego użytku, Karolowi lIr. MielżY(lskie
lllU, Oabryeli z lir, Mielżyt'lskich KOIkzynie, a gdyby ta uzic
ci nie zostawiła, jej mężowi Pawłowi KOlkzy, i 10000 tal. 
c;1rzestnej Illojej Maryi Mielżyt'lskiei. 

l:) Stósownie do życzclliia Ś, p, Inc;ża Ineg-o, cllr'l.estIlej 
j 'p;o, Alice Tllolllgeux w Uenewie, 15000 tal. 

d) Panu ])yonizc\1lu Wcgner, j;lko dług wdziQczności 
jl'io ula nas pracy i poświęcenia 10 0(10 lal. 

e) ZapisaIle )900n tal. na uobracll J<YI'lsk Józef/JIvi 
Mielż)'/iskil.'JIlll, k tóryciI dyspozycY<l w osobnYll1 do niego 
liście w hiurku IIlOiIlI zostawiain, a żc te płatnc dopit:ro 
w trzecim roku po lnojej śllIierci, !-(dyby nIą;;' mó.i Ś, p, byl 
mnie przeżył. on bylby' życzenie I1loje spełni I, a w trzEcim 
płatn<l sobie odebrał. 

f) Na iUllllusz szpitalny dla lI1iasta Miłosławia zapisu,ię 
I(J()O tal., którymi rozporz,jdzać l11a proboszcz miejscowy, 

Wył,jcząiąc mic;szauie siC; władz sądowych i admini
stracY.inych do pozostałości moki, wył'ICZall1 zarazem S'l

clowe tejże opieczętowanie, hlwentaryzacyą, jako też prze-
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pisywanie testamentu mojego i kodycyln, chyba na wyraź
ne cZ.'l'je Ż'ldanie. 

Zwracam jeszcze u'Yagę, ŻC 
!,(at 3000 tal. dla J aila 
skicli, w przepisywalliu 

Zastrzegall1 sobie 
mie listu do józeJ'1l hr. 
n,:czllyll1 podpisem ITlOill1 
znalezionYIII bt:dzie, ma 
!li do zachowania sąduwego 

ręką w13sn'l dopisabll1 le
i J-"ranciszka 00-

kodycylu II' for
,!iurO wla~IO:;

puzoc.;:alości mojej 
test,lInell-

W Miłoslawiu, dilia 20. ma.ia Ltl73. 

podp. franciszka z Wilkxyckich MiclżY(lska. 
Stanowię tu jeszcze, że do czasu expiracyi landszafty 

slJaclkoilierca liaS/'. pobierać będzie z czystego dochodu dóbr 
Iniloslawskicli polowę, a druga polowa ma hyć uż",t'l na 
l~rz,\Jzellie aka~ell1i'i czyli szkoły agronomicznej w Mi!oslJa
wiu, co poJ \'1 sam,! d:IUl wlasl10ręcznic podpislIję. 

W tej kopercie 
WY/ilCl,ylilll1 sądowe 
stalości nlojej. 

Miłosław. linia 20. 

w którym 

podp. fr:lI1ciszka z Will,xyckicll MielżYllska. 

Kodycyl. 

W testamencie naszym wzajemnym z dnia 20. \\'rześnia 
]1'>71, oJdanym przez nas do depozytu królewskiego s'1<.111 
powiatowego w Wrześni, zastrzegliśmy sobie prawo spurz'l
clzenia kodycVlu, którego postallowienin mają mieć 1110C zo
bowiązującą rozporz:jU'lell w test:lIllencie 7::nvartyc]l, skoro 
~'odycy] takowy w!asno?'(;cznymi 
trzolly, w pozostalośei 

Odnośnie do zast 
dl k równoczesnego ZgOlili 
'/ lias dla jakiego bądź 
IIIJwić nie zdoJal lub nie 

, lla przypa
przeżywający 

swej usta-

I) SpaJ kobierq lIniwersa Inyrn naszym mianujemy ni
nirjszcJll bratanka naszego Józefa hr. Mie{ż.\'Ilslliego pod Iln

StGPlljącymi warunkami: 
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Wolą jest naszą zobopólnq, ażeby majętność, dobra 
Miłosław z przyległościami, jakic IV chwili śmierci jJrzeży

w<.1jącego z nas t<.1kową skład<.1ć będą, przeznaczoną wstała 

n,: z,lIożenie Akademii l~ólniczej dla użytku wylqcznie ziolll
ków naszych. Akademia ta nosząca nazwę Ak,tdcmii I(ólni
czej Imienia MielżYllskid/, lTla wnlJsc w życie z chwilą, 

w której pożyczka Towarzystwa Kredytowego, dobra te 
(,h(;cnie ciążąca, 0ałkowicie umorzoną będzie. 

Szczegółowe urzqdzellie Akadelllii, tak pod wzgl~dc1l1 

majątkowym, jak i naukowym, ustanowi iwykolla sjJdJko
bierca nasz, wspólnie z czterellla ziomkami, o ile pouobna 
zn,l\vcanli, którYl.:lI w tym ceJu przybrać winielI, a któlydl 
wybór pozostawiamy uznaniu jego. 

00 czasu założenia Akadel1lii służyć będzie sp<.1dko
biercy naszemu prawo do dochodu z dóbr rzeczunycll 
z obowiązkiem składania corocznie część tydtże na 
pl·zygotowilnie funduszu, który 11<.1 pi(;rwszl.: potrzeby urzq
dzcnia zakładll przeznaczonym będzie. 

Od chwili zruożenia Akademii pobierać będzie spodko
bierca nasz corocznie sUlnę pięć tysięcy talarów wynoszącą, 
aż do czaSII, dopóki [lostanowiona przez nas Akademia l~ól

nicza nie pozyska praw osolJy nlOralnej, tytul wlasllOści tej
że i uóbr do niej należ'lcych, zapisanYIll będzie na imie spad
kobiercy naszego. 

Zarząd tejże 11Ia.iqlkowy i n<lnkowy spoczywać bt,dzie 
z wyłijczelliell1 nadzoru rZ'ldowego, w rGku kuratorYlliII, 
ZlożOllCgO z spadkobiercy naszcgo jako przewodniczqcego 
i cztereclr ziomków ·przez tegoż mianowallych. 

I lla zabezpieczenia tymczasowego bytn Akademii 
i własności jcj. obowi:1Z<InYl1l jest sP:Jdkobierca llasz prze
kazać takową w testalnellcic SLldolVllie przez siebie złożonym, 
jednemu z spadkobierców swych z rodziny Mie/ż.vńskicl1, 

którelllu służyć bC;dą wszystkie prawa spadkobiercy naszemu 
1'/ kodycylu lliniejszym przyzllillle. NastG[lea tegoż obuwią

zanyln bGdzic przekazać (,Ikow,l ZIlÓW jednclllu z spadkO
bierców swycll IV tynt celu, ażeby jeden z człollków rodzi
ny Mielż.\'/lskicll mial prawo i obolViilzek prawnego zastt;P
~twa Akademii i jej własności, dopóki takowa prawa osobY 
moralnej posiadać nic br:dzie. Slwro zaś Akademia pozyska 



401 

jJrawa korporacyjne, tytul wlasllOści dóbr do niej należą
cycli na imię jej przepisanym b\tdzie z urzędu, 

,leżeli wskutek z!lli,lIlV o]« ;l iczllości p()lityczn~'ch sie
dziba Akademii wejdzie do sldadll pal"!stwa polskiego, pra
wo Iladzoru i jej własności służyć będzie władzy rz~dowej 

polskiej, zoSta.iclcej przy s!el'ze oświecenia publ icznego, 
2) I )la Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznal'lskiego za

piSUjClllj/ roczllą rcntę w ilości dwóch tysięcy talarów, 
Z rei I ty tcj pobierać będzie: 

a) tysi;!c Uliarów każd<mlzo\\')' prezes. lub gdyhy tell
:,:c nie mieszka! \V P07,lIalliu, ka:i,doczasowy wiccprezes te
~()ż Towarzystwa, z obowiązkiem stałego llIieszkania 
\\' Poznaniu, 

h) pięćset talarów jako dodatek do pensyi konserwa
tora tegoż Towarzystwa, 

c) pięćset taLnów clla mularza, któremu piecza nad 
galery<:\ obrilzów tegoż Towarzystwa powierzoną będzie, 

Spadkobiercę naszego obowięzujel11Y, ażeby rentę po
wyższ'l od chwili objęcia spadku wypłacał corocznie do rąk 
pouskarbi<;go Towa rzystwa, a skoro takowe pozyska pra
wo osoby'moralne.i lub wogóle prawo nabywania własności, 
z abez pieczył i'l \lo' księuze iIypotccznej dóbr milosławskich 
llła Towarzystwa rzeczonego, 

3) IJla teg'o~ Towarzystwa Przyjaciói Nauk zakupi
JiŚI1JV z fundus/ów I!<lszycll kall1iellicG IV mieście Poznaniu 
przy ulicy MIYI1skiej pod Nr. 17 położoną, która temllŻ na 
WłaSIlOŚć i u~ytck przez nas od lian,! została . 

Tytu! własności tej kamienicy zi1pis~lny jest n8 imię 

sp:Jdkobiercy n8szcgo, Ila któreg'O wkładamy obowi~lI:ek, 

ażeby tytlIł ten WI<lSllOŚci przela! i przepisa! na i!l1ię Towa
rzystwa wymiellionego, skoro takowe .znajdować się będzie 
II' s(allie do posiadallia własności sposobnY1ll i uprawnionY!l1. 

4) Gdyby rząd ter8źniejszy lub i1111Y przyszły, wbrew 
woli i myśli naszei. wlasność zakladów powyżej II'Ylllienio
I,ycl! lIa illIle cele przeznaczyć IlIb takowc pod zarząd swój 
p()dci,lgll~lć mial. nalenczas wszyst kie postanowienia w ko
dycylll lIinie,iszym rozpor7.'ldzolle. unieważnione i zniesione 
mieć chcerllY, a dobra miloslawsl(ie z przYllaJeżytościami 

i fune/usza1l1i na Wl8SIIOŚĆ józefa hl', Mielżyńskiego i spadko. 

26 
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bicrców jego na podstaw ie prawa S[l,HJkowcgo przejść i ;:>0-
Inócić mają. 

Na Ilrzyp~d ck le li wldud,llll}' lla spallkobiercl; naszeg, > 
i nastGPCÓ\V jego obowiąl.c k SlI llli cl Jia , ah:by pozoslalość !J..l 
szą, któr;t ella potllli esicllia Il1Or,tlJl cgó i Llla tC ryalncgo dob'.il 
ziomków Il'l.~ zyc il prZCZ lł aCZ ,lllI V, z zaslósow,lIliCJIl okolicz
llości i potrzeb C/,i ISOWycil, j ,I/(O też IV ducIIII pOIVy),szej wo
li naszej odpowied llim, Ila po żytek narodu naszego przez 
lIich Iłi,y l ,] i trwale za l ; czpieczulł<.j zostala." 

Pod Nr, 5" uslatllirn, llli cśc i sit; pouzi;l! 100000 talarów 
n;, dobracli rYI'l skich z;l pi s all~'c h, pomic;;dzy krewnych, hr . 
Se\\'cry llowej chr7,eśllia l, ów i przyjClciól, jako i pOlllięuzy na
stęp uj ,tce instytucye; 

1) Na ponIOc Naukow,\ dla dziewcz,tt z W . Ks, Poz
n,!!'l skiego 1000 tal. 

2) Na NaukOWi! POIIIOC Prus Zachodllicll procent od 
2UOO tal. 

3) Na Naukową pomoc Prus Zachodllich dla dziewcz,tt 
procent od IO()O tal . 

4) 1) la uwócll wyslllżoJlych wieśniaków Polaków 
z dóbr l)'I'lskicil po p%wie od ?()(jO tal. 

5) Lói.ko LI Siósl l· Mi/osierdzia w Torllllill z pienvszel'l
stwem lil,l <.:horych z dóbr rYI'lskicll 1000 tal. 

G) Na lItrZYIII,lIlie ochrony i ochronki w RVI'lsku I(I( )O L 
111,1 , i cdI IC~O I.. lrcwlli,lklJ\V Z'I!lOl lllli ,Jla lir. Seweryno

wa pOlllicścić IV spis ie ogólnYlll ;l()()O tal;lróIV, a IVIt:c tl; kwo
L,~ po za Wspol1JlIianY1l1i .LOG 000 tal;1I'<I111i wypisa ła. 

Pod li cz b[j e) IV tes talllellci e Józcfowi hr. Mieli,Y I'lskie
lilIJ pr zekazane JI) ()II() talarów pllllzielil telli.c, stósownic do 
'l,yczelliil hr , Sl~ \VervIIO\Vci. Mó wią, że z kwoly te.i Zl;acl.
lI iejsz,t poło\V~ artys ta Illll Zy k Llrl.yt.:ki w \Varszawie ode
brał, a rcszta dostał,l siG prz yboczllej S łli i,bit: pal'lcowej. 

T es tament i kodycyl s l;iły w sprzecz nośc i uo pru
~k i ego IJrilwa, bo prl.cciei, kodycy leIII wszystko z;lpisywać 

Ill OŻ llil I>l'ót.:1. su kcesy i, która lillI Si hyć tesLal11Clltem OZIW
czon:j. N;ldto hl', Sl:werY ll wpierw ulllar/ , a hr. ScwcrYIl()wa 
pozostawi Iii rrJatkt; , a wiGc, pOllicw;];i, dziec i Ilic llli;t!;J, praw
r;t przYllajl1lllicj en do polowy Illaj;ttkll sukcesorkt;. Wobec 
u'go faktu dokumenty testamelltowe całkowitą traciły war 
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[Ość. S. p. Wilkxycka mogla je zupelnie obalić. Nie uczy
Ida przecież tego, przeciwllie, kochając córkę i zięcia szcze-
rze 1 icll zamiary \Ii wszystkich szczególacll po-
llzielai'lc, zrzekła siC; wszelkiej sllkcesyi testa-
Illent zat\vierdzila. Dziwna rzecz, że na prnwo 
matki, jako spadkobierczyni bezdzietnej córki wdowy, 
;Iie zwrócono hr. Sewerynowej uwagi. A cóżby się 

l:yło z wszystkimi znpisallli testamentowymi stal o, gdyby 
Ś. ]l. Wilkxycka by'la sobie połowę !lwjątku córki rewindy
kowala? !hUgćl połowu llie b~/"1by na legaty i zapisy star
czy/a. GdV przeció. Illatkn testatorki jej i jej męża ro zpo-
1'I~1(J/,~ni a zal\\~ierdzila i Józefa lir. Mi e lżY(lskiego jedynym 
spalłkobierq ogłosiła, sąd natychmiast llznnl niczem nie 
ograniczoll<"\ mil Sllkcesvą i bezwarunkowo go w/aścicielem 

l~óbr Inijos/awskicli w ounośne,i księdze lIYPoteeznej zapisał, 

żLldaj'lc zapl:Jcenia długów i legatów. Warunek urządzenia 
polskie,i akadelllii rólniczej nie mial wobec władz sądowych 
prawnej podstawy, c1lu czego go też zupełnie pominęly, 

<J ~vobec wladz administrncyjnyclr po WOjnie francusko-nie
lllieckiej, kieLly to wszystko, co tylko jak,jkolwiek z polsko
ści'l lilia/o st.l'CWOŚĆ, IJezwzględnie i stanowczo niweczono, 
byl alJ~()lu[nie nierllożebllyrn. Spadkobierca wszelako, nie 
zgadza.i'lC si~ byn3jllll1ie,i na zapatrywanie sądu, 3 antypol
skie ciążenia stanowczo potcpiaiąc, wolę stryjostwa usilnie 
spełnić pragną!. a gdy w kOI'lCU ulcf!;1 twardej konieczności, 
porozulIlial się lIatychllliilst z ś. P. \Vilkxycką, co mu czy
liić, odnośnie jak mil testament podtrzymać wypada? S. p. 
\\ilkxvcka , zasięgnąwszy rady u swej rodziny i u światłych 
sąsiadów Polaków. pOiJrosil;] spaclkobiercę, p. Józefa hr. 
MiclżYI'isldcgo, by z swej strony z<lwezwał trzech obywateli, 
a Oll,l \1 ' sweln zastępstwie wyznaczy jednego, a IV ten spo
sób, z spadkoiJiercLl n:J czele, ukonstytuowana Rada Milo
siawska orzecze, ,inki ekwiwalent m:J bratanek jej zięcia dać 
Z" uietl10żcbną do przcprowndzenia szkolę rólrliczą; przytem 
wyraziia życzenie. <lby jeszcze za jcj życia nowo tl1.tiąca 

hyć Ilc\iwalona illsty tuCY,\ w życie we.iść mogla. 

Stósowllic do tego JÓ7.ef /Ir. Mie/7,yi'\ski natychmiast 
11l';\llOwal oJ siebie Ś, p. dr. \Vlaclyslawn Niegolewskiego. 
p, lir. Sumil'ls/<iego z Ryi'lska i p. Wi/dora Unruga z Melpina 

26' 
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radnymi, a ś. p. Wilkxycka przysłab uo ich grona p. Lud
,\ika Slaskiego. W tCI1 sposób powstału z pięciu człon
ków sic; skladajc1ca Rada Miloslawska. 

Rada ta uchwali/a zaraz: 

1) uzupełniać się, gdyby który z jej członków umarł 
lub się usunąl, 

2) aby knmiellicę prz~z SewerYl1ostwo lir. Mielżyi1-
skich dla Towarzystwa Przyjaciól Nallk przy ulicy MIY{I
skiej zakupioną, a dotąd jeszcze lIa II:lzwisko spadl(Obiercy 
ziipisan;I, temuż stawarzyszelliu przepisał, 

3) aby spadkobierca swym kosztem (przeszlo 2000U 
talarów wYI10Sz;lcym) w podwórzu k;lInierricy dla Towa
rzystwa Przyjaciót Nauk przcznaczollej, a dotąd zhiory te
goż stowarzyszcnia \V sobic lIlics zez~lccj, podłllg rysuniw 
architekta (Jorgolewskiego wybudował' ginach I1l1lZCalllY, 

4) aby temuż Tow.arzystwu kodycylclll przcznaczone 
roeznie 2000 talarów płaeil, 

5) aby dal l~ndzie Milos/<Iwskiej do uyspozyeyi kapi
tc.ł 100000 talarów, ad którycli ousclki na cele publicznc 
si~ przeZfl<1cza. 

Józef hr. MielżYI'lski zgodzi! s ię 11<1 powyższe wnrun
~; i st<lcl nie tyl ko \V obec prawa i rz<]du, ale 1 w obee swej 
rodziny, Ś. p. Wilkxyckiej i \V obec rodaków stal siG l1ieo
gr;lI1iczonYI1l dóbr lIli!os!awskiell właściciclcm. 

Najwięcej z tego ohrotu rzeL:z.v hyla Ś. p. franciszka 
Wilkxyeka zaJowololl<j, bo pośrcdllio się do lIiego przy
oylliln, dodatllio się narodowi przyslllżyla i utrwali la 11;]

zwisko rodziny swego UkOd!;JIICgO zi<;ci~l. TO\l'arzyst~vo 
h'zyJaciół Naul( bowielll, tLIj;IL: rodzillie J\l\ielżYI'lskiL:h za 
szkołę rólnicz<]. która iL:h II<\Z\V<; Illiala Ilosić. a \V IlIicJsce 
której wieczyśL:ic 2000 tnlarami rocZllic uposażone zostalo, 
chviwalcllt, muzcllm tCIl1U nilZW<; MiclżY(lskiL:h 7, wuzięcz

c'lści przydało. 

Co do lIielllożebnej szkoly rólniczej tę Jeszcze do
dać wypnda okoliL:zIlOŚć. że, gdylJ'y' była rnożebn,l, IllOgla
by dopiero po 15 clo 20 lat;IL:11 powst;IĆ, gdyż tcst;IlIlClIt \l'y
r<lZllle opiewa. IŻ wpierw zaCI<]glllolla przez nicbożczyków 
I.1l1dszafta UI110ŻOl1<1 być lIliala, a toby się dopiero po 20 
mniej więcej latach stalo. 
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Wspomnion'<! wyżej R3da Miloslawska funguje dotąd, 
I1zupelniaj'lc się w razie ubytku czlonka i fUJlgować zawsze 
L'ędzie. GIÓWllil .iej cZYllJlości'l jest obecnie rozdyspolIY
"anie procentel11 od zlożollycl1 przez .Józeia lir. MielżYll
sLicgo ;'lIlO 000 1111"1<. Czynność zaś tę rozpoczęła już od 
sw . .lana 187,1, Szkole Rólnicze.r \V Żabikowie wyposaże
nie uaiilc. (Idy siC; zaś nastc;p;lie okazało, że szkota żabi
ko\Vska nie ma żywot1lości, uchwaliła Rada Milosławska 

udzielać wspomnia1lych odsetek, jako bezprocentowycli 
pożyczek, mlodzieży, nauki kO(ICZ,1cej, odnośnie egzami-
11;1 już skladaiilcei, a zwłaszcza rólllikorn. Lecz czytaliśmy 
t,lkżc \v gazetacli składane .Józeiowi hr. MielżY(lski2mu 

przez Towarzystwo Przernyslowców podziękowallia za 
udzielenie fUlldllszy na szkolę wieczorną i t. p. 

Podług wygotowallcgo \lIkolku r. 1896 zestawienia 
\' ydala r~ada Miloslawsk,l od I. lipca J875 do t. stycznia 
J )96 (zilpomóg szkole żahikowskicj udzielol1YcIJ wcale już 

nie liczilC), na kszlalcenie mlodzieży 30L fifil mrk. 25 fen. 
Z kwoty tej zwrócib Illlodzież, do chleba doszectlszy. 
5~ 9fil mrk. 55 fen .. które także lIa zapomogi lIaukowe roz
dano. w o~óle więc odebrała od Rady Miloslawskiej 
kOliczilca sllldya młodzież 460862 mrk, 80 fen. bezprocen
towych pożyczek. 

Jeśli się zaś młodzieży, która, z funduszu milosla\\'
skiego korzystajilc. dc'l cIilcba doszla, przypatrzymy to za
lIW,lżymy, że w owym czasie święcenia kapl,lI'lskie UZ:'i

skalo 4, na lekarzy i aptekarzy złożyło egzamin 157, na 
budownicz~'ch i inżynierów 96, lIa ,lgronomów 9. na górni
ków ,l, lIa c!lerników 1 l, na weteryllilrzy 4, lIa Icśniczycll 

4. lIa IIrzędllików kolejowyell l, na rybaka 1. 
Za czasów dziedzictwa .Józc1a!lr. Miel;i,yr'lskiego 

\' Milosawiu. tell sam ducll, to samo cieplo. te same StÓSLlI1-
ki pilllOwaly, co 1,,1 CZ,lSÓW SewerYllost\\'C1 hr. Mielż~'li

skicil. • Bratanek czci pamięć slr~'jó\V jak na.idoldadniej. 
w każdYI1l Iderullkn spełni;]ł id \\'01'1, ich wskazówki i ży
czenia . 

.ló7.ef hrahi,l Miclż~'I'lski mial 5 kompleksów dóbr, 
;1 mianowicie dobra koto\Vskic cz~'1i woźnickie poj Oro
ó'iskielll, dobra dilbrowskic czVli goścics7yl'iskie pod V-/ol
sztynem, dobra iwil'lskie pod Kostrzynem, dobra miloslaw-
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~kie i dobra dębir'lskie (nl;bllo) pod Wyrzyskielll. <l tylko 
4 córki. Celem więc /atwieiszcg'o podzial'u IIlaj(.jtku i IIZY

skania znaczniejszej gotówki dl" códck lIa w iallo, sprzedał 
t10bra najwiGksze mi/os/awskie, 11<1 pOjedYlkzy Jzia/, stó
~l!llk()wo do drugicli. ZD wielkie. ;,: cill;Ci ' l sprr.eJai.v lIosi/ 
s i ę jui dawno, ale nie trafia/ mu siG odpowiedni rodak na
bywca, <lŻ nareszcie ~.iści/y się w wpe/nosci jego zamiary. 

Poprzednio wszelako sprzed<ll Józef hl'. Mielż\'r'lski 

dobra RYI'lsk \V Prusach ZachodlliciJ kolonizaq' i. .ledYlla 
to pewllo fllal1lCl lIa najszl'lciJctniejs~.YIll zrcsztq i wielce (11<1 

dobra ogólu ZaSrUl.OnVm Inl; żlI , ,il e plarn<1 t<lk CZar II;], i.e 
,:ni zakryć. 311i USUlląĆ jej nic moiii,). To też. c1inć z bólem 
serca, choć pietyzmem dla swego pryncypala i dobrodzieia 
pr~.ejęty. zamilczeć tu () nicj nic nlOg'l;. Prawd;). że Ill()gł

bym tu rm.maitc. łagoclzącemi zw:anc okoliczIlości rl\'Z~·to

C/yć. ale plama z<lwszcby pl,1111 4 pozostala . il RYI·lsk. przez 
Ij<lstorów zajGty, nic wróciłby do lIaszeg-o majątku nal'Odo
we!:,o. 

Dnia 3 1. października lf:05 roku klIpil od Józefa hr. 
Ni ielży,bkiego dobra milos/awslde Józci z Kościoła Koś

cielsld. członek prllskiej Izhy fl<lnów. znany polityk i poda. 
Od teg-o to czasu ZI1acznie si~ "czydcl1cya dziedzica 

i cale miasto zmieni/v. Pucbudow<lI1V pa/ile nalei.y dziś 

nczsprzccZl1ie do nąipi<;knie.isz\,cl! \V Wielkopolsce g-ma
c.hów. a mieści w sobie bardzo CCIlII:) hibliotckG. s/ylln" 5!:;]

ien'q obrazów i wiele illll yc li c17.ie/ S7. tllki i p'l1lli"tek. 
W wspanialYJll parku wzniósl p .. Iózef Kościeiski w łasnym 

kosztem pomllik Jllliu szowi Słowackielllll cllót<1 Wbclys/a
wa M<lrcinkowskiego, pierwszy na ziellli polskiej. 



Dodatek 
do 

materyałów do historyi Miłosławia. +) 

Kości/ii II/terski i oarofia {)olskoll/fus/w IV Mi/osłulVill 
ol! r. /555 do r. 1626. 

I )oklaulJej cI;l ty odd;llli;1 przez JVb ciejJ Oórskieg-o. sta
rt\~tę WSC llOwski cgo. kościol<l św. ,lztkólli\ lIa rzecz IlItrów 
IIIC ZIIalll)'. Stajo sil;' to przecież IIIIliej wiccej r. 1.'i55. 

I\oku 15ó6 w ys~' I<I Maciej Uórski r<1Zelll /. f.rc\l.lnCIIl 
(ilic:l,llcreJn, gelleritlll nn slIpcr in tr:'llllclltelll. 7, tllbS/elll lir. 
Uórlq. \v ojc\\'ocl'l pOZII;J(ISk,illl, z rlalta%:IITIIl StrzerZll1 it"l
~ I :illl . z Stalli sla\I'CIII I3l1i(ISkilll i z Mikoliljelll Osso\\sk im _ 
list y do rady lJ1ic,iskic,i w CJd,II'ISkll. TOrtlllin i t: lbL'f;u 
z proś"q (; IH Z','s l:l l1ie pilsliielt p<1storów na synod do Po
znania. IIa dziel'l 21 stycz lli:t 1567 r. ') l tego jUt Wyl l il<il, 
Że' II:lSI: ,VII I dostoj ll .l' II1 IlolVatorolll , choć SI"" i s\\\cll oj
CilW rcli g-i'l porZlIcaii, (J lIarodowośc jedll<1" cl!odzi/,). Wie
dzieli tcż olli, że pastor-li<lZ lIoclzicja Nielll iec dOl[altliego 
wplyw lI na nicwaiąccg'o nklnicckiego ,ic /' yl<il ItiesZC7.:1Il ill il 
i wieślJiaka polskiego lIie wywrze, że przcci\\' lIi e bardlO go 
lIiep r/.y,iaźll i e do n:lrzucollcj 11111 ob~e.i \l'ialy usposohi. 
, St:lrania też IVh:cicja C1órskicgo () zdolnego I\:1ZIIO-

d 7,icię 1)01 a kil pożi\dallV odn iosl y sk II tek , Z:lI'z:\d [li teiszej 
Illlcl'skic.i pil ra fii ob,iil / I' , 1,'17(1. il IIloże ryelilei. pilstor 
Ij iot!· Niedziela z I(o ~ trzvll'\. Ilvl to cz lo\\'ick \V~'bitny 

i POIIs/,cc!lnic SZ:IIIOII'J Jly i j:lko 1,lki zosl"l, po po.iedl:illliu 

0) Niniejsze rozd z i~ /y powinnv byly być ulIlieszczone tn ż po orisie 
ko~ciol6w kat olickich w Mi/osl~\Viu, lecz zbl'l póżno n<ldesz/y do dru
karni, S~ to ""yr:l7nic wyk/ady, jal,i c miewa/ F, Sk, IV Mi/os/;)wiu, i Z3-

wieral~ nie tylk o historyC7.ny materynI, ale i uwa!;i osobiste autora, cal
kiem aktualne, 

') Hermann Ehrenberg, Urknnden und AktenstUcke, Strona 22 1. 



408 

SI(; \II S'lTlcloll1iuZII. dnia 14. kwietllia !.'i70 r .. r()żllycl1 pro 
kstaTlckicll wyznal'!. w POZII,lIIill cllliil IR. IlIąia 1:i7() r. lIa 
lIar,ldzie lutr6w z kalwillalIli i t. ci. preze~el1l OclIlOŚIIC)2;O 1((1-
Ill;telu ugodowego wj'b ranYIll. Hyl 011 t;:lTl1żc: lIa7.\\"III)'I11: 
r'>iotrem Rothkirchclll z Kostu, kal-lIodzieh /. lVlilosl;l\via 
i z r~)'dn·llr. (Petel' I\otlll,ircli 1'011 KosIe I'. Predigl'l' 1'011 

Miloslaw !Ind Rvdzilll. l ) 

Spra\\'ozdawcn Friesq;ll. prawclopodohnie Nie111iec. 
p(\przekręcal lii nnwy polskie. Slysz' jc. że Piotra. pa~to
I'" i arclliprcsbiter;1 pa., lo relll i arclliplTsbitrcl11 z Mi/ ()~ la\l'i;1 

i z Rjrdzynv lIazYwano. zapi sa ł go 1'011 Miloslaw i f\ydzi ll, 
Kostrzyn znś zalTlienił na Koster. N<1 zwa zaś .,I~othkirciJ" 

prn wdo]Jodobnie pochodzi od jnkiego czerwoliego kośeiok 
.i;lki II. r. IV Mi/osl<1wiu l.!Judow;ll1VIJl zoslał i do d/.isiąi ist
nie.ie. Twierdzenie l1C1sze co do lIa 7.wi sk;1 p,lstora ["'iotra 
już nawet friese pośrednio uZll8je. bo wYJllieni<1j,je tycli. 
co zap<1dł1) w Poznaniu ncllwah; podpips,ili. ~tilwi,1 11<1 czele 
Piotra Kostcnill sa (a wice .iuż nic Koster,j), pastor8 i ,JI'elli
presbitra kościoła \\' Mi/os ławilI i \Ii I~)'dz ynic. 

Le za ś ów Piotr by/ I'zcczywi ście p8storelll w Miło
s łnwiu, i że jego lIazwisko jest \Ii dziele fricsego wY lnic
lIionem, udowadnia oezsl>l'zecznie wi arogodne I.ródło. 

'l tem źródłern S1) Inilosław s kie ,ll\t<1 miejskie. 

Po raz pierwszy spotykalllY tli w wójt owskich ;ildacll 
Jlazwę p'ierwszego p<1stora mi/os/awskiego w r. IS7?. 
W testamelI cie szlac!Jcica I(rysztofora Kuciezkiego. Idórv . 
nrisui'lc pomiędzy innerni kośc iołowi parafiniJlelllll Swięte
~o .lakób;1 Apostoła IV Mi/osławiu J 7 gl·zywien. lalicz;l' 
do egzeklltor6w tego testal11entll p. Piotra. miJlistra ko śc io

/;[ p<1r<1fialnego IV Miłos ław ilI. 

J\oku Jla s t~pllego, J 573, CZVUlIlIV protokól: W spr<1-
\'.rie szaeullkll godnego Piotra. pastor,) kościllła w Miło

sławili z Knsprern FUllic;l.ki clIl. Piotr pastor. osk ,l rża [II 

ohywatela K<1sl)l"<1 FU lJ ic/,b, że tenże siostrzelka jego, Ja
kóha, zabił. Z<lpozywa fUlliczka na termin n. gdy tenże 

sit; Jlic stawi/, s'ld uzn<1i'le)2;o llwżob6jC<J. flodług pr8wa 

I) Beiiriige zu der r<cformalionsg-escllichte in fJolen und I.ilhauen 
besondcrs, von Cllristian Ootllieb Friese, Klinigl. P()llli~chell Hoffath. 
fI. Theil, 2. Band. I3reslau, bei Wilhelm Ooillicb Korn. 
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n1agdelllll'sliiego z kr,ljU )?:o wydala i proskrybuje, l.onę iego 
())?:hsZ<.l wdową. ił dzieci sierotami. dopóki ~ię 7,IOC/\'(IC,1 
saln tJie slawi, z zarzutu ttic oczyści I tti e lIspr'l\\'iedli\\'i. 

W !"Oku 1579 kupll.ie ICII Silrn pastor Piotr stodolG od 
klg-ill~' IloczkowskicL a wyraźllie tu już jest Piotrem 
1 ](ostr/YII;I naz\\' ,lIIYIl1: .,ResigtJatio Itorrei Honon.bilis 
!'ctri a (ostl'/YII, Pastoris ceelesiae Cltristi in Miloslaw." 

W r. 1St):) przepisuje Pastor Riotr z Kostrzyna żonie 

slI'cj U rszuli Wąig-icltóWllic caly swó.i obecn~' i prz,'szly 
Iltąi'ltck, a 2\\'I:\sZCI.;1 dOIlł. dwie s(odo l \' i og-ród. POCJ10-
clzetJic jc~o "a CostltrzVII," lak 7.e wyr;lźnie tu jest wypi
SiIllellt. 

\V roku j.~0S nosi p,lslor [:liotr trtul ".:uriltor ;lI1i
IrtarlllTl." 

W środC; przed św. LIIC~·'I. r. 1596, zilp isano do akt 
wójtowskicJI n,astc;puj'lcą czynność: 

"Wzelani e F)ulstodoly od Opatrzny Pani Orszu[ie. 
,it;żIIY przez plcnipolcnt<1 sina sII'cgo .lana Niedziele LJćci

lI'elnu .bnowi Szn!l .vszewiczowi." Już wiGc Piotr z Ko
strzyna Jlic żJ'l, a wdowę ZaS(Glluje przed sądem syn jei, 
.1~;lł Niedziela . Ze zaś Ilie znajdujemy żadnej wzmianki, hy 
Orswl,\ Waigieltównil przed Piotrcm już llli<1la innego 
IIIGża, przeciw nie kOl'tcówka nazwiska je.i \.Vajgieltówll<1, 
s\\'iadczy, że bVId panną i że Syll je.i. J811 Niedziela. by! 
i I)iolra s~'llenl, jlrzYPuszczilmy więc stanowczo, że i oj
ciec, tak j;lk syn, Niedziel" si<,: II<lzywal. 

Drugim polsk im rredyk,lIttellt \V Miloslawiu by! ra
sror .r ali K m.iel·?' z Klcczcwa. Pozllajemy go dopiero IV roku 
1,';9:'1, gdy clo ksiąg wójtowskicit ostatn,ii1 SW,) wolę j.y

l, tnie. 
lest<1tnent telll cal\\Owicie \V ilrtykuliku .,i'v\iloslaw. 

rz,\c!zi1t:::Y siG pI'OWeI11 l11agdcburgskicl11, przytaczamy. 
Po .lallic KI'(licrzu jesl tu paslorcni Stalli s ław Skrzy

blll\'ski. zl,ltynizo\\;lwszy swc Ililzwisko na "Scribovius." 
Po r,lI, pierwszy JlOdp8Cla nam \\' ;,k tacl1 wójtowskich 

jego nazwisko, gdy w roku 1601 ocl wdowy po pastorze 
Plolrze z [(oslrl.\'II'l. rc:prczelltowanc:j przez \\"spomlliane
go jllż jej syl\a, .1all~1 Niedziel<,:. pól slodoły knpuje. 

·ł~. IC>13 kUjJldl: tenże "ksi'ldz plpc:ban." St;,ni s!<tw ko
p,I11inę od .Iadwigi .lcżewskiej. 
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R. 1621 nastcpująca w alitach wojtowskich mieści się 

sprawa: 
"Powzdanie polowicze kopanillY O!"f.(olliśeiI'lski od 

Pobożllego Męża. X. Stanisl,lIva Scriuoviusa, Plehall<l 
Milostall'sl,iego, P. Piotrowi Klóllikowi. Mieszcz<lllinowi 
·1·oru(lskiernu.'· 

Tegoż samego rakII jest ,.ksi,\dz Stallisław Scribo
\ iusz. na ten czas plelJ;1I1 Miloslawski. świadkiem llg:O(\y 
kontraktowej IIli<;dzy 13<1lccrelll Olowil'ISkilll a [<ocllow,\." 

Z powyższego wypaukll wIlioskujemy, iż Scribovius 
byl prawdopodobnie lubiallYIII. a przVllajll1l1iej popularnym 
pasterzelli. Byl, tei" zua.ie sit;. wj"hitn,\ osobistości;). bo 
1.8 .iego czasów. I'. 1(i(l7, odhyl siC w Milosl,l\vill w:17,IIY 
synod luterski, lIa Idól'~' 11I 1I;lcI J"(lZIl1aitetlli ohrauow;IIIO 
sprawami a w kotku wybrallo .iedlloJII)'ślllic wiellwpCJlskill1 
surintenuentelll stawnego Salrlllela l),lI'nbrowskicgo, P<lsto
f" pozlla(lskicgo a lIastt;pnie wilel·lskicgo . f),lllli),-(,wski 
l~yl wybitJlYIll kazlloclzici<\. a zll,J!<Oll1itYIII alltorCJlI rozllla
i(ych dziel teologiezllych. a zwlaszcza posty I i, któl'ej i uziś 
jl'SZCZC polscy ewangelicy miejscami uŻyw'lj,\. \) 

Pod uchwalami synodu nliloslawskic~o podpisal sil; 
pemiędzy illllymi \Vawrzylliec K<lrśllicki. wpierw kawo
clzieja (Prediger) w nl1lillic, LI od r. 1(10? polski r\iIl,lIodzieja 
w Poznaniu.") 

Za czasów też Seriboviusa za c!.;) I Łuli<lsZ ()órslii, 
16t3 r., rozbierać drewlliallY kości/'II luterski św. Jakó!J;I, 
a nowy z cegly odbllclo\V:~i\Vać i pr,l\\'doJ)odollnic go za 
tego p<lstora wyko(lo,)'1. PotlolJiznc; tc.i IllurO\\'<llle.i ~Wiil

tYlli widzimy w ręku Matki. Boskiej Jl<l obrazie \V W. Oł
tarzu wiszLjcym. 

Jest to obecny katoli.cki kościól jJ<lrafi,dIlY, ale przy 
restaurowaniu g-o przez ScwerYlI,1 lir. Micl;~.\'(lskie~() I'rzy
blldo\Vallo dOI'1 wieżyczkl;, zniesiono wejście od polllllllio·· 
wc.i strony i belkowaniclI1 zasl<\piol1o eicżkie IllUry ro,.py
clJaj;\ee sklepienia - o czelll obszerlliej przy re s t:liI racy i 

') Beitr;ig-e zu der I(eformalionsgeschichfe in Polen und Lillhaucn 
besonders, von Christian Gofllieh von Friese, KOlligl. POlllischen 110rralh 
Zweifen Theils zweyler Band. Strona 165 i 166: 

') To samo źródło. 



411 

kościoła wS[Jolllil1z11ny. Kościół dzisiajsz~' nosi .jeszcze po 
(lórskirn [);\I11iiltkę. .łest lo herb jego Łod/ja. cieJIIlJą ce~lą 

li;; szczycie. wejściowYIII, po lewej stronie lIad przy budo
\'.an,] krllclttq przez murarza lllllieslczollY.. I~nullek lej 
lodzi l1ie jest zllpełllie poprawnym. ale Iii e latwi.! to też bylo 
rze cz,!. CZ'Hne. prawliopodobllie przymieszk,! utartego wę
gla zabarwiolle cegly tak \II 1I1111'ze ustawie. oy foremną 
I(jdkc tworzyły. CJór,} po drugiej stronie pÓŹlliej dobudo
W;IIICj kruchty, czyli wejścia do kościob, zdobi,} mur 
CJCIJIIIC gzygzaki. Clęścio\\'o ową krucllhl zakryte. 

Po ~kribovillSZIl przedstawia nalll się \I' :ddacll 
lI!i rjsk ic i l, 1(115 r .. ksi,)dz, a raczej pastor Alldrze.i. ale krom 
jtg'o illlielli,l i tego szczegółu, ze ogród jego kil św. Pawio
wi gralli.czy/ z og-roclelll .I;ll1a .Jax y, a po r. If,Z5 z ogrodem 
.J"JJa Szota. "ie 1II,IIlIY żadnych wiadol11ości. 

I(si'ldz Andrzej !\rótko tli Il1usi,l/ pasterzo\\ać, gdyż 

jll:~ IV r. 1 (lZ6 n" st,ulowisku pastora spotyl,;!III\, Łul,<!sza 

iVbloniusza. co n;1I11 lIast<;puj,]ca czynność w aklach wój
t(JII'skicli uwydatnia . 

... 1 ;111011' a Sednar"" Ksit;dzu Łukaszowi Malolliuszowi, 
11 1clJ,II10wi Mi/os/mvskiemu li011l (II' ulicy kościelnej) po
wzela/il." 

O M"lol1illS7.U \;! iemy ] IIi, tylko, że oslatnim w owych 
czas:Jch był IlIterskim II' MilosławilI pastorem. Za jegu to 
c7.asÓw kośció/ tllteJsz)' katolicy z powrot ell1 odebrali. 

Szkoda, iż z czasów tego pol skiego luteranizllIu w Mi-
10s/awiu żadnej, próc7. kośc io ła , nie posiad:JIl1)' parni,\tki. 
Księg-i i akta kościelne prawclopodobnie Maloniusz IIwióz! 
I.C SObil, albo się pożarem lub ni ed bałością ludzką zatraciły. 

;;e pastor7.Y luterscy. wspólllie z dziedzicami Uórski
Ji1i, szczerze tli l1ad podniesieniem oświaty pracowali, o tem 
nas tradycya dostiltecznie informuje. 

\\1 kOI'tcu podllosiJl1~', że nietylko zwyczajna ludność tu
tejsza, ale Il<l\\'et urzędy tutejsze, jak wó.itowski, pastorom 
ówczesnYIl1 IV języku ojczystym tytuł I(siędza nadawały, 

Scrihovilisa II. p. zwano "księdzem plebanem", a panie pa
storowe ksi<;cłzowcmi IlIh księżl1emi, 

Wyraj. lacil'lski "pastor" spolszczony oZlIacza tak 
dolJrze p:lsterza dusz, j:lk i paslerza byclła, to też, 
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powicrzcllowlJie tylko Czyt:lj;\e wójtowskie akta tlItcjsze. 
lI1oi,lJab~" w kilku ł1Iieiscacli prz"plIszczać. i,e sil,; dOili P;l 
storó\l' spotyka, a Ilapotyka si(,; t,\' lko dOili pastucllów IIl1cj
skiclI. TwicrdzelJie II) ZIJ;ljdll,ic P()p;Hcie \V akci e wój(ow
skilll ;( r. J(,IS. !!:tlzie czyUl1l1y: ,.!<C!!:iJl;1 I(r0 ' żalHlw;1 sjlp.e
dala Wawr7,Yllowi l'izalJ I!(()W i dOili 'I. o!!:rudCl11 .. 1l001lc pa
sternic albo lrlieiskiego donil<u ," 

\V r. 'l.IIÓW 1(,IK spr/,cd'al. Wojciccll I)OZII:llkzyk '1'0-
nlasww i Pierd olce .. pl;le goly leż;\cv \1' kości e lnej li l ie\' 
1I1iC;dz~" placenl ,I<\1Ia l3edll;lrZ<l, ;1 IJI;ICCIII i\'\ic.iskilll 1':lste
r7.01J1 zdawl1<l s łu żqcYIIl", 

ras [o rzy lutersc y [lO pożarzc Jlje mieli lU u r I. r:; c! 0-

go JllieszblJiil, ;de S:lllli sob ie lllldolVali. IlIb kupów,ili dOIl1Y. 
leli dzialalność i oIJecność IV Milosl;\will zl1ild~f przed 

1·:O I'ICCIrI r. 162:-:1, dllia ho\\' icl ll 2 stycznia Ih29 r. ,tubsz Oór
ski oddał btolikolll kośc iol ŚW, ,lak () lJa; z;lI,olk'l.~'lv sic 
\"ie:;c tlzieje polsko-lJlterski ej p;lr:lfii Illiłnsbll'skiej, 

Niellliecka gminu ('IVllllgeliclw. 

Jeś li gmil1<,! IlIterslq z cz asów (1(lIskicl! polslq lIil
zlValiŚlny. 111;1 obcen ,1 gmina e\V all~clicka ZUPcll\C prawo do 
ty tulOWilllia siG niclllieclq, 

\\1 MiloslalViu i IJr~,edt e lll lutrów lI ie br:lkło. be 11;)

plY WOWil ludilOŚĆ r/,elllicślllia~\ w zllClcznej siC; czyści 

z cwallgelików sklauala, a Jl(alto posiłkowała si(,: eW:lllgc
lickillli ol(,:d rall1 i z okolicy, jak olydr,lI11i gorzyekill1i i bil 
cll.ilowskil11i i, Zil cza su pierwszego tlzicclzicil Miel ży (\sl;ieg-o , 

roiJo lllikill11i leśnYlIIi, a zwłaszcza gOI\CiarZć1l11i, klepkarz,jlili, 
\\'c;glarzall1i i Ilotażllikami, któr/,y IV czyści do lutcrsl,ieg-o 
zal icz,di siG WYZII'llli,1. 

Gdy zaś \I';lIki n;lsze pr zed i porozbiorowe, nra/. po
chody wojsk obcycli polską ludllOŚć Miłosł,IWiil \Ii ucśc; wy
~lIhily a II' cz<;ści do ki,ia żcbr;lczego cI()Jlro\Va dzil~' , c i-;J1(; ła 

się t il , ,i;lk wod;] zCpsutyllI dOJ)llstCII\, IiIlIność illllo",iercz;1 
lIiemiecka, dwa ~!ówll i c iI/lr;l\viaiqca r zc liliosł;l. /l!ÓCiCllili
clwo i sukicllllictwo, lecz i do kowals(wa i lil!Yil;II'shv;\ sil,; 
ga rll,jC3, 

1)0 kOIh:;1 XVIII, wieku nllca LI ludilOŚć wspólnie 
i zgodnie z tute ,is~,; j żyla 11I1IIIOŚci,\. 
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ey llokbdnie liczbę llltrów w XVlll. stl1leciu uwy
datllić, lIildll1ielli<lIIIY, że w c:iI)' 111 Milosławiu było IV roku 
1775. podczas wizY[Z1c):i kościoł" S .. Iilkóba przez ksiQdza 
ck Vcrbllo l<yd/,Y (lskiego, rylko S clirzcści~lJl-kntolikólV; 

\v okol icy nl()~,c id bylo więcej: ociu] tl ci'1gle id więcej 

przybywa lo. 
Naplywowa IlIllIJOŚć, z wbylu,e,i ci,u;n<:jc dochody 

i zyski. w ZJlCiczllCj czt;ści zallicdbY\\'~lł" swych nieliezJlycl1 
pr;JI<tyk religi,ill\,cll. lhieei luterskie drzcollO i zaślubiallo 

II' katolickim kościele, a zmarłych 11:1 k,ltolickich CInellta
rzacll OllOk ka[olików chOW<IIIo. Tak 11. p. pochowano mię
dz\, I\:ltoliliallli j~lkjeg()ś I?,egenhardtrl w r. 17()7. Wolfa 
2,3. I. 17S0, i llllego Illtra II stYCWi,1 171)6 r., ale i w po
przcdllicl11 stuleciu, TJ. p. II' r. 1693, to S;lI110 się działo. 

Porninlo to barclzo 1nało Illtrów za czasów polskich 
/1,1 k;IlolicYZIlI przeclIodziło, bo ich Ilikt do tego nie nakla
IIi,,!. ['r/eeiwllic. polska toler"llcY~l lłrrwalała icll IV ich 

wierze. 
Dwi e tvlko luterskie roclziny IV Miłosławiu, którE. lla 

łello Koś<;ioła kalolickier;o przeszły i zupełnie si(,: spolsz
czyj.\'. przytoczyć IInlicllly, t. j. M"(lskicl! i Saturnów. 

(juy N\il(\sl~IW pou panowanie pruski e przeszedł, lla
t\' t.:łllniast sit; ów s(óslInck luteranizmu do kotolicyzlTIli zl1lie· 
lIił. Picrwszelnu POdOllO naty chmiast rękę POlllocną i sta-
1l0lVCZO go od drug-icgo odgrodzono. Le jcdl1(lk bardzo 
tylko niewielu IV Inieście i okolicy by lo tu protestantów, 
wcielono icli UO p:nafii wrzesil·lsl,iej . WrzesiI'lski pastor 
z.iei.d~.al do Miloslawia, by cIIrzeić, zaślubiać sIVer;o \1''''

Zll;llli,l IVYZll<lWCÓW i grzeb,lć zllwrJyell . 

<lU\: zaś, co sit,: cZ:lsallli zdarz <ić Illusi(lło. tutąiszy 

kSiijdz I,arolicki IV tyeli cZYJ1liOśeiacll [)astora wyręczał, 

I1lłlsi;d sit; z te~n, co UCZyllI!. tłóln'lCZ.I'Ć. Tak tlÓIII;ICZ~' sit,: 
IV kościelne.i ksiJ;dze metryezneej już d. 13. 1. 1796 r. ks .. la
kóh Malccki. iż sakra1l1clł[U lllałże(lstwa ewallgelikom An
drzcjmvi Lilll!JOS i luz;l1ll1ie ClirystYllie Honke z N\aC'ieje
\\',1 dla tego lldziclil, że pasior nic z,iccl1a!. PasfOl' wrze
si(lski lllial tu wszdako sweg:o za stępcG, który niedzieIJie 
II;Jhoże(IStWO od[)rawiał, ksic;gi kościelne i mlliej ważn,j 

korespolldencYG prowadził, a tym zastc;peą h:H nauczyciel, 
a zarazem kantor ewangelicki, Urządzenie to datuje się od 
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roku ISI8\), kiedy .ieszcze 46 luterskich rod zin sukienni
czych IH;d7.lle tu wiodło życit: i powoli IV św iat się za clde
bCIII wynosi lo. W kO(ICU zabraldo tu zupełnie slIkienn!l<ów, 
a wit;c i ubyw,lteli Iutel·sk;cll, którzyhy nauczyciela !nogli 
Iltr7.y rnywać. Jak dlugo trwal w 5llllinie cIVangelicl<iej stall 
bezszl,ólny, oZ1laczyć Ili e ullli cnly. Tyle przl:cież .iesl 
peWII,), że r. I S30 ewangelickiej szk()ly lu nic bylo. 

Nazwisk l1<luczycieli i k:llrrmów eW<lngelickich, jeśli 
j:\C.:y poprzl:dnio istllieli, IIie Z1Ia.idujelllY w k()ści~!l\ycll 

ksit:gilCI1 katoliekiclr. Tylku kiultor (Jull1precht i kallllH 
Karól Appelt wystt;puj,) od r. ItQ(i już to jako chrzestni 
rozrnilitych dzieci, już tu .i <lko zwierzc llllicy g:JIlillv l 'W<l,I
~elid(icj, pozwolClria Ilil ochrzcenie dziecka ew,ulgelickiegll 
IV kościele katolickim udzieląi:le. ("Baptisavl SUIIl COlisensu 
Calltoris f:I':I11geliei , Appelt. '") 

L wypadku tego wnosilllY, 'l.e Z<I CZ:1SÓW prusldell bez 
przy/.wolellia katorów ksi<1.d7. katolidd ;i.adnydl tu 0.)'11-

ności kościelnych dl:\ ewallg-elików nie spełnia!. Udy zas 
kantora zabrakło, jego przywilej i wl,lCJze przcchodzlły IIa 

Inagistrat. Tak czytamy w katolickich ksit;gach knścicl

lIycll: ,,27 lipca 1822 wzywa i uprasza l1Iagistrat ks. llzie-
1\:lIla Koperskiego. by ocllrzcil dziecko e\\';llIgelika Michala 
Allilalta, gdyż jest bardzo slahe." I~ówllą prośbc lIapoty
k:lllly !() kwietnia lon co cło dzieck:J Sallluela Hoiilllallna. 

Z,IIlważy\\'szy pow"żc.i, ż~ zawsze k:'l1ltor, gll)' tli 
ur zt:dowa ł, pozwolenia na oclrrzcellie dzieci ewangclickich 
udziela!. .iuż i z tego wnosimy, że w 1;ltadl 1022 i 1023 cwall
g·elicki ego kantora tu nie było. 

Od rok" J837 do roku IK.')5 hy/a gmilla kośc;elna 

cw,IIlgclick<! aiilio\\':'lll,\ do p;rr;lfii cW:lllgclickiej w \Vrzc
śni. Dnia zaś 3 styczllia 105.') "Iworzy! reskryptem król 
pruski, fryderyk Willlellll lV. z gllliny ewallgelickiej \'i Mi
loslawiu i z ewangelików okolicwych, z'lIl1ieszku.i: [cycll 
samodziel lIą w M i!llsla wi" para fit: cwangel ick'l. .r ed n:lk7.e 
jeszcze w roku 1853 lIrzt:uował tli .i'1ko p;lstor pOlllocldczy 
lylko kaznoclzie.i<J (I-lilisprecliger) rJinllcr. Do jego przy
bycia odprawia! zaś pastor wrzcsi(lski I·ocznie 10 II:1IJ{)
ŻC(lstw z kazaniami (Preuigt-Uottesuiellste) \V szkole 

') Patrz feige "Powiat wrzesiilski." 
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cwangelickiej, która się tuż przy ulicy Zamkowej IJrzed 
obecnym kościol eITI ewangelickim wznosiła . W r. 1870, 
głównic za staraniem pastora Binnera, rozpoczęto buJowę 

obecnego kości o ła eWJngeliCkiego i Sko(lczono j'l 1872 r. 
FUJlduszy na tę uudowę dostarczylo stowarzyszenie Uu
slaW~1 Adoli~l, uos l:!-1'(; 7.V I znaczny dar królcwski i P0il1110-

żl,'ly go rozrnaite sk lauki . (Jotowy grunt poświęci! l\. kwie
Illi:1 1872 I'. g'cllcralllY superintendent ur. Cranz. ') 

LlziwnYITI zb iegien l okolicZlJości J<ościół ten budowa! 
Polak 'J'coiil Rakowski, lJudowniczy; wieżę wzniósł przed
s iębiorca budowli, Knr.ól Miocluszewski. Nadzór nad budo
wi,! wykonywali królewst.:y buuownit.:zy Łukolll ski i K"ller, 
t<lkżc Polnk. Później także budowniczy Rubski wzmocnił 
wicżę, a w r. b, (1908) OdreSl<lUrowa! i wyfugowal ją 
p. HauI, budowniczy z Wrześni, a w!aściciel tallaku 
IV OrzecItowic. Dodać tu jeszcze należy, że, po pogrolTlie 
Francyi, ces<lrzniewiecld, Wilhelm 1., podarowCl! tu na 
dzwony Jlarę armat fr~lI1cuskich . Dzwony te są dostrojone 
do dzwonów katol ickiego kościoła, by dysharmonii nic wy
woływa!y, gdy bij'l razem. 

IJillller bard zo dodatnio dla tutejszej parafii ewan
gelickiej przez 34 lata pracowa/. By! to pastor bardz0 po
bożllY. Córkom swym nawet tańczyć nie pozwoli!, nazy
wąi,)c t,lniec blllźllierską (Gotteslacsterlicll) zabawą. Był, 
rozlllllie się, Niernt.:ern na wylot, ale w swym pobożnem 
usposobielIiii malo Polak om szkodzącym. PosiadClł dom 
własny, który JlO nilll rzeźnik, P. Kowalski, zakupił. 

l)()dać tli j eszcze wypada, że pastor Binner po za 
Miloslawiclll, ,I llli ,lIlOWicie w Czeszewie i w Borzykowie, 
)lO J.2 nabożet'l stw rocZIlie odprawia!. Zmarł \V Wroc!awiu 
r. J <.JOl). 

Po Ilim ob,i,)t urz'ld pastor::! .JlIderbock od r. 1888 _ 
1090. !lO .luctcrbock u byl pastorem Angermann od 1898-
19lJ7. Obecnie 111'z'ld ten spra wuje von Wilkert. 

Pastornia, czyli dom rnieszk::!lny pastora, został 
\'.' roku 1894/95 c7·ęśe ią z funduszów państwowych i cz~ści,! 
7. kościelnvch zbudowanym. 

') Hislory~ .pamfii ewangelickiej w Miloslawiu od r. 1837-1872 
czerpaliśmy z "Wreschener Sladl- und Kreisblatl" z dnia 10. czerwca 
1903 r. Nr. 68. 
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Cmentarz ewangelicki DO za 
,il'Wl:lll istlliejc już od r. I h,l). 
~tarOS(D M8c;ei Mielżv(lski. 

rl!"zedl11icściClll Macie-
licIIIi\,: 11,11'1 j)oc1arowal 

\<1 paraiia Illiloslawskd 
(f(abillelsordre) z d. 

z ci. J I CZl:nVca 
jaco i n,:r;l1Iiczoną: l. Miloslaw, 
kowo, Bielawy, 5. 80rz~'klm 

czka, t średzki), 8. Ducly, 
J G. JJuJzilvwv, j l. BligąI, [2. Chlebowo, 13. ClloCicZJ \lJO
wiat średzki), 14. Chrustowo, 15. Wielkie i Male C!eśle. 
16. Czeszcwo, 17. Oorzycc, lS. Or,lbowo, E). K<;blo\Vo, 
20. Kołaezkowo, 2ł. Kozubice. 22. Krzywa górn, 23. Ła
giewki, 24. Lipie. 2;=). Mikuszewo, 26. Muri,ynowo ko~e;clne, 

27. Nown wieś J)odgórIlLI. 28, U/aczc\Vo (pow. średzki), 
29. Orzeszkowo, 30. Palez::n, 31. POg"orzelica, 32. Ci:arnc 
Pii]tko\vo irolllkr,II),lJ. l~l1dki. :34. Sab 
srt'uzl\I), :36. Spinwie, 37. 

\.\ o; Will tJórz, 40. WygO<!,i, 

42. Jedną miejscowo:,," 
wil;c obejl1Juje tute,isz:1 

IlILlje parl; lilii kwali 
jest też już przestarza!yrn 

lIiezllpclil~'III, bo nic 111<1 "Vi Ilim II. p, MLlrzYl1ów[(a, \:zVli 
Mil rZyJlowa borowego ([se!tw;t1dlO), które dzisiaj ,iako wla
SIlOŚĆ I(ClllOI1JaIII1i1, dotycllczas sit;: z parafią eWillIgc:li\:lq 
I~uy. 

Ewangelicka parafia rniłosbwski! gwałtownic się też 

co do liczby dusz Ilowic,:ksza. Lsilllic howiem w tym Ide
rllnkll I)racuje kOll1isva kololliz;ICyill'l. I)rzcd kilku laty, gdy 

i:\'illiIO, liu,yla parafia dusz 
lii ozldada sic,: na 25 o":HI, 

wicie 
:'55, 2. l1ilOlawy 3, 3. 

32, 6. [3l1dzilowo 
bowo 1, 9. Wielkie CieŚle 

szew o (MurzynólVko) Hl. II 
13. l(ołaezko\Vo lOS. 14. Kl'l.ywa góra 7, 15. Łagiewlliki 7, 
J(l. Mikllszewo 2;=)4, 17. Nowa \Vicś Pol!gÓrtl,\ 17, 18. Orze

ellowo 69, 19. Pałczyn (dawn. DOI11. dziś Pfalzhoi) 4, 
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20. Czarne Piątkowo (Pontkau) 216, 21. (Scllondorf) da\\'. 
Księżno Domin. J4, 22. Spławie 10,23. WszelnlJórz (Wszem
IJusc\J) tl4, 24. Zberki 4, 2.'). Zydowo 11. 

Ale są tu także miejscowości, guzie jeszcze nie lI1a 
żadnego ewan~elika. 

Obok kolonistów, (lIa.iwięcej ich), naj rozmaitsi urzędnicy 
kolejowi, policyjni, administracyjni, celni, leśni cesarscy 
itd. itd. przyczyniajq się do powięl,szenia ilości dusz 
ewangelickicJl. 

Kolatora, czyli patrona niema milosławska parafia 
ewallgelicka; aiest jej bardzo, samo się przez się rozumie, 
i.yczliwy rząd pruski patronem 

J )ozór kościelny, czyli l~aua kościelna skladała się 

jeszcze Z~I czasów pastora Jueterbocka z 12 członków. 
Slug<\ kościelnym jest tu Feyer. 
Nallczycielal1li w szkole ewangelickiej hyJi tu od 1826 

(iumprecht, od 1827 Appelt, od 1840 Bieberstein, od 1847 
Neumami, od J851) Stabenau, od 1856 Albrecht, od 1873 
Huntzig, ou 1892 Luuwig i od 1906 Noetzig. 

'vV Miłosl<1will utworzono też powiatowy inspektorat 
szkólllY. Urz'lu ten zajllluje obecnie GuerntlL 

Nad rozbudzeniem patryotyzl11u niemieckiego gorliwie 
tli rząd wprost i za pomoCol rozmJ itych slowarzyszell pra
cuje. Doniosłości tej pl·ac',' nie znam wcale, bo obecnie nie 
maili prawie z miastem styczności. Wiem Iyllw, że istnieją 
tu glównie 3 stowarzyszenia niemieckie, a mianowicie: 
'1owarzystwo wojaków (Kricgerverein), Kólko śpiewackie 
(Oesallgvercin) i Towarzystwo nauczycieli (Lehrerverein). 

Pierwsze z nich jest Ilaj liczniejszem. Należy do niego 
tnkźe kilku Polnków, którzy biorą udział IV prusko-patryo
tycznycli uroczystościach i zabawach, jakie towarzystwo 
zwykle raz uo roku, okolo 27 styc'l.niJ, urządza. Starsi na
wet wiekiem nie wykluczajq się wledy z capstrzyku, lecz 
z pochodnią w ręku kroczą z miną WOjacką za muzyką po 
ulicach miasta. W rr. 1906 obchodziło towarzystwo to 
uroczystość poświGcenia sztandaru. 

Tutc.isze niemieckie kólko ślJiewackie malo daje do
wodów życia. Niewiele (eż liczy czlonl,ów, a ci b?rdzo 
rzadko i nieregularJIie schodz<1 się na ćwiczenia śpiewu. 
Publicznie kótko to nie występuje prawie wcale, a od kilku 

n 
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lat nawet alli zabawy żadncj nic u rządzi lo. Dawniej stowa
J"/.\'s/cllic ~JJil'\\ackiló wic;cc.i Okili-YWillo sily żywotnej, 1:1-

praszalu S'lsicdllie tllw,II'i-}'stwa do Miloslawia i wcso10 siC; 
ba wiullO II" bialopicltl<o\\'skilll las" u, guyi. p. J. Koścklski 
udzielal pU/.\\'oICilia IJa urząuze.llic z<łba\\y \V lesie. MilllO 
te os k arźylo g'O lO\V:tri.ystwo tllejszyclł śpiewaków () oiJra
ZC;, j:lkicj siC; Illial JOlJuścić \V Illowic, wY!lowicdzi,ulcj na 
\\iecII w Witkowie, za której >;1) lIa lJare; set marek kary 
S!<;It:;III(). l(O/ IJrilwa SąUOWil II'vkazała, że śpiewacy wyto
czyli ów pr()ces wsl\ulek II<lcisl,lI I, góry. Towarzystwo ula 
kresów wschoulticiJ także \\' tej sprawie lllllaczalo ~wój 

palcc, ;1 gurliwy jego Il<lczelllil<, rzccLllik Wagller z Bcrliu<l, 
zastc;pował IV proccsie tym lIliloslawskicll śpiewaków. 

PrzcwouIJiez,\cYIll tego śpicwackiego kółka jest obe
cnie ](,ll1tor Noetzig. 

Do stowarzyszenia lIauczycieli należy znacznie wię

ksz;J czc;ść tychżt; z lJou inspektoratu llIilos!awskiego, Po
siedzellia odbywaj'l siG co Illicsiqc IV lokalu Fłic~ncra, lecz 
Illab tylko liczba ezłollków bierz'c IV Iliell udzial. Towarzy
SIWO, milllo "tarcll'l swego przc\\'oc!llicz;lcego, nauczyciela 
Wciglll:illlla I Milosławi;l, slillJO t Y 11<0 wege tuje. W kwie
tllill [009 r. wyst<lpiło z prowillc)'ollałnego zwi'lZkl1 nau
czyeic:lskiq{o, <I, id,jc w ślad 1,1 inllemi towarzystwa lIIi, 
p rzy!<\czyło siC; d o "Nowcg'o p lusk i ego stOW<I rzyszcili,1 
lIauczycieli'", kt()rc wit;cej dcc sit; zajlllować illteresami 
IIl<1lcry,lillcllli 11;llIći:ycieli wiejskich i po lIliIłych lIIiastecz
I(;\cll, d'lŻ'lC do teg'O, aby jak Ił urzt;dllików 1)<!I'lstwowyell 
tak j II Ilallc/,~'cjeli. IV caklll pa.I·lstwic pl"llskielTl r(nvlle byty 
pensyc Ilez wzgl<;:du Ila Illiejsce urzt;dowClllia. 

PrczcS,lllli lIiulJicekicli stowarzyszlii są tli. jak wi
dzilllr, SilIlIi 1I1/.c;dlliey r:qdowi. iJo przecież i 11<llIczycicle 
obecni do tej btegory i Sil z:Jliczalli. 

:1.<1 to 1I,IIIcZyciclolll katolikoll1 i polakOiII lIic wolnJ do 
Ż;IUllych j)olsl\icłi stowar/.ysl.eó i spókk Ila]eżcć, I~awct 

IV kasach sJl61ck zarobkowjCcli swe oszczC;clllości skhldać. 

WSZ\scy 111"I.c;mlic.\'. 11,lwet 1I;ljlliżsi. II111SZil di.ialać tak, .iak 
rz;\d wymaga i za to dostaj;\ odpowiedJlie uodatki [(rcsowe 
(Zulage). 

Mimo tycI! ntrndnict'1 naszel;O bytu i rozwoju skut-
kiem zabieg:ów rządu pod parcicm Towarzystwa dla 
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kresów wschodnich (H. K. T.), nie lraćmy ducha i nie przc
sl<lI'nny nad SObil panować . J)otychczasowa OWOCII:.1 wal ka 
nad ludcm poiskini daje lIam Iladziej~, że i tt; ciężkc1 l!róbę 
przetrwamy. 

Żydzi. 

Kiedy żydzi do Milosbwi<J przyby li, trudno dziś 
crzec. Zjawili sit; tu prawdopodubllie, skoro się tylko Mi
h·slaw w m.iasto ukonstytuow<J1. 

W rnil'oslim'skich ;Jld;Jcll miejskich pierwszy żyd do
piero r. 1583 nam s ię przedstawia. By! lIim jakiś Egidiusz 
(perfidlIs Jlldeus EgidiIIs). Kupil dom od Hierollima, cieśli. 

Drugim w aktach wójtowskich wymienionym semitą 
by! Simon, także Szymonem i Szymkiel11 zwany. Od roku 
1.'11'\7 UO 1614 przelwlldlow.n/ 6 UOI1lÓ\v. Dyl to więc specya
lista lIa domy. 

Następnie aż do r. 1 fi84 z aktów poznnjell1Y jeszcze 
t-. żydów, a miali owicie jakiegoś Samuela, dalej leka, na
sl<;pllie Simona Pulusia. jakiegoś Lewka, jZlkiegoś Jakóba, 
jakiegoś f.li<lsza i innyclI. Pozllajellly przecież tylko tyeli, 
UJ W uwynl czasie dOJIIY klIpuwali, Zllbo sprzeuawali. Nie 
rnożelllY Iliestety przytoczyć ich nazwisk rodowych, .:Zlkie 
(!c pieru później za pruskich czasów, jak to przy cecllU I\ra
wieckim nadmieniliśmy, żydzi przybrać musieli. 

2ydom w Rzeczypospolitej polskiej ".;ogóle, a więc 
i w Milosłav.:iu, dobrze się powodzi lo. To też ciągllęli 

z całego Zachodu do Ojczyzny naszej, Tam ich prześlado

wano, ścigano jako rozkładowy clelllent wyzysklI, jako 
spekulantów, llIi ejscową ludność finansowo rUjnUj'lcycll i de
moralizujących, a w F'olsce prn'jmow<lno icli z .otwarterJIi 
ramiollami, przyjmowano icli cilętTlie jako h'llldlarzy, któ. 
rn' wszystko sprzedawali i wszystko kupować byli gotowi. 
Prawda, że strój, zwyczaj i kult żyduwski ra zily z począt
ku ludność l1ilSZa, a brud cielesny i moralny nawet odrazę 
w szlachcie i ludzie budzi!, ale ż~' llzi przezwyciężyli zeza· 
sem wszystkie te Z<lpory i umieli się tak ułożyć, że i p<lntl 
i chłopu stali się potrzebnymi. Zawładnęli calym mICjSCO
'''ym importowym i eksportowym hallulem i wyw<llczyli 
sobie pochlebstwcm i przebiegl'Ością zupełne zaufallie tak 

V* 
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li szlachty jak Ll włościan naszycJl. Doszło nawet tak da
kko. że l1Jieli przystGP do .lIajskrytszycll familijllych tajni
ków. Swatali stadła l11ałżCJ"lskie, godzJli dziel\zicolll urzę

dników i służllę, dostar.czali 11<1 każde zawołanie wszeJlde
go lIlartwego i 7.YWCgo towaru, byli gazetal11i c:llOdzącellli 

i kupowali, dajqc zawszt; najwyższ'l cent;;. wszelkie prodLlk
t!, gospouarstw<l poilIego i caie lasy. Właściciel się cieszyl, 
;:e korzystll,1 zrobił slJrzeJaż, a kUlliec, lIarzekajilc c:iqg\e, 
dowal do kasy I (lU, CI przy kupllie lasów czasem i 600 proc. 
nawet więcej, zysklI. Jeśli Z,lŚ we dworze "poczciwy pacIJ
ciarz" ciqgle hanulowal i faktorO\val, to w chacie wiejskiej 
sral się nieodłącznym [lrz~'jacielelll i zaopatrywał lud wiej
ski \\' ouzież i wódkę. Poznawszy uokładllie slabe strollY 
charakterll polskiego, zgrahllie z lIiclI korzystał. Doszło tak 
daleko Illiejscallli, że w wielu sprawach spoleczn~'cil i poli
tyezllyell clllo[l tylko IV kościele wierzył księdzu, a, gdy 
świątynię Pćll'islq opuścił, żyuuwi zllpclllie ~.alli'll i jego 
rad niewollliczo sluc·ilat. Słowa Z,lŚ szlacllcica n \\iogóle 
każdego waszllluści tylko wtedy coś II clJlofl:l zll<.lezyły, 
gdy je ż\,d z<.ltwiertlzil, <1, ponieważ żyd zwykle iliellawiś6 

)«lstO\\'ą nlZdl11uchiwat. stal się w chacie wiejskiej nie
omylną a pozornie ż.\'czli\li'l I\/YToC7,lIićl. I)rzed Kazimie
Izeill \Vielkinl \Ii Polsce ż~'clów tolerowallu, ale uopiero 
WSjlollllliallY illOl1,lreha uo zllaczellia i do IIwj;lt!<ÓW id po
cllli(IS!<. Z~luLlrzy\\'szy siG \Ii sławIlej selllickiej pit;kllosci, 
w Estel'ze, król clJlollków t<lkżc lIa przydomek króla ż~'
clów w I~olsce solJie ws!użyL l'rotcgowal on żydów, a za 
jego przyldadenl szła szlnchta, szedł i naród cały. To też 
c:sllt;li sit; UO I'olski 'l.yuzi z krajów nielllieckich, W Kra
liuwic Gile wielkie oso!Jlle IJlzL:dllliescie. Kazilllicrzelll zwa
IIL:, znludllilo siG żydaliii. l'r,lwie wcale praWOIIl krajowym 
Ide poLllcg-'lj;lc. Illieli olli wl:islly S,llllor/,\ll, właslle s,\c1o\Vni
dwo, swoje szkoly. 11,J.idcry, a IJa wznoszenie bóżnic nawet 
klasztory J,;Cltoliekic pożyczały illl piellic.;uzy, jak np. Idasz
tÓI' bieciJowski lIa bóżllice.; II' ['yzdradl, jak .Jezuici ila bóż
Iliey !)ozna(lskicj itd. Było to bowiclIl II;tjpewniejszelll lIa 
owe czas\" .icszcze tlo kO(IGl XV111 wieku. lokow,llliclll nic
Ilic.;clzy, skoro za t;lIq IiYllotckt; ud;1 glIlilia żyduII'ska 0([

powiauała. Przywilejów spisLIIIYcIi, jak już wspon,lnieliśmy, 
prawie nie mieli, alc za tu mieli przywileje zwyczajowe. 
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Twierdzenie to udowodnia przywilej spisany, jakiego 
l\pI·awclzie .iui. po lozbiorze Polski, ale gdy sit; j(:;~zeze 

rząd pruski, w illllj"cll !<iCI·llllkach pracuj'lc. lto socY,llllycll 

SI)!",I\\' w tej okolicy rvliloslawi<l im 
udzieiiI. PU.yt'lczarny 

.. Macicj )'\OWil1d "I 

rzy Ziellli Wschowskkj. 
\\aler, Dóbr Miastc<.:zka 
dzie." 

Podkoll1o-

P<lll i Dzie-

.,\ViZlciolflO czynię, kOJnu () tym wiedzieć należ\'. że 
RelV 1::\,(10<;111·0 M i loslawskie na swoje wl<lsllosci żadllego 
I,ie lila IJI/.ywite.ill, i IlInie () toż jako Pan<l Ilziedzicznego 
t:prasza. tedy nillieiszYIll przywilejem ustanawiam i nadaję 
IVSPollllliancll111 Żydostw II wolllOŚć i pozwolenic sprawo
l\. ,IĆ \\'clllug c!:IIVllie.iszcgo zwycząiu wszelkie o!1rZildki 
s"·cgo naboż6lstw<l \V swojej r3óżllic~·. także grzchi.lIlia 

swych uJ1Iarłych na <'igi nalcŻi.lc:.'m 
ClI1ętarzll, handlowa!!ia \1 według d<lw-
Eego zwyczaju; rze:! 
r7cźnikol1l żydowski:1 

ITlit:SO na rynku przed;; 
tli do krupki oddaw,l(i 
11,\, iak Chrzcści,lllOIll : z swc.i 
zaś stroIłY ollo\\'i<;ZlIjc siC; calą Synagogę z procec!erów 
swoi.cli, placów i dOl1lów, ogólenl coroczllie pou:ltkll ils:tlc 
c!\I·ieście 7.łotvch polskich Panu bez wszelkiej zwloki (a to 
c'la \\"iGkszcj łatwości czterema r,ltanli \\·clHug- dawnego 

z\\'ycz'l.ill) wypl:lulć, z Ivm .icdnak warllukiCIIl, iż gd\"b~· siG 
S.yn'!f:(oga po\\'i~kszvta, stósowuie do tcgo pll\l'i~·.kszcllia 
wyżej wspomnion'," poclatck llIa t,lk,;e hy(' pu\\·i~kszoI1V. 

N:niejszy przywilej c?~li ligi POdlJisem 
ręki wł;JSllcy i przycis!!itl' zatwier-
dzam. 

rYan II" Miłuslal\ I:, 

lilia. roku tysi,!c sieclll 
Iillcsiqc;J k wie
pierwszego. 

żVilsk i:' 

J)OklIIlICllt tell spisany jest równocześnie po polskll 
I IlO Ilil'lllicckll. zt~d przy podpisie v. (von). 
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1(opi;] poświadczona przez Magistrat na stemplowa
nym papierze. jest mi) własnościi). 

Podatek za ów przywilej, dawnym zwyczajem \V wy
sl.kości 1200 zł. p., opłacany, zdak siG być na razie wyso
hm; gdy jednakże zważymy, że go około 60 rodzin razem 
oplaca/o. a więc na rod7, inę żydowsk<j 20 złp. przeciętnie 

przypada ło. niskim g'O uzna In y. 
Udzielony ten żydom Il1iłosławskim prywatn)' przy

wilej był, że tak się wyrazimy, ostatnim tutejszym wobec 
żydów dokumentem rZ<jdów polskich.') 

Dwa lata później, dnia 2 lipca 174:'3 r. przesyła rczydu
ji:CY \V MilostawilI kI-ólewski IlolIldniowo-pruski radca cel
ny inspekcyi borkowski ej, v. Rclow, magistratowi lI1ilo
~Iawskielllu. rozumie się , jllż w Iliemieckim języku , tabelę 

dotycz<jC<1 żydów do natyclJmiastowego wypelnienia. 1'a
uela ta nosi IIrzędowy tytul: .. Tabela \V mieści e Miłoslawiu 

znajdujących się rodzili żydowsl<icll". a rozpnda siG na na
stępujące rubn'ki: I) Nr.; 2) Ilazwisko życia, albo wdowy. 
która na czele rodziny stoi; ,l) Rodzina sklaci<1 się <1) 7. żo
ny, h) z synów. którzy już własJle gospodarstwo dOlllowe 
posiadają, c) z .~ynów. którzy jeszcze \I ojca przebyw;lj<j. 
d) z niezamężnych .leszcze córek: 4) z innych jeszcze (lsób, 
:I mianowicie. a) z naLlcz~' cieli dOll1owych. 11) z l1lęzkiej. 
c) z żCl'lskiej służby; ;:;) od kiedy \V miejsCU zmnieszkllje? 
(.) w jakiej prowincYi i miejscowości rodził siG jego oj
ciec? 7) wymieniony \V pierwszej rllbryee posiad:) <1) do
my. I)) rolę, ;dbo gospodarstwa clIloflskie, c) inne ziemie: 
8) sflosób wy),ywicniil się; 9) czy posiada ochronny przy
wilej? 10) czy jest tylko tolerowanym. I I) lilIJ hlźnym? 
12) ilość oplaeilnego podatku pogłównego i Zi! flrzywilej 
ochrony . 

Tabelę tilką wypelnioną. ale niedokończoną jeszcze 
p(lsictdalllY z sierpnia r. 1795. Wypisilnych w niei jest 56 
rodzin. flOsiad<1j<jcych 23 domy. 

Wv:i.sze podatki znajdujemy w rocznej kwocie;:; Ink. 
pogłównego. iI 7 mk. za przywilej och ronlly: pl'7. ccięciowo 
\V~"noszą 3 j 4 mk. 

') ,,0 żydach po rozbiorze Polski", patrz t~kże artykulik "Miloslaw 
za czasów Prus Poludniowych." 
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L<]tlnnie tycI! l8bel nie zapowiadato din 7,ydów ni~ do
brego, Już te';, 1.::; lipca J793 r. r()zpOlz<]c1z ~lii l Królewsk:l po 
Jllclniowo-prusk ,1 \\'o,ielJlIil i c!olllclliaillil kam era IV Pcma
I:iu WSj)Ollllli,1l1l'111I1 1V~'że.i raciC)' v. Hclowo\\i, a (e llże 1118-
gistr8towi IV Mil'OsJawiu, żeby ogl()sił, że ouLld żadllemu 
),ydowi bez lIzyskania pozw() lell ia ),e lli ć siQ nie \1'01110, Po
zwolellie zaś to uzyskać 111 0~ li żydzi tylko pod Ililst t;PUjil 
c('llli w,lllInkalni: l) ,Ieśli ojciec i d;;,iadch lla r zeczollego już 
opieki Prus Poludlliowycll zaż,' wali. :2) j e, śli Ilarzeczon\' iuż 
lil t 25 ukolkzyl. 3) jeśli ](100 t<il . gotówki. IlIb \V roli ~o
siada i takiego siC \\' YUGY] I'lclllioslil. lub i8ki e,i sztuki, że 
br;;dzie l11ógl rodzillG wyżywić. 4) jcśli oplilci przepisana ta
kSG za doku melit ślubny. 5) j eś li lIa wsi rnicszbj'lCY n<l'r7,e
CZOII}' zobowiąże się. że sir: do 1I1i ,l sta przepm\\'ildzi. 

Powyższe wartlnld Inaj;'1 lJyć ściśle przez w /adze miej
scowe b8danc, <I r~binoJl1 pOlI kaq :=;0 tal. zak,IZ~II1() IId7.ie
li\nia ślubu bez odebrani~ korlcesy i ślublle ,i, GdyllY zaś któ
ry z żydÓW \V7.i:tl ślub za gr'lniq. bGdzie z kra,ilJ WYl'zu: 
conym, 

Tal<icll wyr<lźnie <lni)/senlickicli rozporz<]clzerl bylo 
\\' owym czasie wir:cei, Nawet po wlIjnóll.:h n:1Dolcol'lskic!J 
i przylączeniu Wielkopolski do lJ rll ;;. cz~'t<lI11Y l\' .,Dzien
niku Urzcdo\V~' I\I" (AlIltsblatt) rOZpll r7.ildzell i e KróL Pru
skiej Regelleyi IV POZII<inill I. d, JG Il\ąia lKlh !". ;i,e ż:,·d7.i 
CCI \V W. Ks. Pozn,\I'lskielll Ilic p()~iadilją jeszcze pr<lw oby
\\alelskiell. gdyhy podrói.o""di I;cd lilg: prz ep isó\\' pas;;,por 
t(~\\'\'cll ()kazaniem paszport II (podllIg p<tragr:1fll 14 edyklu 
pas~po;towego z r. 10J7) legil yl \lO\\'ać siG I1II1SZ<j. 7.e zaś 
żydzi. do W, Ks. Poznillisl,ic?:o \\'CllOdz<j:.:r. 'clo ?:r81liul1C 
o'płac:1ć IIIlIsieli. ",Iożono policyi za o!Jo\\'i<jl.ck ż,)dania oel 
k:,żdego podr<'JżlI.iącego ),~!(la IcgitYI\lo\\'~llIia siG przy P8SZ
porcie świaclectwelll cclnCl11 (Zollgekitscheili), Gdyby się 
tcmże zagraniC/.lą żyd nie IlI ógł nkryć. odscląi;) go do 
lirzęclu celnego, ldóry II~II'I za karę pOC7.\\'OI'IIC cło 11<1 1\1;1-
dal. Nic [Josiadai<icycll z aś krajo\\;:).'; (1 jX\SI.POI'tll. policya 
knrala, To leż przepi s tCIl P;ls/.porto\V~ ' Il ic t\' ll\o Ila k()~zta. 
<lIc i na rozmaite trudności i ilrZ\,kro~ci %\,Ców 11~lr;17,~il i od 
podróży 113ncllowVcll, a n:1w el oel wycieczek z tO\\'8raJl)~ 

za miasto czasami po\\'strzymywilt. 
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Spl'awę da osobistego, .. kopy!kowCIII" irollicznie 
przez ludność polslq zwanego. <I od ),yuów Ila ~r:lllicy po
blerallego, Iłowa reg"llc~'a powa(lska bardzo za s"ryo brała. 
'1 al< pOll1iGdz~; illncmi llIonitujc w cyrkularZll z d. 5 111aJa 
1820 u rzędników eelll~'cII, br gorliwie.i swó.i obowiązck 

'I' tym wzglGdzic spełniali. groż:lc im dyscyplin,Hllemi 
Śiedztwami. Clo to .. kopytkowe" UIII)rIIiOW<lnO w następu

.i<ley sposób: żydowski kupiec Ilłacil 3 tal. 13 srb. Ci ieJl., 
zydowski parob"k 2 tal. JO srb. () [ell., żydowski clllopiec 
J lal. 7 srb. 6 ien. Kobiety żydowskie placiły lakic same 
clo. jak mężczyźni. 

Wystawione świadectwo Oudcngeleitscheim:) Inialy 
walor tylko do 4 tygodni. 1'0 Ilply\\'ie tego czaSII clo wó'" 
na 4 tygodnie opl!acolłcl11 być lIIusialo. Żydów żebrzilcych 
\'.·yrzLlcalo się za gr:l'lIicę, a gclyby ZIlÓW do W. Ks. powró
cić miel i, wsadzono ich na pół 1'01<11 do więzienia i zmu
szano do robót publicznyc!l. Gdyby zaś po odcierpieniu tej 
kary po raz wtóry w [Joznal'lskic wracali. dożywotne iell 
C/:eka lo więzienie . 

W cyrkularzu z d. 20 marc,1 1824 wzywa ZIIÓW re
genq'a urzędników do ścisłego wykonywania ustawy ,.ko
pytkowego'; i objaśnia j'l clokladllie. IJoprzelinio wyILlszc/,a 
się, iż z cia żydowskiego baruzo malo wpływa [lienięclzy 

i malo o tym cle przychocIzi refcratów. Co gorSZ<l: niekt()
r~y z u rzęullików ośmielili się przcn\;lwi<lć ZZ! Iliektórvmi 
żydaJlli, co już rok i kilka niedziel w pai'lstwic prusl<iem 
przebywali, IW ich tli lIaclal pozost;·lwioIlO. Talq niepotrze
bIlą śmiałość lIrzc;dllików gaili regencya. 

Dnia 4 kwietlli~ li'n2 powiadami:l cale illillisterYll1lI 
herl(,'lskie, za 11osreclnicl\v"m IJOZII[I(lskiej regencyi i wrze
si(lskie[o landrata radę naszego IlIiastc,czk8, a rl)WIIOCZCŚllic 
i r8dy irmych mi8sL że żydzi z LlIhlilka lIa ClórnYI1l SlilSku 
!.robili zażalcnic, że żydzi z K(lIIgresówki za każdym prze,iaz
uem grallicy pruskiej kopytkowe Ilłacić muszil, z CZCgo W1l0-

s: l11inistcryum, że prawdopodobllie dawniej żydzi prawo 
kopytkowe ollCltodzili, CI urzędnicy pruscy nic dosyć pil
nie siG o jego wykonywanie starali. 

.. Prawo to winIlo być ściśle pr:;~cpl'()waclzone!ll." 

Powyżej przytoezollc dokIIniclity stwierdzajil dowo
dnie, że położenie żydów po rozbiorze Polski w zaborze 



pruskim znacznie się od raZll pogorszy10 i dalej się .icszcze 
Jlogarsza10.') Żyd nie byli w Prusach obywa,telem zupelne 
prawa posiadającym, tak jak nim dziś Polak na własnej 
ziclIil jest. Żyd bardzo 
WY.i'l do stopili urzę-
dów adlllilllcltracyjnycil, jak się 
wohec upoślcdzeni,l Ilas zacl!owat'? Przyniósł 
;: sobą z Niemiec, gdzie go dawnie.i bardzo prześladowano, 
ztpslIty jQzyk niellliecki i spaczone pojęcia o uczciwości i tym 
pozostał wiernYI11. Polska przygarnęła go do siebie jako bez-
clonlJlc:<n tuiliCZ,!. Scldchi:1i Polakom. dopóki w bie-
dzie. <Plc:;znie się dorllbiirf. l )i7,ed Polakami llwał pol-
skiq;:o Illrlllotę a za oiinrowywal uslllgi rzą-

dOWi pruskicmu. Nie opollowal nigdy otwarcie przeciw de
kretom prześladowczym, ale je przebieg/ością swą unice
stwia/. Tak nJl., aby nie płacić kopytkowego. nie pokazywal 
sit; na komoractl celnych, alc przechodzil Drzez granicę jako 
kontr:iI):n:c1/ista, ze swą towary przez 
clliąc. I :lnbrze mu się LI ilJS dz!;:do, bo 
cilly:n III11HIlem i wyzY,\\iwal dobroduszność 
Ilic gromadzil grosz do grosza. aż grube zebral krocie ty
sięcy. a wtedy przcllosit się niejeden do Berlina, a w naj
gorszym razie, do Poznania. by tam zostać engrosist'l, ban
kierem. fabrykantem i używać wygód i rozkoszy życia za 
trlld'. iliod/.i\)lkze. gdy z wClrldclll na barkliCIl 
skór'ju p. towar skupowa!. biedny byl po-
Słus?llyrn,lllldskakrrjqcYIII a wzbogacon:\' sta! się 

pysznym i zarowll1ialcem. Dła geszeftII, choć go L zw. 
Ilitkata nie popiera. choć nim pogardZil. on jednak jest pierw
SZYIIl u niei przeciw Polakom faktorem i bOjownikiem, 
,il'st li nas wybitnym gerI1l8r1izPltorem. ()w hognt~' milio-
now J affe w co to jego na pali-
skiell zrobi/ olbrzymi rrlr,jątek, na miejskiej 
w Poznali ::;dy się jakiś dostojnik z al1-
tyselllicl<iemi dążllośdami zdradzi/', orzcłd wyraźnie, ŻC 
tylko 7.vdoll1 rząd zawdzięcza. że miasta w Poznar'lskiern 
od zaborll się zgerm;\nizowały. i 7.C rząd powinien im być 
\\ (Izi,'ollym %a to. nziś choć kOlllisya po-

tych przeciw):yJowskich pruskiej, posiadam. 
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mija dotąd pomoc żydów w walce z polskim żywiołem 

u ziemię, on gotów je] całą duszi] popiera6. jak popiera ha
katystyczne dążności bądź to w pismach przez żydów wy
dawanych C,Posener Tageblntt" jest w/nsnośclą żyda, któ
rego olciec i stryj uważali się za Polaków jeszczc), a to 
jedynie dla tego, że przy rządzie jest sita i miliony się sy
pią, uchwalone na niemczenie dzielnicy Wielkopolskiej, nie 
ponlnY, że w sejmie prowincyalllym pozn,lIlskirll lylko 
dzięki głosom Polaków dano żydom prawa jeszcze przej 
r. 1830, jeżeli nie równe autochtonom i niemcom, to przynaj
mniej o wiele swobodniejsze, aniżeli w pierwszych latach 
istnienia W. Księstwa Pozna(lskiego. 

Dla dok/adniejszego przedstawienia stanu majątkowe
gc żydów w Miloslawiu w r. 1835 dodaję jeszcze, że w ro
ku tym, d. 21 maja, landrat wrzesillski Oreveniz zażąda!, 

by reprezenpacya gminy żydowskiej wybrala komisyę, któ
r<lby nad spłaceniem długów gminy żydowskiej miloslaw
skiej pracowała. Do komisyi tej mieli też prawnika jnko 
syndyka powołać. Czynność ta miał"l siC odbyć w dwóch 
t ygodniacIJ, ale żydzi tak j<) rozl11aitemi wyjazdami itp. od
wlekali, że się dopiero 29 czerwca odbyła. Na niej zaś orze
czono, że gmina żydowska nie ma żadnych dlugów oprócz 
IDO talarów, należ<)cych się prowincyalnemu kolegium 
s7kolnemu, a i ten dlug spłaca. Ż<ldana komisya nie jest 
więc potrzebn<l wcale. 

Uchwalę tę podpisali Hirsclt Kayser, Abraham hfie. 
protoplasta niektórych Jaffów poznat'lskich, Marclls Braun, 
Eiels Mannes, Hirsch Nosson, David Jaraczewer i Bern
stein. 

24. sierpnia {835 poruszył wrzesil'lski r~\(lc~1 " 
ski także sprawy żydowskich rekrutów i inwalidów woj
skowych miłoslawskich, polecając je burmistrzowi do ści

slego przeprowadzenia. I ) 

W roku 1837 pro,cesuje się gmilla 7.ydowska z lir. hl'. 
Mielżyńskimi o pieniądze "krupkowe," o op,11 ze zhier~nki 

kśnej i o mierzwę z zagród żydowskich. .1 eden z t 'leli pro
cesów, lecz nie wiadomo który, przegrała starości1\a Miel
żyrIska. Dnia 27. października 1854 zakupiła ~mina żydow-

') Patrz akta=miejskie. 
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ska od Seweryna hr. Mielżyńskiego ceglę i dachówkę na 
nową bóżnicę· 

Powyższe dwic notatki także z akt miejskich czer-
piemy. 

Przed 10 laty przedstawia/a się liczba żydów w Mi
l osławiu i wRorzykowic, wsi grani,cznej pod Pyzdrami, jak 
n 2,s tępuje: 

Lydów w ogóle byln 291. a llIianowicie mężczyZl1 129, 
niewiast 162, doroslycll 205, dzieci 86. 

Dozór sy nagogi tworzyli: 
Gabryel Kapilar!, przewodniczący, Elias Kaphan, za

slt:pca, V/oli Nellmann, Hirsch Kaphan. 
Do reprezentacyi należeli: 

1. LOllis Ehrenfried, przewoclniczijcy, 2. Simon Ale
xander, 3. Louis Hirsch, 4. Salo Hirsch, 5. Louis Holz, o. 
Max Lewii'lsk i, 71 Daniel Leszner, 8. Seelig Radzimiński, 9. 
Louis Radziejewski. 

Zastępcami byli: 
Herman Cohn i (Jerson Presser. 
r.~abina zastępowa rzezak i kantor zarazem, Salomon 

I< oclmnowski. 
Obowiązki sługi synagogi sprawował Salomon Pi-

schel. 
Obecny (9. X. 1900.) Dozór Synagogi tworzą: Max. 

Lewinski, Louis rJola i Samuel Oumpel. 
Reprczen tacya Synagogi sldada się teraz z następu

jących czlonków: Marcus Mordche, Ocrsol1 Presser, Emil 
Kaphun, Sclig Radziminski, Max Prost, Józef Braun, Mar
CIlS Kaphun 1., Samllel Adam. 

Mówiąc o przedstawicielach gminy żydowskiej, także 

() rabimich wspomnieć musimy. 
Nazwisk rabinów z XVIII. i z początku XIX. wieku 

zupelnic nie znamy. Ich imiona są tylko w hebrajskim ję
zyku w książce pamiijtkowe,i, (Seelen-Oedenkbuch) upa
miętnione. Na.islawniejszym, wspominanym dotąd , rabinem, 
był Wolff yohn. 

Byl to żyd bardzo uczony i powszechnie, nawet od 
chrzcścian, poważany. Seweryn hr. MielżYl1ski cenił go 
bardzo i chętnie z nim dys.putowal. Smutny go jednak 
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spotkilł koniec. Pewnej nocy r. 1839 poszedl do stawu za 
hrowarern i utopii się. Uczynił to jednak bezprzytomnie, 
\\' gorijczce clIoroby, lub w IlaglYln n;lpLHlzic pOlnięszania 

zmysłów. 

Po nim urzędował tu jako rabin .Jacobsolll1, a w koI"lcu 
do roku 1867 rabin Samter, który siG lIastępllie lIa rabinat 
do 'vVitkowa przelliósł. 

Obeclla bóżnica ,iest w r. l R54-1856 na lIIiejscu da
wniejszej zbudowaną. 

Rysunek na ni'l. pl<ln icj, zrobił sam Seweryn 
lIr. MielźY(lski. Tell salll dobrodziej podarował na nią 111<1-

Icryały !ludowlallc. Przy rozPoczYllaniu Iwdowli 011 I",Ż 

wykonał pierwsze Inłolkiem uderzenie. 7. wdzięczIlości 

sprawiła rnu gmina żydowska, jako podarunel, honorowy, 
srebrny rnłotek, srebmą kielnię i ,iedwabny fadllcJ!. Po
świt;cenie bóźnicy odlJyło się w r. J 856, w lizieI"1 żydo\\'

sl<iego nowego roku. Dokonał go wspol11lli<lny już rabin 
Wam Col1!1. 

Po kilku latach, gdy siC; okazało, że okrągłe, lI1ałe, 

w górze ulokowane oklJa zamało do zbuc10wanej w formie 
rotundy bóżlJicy dOPuszcz<lją światła. wyr<jballo w murze 
dwa wielkie oknLl, przez co, jeślillie estetycZl1Y wygląd, to 
przynLljrnniej powaga glTlachu ucierpiała. 

O swego szczepu oświatc; żvdzi sami Z,I czasów f<ze
czypospolite,i polskiei bardzo się starali. Starali si<; wiele 
gorliwiej i usilniej, niż dzisiaj. fJzisiąi, lIważa,i'lc sit; prawie 
zupełnie za Niemców. dzieciolll sWylll \V dOl1l1l i w szkole 
u nas tylko niemiecką kultu rę wpajają. 

Wzrni<lllkc () szkole żydowskiej spotykamy \V ald<lcl! 
kościola I<atolickiego S. bkółJa dopiero w r. 1775. (P;)trz 
pl'otokól wizytacyjny księdza de Verbno RydzYI·lskicgo). 
Istniała 011<1 jednakże jllż wiele dawlJiej, lecz wzmiankI 
o niej nie doszta do nLlSzycl! CZ<lSów. 

O stLlnie szkolnictw<l żydowskiego za czasów [>IJI-
sldch wyrażllie też świadczy ówczesny cecl! krawiccki. 
t,lkże ceel!el11 żydowskim zwallY. () cechu tym g,lzie
indziei już wSPolllnieliślI1Y, tutąi clodajelllY tylko, że ,lego 
członkowie zW<lli go między sohą "ClIerwlI Cl!ąiCTilll" 

(= Ceeh krawiecki). Miał 011 też osolJllą izbę modlitewllą, 
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w której jego ez/onkowie w szabas naboże(lstwo odpra
wiali. Protokóły cechowe są wszystkie, jak nam uczony 
informator pisze, w jczyku hebl'ajskim zredagowane. Nie 
jest to jedllakże właściwa hebrajszczyzna, w której :,tary 
testament w gin1l1azyacil czytaliśmy, ale tak zwany żargon 
żydowski. :Gdallie nasze popiera l<ilka w owyeh protokólach 
napotkanych, rzeezywisterni hebrajskimi literami, jak je 
\II druku sjJotykelliśrny, wypisanych wyrazów. W każdym 

przecież razie w mowie będące protokóly wielką bieglość 

IV piśmie żydów z XVIII. stulecia udowadniają. Spisy
\Vel!y je rozl11aite osobistości, a wszystkie wypisaną mają 
rękę. Dzisie.i)i żydzi wyjątkowo .lUŻ tylko są w żydow
skiem piśmie tacy biegli. 

W cechu krawieckim ("Chewra Chajetim") istniala 
też sekcya "Chawra Kadiscilc". Stowarzyszenie to, mające 
na celli wspieranie biednych i grzebanie umarłych, i dziś 

jeszcze istnieje, choć do naj starszych w Mi!oslawiu towa
rzyslw należy. Czlonkowie jego gorliwie odwiedzają, po
cicsząi<l i, \1/ razie polrzeby, wspomagają cllOrych, pełnią 

IIOCII;j s luźbQ przy ciężko chorycli, rytualnie myją, ubierają 
i grzebią ulTlarlycłl. Cmentarz poci ich stoi zarządem. Bie
drtlwm żydom lIastręczaj'l odpowiedniq pracę i udzielają 

wystan.:zaj,\cycIJ zapomóg pieniężnych. 

Obecna "Chewra Kadische", nowo w r. 1787 zorgani
zowana, lIie zmieniła się od owego czasu. Niecli jej Pali Bóg 
IV jej szlachetnych celach dopomaga! Jest olla też wzorem 
narodowej solidarności. Lydzi mogą nam tu Polakom z:t go- . 
dny naśladowania wzór slużyć ! 

Ostatnim przełożonym cechu I<rawieckiego, który od
\'ol r. 1900 Ilrzez rząd ella braku odpowiedniej ilości członków 

rozwiql,anY11l został, byl Ludwik Holz. Jest on też jeszcze 
dzisiai przełożOllym Chewry Kadische. 

Od r. 1832 jest tutejsza szkola żydowska publ iczl1<j, 
pod ścisłym 11adzorem rządowym. Pierwszym jej nauczy
cielem był jeszcze w semillarYUI11 nauczycielskim w T rze
Illesznie wyksztalcony nauczyciel Kurnicki aż do r. 1852. 
Liczba jego wychownl'iców chwia!a się rocznie pomiędzy 65 
a 85. Jego następq by! nauczyciel Schaye do r. 1862. Po 
tymże urzędowa! jako nauczyciel Maurycy Jacobsohn, syn 
dawniejszego rabina, do r. 1878. Jacobsohn długo chorował, 
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a zastępcą jego w tym czasie był Wallerstein. Liczba uzie
e; szkólnycl1 podniosła się do 100. Od r. 1878-1883 sprawo
wał tu obowiązki nauczyciela Herman CoIIn, który z urzędu 
nauczyciela zrezygnowal i jako kupiec się tutaj osiedli!. Na
stępcą jego byl nauczyciel iVlaks Colm do r. 1887, kiedy go 
11<1 pierwszego lIauczyciela szkoły żydowskiej w Wrześni 
powołano. Człowiek to uczciwy i światly, ale zanadto dru
kowanemu słowu, choćby naj nędzniejsze w sobie mieściło 

brednie, wierz'jcy. Tak np. ojJublikował w dodatku do powia
towego tygodnika wrzesiIlskiego nędzne banialuki o r. J848. 
Od r. 1887 do 1893 uczył tutejsze dzieci żydowskie nauczy
ciel Natl1an Lacl1mann, dzisiejszy nauczyciel szkoły symul
tanIlej w Złotowi e (Z. Pr.) 

Obecnym nauczycielem żydowskim jest tutaj D:nvid 
BrzeziI'Iski, pedagog bardzo pilny i znakomity, a człowiek 
uczciwy, a ztąd powszechnie szanowany i lubiany. 

Ludność jednakże żydowska bardzo się od paru dzie
siąt lat zlTlniejszyla. Wzbogaceni MendelsolIllY, Leichten
trity, Mehlichy, Kaside, Heldy, Lewi(lscy, Pressery etc. 
przenieśli się do miast większyclI, bo "coby tu oni IV takiej 
dziurze robili?" 

Dzieci już tylko 20 do żydowskie,i szkol y uczęsz

cza. Ostatni 4 nauczyciele uczęszczali do żydowskieKj se
minaryulll nauczycielskiego w Berlinie. 

Szkoła żydowska mieściła się w r. 1832 w domu ra
bll1atu przy Tyhlej ulicy. Nic odpowiadała jednakże prze
pisom sanitarnym; dla tcgo ją w domach prywatnych loko
wać musiano. Najpierw znajdowała się w domu należącym 

obecnie do p. Kowalskiego, następuie do p. Basi(lskiego, 
a przy końcu r. J860 w dOll1u, który obecnie sługa sYllagogi 
zajmuje. W r. 1872 wybudowano obecl1n szkolę żydowskn 

naprzeciw bóżnicy. Szkoła ta, co uwydatnić należy, nie na
leży do szkólnej gminy żydowskiej, łecz do gminy bóżniczej. 

2ydów liczy obecnie Milosław 173, a posiadaj n ()ni 23 
domy. Ubyło więc w ostatnich 20 latach 114 żydów. Wielki 
to ubytku procent i coraz staje się większym. 

W zestawieniu powyższem przytaczaliśmy rozmaite 
nazwiska żydowskie, to też wypada im się przypatrzeć. 

W protokółach cechu krawieckiego nie mogliśmy żadnycl! 
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dociec nazwisk, bo w XVIII. stuleciu żydzi ich, z malymi 
wyjątkami, jeszcze nie inieU. 

Wiele ich nazwisk pochodzi o.d miejsca zamieszkania, 
np. Posener, Poznaliski, Wreschener, Wrzesiński, Lab;schi
ner Łabiszy.l1ski etc. lnne nazwy szydercze mają pochodze
lIie: np. Krzywol1os, Kurzezllllge, Todtenkopf, Klapiedupa, 
Piscil<lmische itd. Inni żydzi przybierali nazwiska osobisto
ści, do których w handlowych stali stosunkach, lub na któ
rych terytoryulll zamieszkiwali, lip. Brzeziński, Radzimiń
sld, LeszczYlIski, Wilczyński etc. Nazwiska: BrueJlII, 
J-lirsch. Katz, COhll, Lewy etc. są podobno hebrajskiego po
chodzenia. 
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