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Przedmowa.
Po przeczytaniu przysłanego mi rękopisu 

 przez autora niniejszej pracy p. Gajdę 
Antoniego czuję się w obowiązku napisać parę słów 
o wrażeniu, jakie odniosłem, i myślach, jakie mi się 
nasunęły.

Sądzę przede wszystkim, że obywatele 
Sompolna przyjmą tę pracę z zadowoleniem i uzna
niem jej wartości.

Potrzeba takiej monografii była dawno odczu
wana. Każdy mieszkaniec Sompolna chciałby coś 
wiedzieć z przeszłości tej ziemi, tej osady, w której 
się urodził, wychował i obecnie zamieszkuje; wpraw
dzie ludzie starsi mówią, że Sompolno było kiedyś 
miastem, że należało do arcybiskupów, ale nie były 
to pewne wiadomości, a również nie można było 
podać ścisłych dat, kiedy zostało erygowane jako 
miasto, kiedy znowu zostało zamienione na osadę i t p.

Z miejscem rodzinnym i miejscem zamie
szkania łączy każdego obywatela nie tylko jego in
teres, ale również przeszłość tego miejsca oraz duch 
przodków, którzy tu dawniej zamieszkiwali.
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Potrzeba takiej monografii jeszcze bar
dziej była odczuwana w szkole. Nowe obecne pro
gramy kładą nacisk na wiadomości regionalne, na 
poznanie swej miejscowości i okolicy. Skąd jednak 
nauczyciel, nawet starszy, mógł dziecko zapoznać z 
przeszłością tej rodzinnej osady, jeżeli nie miał źró
deł do tego, a często nie wiedział sam, gdzie ich 
szukać? Na jeszcze większe trudności pod tym 
względem musiały napotkać młode, nowe siły nau
czycielskie. To też nauczycielstwo i szkoła powita 
tę pracę z ulgą w sercu, że nareszcie wymagania 
programu będą mogły być spełnione.

Monografia ta jest opracowana sumiennie, 
oparta na dokumentach i innych źródłach, podanych 
we wstępie przez autora. Niema tu żadnych przy
puszczeń, żadnych uzupełnień według swego mnie
mania.

Autor podaje tylko to, co znalazł w doku
mentach, względnie co znaleźli inni wiarogodni szpe
racze, jak np. pan profesor Breyer Albert; autor 
przytacza te dokumenty, względnie powołuje się na 
osoby, od których zaczerpnął pewne informacje. Au
tor zebrał wszystko, co w obecnych naszych warun
kach było możliwe do zebrania.

Nie jest to jeszcze praca wyczerpująca, 
wszechstronna. Możliwą jest jednak rzeczą, że zo
staną jeszcze odnalezione jakie dokumenty, na pod
stawie których albo sam autor, albo ktoś inny z o- 
becnie żyjących czy też potomnych uzupełni tę pra
cę, — ale i to, co zostało zebrane przez p. Gajdę 
w niniejszej monografii, jest już bardzo wiele.
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Jak się dowiaduję, praca ta miała począt
kowo obejmować tylko wiadomości o Sompolnie; na 
życzenie jednak kolegów z sąsiednich miejscowości 
została rozszerzona przez dołączenie „Dodatku o 
Lubstowie i okolicy".
Sompolno, dnia 26 sierpnia 1936 r.

LEON KUBISZYN
nauczyciel.



Wstęp.
Niniejsza piaca jest rozszerzeniem i uzu

pełnieniem poprzedniej mej pracy o Sompolnie, ogło
szonej w „Gazecie Kolskiej" w roku 1934 (od No 4 
do 14 włąezniej, a zarazem sprostowaniem dwóch 
ważniejszych dat, dotyczących: 1) zamiany wsi Do- 
brzejewice i 2) erekcji miasta Sompolna.

Uzupełnienie to i rozszerzenie zostało o- 
parte na dwutomowych dokumentach, niedawno zna
lezionych i obecnie znajdujących się w kancelarii 
parafii katolickiej w Sompolnie. Pisane są one prze
ważnie po łacinie. Dokumenty te zostały dokładnie 
zbadane przeze mnie, piszącego tą monografię, oraz 
przetłumaczone na język polski. Tłumaczenia posz
czególnych dokumentów, względnie streszczenia tych
że podaję poniżej.

Do opracowania i wydania niniejszej pra
cy zachęcił mnie pan Breyer Albert, były profesor 
Gimnazjum Niemieckiego w Sompolnie, a obecnie 
kierownik „Prywatnej Niemieckiej Szkoły Powszech
nej" w Sompolnie, który również przeglądał te dwu
tomowe akta i od którego przeważnie zaczerpnąłem 
wiadomości o parafii ewangelickiej w Sompolnie, 
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— za co składam Mu serdeczne podziękowanie. (Pan 
profesor Breyer Al. specjalnie zajmuje się sprawami 
kolonizacji niemieckiej i parafii ewangelickich).

Poprzednio zaś ogłoszoną pracę w „Ga
zecie Kolskiej" — „Z przeszłości Sompolna" opiera
łem na następujących źródłach; 1) kronika parafial
na Kościoła katolickiego w Sompolnie, 2) dzieło: 
„Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 
w średniowieczu”, — napisana przez Jana Waręża- 
ka, wydana w roku 1929, 3) dzieło: „Ziemia Kujaw
ska pod względem historycznym, archeol., geograf, i 
statystycznym", — napisana przez Boruckiego Ma
ksymiliana, wydana w roku 1882, 4) dokument cechu 
szewskiego miasta Sompolna, 5) plan miasta Som
polna z roku 1822 oraz objaśnienia do tego planu, 
znajdujące się w posiadaniu p. Bekiera Felicjana, 6) 
kronika szkoły katolickiej w Sompolnie, 7) kronika 
izkoły ewangelickiej w Sompolnie, 8) łaskawie u- 
dzielone notatki, zebrane przez p. prof. Breyera Al. 
w archiwach w Gnieźnie, Poznaniu i Warszawie,
9) wiadomości podane ustnie przez p. Hauptmana 
Edwarda, Dyrektora Gimnazjum Niemieckiego w 
Sompolnie oraz p. Rolewicza Mikołaja, 10) „Mono
grafia powiatu kolskiego", wydana przez Sejmik po
wiatu kolskiego. Do rozdziału obecnie jeszcze do
danego o gminie żydowskiej w Sompolnie wiado
mości zaczerpnąłem od p. Wilczyńskiego Syne, sek
retarza gminy żydowskiej.
Sompolno, dnia 20 sierpnia 1936 roku.

ANTONI GAJDA 
naucz. Szkoły Powsz. w Sompolnie.



I.
Ogólne wiadomości o Kujawach I Sompolnie.

Sompolno należało i należy do tak zwanych 
Kujaw Leśnych. Obszar Kujaw Leśnych obejmuje 
prócz Sompolna i Lubstowa jeszcze okolice Ślesina, 
Ruszkowa i Skulska. W lasach tej części Kujaw po
lował Bolesław Wstydliwy. Pochodzenie nazwy „Ku
jawy" nie jest ustalone. Wiadomo jest tylko, że 
już za Mieczysława I i Bolesława Chrobrego Kują 
wy miały tę nazwę, w łacińskim zaś języku brzmia- 
ła ona „Cuiavia". Badania zaś lingwistyczne wska
zują, że wyraz „kujawy" znaczy — dziarski, wesoły. 
Możliwem jest, że powyższa nazwa miejscowości ma 
związek z wesołym, dziarskim usposobieniem ludno
ści, co potwierdzają również piosenki tego ludu 
t. zw. „Kujawiaki". Ziemia Kujawska, jedna z naj
starszych części dawnej Polski, jest pełną wspom
nień przeszłości i pamiątek historycznych, Poza Kru
szwicą, w której się urodził protoplasta książąt i 
królów polskich — Piast, do najstarszych miast na 
Kujawach należą: Radziejów i Brześć Kujawski. W 
Radziejowie odbywały się sejmiki prowincjonalne, a 
również zapewne i w czasach przedhistorycznych 
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odbywały się tu wiece czyli rady, — i stąd nazwa 
Radziejów. Brześć Kujawski był stolicą książąt ku
jawskich.

Herbem Księstwa Kujawskiego była: połowa or
ła i połowa lwa, stykające się grzbietami, w złotym 
polu.

Herb Kujaw.

Herb zaś Sompolna został ustalony przez pana 
profesora Breyera Alberta na podstawie odcisków 
pieczęci na dokumentach z wieku 17 i 18-go, odszu
kanych w Archiwum Głównym w Warszawie, ul. 
Długa Ne 24. Herbem tym jest zwyczajny krzyż bia
ły z znakiem „W" na czerwonym tle, — jak na 
okładce.
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Za Władysława Jagiełły Księstwo Kujawskie 
zostało podzielone na dwa województwa: inowrocław
skie i brzesko-kujawskie. Inowrocławskie wojewódz
two składało się z 2-ch powiatów: bydgoskiego i ino
wrocławskiego. Brzesko-Kujawskie zaś wojewódz
two składało się z 5-ciu powiatów: brzeskiego, ra
dziejowskiego, kowalskiego, przedeckiego i kruszwic
kiego. Sompolno należało do powiatu radziejow
skiego.

II.
Ogólna treść ważniejszych dokumentów, 

znajdujących się w kancelarii parafii katolickiej 
w Sompolnie.

Wymienione we wstępie dwutomowe dokumen
ty, dotyczące Sompolna, a znajdujące się w kance
larii parafii katolickie w Sompolnie — są właściwie 
odpisami starych akt i pochodzą z roku 1800 - 1802, 
to jest z czasu, kiedy Rząd Pruski chciał przepro
wadzić sprawę odebrania lasu, przywłaszczonego 
przez właścicieli majątku Lubstów, i szukał w tym 
celu wszędzie dowodów o granicach miasta Sompol
na, a szczególnie o granicy lubstowsko-sompoliń- 
skiej, nigdzie jednak tych dowodów znaleźć nie 
mógł i wreszcie sprawa ta została zaniechana. Waż
niejsze zaś z tych zebranych dokumentów podaje się 
poniżej w streszczeniu :

1) Akt z roku 1425, — na mocy którego 
szlachcic Albert ze Sompolna, dziedzic folwar
ku zwanego „Małe Dąbie" (parva Dąbie) szła- 
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chętnemu bratu swojemu rodzonemu całą swo
ją część ojcowską w tymże folwarku odstępuje 
za 160 „solidorum binorum" (bitych albo 
szylingów) i 60 groszy.

2) Akt z 1477 roku 23 kwietnia — o 
zamianie wsi Dobrzejewice przez arcybiskupa 
gnieźnień. Jakuba de Sienno na wieś świec
ką Sąmpolno.

3) Akt z 1477 roku 23 kwietnia, — po
twierdzenie tej zamiany wsi Dobrzejewice na 
wieś świecką Sąmpolno przez Kapitułę Gnieź
nieńską.

4) Akt z 1477 roku 1 maja,—potwierdze
nie tej zamiany wsi Dobrzejewice na wieś 
świecką Sąmpolno przez Króla Polskiego Kazi
mierza Jagiellończyka.

5) Akt z 1477 roku 13 grudnia, — erek
cja miasta „Dąmbno , utworzonego z obydwu 
wsi Sąmpolna przez Jakuba ze Sienna, arcy
biskupa gnieźnieńskiego,

6) Akt z 1478 roku 23 kwietnia, — zgo
da (potwierdzenie) Kapituły gnieźnieńskiej na 
założenie miasta Dąmbna z obydwu wsi Sąm
polna.

7) Akt z roku 1526,— na mocy którego 
arcybiskup gnieźnieński Jan de Lasco (Jan Ła
ski) oddaje w dzierżawę miasto Sąpolno, poło
żone w radziejowskim powiecie, i wieś Sąpolno, 
położoną w konińskim pow., — szlachetnemu 
Bartłomiejowi Lubstowskiemu, podkomorzemu 
włocławskiemu.
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8) Akt z roku 1572, — wizja szkód do
konanych przez szlachetnego Jana Sierakow
skiego, właściciela wsi Sąmpolinek, na rzecz ar
cybiskupa gnieźnieńskiego Uchańskiego, właści
ciela miasta Sąmpolna. Wizja stwierdza znisz
czenie pól, położonych pomiędzy Sąmpolinkiem 
i miastem Sąmpolnem, rozwalenie kopców gra
nicznych naprzeciwko lasu „Suszewiec i zao
ranie drogi.

9) Akt z roku 1570, — rewizja młyna w 
Sąmpolnie, należącego do arcybiskupstwa gnieź
nieńskiego, a którego posiadaczem był wówczas 
Mikołaj „Dziado" (skąd nazwa młyna „Dzia- 
doch", a obecnie „Dziadak"), Rewizja dokona
na została przez Jana Zielińskiego, kano
nika Metropolii Gnieźnieńskiej).

10) Akt z roku 1590, — rewizja miasta 
Sąpólna i wsi Sąpólna do tegoż miasta przyłą
czonej. Rewizja dokonana przez Jana i Feliksa 
Rembielińskich.

1J) Akt z roku 1593, — przeciwko szla
chetnemu Bierzwińskiemu, właścicielowi wsi 
Sąmpolinka. w sprawie wybudowania przez te
goż stodoły i założenia płotu na gruncie, nale
żącym do miasta Sąmpolna.

12) Akt z roku 1593, — przeciwko te
muż szlachetnemu Bierzwińskiemu z powodu 
dokonanego przejścia tak zw. „wygonu" przez 
zasiane pola za lasem „Szuszewiec", należące do 
miasta Sąmpolna.

13) Akt z roku 1721, — na mocy które
go arcybiskup gnieźnieński Stanisław Szembek
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zamienia miasto Sąpolno, należące do Jego uposaże
nia, na wieś (folwark) Braciszewo, należącą do upo
sażenia Kapituły Gnieźnieńskiej.

14) Akt z roku 1738, — relacja kanonika
Ulickiego, posiadacza Sąpólna, (regensa) przeciwko 
szlachetnemu Kalińskiemu, właścicielowi wsi Sąpo- 
linek, z powodu zaorania i zabrania ziemi, należącej 
do miasta Sąpólna

15) Akt z roku 1752,—„Postanowienie dobrego 
porządku w miasteczku Sąpólnie przez delegatów od 
Kapituły Gnieźnieńskiej uczynione".

16) Akt z roku 1757, — „Inwentarz miasta 
Sąpólna, spisany przez kanonika gnieźnieńskiego 
Aleksandra".

17) Akt z roku 1758, — wizja zniszczeń do
konanych ze strony poddanych wielmożnego Rado- 
jewskiego, chorążego brzeskiego, właściciela majątku 
Lubstów, na szkodę miasta Sąpólna. Zostały znisz
czone zasiewy i wycięty las zacząwszy od granic 
Sycewa aż do miasta Sąpólna. (Sąpolno należało 
wtenczas do kanonika Gębartha a tenutariuszem 
czyli dzierżawcą był szlachetny Kaczkowski. Dobra 
zaś lubstowskie były wówczas w posiadaniu Kars
kiego, a właścicielem był Radojewski.

18) Akt z roku 1767, — w którym szlachetny 
Pajewski, posiadacz (dzierżawca) dóbr miasta Sąpól
na, protestuje przeciwko szlachetnemu Benedyktowi 
Rudnickiemu, posiadaczowi dóbr wsi Sąpolinka, ze 
względu na przywłaszczenie ziemi, należącej do mia
sta Sąpólna.

19) Akt z roku 1767, — w którym tenże Pa- 
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jewski, posiadacz (dzierżawca) miasta Sąpólna, pro
testuje przeciwko Głębockiemu, właścicielowi dóbr 
Lubstowa, z powodu zabrania ludziom z miasta Są
pólna wozów z końmi i innych gwałtów, dokonanych 
na gruncie dóbr miasta Sąpólna.

20) Akt z roku 1776, — w którym Pajewski, 
dzierżawca dóbr miasta Sąpólna, protestuje przeciw
ko Andrzejowi i Antoniemu (synowi) Mierzejewskim, 
właścicielom dóbr Sąpolinka, z powodu wycięcia la
su należącego do dóbr miasta Sąpólna i przywłasz
czenia 40 „sulcorum" ziemi ornej.

21) Akt z roku 1777, — dekret sądowy, doty
czący sprawy pomiędzy Mierzejewskimi z jednej 
strony, a Kapitułą Gnieźnieńską i Pajewskim z dru
giej strony (dekret Sądu Brzeskiego w sprawie do
konania gwałtów).

22) Akt z roku 1779, — dotyczący różnych 
sporów oraz osadzenia Hollendrów na przywłaszczo
nej ziemi, — pomiędzy Mierzejewskim, posiadaczem 
wsi Sąpolinka, a Pajewskim, dzierżawcą dóbr Sąpól
na,

23) Akt z roku 1779, — dotyczący ugody po
między Pajewskim a Mierzejewskim i ustalenie gra
nic pomiędzy dobrami Sąpólna a Sąpolinka.

24) Akt z roku 1780, — w którym protestuje 
ks. kanonik Glaubicz-Rokoszowski, posiadacz (właści
ciel) miasta Sąpólna, przeciwko ugodzie zawartej po
między Mierzejewskim, właścicielem Sąpolinka, a Pa
jewskim. dzierżawcą miasta Sąpólna.

Sprawa ta ostatnia jeszcze się ciągnie, wikła, 
wreszcie zostaje przekazana do Trybunału Piotrków- 
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skiego, gdzie spór został zakończony. Kanonik Ro- 
koszowski wznawia również sprawę o przywłaszczenie 
lasu przez majątek Lubstów na szkodę miasta Są
pólna, Sprawa w sądzie stanęła na tym, że kanonik 
Rokoszowski ma przedstawić dowody, stwierdzające 
granice miasta Sąpólna. Dowodów tych widocznie 
nie znalazł, gdyż sprawa na tym została zawieszona, 
a może przeszkodził i zabór pruski, gdyż po 2-gim 
rozbiorze w roku 1793 Sompolno wraz z całymi Ku
jawami dostało się pod zarząd Króla Pruskiego. Jak 
na wstępie niniejszego rozdziału zaznaczyłem, Rząd 
Pruski ponowił tę sprawę odebrania lasu, jednak 
starania te celu nie osiągnęły.

III.
Omówienie dokumentów, dotyczących m. Sompolna,

wymienionych powyżej.
Wyżej przytoczyłem tylko ogólną treść ważniej

szych dokumentów, znajdujących się w kancelarii 
parafii katolickiej w Sompolnie. Obecnie przytoczę 
obszerniejsze streszczenie względnie całkowitą treść 
dokumentów mających szczególniejsze znaczenie dla 
Sompolna.

W roku 1477 w dzień św. Wojciecha (Adalber
ta) t. j. 23 kwietnia została dokonana zamiana wsi 
Dobrzejewice, położonej w ziemi brzeskiej pow. ko
walskiego, a należącej do arcybiskupa gnieźnieńskie
go Jakuba ze Sienna, na wieś świecką Sąmpolno, 
należącą do Piotra ze Sąmpolna, a położońą obok 
wsi tejże nazwy Sąmpolno, należącej do arcybiskupa 
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gnieźnieńskiego. Po zamianie tej arcybiskup gnieź
nieński Jakub ze Sienna miał 2 wsie tej samej naz
wy, położone obok siebie. (Widocznie te dwie wsie 
powstały wskutek dawniejszego jakiegoś podziału 
jednego majątku Sąmpołno ze względu na sukceso
rów na dwie części, albo i na trzy części, gdyż jesz
cze opróch tych dwuch wsi występuje i Sąmpolinek, 
który jest w posiadaniu świeckiego właściciela.

W tym samym roku 1477 w dzień 1 maja (Bło
gosławionych Filipa i Jakuba Apostołów) zostaje za
miana powyższa wsi Dobrzejewice na wieś świecką 
Sąmpołno potwierdzona przez króla Kazimierza Ja
giellończyka. . . i

W tym samym roku ale jeszcze później, bo 13 
grudnia (w dzień św. Łucji) 1477 roku arcybiskup 
gnieźnieński Jakub ze Sienna z obydwóch wsi Sąm- 
polno eryguje miasto „Dąmbno , co potwierdza tę e- 
rekcję (ratyfikuje) Kapituła Gnieźnieńska 23 kwietnia 
1478 roku.

Akt erekcji miasta Sąmpolna, jako mający 
szczególniejsze znaczenie dla mieszkańców obecnego 
Sompolna, przytaczam dosłownie w języku łacińskim 
oraz w tłumaczeniu moim na język polski.

IV.
Akt erekcji m. „Dąmbno" (Sąmpolno) w r. 1477.

(po łacinie — jak w oryginale)
In nomine Domini. — Amen. Ad rei perpe- 

tuam memoriam humane conditionis fragilitas natura- 
liter suis in potenti is multimodo dekilitata exigit,

exig.it


15

ut ea quae pro futuris temporibus commode agit, si 
perennitatem optatam sörtiri debeant litterarum tes- 
timonio fulciantur.

Proinde Nos Jacobus de Sienno Dei gratia san- 
ctae Ecclesiae Gnesnensis Archiepiscopus et Primas 
Regni Poloniae significamus tenore praesentium uni- 
versis quibus expedit presentibus et futuris quomodo 
inter caeteras solicitudinis curas, quae pastorali re- 
gimini incumbunt, illud praeeipuum meditamur, qua- 
liter bona Ecclesiae nostrae Gnesnensis, ad quam 
gracia favente Altissimi evecti sumu? atque vocati tem 
pore nostrae gubernationia utilia suscipiant incrementa. 
Cupiendo igitur utriusque villae nostrae Sąmpolno 
conditiönem facëtfe meliorem et ad mansionem ho* 
minum in ipsis faciendam et tenendam incolarum 
pluritatem convocare, villas nostraS praefatas cum 
earum agris, pratis, hortis et pertinenfis universis 
futuris temporibus per oppidanos possidentis in oppi- 
dum nunc et in posterum Dąmbno vulgaliter propter 
alterius villae Sąmpolno nobilium discretionem noh- 
cupandum de novo erigimus» locâmus et in Domine 
fundamus ac de Jure Polonicali et aliis quibuscun- 
que iuribus in Ius Theutonicum quod Srzedense di- 
citur transferimus perpetuo duraturum, volendo de 
cetero oppidum ipsum Dąmbno appellari, nominari et 
ntitulari ac per advocatum, procosulem, consules et 
scabinos regi et gubernari removendo ibidem omnia 
iura polonicalia et alia quaecunque modos et consve- 
tudines universas, quae ipsum ius Srzedense 
„Theutonicum" plerumque perturbare consveverunt.
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exemimus. Insuper absovimus et perpetuo liberamus 
ab omni iurisdictione et potestate Palatinorum, capi- 
taneorum, iudicum procuratorum officialium, digni- 
tariorum et ministerialium quorumcunque oppida- 
mos, inhabitatores et suburbanos eiusdem oppidr 
nostri Dąmbno ut coram ipsis aut aliquo ipsorum cita- 
ti minime respondeant nec aliquas paenas solvere 
tenebuntur sed tarnen citati corum ipsorum advoca- 
to, advocatus vero coram Nobis aut nostro capita 
neo sive tenutario ac commissario ad hoc specialiter 
deputato non aliter quam iure suo theutonico dieto om
nibus de se quaerulantibus respondere sint astricti, in 
cau9is autem criminalibus capitalibus et aliis advoca- 
to ipsos oppidanos et incolas et quoscunque deli- 
quentes iudicandi et puniendi iuxta excessus 
facutaltem plenam et omnimodam potestatem 
concedimus prout i u s ipsum theutonicum 
requirit et deposcit, Insuper ut dicta civitas 
seu oppidum Dąmbno cicius collocetur et con- 
ditionen suscipere valeat meliorem in eo Fora annu- 
alia seu Nundinarum, videlicet unum pro feria ter- 
tia ante Pentecostes alias infra octavas Assensionis 
Domini, aliud vere in die sancti Lamperti et ter- 
um in die santae Elisabeth annis singulis, Sempti- 
manale vere die Sabbato singulis septimanis per 
annos ibidem tenere ac celebrandum statuimus et 
induximus, statuimusque et indicimus tenore prae- 
sentium medianie dando et concedendo plenum 
posse et omnimodam libertatem in dicta civitate si
ve oppido Dąmbno hominibus utriusque sexus ibi
dem advenientibus cuiuscunque status et conditionis 
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existant res seu merces cuiuscunque manerici exi- 
stant ac pecora, pecudes, equos et alia quaecunque 
iumenta exponendi, vendendi, emendi, resque pro 
rebus commutandi; decernendo propterea ' Regiae 
Maiestatis vigore et edicto Nobis et Praedecessori- 
bus nostris concesso statuendo ut omnes quicunque 
ad dictam civitatem seu oppidum negotiationis gfa- 
tia advenerint Regiae Maiestatis et nostra securita- 
te potiantur nisi tales sint quos leges et iura non 
tenentur et quibus mutuo fidedignatorum consortia 
denegantur. Ceterum etiam ipsum oppidum Dąmbno 
et eius inahabitatores universos omnibus libertatibus, 
gratns, exemptionibus, privilegiis. iuribus, favoribus 
et consvetudinibus utifrui volumus et gaudere quem 
admodum alia oppida nostra et corum incolae u- 
tuntur et gaudent Caius quidem oppidi advocatiam 
Prövido Michaeli pro nunc tenutario nostro Grze- 
gorzeviensi ut ad ipsius oppidi locationem et homi* 
num convocationem tanto ferventius insistat quanto 
uberius nostro favore se allatum cognoscat, tres la- 
neos, duos in Sąmpolno Ecclesiae et tertium in alia 
Sąmpolno olim Laicali villis ut praemittitur iam in 
oppidum Dąmbno coniuctis desertos et nulli obno- 
xios ab antiquo emensuratos ita late et longe prout 
diutius sunt distinct et limitąti pro advocatia una 
cumarea pro domo, stabulo et aliis aedificis necessariis 
ibidem construendis daraus, largimur et conferimus ab 
omnibus solutionibus angariis, servitiis et quibuscun- 
que oneribus liberos et perpetue exemptos, Qui qu
idem advocatus iudicabit sicut praemittitur iudicabit 
in iure Theutonico (Sredensi) omnes et singulas cau- 
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as et de omni re iudicata ac de universis paénis 
magnis et parvis tertium denarium percipiet et sui 
succesores percipient, de omnibus autem macellis, 
bancös, cameris et mensis panum, carnificum, pan- 
norum, sartorum, sutorum, pistórum, fabrórum, tex- 
torum, pelliiicum, salis ipse Michael et sui succeso
res sextum denarium et sextum lapidem sępi, ab ad- 
venientibus et hospitibus ac eiusdem oppidi oppi- 
danis carnes quascunque in foro libero vendenti- 
bus similiter sextum armum alias „Piece” sive sex
tum denarium habebit et habebunt sine aliqua no- 
stra et nostrorum succesorum contradictiońe, Item 
ipse advocatus et eius succesores de balneo per 
nos et ipsum construendo medietatem census perci
piet et percipient pro festo sancti Martini Confesso- 
ris per balneatorem prout conventus fuerit sókendo, 
alia medietate pro oppidi utilitate soluta, deputata 
et assignata, concedimus etiam eidem advocato et 
suis successoribus ut in lacu nostro dieto Sąmpolin- 
skie pro se et suis propriis usibus singulis feriisf 
sextis possit libere prandere et piscari rethi dictd 
„Zabrodnia” cesSante quovis impedimento, Volumus’ 
autem quod post decem annos computandos a data 
praesentium ipse advocatus et sui successores morę 
aliorum nostrorum advocatorum cum bellista lorica, 
collosio, et galea et in equo trium marcarum ad ex- 
peditionem transire et servire sit astrictus; ut autem 
oppidani et incolae ipsius oppidi Dąmbno iuribus et 
gratiis fulciti atque gaudentes qui hactenus ibi inha- 
bitant, caeterique homines ad inhabitandum ipsum 
oppidum affectiosius confluant et domos ordinatas, 
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atque aedificia congrua et Cameras mensas sive ban- 
cos pro eorum usufructu et necessitate more aliorum 
oppidanorum construere, aedificare valeant commo- 
dosius et possint, concedimus et damus eisdem li- 
bertatem omnimodam decem annorum a data litterae 
nostrae huius super huiusmodi libertate concessa 
computando. Qua libertate expirata et ipsis decem 
annis evolutis incolae et homines eiusdera oppidi 
Dąmbno nobis et nostris successoribus de quolibet 
manso ipsis iuxta antiquam mensuram emensurando 
deciman manipularem in campis quam propriis curri- 
bus et equis in predium nortrum conducent et a so- 
lutione decimae lini propterea erunt exempti ac 
tres fertones mediorum grossorum pro festo 
sancti Martini singulis annis ratione census 
dabunt et solvent cum effectu, de domibus autem 
quilibet eorum singulis annis unum grossum solvere 
sit astrictus braxatores vero sive propinatores cere- 
visiae ac mercatores, institutores, mechanici, sartores, 
sutores, pistores, fabri, textores, pellifiees, pannici- 
dae et alii artifices ab eorum artificiis ultra dictum 
grossum a domibus solvendum per quattuor grossos 
solvere pro eodem festo Nobis et nostris successori
bus debebunt. Praeterea carnifices per unum lapi- 
dem sepi frixati alias „Smakowanego" ab eorum ma- 
cellis singulis annis pro eodem festo sancti Martini 
solvere tenebuntur, de quo sepo lapis sextus ipsi 
advocto cedet et proveflire debebit, et si carnes 
quascunque more hospitium in libero foro vendide- 
rint extunc a solutione carnium dictorum „Piece" 
non censebuntur fore absoluti. Deinceps a propina- 
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Hone salis minuti hospites ex parvo curru quem u- 
nus equus trahit mensurani alias „miarka”, a maio- 
ribus autem curribus per duas mensuras dare obli- 
buntur, a cuius salis solutione incolae qui huiusmo- 
di sal propriis equis conduxerint et conductum pro- 
pinaverint erunt liberi et absoluti. Oppido autem 
pro eins utilitate et commoditate meliori praetorium 
in medio oppidi construere et in eo stateram ac 
pannitonsorem locare et circumcirca idem praeto
rium penesticis in cameris parandis quotquot ex ut- 
raque parte fieri poterint locare, ex illisque utilita- 
tes et proventus iuxta industriam proconsulis et con- 
sulum percipere libere et integre et medietatem 
census de balneo provenientis donatione pepetua 
damus et conferimus foralibus exceptis, quae pro 
Nobis et nostris successoribus more civitatis Colen- 
sis reservamus. Deinde advocato et oppidanis pro 
eorum usu et lignis mericam nostram iacentem et 
sitam inter viam dictam Gnieździanka et alteram 
viam Sycovska appellatam prout scopuli ibidem eam- 
dem distinguunt similiter damus. et donamus eis pas- 
cua libera inter granicies eiusdem oppidi assigna- 
mus, et ultra favorem singulärem eosdem prosequen- 
tem ipsos ab omnibus Iaboribus, subvectionibus, an- 
gariis oneribus et quibuscunque graviminibus exco- 
gitatis sive excogitandis ad quas villani ibidem resi
dentes obligabuntur, absolvimus et liberamus, dun- 
taxat tribus diebus exceptis quos infra quemlibet 
annum de quolibet manso nobis labores facere quos 
duxerimus commitendos sint obligati. Item Plebano 
in Bąmbno quilibet hospes unum grossum et in- 
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Quilinus per medium grossum pro quolibet festo 
sancti Martini dare et solvere debent et tenebuntur. 
Et quia iura Sredensia sunt Nobis incognita ideo om- 
nia iura quae commodum, utilitatem et honorem res- 
piciunt Dominorum sive concernunt salva nobis et 
nostris successoribus reservamus, Venerabilis Capi- 
tuli nostri Gnesnensis sub ratihabitione perpetuo et 
in aevum per presentes. In cuius rei testimonium 
nostrum et praefati Capituli Nostri Gnesnensis sigil- 
la praesentibus sunt appensa. Actum et datum in 
Skierniewice feria quinta proxima ante festum santae 
Luciae anno Domini millesimo quadringentesimo sep- 
tuagesimo septimo. Praesentidus ibidem Venerabili 
ac Magnifico Dominis Benedicto de Łopienno, Cano- 
nico Ecclesiae Nostre Gnesnensis, Cancelario Curiae, 
Nicolao de Dobrzelin Castellano Inowlodzensi, tcnu- 
tario nostro Skiernievicensi, Joanne de Przessycha 
Gnesnensis, Nicolao de Strzeszowo Lupczensi, Paulo 
de Lobzenicza in Marzenino, Alberto in Minieczije, 
Ecélesiarum Parochialium Plebanis, Joanne de Sie
nno, Nicolao dé Crampa Nepotibus, Petro de Zuhow 
et Martino Gruska Notariis nostris ad praemissa te- 
stibus, et aliis quampluribus vocati honore et hde 
dignis.—

Pieczęcie i podpisy.



V.
Akt erekcji miasta Dąmbno (Sąpolno) w roku 1477 

(w tłumaczeniu na język polski)
W imię Pana Naszego. Amen. Na wieczną pa

miątkę rzeczy. Naturalna słabość ludzka wymaga, 
ażeby to, co ma służyć dla pożytku przyszłości, i 
aby to trwałość wymaganą mogło uzyskać, — po
winno być oparte na świadectwie pisma. Dlatego 
My, Jakub ze Sienna, z Bożej łaski Kościoła Gnieź
nieńskiego Arcybiskup i Prymas Królestwa Polskie
go, podajemy do wiadomości wszystkim obecnym i 
przyszłym, których to dotyczy, iż pomiędzy różnymi 
troskami w swej pasterskiej pracy i tę szczegól
ną mamy, ażeby dobra, to jest majątki naszego Ko
ścioła Gnieźnieńskiego, do którego z Bożej łaski zo
staliśmy powołani, — ażeby te dobra w czasie na
szego zarządu pożyteczny wzrost osiągnęły.

Chcąc więc obydwom naszym wioskom Sąm- 
polno^lepsze warunki dać i pobyt (utrzymanie) lu
dziom tamże zamieszkującym uczynić wygodniejszy, 
oraz aby więcej mieszkańców przyciągnąć do zamie
szkania tamże, — przeto wymienione nasze wsie z 
ich polami, łąkami, ogrodami i wszystkimi przyległy-
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mi placami, będącymi w posiadaniu mieszkańców 
na miasto Dąmbno teraz i na przyszłość od nowa 
erygujemy i zakładamy, tak zwane pospolicie „Dąm
bno" dla zaznaczenia różnicy z powodu innej szla
checkiej wsi Sąmpolno; — jak również przenosimy 
z prawa polskiego i innych jakichkolwiek praw na 
prawo niemieckie (teutońskie) zwane również środz- 
kie, które to prawo ma zawsze obowiązywać. Chcąc 
zresztą, aby miasto „Dąmbno" było nazwane i przez 
wójta (adwocatum), burmistrza (proconsulem), rad
nych (consules), i kupców (scabinos) było rządzone, 
— usuwamy wszelkie prawa polskie i inne jakiekol
wiek powszechne zwyczaje, które nie są zgodne z 
prawami niemieckimi; nadto zwalniamy na zawsze 
mieszczan, mieszkańców i podmieszczan tegoż mia
steczka Sąmpolna od wszelkiej jurysdykcji i władzy 
wojewodów (palatinorum), starostów, prokuratorów 
publicznych, dygnitarskich i innych jakichkolwiek, 
aby oskarżeni najmniej odpowiadali przed sądem ich 
i aby nie byli obowiązani do płacenia im jakichkol
wiek kar, lecz żeby byli pociągani do odpowiedzial
ności przez ich wójta, wójt zaś będzie odpowiedzial
ny przed Nami (t j. arcybiskupem gnieźnieńskim — 
dopisek tłum.) albo przed naszym plenmotentem- 
dzierźawcą czyli tenutariuszem, albo przed komisa
rzem specjalnie do jakiejś sprawy delegowanym — 
jednak nie na mocy innych praw jak tylko wymie
nionego prawa niemieckiego. W sprawach zaś kry
minalnych, gdzie rozstrzyga się życie, udzielamy peł
nej władzy wójtowi sądzenia i karania mieszczan, 
mieszkańców i jakichkolwiek przestępców według 



wielkości występku, jak tego owo prawo niemieckie 
wymaga. Nadto, ażeby wymienione miasto Dąmbno 
prędzej rozbudowało się i lepsze warunki mogło zdo
być, — ustanawiamy w nim jarmarki roczne: 1) je
den we wtorek przed Zielonymi Świętami czyli w 
czasie oktawy Wniebowstąpienia Pańskfego. 2) dru
gi w dzień św. Lamberta (26.IV) i 3) trzeci w dzień św. 
Elżbiety, oraz wprowadzamy i ustanawiamy targi 
tygodniowe, a mianowicie: w każdą sobotę, — pole
cając, aby były przestrzegane te targi w każdym 
roku.

Dajemy również zupełną możność i całkowitą 
swobodę w wymienionym mieście Dąmbno ludziom 
obydwojgu płci, będącym jakiegokolwiek stanu i po
łożenia, przychodzącym do tego miasta celem kupna 
lub sprzedaży jakichkolwiek towarów oraz bydła, 
koni i innych jakichkolwiek zwierząt, czy też celem 
zamiany towaru na inny towar.

Postanawiamy wobec tego mocą Majestatu Kró
lewskiego i edyktu udzielonego Nam i Naszym Po
przednikom, że wszyscy którzykolwiek do wymienio
nego miasta dla spraw handlowych przybędą, —bez
pieczeństwo będą mieć zapewnione, chyba żeby by
li tacy, których by prawa nie chroniły albo którzy by 
byli pozbawieni tych praw orzeczeniem wiarogodnych. 
Zresztą także chcemy, żeby miasto to Dąmbno i je 
go mieszkańcy korzystali i cieszyli się ze wszystkich 
wolności, łask, przywilejów i zwyczajów, jak i inne 
nasze miasteczka i ich mieszkańcy korzystają i cie
szą się.

Ponieważ wójtostwo tego miasta obecnie tro
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skliwemu Michałowi, tenutariuszowi naszemu Grze
gorzewskiemu, powierzamy, i aby on do rozbudowy 
i utwierdzenia miasta oraz do ściągnięcia iudzi do 
tegoż miasta tym goręcej się przykładał im bardziej 
się będzie widział pobudzony naszą łaską, przeto 
trzy łany (laneos), mianowicie: dwa w Sąmpolnie 
kościelnym, a trzeci w innym Sąmpolnie, kiedyś 
świeckim zwanym, jak wyżej powiedziano, że te 
wioski są już złączone w miasto Dąmbno, — dajemy 
dla wójtostwa te trzy łany opuszczone i nikomu nie 
podległe, od dawna wymierzone wzdłuż i wszerz, ja
ko już dawniej są oznaczone i odgraniczone; dajemy 
razem z placem pod budowę domu, stajni, obory i 
innych koniecznych budynków, mających tamże być 
wybudowanych; wymienione trzy łany wraz z pla
cem pod budowę przekazujemy wójtowi jako wolne 
na zawsze od wszelkich opłat, pańszczyzny i jakich
kolwiek innych ciężarów lub powinności. Ponieważ 
każdy wójt będzie sądził, i jak wyżej powiedziano, 
będzie sądził według prawa niemieckiego wszystkie 
sprawy, przeto z każdej sprawy osądzonej i ze 
wszystkich kar dużych i małych — trzeci denar 
otrzyma i jego następcy również otrzymywać będą. 
Ze wszelkich zaś jatek, sklepów i stoisk rzeźników, 
ukienników, krawców, szewców', piekarzy, stolarzy , 
tkaczy, garbarzy, soli wójt Michał i jego następcy 
szósty denar i szósty kamień łoju będą otrzymywać; 
a także od przychodzących obcych, jak również i 
mieszczan tego miasta sprzedających jakiekolwiek 
mięsiwo na wolnym rynku, — podobnież szósty de
nar, tak zwane „Piece”, będą mogli pobierać bez 
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naszej jakiejkolwiek przeszkody. Również tenże wójt 
i jego sukcesorowie będą otrzymywać połowę czyn
szu z łaźni, która ma być wybudowana przez Nas i 
tegoż wójta, — będą otrzymywać na św. Marcina 
Wyznawcy (ll-go listopada — dopisek tłum.) jak to 
ma być umowa zrobiona z łaziennikiem co do ter
minu wypłacania należności, druga zaś połowa czynszu 
z łaźni ma być przeznaczona na korzyść miasta. Po
zwalamy również wójtowi i jego następcom, aby w 
jeziorze naszym, zwanym Sąmpolińskim dla siebie i 
na swój własny użytek mógł w każdy piątek ryby 
łowić tak zwaną "zabrodnią" i zjadać je bez naszej 
jakiejkolwiek przeszkody. Chcemy zaś, żeby po dzie
sięciu latach, licząc od daty niniejszego pisma, tenże 
wójt i jego następcy byli obowiązani, zwyczajem in
nych naszych wójtów, iść na wyprawę i służyć w 
wojennym pancerzu, z brożą i przyłbicą, na koniu 
wartości trzech grzywien. Żeby zaś mieszczanie i 
mieszkańcy tegoż miasta Dąmbno prawami i łaskami 
byli wsparci i cieszyli się z nich; i żeby ci, którzy 
teraz tam zamieszkują i inni ludzie do zamieszkania 
w tymże miasteczku chętniej ściągali i domy porząd
ne i inne budynki odpowiednie, jak również i skle
py, stoiska dla swego użytku i potrzeby na wzór 
innych mieszczan mogli łatwiej wybudować, — na- 
dajemy im zupełną wolność na dziesięć lat, licząc 
od daty tego naszego pisma o udzielonej wolności. 
Po wygaśnięciu tej wolności, czyli po upływie dzie
sięciu lat, mieszczanie i inni ludzie tegoż miasteczka 
Nam i naszym Następcom obowiązani będą z każ
dej włóki (demanso), która ma być mi wymierzona
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według dawnej miary, — dziesięcinę wytyczną Z ról 
swoimi wozami i końmi na folwark nasz przywieźć, 
a od opłaty zaś dziesięciny łanowej będą wolni 
oprócz tego i trzy fertony (tuziny) półgroszów na 
św. Marcina w każdym roku jako czynsz zapłacą. Z 
domów Zaś. każdy z nich w każdym roku jeden grosz 
jest obowiązany zapłacić; wytwórcy zaś i sprzedaw4 
cy piwa, kupcy, przekupnie, krawcy, szewcy, pieka
rze, stolarze, kowale, tkacze, kuśnierze, sukiennicy 
i inni rzemieślnicy od swoich rzemiosł oprócz wy
mienionego jednego grosza od domów płacić będą 
jeszcze po cztery grosze Nam i naszym Następcom 
(to jest Arcybiskupom) na tenże dzień św. Marcina. 
Prócz tego rzeźnicy po jednym kamieniu łoju topio
nego, zwanego inaczej „Smalcowanego" ze swych 
jatek w każdym roku obowiązani są dać na tenże 
dzień św. Marcina; z tego zaś łoju szósty kamień 
przypada wójtowi. Gdyby zaś ci rzeźnicy mięso ja
kiekolwiek zwyczajem obcych na wolnym rynku 
sprzedawali; wówczas od opłaty mięsnej, tak zwane4 
go „Piece“ nie byliby zwolnieni. Także od sprzeda
ży soli miałkiej obcy przybysze obowiązani są dać 
Z małego wozu, który jedeń koń ciągnie, — jedną 
miarkę, z większego zaś wozu, — dwie takie miarki; 
od zapłaty zaś tej mieszczanie będą zwolnieni, gdyby 
tego rodzaju sól własnymi końmi przywieźli i przy4 
wiezioną sprzedawali,

Dla lepszej zaś wygody i pożytku miasta pole
camy wybudować w środku miasta ratusz i umie
ścić v/ nim wagę i sukiennika, a naokoło w pobliżu 
tego ratusza (praetorium) wystawić jatki, ile się ich
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może pomieścić z obydwóch stron; dochody zaś z 
nich (tych jatek) wolno będzie podjąć w całości we
dług zabiegu burmistrza i radnych. Również połowę 
dochodów z łaźni darowizną wieczną przekazujemy 
(dla dobra miasta) z wyjątkiem targowego, które 
dla Nas i naszych Następców zachowujemy na wzór 
miasta Koła. Następnie wójtowi i mieszczanom rów
nież dajemy na ich użytek i drzewo z lasu naszego, 
położonego pomiędzy drogą zwaną Gnieździanką i 
drugą drogą zwaną Sycewską, jak tamże kamienie 
(kopce) zaznaczają. I dajemy im również pastwiska 
wolne i wyznaczamy je pomiędzy granicami tegoż 
miasta; a jako szczególną łaskę im okazując, zwal
niamy ich od wszelkich robocizn, podwód, pańszczyź
nianych ciężarów i jakichkolwiek innych obciążeń wy
myślonych lub mogących być wymyślonych, do któ
rych włościanie tamże zamieszkujący dotychczas by
li obowiązani; zwalniamy ich od tych wszystkich po
winności z wyjątkiem 3-ch dni w roku, w które o- 
bowiązani będą robociznę nam czynić, jaką im wy
znaczymy; obowiązek ten dotyczy każdego posiada
jącego włókę ziemi (de quolibet manso).

Także proboszczowi w Dąmbnie każdy mie
szkaniec (hospes) po jednym groszu, a lokator (in- 
quilinus — nie posiadający własności) — po 12 
grosza na św. Marcina w każdym roku jest obowią
zany dać.

Ponieważ wszystkie prawa niemieckie (środzkie) 
nie są nam znane, przeto te wszystkie prawa, które 
mają na względzie korzyść, pożytek i honor Panów, 
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nienaruszone dla Nas i naszych Następców zacho
wujemy na zawsze za poprzedniem zatwierdzeniem 
(ratyfikacja) Czcigodnej Kapituły Naszej Gnieźnień
skiej, a dla większej zaś wiary pieczęcią Naszą i 
Prześwietnej Kapituły Naszej Gnieźnień, akt ten 
jest potwierdzony.

Działo się w Skierniewicach w czwartek 
przed świętem św. Łucji (13 grudnia—dopisek tłum.) 
w roku tysiąc czterysta siedemdziesiątym siódmym) 
1477 w obecności Wielebnych i Wielmożnych

Panów: Benedykta z Łopienna, kanonika Koś
cioła Naszego Gnieźnieńskiego, kanclerza dworu, Mi- 
kałaja z Dobrzelina, kasztelana inowłodzkiego, dzier
żawcy naszego skierniewickiego, Jana z Przessycha 
Gnieźń., Mikołaja ze Strzeszewa Dubieckiego, Paw
ła z Łobżenicy w Marzeninie, Wojciecha w Świecie, 
—plebanów kościołów parafialnych, Jana ze Sienna, 
Mikołaja z Krampy Wnuków, Piotra z Zuhowa i 
Marcina Gruszki, —notariuszów naszych, świadków 
powyższego i wielu innych wezwanych a godnych 
wiary.

Pieczęcie i podpisy.



VI.
Uciszę omówienie aktów

Z powyższego aktu erekcyjnego miasta Sąm-
polna wynika, że zostało ono założone 13 grudnia 
1477 roku prżez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Jaku- 
ba ze Sienna — ż dwóch wiosek Sąmpolna, leżą- 
tych obok siebie: jedna wioska Sąmpolno kościelne 
dawniej już należało do arcybiskupstwa gnieźnień
skiego, a druga zaś była poprzednio wioską świecką, 
niedawno została nabyta przez arcybiskupa (jak wy- 
żej już było wzmiankowane o tym). Miasto to miało 
nosić nazwę „Dąmbno'! dla odróżnienia od innej 
wsi szlacheckiej Sąmpolno (zapewne obecnego Som- 
polinka). Opiekę i główny zarząd ńad miastem miał 
sprawować wójt Mikołaj, tenutariusż grzegorzewski. 
Do jego obowiązków należało troszcźyć się o rozbu* 
dowę i utwierdzenie miasta oraz o ściągnięcie lu
dności do zamieszkania W tymże miasteczku, nastę
pnym obowiązkiem wójta było sądzenie wszelkich 
spraw cywilnych i karnych. Prócz wójta sprawami 
miasta miał się zajmować burmistrz i radni. Ratusz 
ma być dopiero zbudowany w środku miasta, a na
około niego z obydwóch stron — jatki, z których 
to jatek pobierane opłaty mają być obrócone na ko
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rzyść miasta. Również na korzyść miasta ma być o- 
brócona połowa dochodu z łaźni, którą wystawi 
wójt wspólnie z arcybiskupem. Jarmarki większe 
mają się odbywać 3 razy w roku, mianowicie: 1) we 
wtorek przed Zielonymi Świętami, 2) w dzień św, 
Lamberta (26|IV) 3) w dzień św, Elżbiety, Na targi zaś 
tygodniowe zostaje wyznaczony dzień sobotni. Do
chody z jarmarków i targów są całkowicie przeka
zywane do kasy arcybiskupa. Prócz tego na korzyść 
arcybiskupa zostają obciążeni mieszczanie następu
jącymi podatkami: 1) z każdej włóki ziemi obowią
zani są dawać dziesięcinę wytyczną, t, j. mają przy
wieźć swoimi wozami i swoimi końmi na folwark 
arcybiskupi dziesiątą część swego urodzaju, 2) z 
tejże włóki mają płacić corocznie 3 fertony (tuziny) 
półgroszów, 3) z każdego domu płacą po jednym 
groszu, 4) rzemieślnicy ponadto płacą jeszcze po 4 
grosze od swych rzemiosł, 5) obcy, przybysze od 
sprzedawanej soli w mieście mają oddawać po je
dnej albo dwie miarki soli od wozu, 6) prócz tego 
z każdej włóki obowiązani są pracować 3 dni w ro
ku na folwarku arcybiskupim. Do powyższych do
chodów należy doliczyć jeszcze opłaty ze sklepów i 
jatek oraz 2|3 z opłat sądowych i karnych.

Dochody zaś wójta były nastęoujące: 1) 1|3 z 
opłat sądowych i kar., 2) 1|6 część opłat ze skle
pów i jatek, 3) połowę czynszu z łaźni. 4) ponadto 
otrzymuje 3 łany ziemi wolne na zawsze od 
wszelkich danin i podatków, 5) może ryby łowić w 
każdy piątek dla swego użytku w jeziorze Sąmpo- 
lińskim, 6) ma drzewo z lasu dla swego użytku.
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Korzyści zaś mieszkańców są następujące: 1) z 
wieśniaków stają się mieszczanami, podlegają prawu 
magdeburskiemu i sami się rządzą według tego 
prawa, 2) zwolnieni są na zawsze od wszelkich ro* 
bót pańszczyźnianych, 3) na przeciąg 10-ciu lat od 
daty założenia tego miasta są wolni od wszelkich 
danin i podatków (wyżej wymienionych), aby mogli 
się lepiej zagospodarować, 4) mają możność swobod
nego handlu i wykonywania rzemiosł, 5) mogą ko
rzystać z lasu dla swego użytku, 6) mają pastwiska 
wolne.

Wszyscy mieszkańcy mają płacić również Ple
banowi (proboszczowi kościoła) pewien podatek, mia
nowicie: posiadający posiadłość po 1 groszu, a nie 
posiadający — po pół grosza,

Następny ważniejszy akt jest z roku 1526. Na 
mocy tego aktu arcybiskup gnieźnieński Jan de Las- 
co miasto Sąmpolno i wieś Sąmpolno, „nabytą oko
ło 50 lat temu , oddajew dzierżawę (in emphite- 
osim) Bartłomiejowi Lubstowskiemu, właścicielowi 
majątku Lubstów, podkomorzemu włocławskiemu, 
oddaje w dzierżawę do końca życia jego (to jest 
Bartłomieja Lubstowskiego) wraz z wójtostwem, jar- 
markami i wszelkimi dochodami z tych dóbr płyną
cymi, nic sobie nie zatrzymując,
 W akcie tym już nigdzie nie spotykamy nazwy 
"Dąmbno" lecz tylko Sąmpolno; widocznie życie 

swoim korytem popłynęło, a narzucona nazwa Dąm- 
bno nie przyjęła się. Dalej również ciekawe spo
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strzeżenia, mianowicie: ze w tym dokumencie roz- 
różnią się „miasto Sampolno i wieś Sampolno, naby
tą około 50 lat temu". Niewątpliwie jest to wieś na
byta przez arcybiskupa Jakuba ze Sienna w roku 
1477 za wieś Dobrzejewice i złączona już w jedno 
miasto z drugą wsią Sampolnem kościelnym przez 
tegoż arcybiskupa Jakuba ze Sienna. tylko życie 
widocznie tego połączenia jeszcze nie potwierdziło, 
przynajmniej naratie w roku 1526, kiedy ten akt był 
sporządzany.

Po upływie 64 lat dzierżawa zostaje przekaza- 
na innemu tenutariuszowi,_mianowicie w roku 1590 
arcybiskup gnieźnieński Karnkowski odstępuje rów- 
nież miasto Sampolno i wioskę Sampolno panu Ko - 
sińskiemu Mikołajowi w dzierżawę prawem emphiteu- 
tycznym, czyli czyni go posiadaczem tych dóbr do 
do jego śmierci. Z tegoż roku 1590 mamy akt wizy
tacyjny miasta Sampolna dokonany przez kanonika 
Feliksa Rębielińskiego. W akcie tym czytamy: „Rewi
zja miasta Sampolna i wioski Sampolna, przyłączo
nej do tegoż miasta". Dalej czytamy: „Miasto Sam
polno ma 11 posiadaczy włókowych (stajowych=man- 
sum), z których płacą czynsz po 1 florenie i groszy 
6; pracują 3 dni w roku. t.j. 2 razy orzą a trzeci 
raz koszą. Ogrodów jest tam 24, z których płacą 
po 4 grosze. Domów jest 56, z których płacą po 
jednym groszu. Rzemieślników jest 21, którzy płacą 
po 4 grosze. Wytwórcy piwa (braxas) plącą po 1 i 
groszy, każdy z nich zwykle robi piwo do użytku 
domowego". „Wieś zaś Sampolno opuszczona, ma 
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włók (mansos) 14, z których płacą po groszy 14 i 
po 2 kapłony; są jeszcze inne włóki, które nie są 
uprawiane ,

W akcie tym wizytacyjnym z 1590 roku stwier- 
za się jednak przyłączenie czyli przynależność tej 

wsi bampolao do miasta Sampolna (tworzy to razem 
jedną całość), Wieś Sampolno, o którym wspominają 
powyższe akta z roku 1526 i 1590 nie może być 
utożsamiana z obecnym Sompolinkiem, gdyż mamy 
jeszcze inny akt z roku 1572, w którym jest przed
stawiona wizja szkód, uczynionych przez właściciela 
wsi Sampolinka pana Jana Sierakowskiego na szko
dę arcybiskupa Uchańskiego, posiadacza miasta Sam
polna. Wizja stwierdza zniszczenie pól, rozwalenie 
kopcow granicznych i zaoranie drogi. Kto inny jest 
więc właścicielem miasta Sampolna, a kto inny wsi 
Sampolinka
Dokumentów z 17 wieku (tj. od roku 1600 do 
1700) nie znaleziono żadnych, chociaż są wzmianki, 
iż były w tym czasie dokonywane różne wizytacje 
i sporządzane z nich akta. 1 reści jednak tych aktów 
nie znamy.

Ważniejszym aktem dopiero z następnego wie
ku 18-go jest dokument sporządzony przez arcybi
skupa gnieźnieńskiego Szembeka roku 1721. Treścią 
tego dokumentu jest, że arcybiskup Szembek w tym- 
źe roku 1721 zamienia się na posiadłości z Kapitułą 
Kanonią) Gnieźnieńską, oddaje w posiadanie Kapi- 
tule miasto Sąpolno, od Kapituły zaś przejmuje wieś 
(folwark) Braciszewo (obecnie należy do Gniezna) i 
przekazuje ją dla Seminarium Duchownego Gnieź
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nieńskiego. W czasie tej zamiany posiadaczem Bra- 
ciszewa (regensem) był kanonik Raczyński, została 
ta zamiana dokonana również i za jego specjalną 
zgodą. Sąpolno przeszło w posiadanie tego kanoni
ka Raczyńskiego; odtąd posiadaczami Sąpólna są 
kanonicy Kapituły Gnieźnieńskiej.



VII.
Streszczenie dokumentu: „Postanowienie dobrego 

porządku w dniu 5-go lipca 1752 roku 
w miasteczku Sąpolnie.”

W akcie tym stwierdza się, że obecne miaste
czko Sąpolno jest podupadłe, że gruntów wiele po
zarastało przez złe rządzenie mieszkańców „a co 
większa, że w sąsiedztwach wprowadzili oni w kon
trowersją grunta i granice". Miasteczko ledwie kil
kanaście domów liczy, a wsi prawie znaku nie po
kazuje się.

Ważniejsze postanowienia w tym akcie są na
stępujące: 1) „Żeby to miasteczko do jakiejkolwiek 
melioracji (poprawy) przyszło, pozwala się mieszkań
com piwo robić tą kondycją (z tym warunkiem), że
by sobie cech piwowarski postanowili, w którym nie 
więcej nad 5-ciu piwowarów mają przyjmować, któ
rzy za pozwoleniem Dworu kolejno piwo robić bę
dą na beczek 12, jeden drugiemu nie przeszkadza
jąc. Od każdego zaś waru Dworowi dawać powinni 
zł. 6 i przy swoim piwie beczkę i dworskiego piwa 
wyszynkować, które równym targiem jak i dworskie, 
a także i gorzałkę dawać powinni", 2) „poleca się, 
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aby rzemieślnicy wprowadzili (założyli) sobie cechy, 
mianowicie: kupiecki, krawiecki, szewski, kołodziej
ski i kowalski, i żeby do tych cechów ludzi posta
rali się sprowadzić, a również żeby synów swoich 
do rzemiosła dawali", 3) żeby jarmarki zaniedbane 
wprowadzili i utrzymali, 4) obieranie burmistrza i 
Urzędu dotychczas bez depedencji (zgody i potwier- 
dzenia) Dworu czynili, — odtąd tych tylko powinni 
obierać, których Dwór osądzi i poda na ten Urząd 
sposobniejszych i pożyteczniejszych (funkcję wójta 
pełni tenutanusz, dzierżawca, t. j. Dwór — dopisek 
autora), 5) garncami palić gorzałkę pozwala się tym, 
którzy w cechu piwowarskim albo innym znajdować 
się będą, żeby jednak od garnca co rok po 8 zł. 
Dworowi płacili, 6) dziesięcinę według prawa i przy
wileju swojemu Dworowi należącą wydawać powin
ni. 7) ponieważ ustawicznie do Dworu zachodzą 
skargi na wielu: niezgody, zwady i zadawania sobie 
niegodziwe, — przykazuje się teraźniejszym rozpo
rządzeniem burmistrzowi i Urzędowi całemu, aby 
takich surowo sądzili a takich, którzyby raz osądze
ni żadnej poprawy nie uczynili i takie niezgody 
wszczynałi, — tak odsądzać od cechów i z miaste
czka nakazujemy (władza sądzenia przeszła na bur
mistrza), 8) że mieszkankowie zaroślów dworskich i 
miejskich gruntów dla swego pożytku podejmują się 
dobywać (czyli zapewne karczują i doprawiają zie
mię), — pozwala im się wolności do 7-miu lat, że z 
tego co dobędą, przez ten czas żadnej daniny płacić 
nie mają, Po wyjściu zaś lat 7-miu zgodzić się z 
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Dworem powinni: albo na czynszowanie z tych ról, 
albo na zagonowe, albo na trzeciznę, — co się na 
ten czas do dyspozycji Dworowi zostawia.

Działo się w Sąpólnie, dnia 5 lipca 1752 roku. 
Podpisani: x. D. Tomicki

x. Aleks. Ożarowski 
deputowani przez Kapitułę Gnieźnieńską.

X, Aleksander Gembarth K.G. Regent fundi Sąpolno.



VIII.
Streszczenie dokumentu: „Inwentarz miasteczka 

Sąmpolna na gruncie spisany w wigilję św. Jana 
Chrzciciela w roku 1757."

W folwarku pańskim mieszkają Państwo Mie
rzejewscy. Dom mieszkalny słomą kryty; owczarnia, 
karczma jest, — obydwie w dobrym stanie,

Ogrody dworskie są następujące:
1) ogród za owczarnią i stodołą starą—zasiany;

a) warzywem
b) kapustą
c) jarmużem
d) ogórkami

25 zagonów,
11

5
1 zagon;

2) ogród mały między stodołami z różnymi wa
rzywami -— — 6 zagonów,

3) ogród za stodołą nową z łąką (z łąki bywa 
siana 6 wozów) rzepakiem, prosem i konopiami — 
(tu ilość zagonów nie jest podana. — dop. aut.)

Pola dworskie są następujące:
1) pole z żytem . , , , 324 zagony
2) „ z pszenicą , , , 10 zagonów
3) „ z jęczmieniem . . 53 składy
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4) „ z owsem .... 100 składów
5) „ z grochem ... 36 składów
6) „ z jarką .... 10 składów

7) it z prosem . . , , 19 zagonów
8) „ z rzepakiem 21 składów

Razem pola — 373 zagony i 220~składów” 
w miasteczku takich mieszczan, co mają rolę, 

(a zapewne i domy — dop.) jest 22; takich zaś mie
szczan, co mają same domy, jest tylko 11. Miesz- 
czankowie role mają swoje według praw swoich. Do-

kumenta przygraniczne przy mieszczanach znajdują się. 
Wójtowska rola sprzedana. Rola przy drodze ku 
Łyskowi karczmarską przed laty bywała, zasiana jest 
teraz przez mieszkańców jęczmieniem, ale także i 
pańskim ziarnem pan Mierzejewski zasiał. Jezioro 
ku Sycewu za św. Hieronimem należy do Sąmpolna 
według dawnynh inwentarzów.

Obowiązki i ciężary miaszczan.
Mieszczanie posiadający rolę obowiązani są:

1) trzy razy do roku orać po zagonow 12
2) kosą dzień robić jeden,
3) żąć dwa dni ( sierpem),
4) gnój wozić jeden dzień,
5) czynszu płacą po trzy zł. 18 gr. 

Mieszczanie posiadający tylko domki t. zw.
„domkowi" robią:

1) we żniwa dwa dni,
2) grabią dwa dni,
3) do nakładania gnoju mają iść,
4) z domków płacą po 14 groszy.
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Kto pali gorzałkę garncami ma płacić na św. 
Marcina zł. 8. Piwo, kto robić będzie w pańskim 
browarze, to od 12 beczek ma dać 8 zł. z kotło
wym; kto zaś piwo robi w miejskim browarze, ma 
dać Dworowi zł. 6.

Rekomenduje się panu dzierżawcy, aby ci, któ
rzy w miasteczku mają swoje kramy, tedy powinni 
się ugodzić od kramu i towaru z Dworem, aby go
rzałki i piwo gdzie indziej nie brać i nie pić, ani też 
niższym targiem niźli jest we Dworze spuszczać. 
Tego, aby pan dzierżawca dojrzał, obligatur i na to 
się podpisuje.

Podpisy;



IX
Streszczenie dokumentu: „Rewizja miasteczka 

Sąpólna, dokonana przez x. Józefa Ryczy wolskiego, 
kanonika gnieźnieńskiego, 24 kwietnia 1779 roku.

Czytamy tam, że Sąpolno należy do funduszu 
Kanonii Metropolii Gnieźnieńskiej, Zarządcą zaś i 
panem dożywotnim tego miateczka obecnie jest 
X. Józef Glaubicz Rokoszowski, kanonik Metropolii 
Gnieźnieńskiej i Katedry Poznańskiej,

Miasteczko to Państwo Andrzej i Teresa Paje- 
wscy kontraktem emphyteutycznym (w dzierżawie) 
trzymają i obowiązani byli kościół parafialny nowy 
wybudować, którego opis jest następujący: wybudo
wany jest z drzewa sosnowego, wejście jest od po
łudnia, sufit w kościele jest okrągławy, dach jest 
gontami kryty -i temu podobne objaśnienia, według 
mego zdania, nie mające ważniejszego znaczenia.

Jest tez nowo wystawiony dwór przez Państwa 
1 ajewskich, do którego wchodząc jest na czterech 
słupach altana z sufitem i podłogą, w sieni są dwa 
kominy, Stodół i obor jeszcze nie ma, obiecują P, 
Pajewscy jeszcze w tym roku pobudować. Dalej są 
wyliczone posiadłości obywateli miasteczka Sąpólna,
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Zaznaczone jest równ/eż, ile kto ma ziemi i gdzie 
się ona znajduje. W streszczeniu obecnym pominę 
objaśnienia co do ziemi, a przytoczą tylko nazwiska 
wymienionych tam mieszczan. Są One następujące:
1) Andrzej Kochanowicz, 2) Grzegorz Rogowski, 3) 
Stanisław Dybikot, 4) Szczucki, 5) Mateusz Dzików" 
ski, 6) Tomasz Niespodziański, 7) Franciszek Szy- 
mankiewicz, 8) Kazimierz Nurek, 9) Tomasz Nurek, 
10) Władysław Kiciński, 11) Maciej Jabłoński, 12) 
Wojciech Pękociński, 13) Antoni Pękociński, 14) Zu
zanna Kumernacka, 15) Jan Drzewiecki, 16) Jakub 
Nurek, 17) Szymon Borzymiński, 18) Franciszek 
Mielczyński, 19) Jan Jakub Różyccy, 20) Franciszek 
Kochanowicz, 21) Jakub Słodkiewicz, 22) Maciej 
Klękawa, burmistrz, 23) Wojciech Prostyński, 24) 
Tomasz Porządny, 25) Wojciech Jabłoński, 26) Ma" 
ciej Kochanowicz, 27) Teodor Szadkowski, 28) Wa
wrzyniec Rogowski, 29] Antoniowa Słowna, 30) Jó
zef Kochanowicz, 31) Jakub Nurek.

Prócz powyższych posiadłości jest jeszcze 'sie- 
dem placów pustych,

Szpital znajduje się niedaleko kościoła parafial- 
nego przy moście, ma dwie iżby i sień, W jednej 
izbie mieszka dziad, któiy kościoła pilnuje.

Ogrodów szpitalnych jest trzy, wszystkie ogro
dzone, które to ogrody i plac na Szpital podług tra
dycji powszechnej od miasteczka mają być nadane,

Roli zaś do Szpitala należy trzy działy: 1) jeden 
za Tatrzyńcem w zagonów 30 dobrym stajem, 2) dru
gi w zagonów 8 także pod Tatrzyńcem. 3) trzeci 
pod kaplicą św. Hieronima w małych kawałkach dzie*
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Więciu. przy tym dziale jest łąka po rów dworski 
ciągnąca się.

Powinności miasteczka w roku 1779 były na- 
stępujące: z półwłóczka roli czynszu płaci każdy 18 
groszy, z domów zaś — 14 groszy, Prócz tego każ
dy posiadacz ziemi z półwłóczka roli obowiązany 
jest zaorać na korzyść folwarku duchownego 12 za
gonów trzy razy do roku, to jest na ugór, na ozi
minę i jarzynę.

Obowiązani są też do pracy ręcznej w żniwa 
trzy dni: jeden dzień kosą, a dwa dni sierpem. 
Kto zaś roli nie ma, odrabia w żniwa grabiami 2 
dni, sierpem 1 dzień,



Streszczenie dokumentu:
„Umowa pomfądzy ks. Józefem Giaubicz Rakoszowskim 

a Andrzejem i Teresą Pajewskiml 29 kwietnia 1779 roku“

Ks. Glaubicz Rokoszowski jest regensem czyli 
posiadaczem Sąpólna.

Czytamy w tym akcie, że kontrakt ż Pajew- 
skimi był już poprzednio dwa razy Zawierany przez 
ks. kanonika Korneckiego: pierwszy raz w roku 1765, 
a drugi raz w roku 1768.

Dalej zaś czytamy, że nadaje się Pajewskim 
prawo dzierżawy obecnym aktem aż do roku 1805, 
Powody do tego prawa emphiteutycznego były zaś 
te, iż Pajewscy pobudowali kościół parafialny w Są
pólnie, który już upadł i spustoszał, oraz wystawili 
budynki dworskie, które również już podupadły.

Prawo dzierżawy Pajewskim oddóje się pod na
stępującymi warunkami:

1) „Miasteczko Sąpolno zé wszystkimi grunta
mi, lasami, czynszami, daninami, stawami i t, p. aż 
do roku 1805 inclusive do św. Jana — J. P. Paiew- 
scy i sukcesorowie ich w niewzruszonej mieć będą 
posesji,

X.
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2) ciż Pajewscy płacić, będą Wielmożnemu ks. 
Regensowi, nie zważając na żadne przypadki kra
jowe lub ogień, gradobicie, nieurodzaj, ■— złotych 
polskich 600 (sześćset),

3) obowiązani są wystawić stodoły, obory, 
śpichlerz, owczarnię, browar i „austeryą" wjezdną 
w ciągu sześciu lat od daty niniejszej,

4) długów żadnych ha dobra te zaciągać nie 
będą dla siebie symych; ani placów, gruntów miej
skich nabywać nie będą.

5) robienie piwa i wódki mieszczanom sąmpo- 
lińskim bronione nie będzie, byle czopowe do skar
bu Rzeczpospolitej było płacone,

6) przestrzegać będą Ichmość Pajewscy, aby 
mieszczanie od granicznych sąsiadów długów nie zacią
gali na swoje posesje bez wiadomości Dworu, ani 
żeby swoich posesji nie puszczali w arendę osobli
wie osobom stanu szlacheckiego i takowych miesz
czan karą 20 grzywien i siedzeniem komórki dwóch 
niedziel karać mają (t. j. aresztem dwóch tygodni).

7) po wytrzymaniu 1 a t emphiteutycznych 
(dzierżawy) Ichmość Pajewscy lub ich sukcesorowie 
wszelkie pola, ugory, ogrody zasiane, wszystkie 
budynki w jak najlepszym stanie oddać obowiązani, 
aby oni sami do przedłużenia prawa tego lub dzier
żawy przypuszczeni byli jako najbliżsi, —

Podpisy i pieczęcie.



XI.
Posiadacze i dzierżawcy m. Sompolna.

Na podstawie wyżej omówionych względnie 
streszczonych dokumentów, jak również i na pod
stawie innych dokumentów tu nie wymienionych 
ustaliłem, iż posiadaczami względnie dzierżawcami 
miasta Sompolna były następujące osoby:

Posiadaczami (właścicielami) byli:
w roku 1477 Arcybiskup Gnieźnieński Jakób ze Sien- 

[na,
Jan de Lasco 

(Łaski), 
Uchański, 
Karnkowski, 

wiadomości)

11

11

11

1526

1572
1590

,1

11

11 

(z XVII wieku brak
1711 -— Arcybiskup Gnieźnieński Szembek, 

który w tym roku zamienia się z Kapitułą Gnieź
nieńską na dobra posiadane. Odtąd posiadaczami 
Sąpólna są kanonicy Kapituły Gnieźnieńskiej, mia
nowicie:

w roku 1721 kanonik Raczyński,
Ulicki
Gembarth

11

Ił

1738
1758

11

"

11

11
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w roku 1765 „ Kornecki
„ 1779 " Glaubicz Rokoszowski

Po drugim rozbiorze Polski w roku 1793 mia- 
sto Sompolno wraz z Kujawami dostaje się pod za
bór pruski. W roku 1796 dobra duchowne zostały 
zabrane na skarb Rządu Pruskiego, — o czym jesz
cze będzie mowa poniżej.

Dzierżawcami zaś byli:
w roku 1526 — Lubstowski Bartłomiej,

„ 1590 — Kosiński Mikołaj,
„ 1738 — Kielczyński,
„ 1757 — Mierzejewski,
„ 1758 — Kaczkowski,

w roku zaś 1765 — 1779, — Pajewscy.
Na podstawie wyżej wymienionych dokumen

tów ustaliłem również następujące nazwy gruntów 
podmiejskich miasta Sompolna:

1) Wójtówka — (przy obecnej ulicy Zielonej)
2) Tatrzyniec — (koło Sompolinka)
3) Suszowice — (koło Sompolinka)
4) Gajewiska — ( — ?)
5) Jazy — (obok św, Hieronima)
6) Bielczyzna (— ?)
7) Mielczyżna (— ?)
8) Lasek (— ?)
9j Wierzbow — (koło Łyska)

10) Pastewnik — (przy wójtówce)
11) Poprzeczne błoto (— ?)
12) Podłużne błoto (— ?)
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Powyżej przytoczone wiadomości o Sompolnie 
są oparte na dwutomowych dokumentach, niedawno 
odszukanych i znajdujących się obecnie w kancelarii 
parafii katolickiej w Sompolnie.

Poniżej zaś podaję wiadomości już ogłoszone w 
„Gazecie Kolskiej" w roku 1934, jak o tym zazna
czam we wstępie.



XII.
O parafii i ksściele katolickim w Sompolnie

Według źródła kroniki parafialnej katolickiej w 
Sompolnie parafia tutejsza Sompolno należała daw
niej do diecezji gnieźnieńskiej; dopiero od roku 1815, 
gdy część Kujaw wraz z Sompolnem dostała się pod 
zabór rosyjski, parafia Sompolno została wcielona 
do diecezji kujawsko-kaliskiej (czyli włocławskiej), a 
do dekanatu izbickiego,— i pozostaje tak do obec
nej chwili, W tejże kronice czytamy dalej, że w ro
ku 1836 kościół parafialny był już tak w złym stanie, 
że zachodziła obawa, aby się nie zawalił.

Ze względu więc na grożące niebezpieczeństwo 
kościół fen zamknięto, a w roku 1844 rozebrano, a 
nawet pewne części sprzedano drogą publicznej li
cytacji ną korzyść budowy nowego kościoła. Do bu
dowy nowego kościoła przyczynił się wiele ówcze
sny burmistrz p. Stanislav/ Żarnowiecki. Po wypeł
nieniu formalności rządowych w roku 1845 założone 
zostały fundamenty pod budowę nowego kościoła 
kości zaś wydobyte z głębi ziemi zostały pochowa
ne w jednej mogile w środku nowego dzisiejszego 
kościoła. Budowy tego nowego kościoła za publicz-
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hej licytacji podjął się p. Marcin Krzymuski, dzie
dzic wsi Wierzbie i Antoni Morzycki, dziedzic wsi 
Ruszkowo. Budowa tego kościoła kosztowała 75.000 
złotych polskich. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 
w tym kościele w roku 1847 w miesiącu wrześniu. 
Kościół ten więc w roku obecnym 1936 ma już 89 
lat. W tym zaś czasie, gdy stary kościół został zam
knięty w roku 1836, a nowy jeszcze nie został wy
budowany, ówczesny proboszcz ks. Ignacy Krantz, 
nie mając gdzie odprawiać nabożeństwa, wybudował 
kaplicę drewnianą przy plebanii (to jest tu gdzie 
obecnie stoi szkoła powszechna) i w niej zaczął od
prawiać nabożeństwa parafialne. W pierwszym jed
nak roku kaplica ta spaliła się. Proboszcz wybudo
wał na tym miejscu inną kaplicę murowaną i w tej 
kaplicy odprawiał nabożeństwa, dopóki nowy kościół 
nie został zbudowany. W dwa lata zaś po wybudo
waniu nowego kościoła, to jest w roku 1849 z 28 
na 29 maja spaliła się plebania wraz z zabudowa
niami oraz kaplicą murowaną. Plebania została wy
budowana wkrótce, kaplicy zaś nie odbudowano, 
gdyż już stał nowy kościół. Po 40 latach, to jest w 
roku 1889 została spalona plebania powtórnie, a 
wówczas powzięto myśl wybudowania nowej pleba
nii tuż obok kościoła (to jest obecną plebanię), piać 
pod budowę tej plebanii kupiono od p. Hermana 
Adolfa Karola. W roku 1890 już stanęła nowa ple
bania, ma więc w bieżącym roku — 46 lat.

Kronika kościelna została zaprowadzona od 
roku 1866 przez miejscowego proboszcza Gerwazego 
Smółkowskiego, który kierował tą parafią już od 14
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lat. to jest od roku 1852. Wiadomości powyżej po
dane przez niego w kronice albo sam znał albo też 
zaczerpnął od poprzedniego proboszcza ks. Ignacego 
Krantza, który tu pełnił obowiązki duszpasterza 
przez 40 lat, to jest od roku 1812.

Za ks. Smólkowskiego parafia Sompolno liczyła 
700 dusz komunikujących się.

Do parafii prócz miasta Sompolna należały je
szcze wioski: Lesiska. Wielki Las, Nadjeziorze, Jó
zefowo. Janowo, Wymysłowo, Mniszki i Szczerkowo. 
(Zakrzewek zaś, Teresowo i inne zostały włączone 
do parafii dopiero około 1920 roku.)

Uzupełniając wiadomości o kościele na podsta
wie kroniki parafialnej, należy jeszcze zaznaczyć, że 
czwarty ołtarz naprzeciw ambony nie stanął wtedy, 
kiedy i kościół w roku 1847, ale w kilka lat później, 
t j. w roku 1853 z powodu grasującej cholery. 
Umieszczona w tym ołtarzu figura Pana Jezusa na 
krzyżu jest jedynym zabytkiem dawnego ołtarza w 
starym kościele, którą to figurę z palącej się po 
dwakroć kaplicy obok plebanii uratowano.

Obmurowanie kościoła z cmentarzem ukończo
no w roku 1868 za ks. Smólkowskiego. W filarze 
tego obmurowania, wychodząc z kościoła na ulicę 
Kościelną bramką mniejszą, po lewej stronie w fun
damencie tego filara jest zamurowana butelka, w 
której jest umieszczony opis kościoła w języku ła
cińskim, wykonany przez tegoż ks. Smólkowskiego, 
a v/ polskim zaś języku, wykonany przez Magistrat 
miasta i Dozór Kościoła. Dzwonnica również wów
czas, to jest w roku 1868 była postawiona.
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Cmentarz grzebalny obecny koło Sompolinka 
został założony i poświęcony w roku 1854 przez 
wspomnianego ks. Smółkowskiego. Stary zaś cmen
tarz grzebalny przed rokiem 1854 znajdował się po
między obecnym ewangelickim cmentarzem a koś
ciołem ewangelickim.

Na tym starym cmentarzu zostały złożone zwło
ki poprzedniego ks. proboszcza Ignacego Krantza. W 
roku 1890, to jest w tym czasie, kiedy wybudowano 
obecną plebanię, ów stary cmentarz okopano i poło
żono fundament pod pomnik śp. ks. Ignacego Kran
tza. Pomnika do dziś nie wystawiono, a pamięć o 
starym cmentarzu prawie zaginęła. W tymże roku 
1890 za ks. Bukiewicza postawiono statuę Najświęt
szej Marii Panny na rogu ulicy 11-go Listopada i 
Kościelnej.

W miejscu tym poprzednio była dzwonnica, 
którą przeniesiono na drugą stronę cmentarza. Kosz
towała ta statua 300 rubli rosyjskich. Nowe organy 
sprawiono w roku 1897 za ks. Bludzińskiego. Na o- 
becnym cmentarzu grzebalnym jest mogiła sześciu 
powstańców Polaków, którzy w czasie potyczki z 
Moskalami w roku 1863 polegli pod wsią Ruszkowo 
i są razem w tej mogile pogrzebani. Imiona i naz
wiska ich są następujące: 1) Lucjan Zaborowski, 2) 
Józef Bieżyński, 3) Makowski, 4) Witold Gronkie
wicz, 5) Cieśliński, 6) Orłowski Józef.



XIII. 
O kaplicy Św. Hieronima.

Historia powstania kaplicy św. Hieronima jest 
nieznana. Nie jest wiadomo, kto ją wybudował, kie
dy i dlaczego. Ks. Smółkowski w kronice parafial
nej zaznacza, że przed 50 laty, to jest około 1810 
roku, obok tej kaplicy był bór gęsty i przy tej ka
plicy mieszkał dziadek, nosił on ubiór pustelniczy i 
nazwano go pustelnikiem, stąd i nazwa „pustelnia", 
ale kaplica już przedtem stała i zawsze pod wezwa
niem św. Hieronima. Do kościółka tego należały 
trzy morgi ziemi na użytek kościelnego. Przy kapli
cy tej nie było nigdy oddzielnego księdza, zawsze 
podlegała ona zarządowi miejscowego proboszcza, 
W roku 1867 kaplica ta wewnątrz została zupełnie 
odrestaurowana. Podczas restauracji znaleziono na
pis nad ołtarzem od strony miasta. Były tam wyrż
nięte litery tworzące następujący napis: „X. Stef, 
Kiełczyński. Par. N. D. N. J. Chr. 1732 -- 20 mai", 
Ks. Smółkowski przypuszcza, że napis ten zrobiony 
został podczas naprawy kościółka w wymienionym 
roku. Z tego wynikałoby, że kaplica ta już przynaj
mniej kilkadziesiąt lat przed rokiem 1732 musiała 
być zbudowaną. Prócz odnowienia kościółka wew-
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hątrz w roku 1867, dzięki zapisowi obywatelki Ka
tarzyny Marczewskiej w testamencie 300 złotych w 
następnym roku, to jest 1868 dokonano i reperacji 
na zewnątrz. W roku 1904 za ks, Wiśniewskiego 
zbudowano tam dom murowany dla stróża przy 
kościółku na miejscu starego zmurszałego. Plac, na 
którym ten kościółek św. Hieronima został zbudowa
ny, należał do gruntów proboszczowskich i nosił naz
wę „Ostrówek“.



XIV.
Uposażenie (dochody) księży proboszczów 

w dawniejszych czasach.
Utrzymanie ks. proboszcza parafii Sompolno w 

Czasach przedrozbiorowych, jak również i przez pe
wien czas jeszcze po rozbiorach Polski, stanowi
ły: a) grunta proboszczowskie, b) dziesięciny wytycz
ne i propinacje — następujące:

Grunta proboszczowskie wynosiły około 4 włók 
czyli 120 morgów i ciągnęły się od obecnej szkoły 
powszechnej w stronę „puszczy" i jeziora, prócz te
go do proboszcza należała łąka i pastwisko około 
30 morgów obok jeziora. Ogrodów było trzy: 1) za 
plebanią — owocowy, w którym była sadzawka (o- 
becna przy szkole), 2) naprzeciwko plebanii, — od 
studni aż do pasturni czyli pierwszego domu miej
skiego (obecnego placu przed młynem p. Bednar
skiego) i 3) poza traktem (obecną szosą), — gdzie 
jest kawał łączki rowem okopany.

Dziesięciny zaś były następujące: 1) największa 
dziesięcina była od mieszkańców rolnych z miasta 
Sompolna, została ona w roku 1824 urzędowo za
mieniona na 31 korcy żyta, 2) takąż dziesięcinę po-
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bierał proboszcz z gruntów należących do folw. Som- 
polno, lecz gdy te grunta przeszły na własność ko- 
lonistów niemieckich za Rządu Pruskiego, to dzie
sięcina ta została zamieniona na pieniądze — 20 ru
bli 55 kopiejek czyli 130 złotych polskich, 3) dziesię
cina ze wsi Sompolinka czyli Sompolna Pańskiego 
(świeckiego), — zamieniona została na 12 rubli czy
li 80 złotych polskich, 4) dziesięcina ze wsi Bylewa 
od sześciu gospodarzy, —- zamieniona na 4 ruble i 
50 kopiejek czyli 30 złotych polskich, 5) dochód 
proboszcza z własnej propinacji pod miastem (t. j, 
karczmy); w roku 1850 mieszkańcy miasta Sompol
na nabyli tę propinację od proboszcza i wcielili ją 
do miasta, za to płacili proboszczowi corocznie 300 
złotych czyli 45 rubli, 6) oprócz dziesięciny z pola 
mieszkańcy miasta Sompolna płacili jeszczę daninę 
z domów, mianowicie: każdy właściciel domu — je
den grosz, a komornik (lokator) -- pół grosza (według 
kroniki ówczesny grosz odpowiadał 15 kopiejkom).

Do powyższej dziesięciny z domów obowiązani 
byli także protestanci i żydzi. Takie było uposażenie 
ks. proboszcza w Sompolnie do roku 1865. W tym 
roku bowiem Rząd rosyjski wydał ukaz, na mocy 
którego grunta proboszczowskie i wszelkie fundusze 
wyjąwszy dziesięciny, zostały zabrane na rzecz skar
bu Państwa rosyjskiego, a proboszczom wyznaczono 
pensję 400 rubli rocznie. Do tej pensji zostawiono 
6 mórg ogrodu oraz zabudowania plebańskie, Do 
kaplicy zaś św. Hieronima pozostawiono _3 morgi, 
Zabrana ziemia proboszczowska przez Moskali zo
stała sprzedana drogą licytacji katolikowi Canderowi, 
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od niego zaś nabył żyd Gąbiński, a ten około roku 
1873 rozsprzedał ją: p, Cywińskiemu — 64 morgi, 
p. Kausowi — 44 morgi i innym drobniejsze działki 
(według p. Cywińskiego Augusta).

Co zaś do dziesięcin, to chociaż Rząd rosyjski 
ich nie odebrał, to jednak odmówił egzekucji tych 
dziesięcin, wyjaśniając, że jako obowiązek duchowny 
przez świecką egzekucję ściągany być nie może. 
Mieszkańcy Sompolna usłyszawszy takie wyjaśnienie 
Rządu rosyjskiego zaprzestali płacić dziesięciny, — 
najpierw żydzi i protestanci, a za nimi poszli kato
licy. W ten sposób w Sompolnie zniknęła dziesięci
na składana proboszczowa



ks. Ignacy 
cmentarzu

XV.
Księża Proboszczowie w Sompolnie od

Proboszczami w Sompolnie byli:
1) od roku 1812 do roku 1852 — 1

Krantz. Pogrzebany jest on na starym i 
obok kościoła ewangelickiego;

2) ks. Gerwazy Smółkowski od roku 
Jako dowód pamięci tego kapłana

1852 do 
roku 1870. Jako dowód pamięci tego kapłana zo
stała wmurowana tablica marmurowa w kościele po 
stronie ambony z odpowiednim napisem za staraniem 
miejscowego lekarza Fr. Gluzińskiego;

3) ks. Sędzierski Józef od roku 1871 do 1882;
4) ks. Puchalski Rafał od roku 1882 do 1885;
5) ks, Emil hr. Dombski od roku 1885 do 1889. 

Po wyjściu tego księdza parafia przez dziewięć mie
sięcy nie miała proboszcza i w tym czasie została 
spalona plebania;

6) ks. Prosper Bukiewicz od roku 1889 do 
1894. Zajął się odbudową nowej obecnej plebanii, 
sam zaś mieszkał początkowo w domu p. Jana Ku- 
klenroich, felczera przy ul. Kolskiej (obecny dom p. 
Koteckiego Władysława przy ul. Kaliskiej), a następ
nie mieszkał przy ul. Warszawskiej w domu p. Ka
zimierza Drzewieckiego, tutejszego wójta (obecny 
dom p. Janickiego F.);

7) ks. Antoni Bludziński od roku 1895 do
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1900. Za tego księdza zostały sprawione organy do 
kościoła w roku 1897, oraz w tymże roku została 
założona Straż Ogniowa za staraniem owego ks. Blu- 
dzińskiego. Założenie Straży poprzedziły liczne wy
padki pożarów w Sompolnie;

8) ks. E. Wiśniewski od roku 1900 do 1904 
Za tego księdza kupiono trzy dzwony akordowe w 
roku 1902, kosztowały one 1270 rubli (dwa z tych 
dzwonów zostały skonfiskowane przez Niemców w 
czasie wojny);

9) ks. Edward Łukasiewicz od roku 1904 do 
1913. Zmarł on nagle na rękach pana doktora Her- 
tyka Wacława. Za tego księdza został pomalowany 
kościół w roku 1909, a w roku 1906 za tegoż księ
dza została założona Macierz Szkolna oraz ochronka,

10) ks. Łaski od roku 1913 do 1920. Z ini
cjatywy tego księdza powstało Stowarzyszenie Spół
dzielni „Społem" w roku 1914 (poświęcenie — 15 
maja). W roku 1918 Niemcy zarekwirowali dwa 
dzwony oraz największe piszczałki cynkowe, frontowe 
z organów kościelnych.

11) ks. Dr. Jan Nowicki od roku 1920 do 
1922. Wyrudował on drzewa owocowe na plebań
skim gruncie (gdzie obecnie stoi szkoła powszechna).

12) ks. Ast od roku 1922 do 1926. Ze skład
kowych pieniędzy dokupiono drugi dzwon.

13) ks. Grabowski Mateusz od roku 1926 do 
1932. Za tego księdza proboszcza został nabyty 
trzeci dzwon do kościoła.

14) Po księdzu Grabowskim do obecnej chwili 
jest proboszczem ks. kanonik Nieznański Kazimierz.



XVI.
O kolonizacji niemieckiej w Sompolnie.

Po drugim rozbiorze Polski w roku 1793 Som
polno wraz z całymi Kujawami zagarnęli Prusacy. 
Po ostatnim zaś rozbiorze Polski został wydany uni
wersał przez króla pruskiego 28 lipca 1796 roku, 
na mocy którego wszystkie dobra duchowne, a rów
nież miasto Sompolno i folwark zostały zabrane na 
skarb Rządu Pruskiego. Grunta folwarku duchowne
go zostały przeznaczone przez Rząd na kolonizację 
niemiecką. Zostali więc sprowadzeni Niemcy prze
ważnie z zachodnio-południowych Niemiec, a Rząd 
Pruski pobudował im domy mieszkalne oraz zabudo
wania gospodarcze, zwolnił ich na 6 lat od wszel
kich podatków i innych powinności, kolonistę i jego 
synów uwolnił od służby wojskowej, oraz wydzielił 
każdemu pewną część ziemi z dotychczasowego fol
warku duchownego w Sompolnie. W roku 1804 już 
były założonę następujące kolonje niemieckie- 1| obok 
Bronisławy, 2) przy ul. Piotrkowskiej (zacząwszy już 
od budynku, który jest dzisiaj własnością p. Uciń- 
skiej w stronę Piotrkowa), 3) przy ulicy Warszaw
skiej poza p. Fryszkowskim, 4) przy ulicy 11-go Li
stopada.
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Część z tego gruntu folwarcznego została wy
dzielona dla przyszłego pastora parafii ewangelickiej. 
Ziemia ta została nazwana „Predigerland" i wynosi
ła 41 morgów (obecnie ziemia ta jest w posiadaniu 
p. Jankego L. poza szkołą niemiecką).

Prócz wyżej wymienionych kolonii były jesz
cze kolonie założone wcześniej przez właścicieli ma
jątku Sompolinek na gruntach tegoż majątku. Kolo
niami tymi były: Józefowo, Janowo, Wymysłowo, 
Mniszki. Jeszcze w roku 1866 za księdza Smólkow- 
skiego w tych koloniach mieszkali prawie sami pro
testanci.



XVlI.
O parafii ewangelickiej.

Założone kolonie niemieckie należały początko- 
Wo do parafii ewangelickiej we Władysławowie — 
do roku 1809, później zaś do roku 1812 należały do 
Babiaka. Około roku 1830 czyniono starania, aby 
utworzyć własną parafię, plac pod budowę kościoła 
kupiono w roku 1829. Można przyjąć, że w roku 
1833 już została założona parafia ewangelicka w Som- 
polnie, gdyż w tym roku ewangelicy tutejsi uzyskali 
Zezwolenie od Rady Administracyjnej na utworzenie 
tejże. Akta jednak wszelkie stanu cywilnego, t. j, 
chrztu, ślubu, śmierci, — zaczęto 3pisywać dopiero 
od roku 1840.

Budowa kościoła ewangelickiego ciągnęła się 
dosyć długo. W roku 1827 zamiary Zostały dopro-

 
jektem budowy kościoła, W roku 1828 już był plan 
tej budowy. W roku 1830 zawarto kontrakt z dzie- 
dzicem z Połajewa, p. Ignacem Rudnickim, który 
podjął się budowy tego kościoła. W roku 1849 w 
dniu 30 listopada nastąpiły oględziny rlowowybudo- 
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wanego kościoła i przyjęcie tej budowy przez bu
downiczego. Poświęcenie zaś tego kościoła odbyło 
się w dniu 39 maja 1861 roku.

Plebania dla pastora została ukończona wcze
śniej, bo w roku 1846. W tymże roku 1846 otrzyma
ła parafia własnego pastora Kruschwitza z Babiaka. 
Po nim w roku 1849 przybył pastor Selig.

Z ziemi wyznaczonej przez Rząd Pruski z daw
niejszego folwarku Sompolna dla pastora t. zw. „Pre- 
digerlandu" żaden pastor nie korzystał, gdyż po 
pewnym czasie po wydzieleniu tej ziemi parafianie 
ewangeliccy w Sompolnie wypuścili tę ziemię w 
wieczną dzierżawę, na t. zw. 99 lat. Z dochodów tej 
ziemi zebrano spory fundusz na budowę kościoła. 
Parafianie później chcieli tę ziemię odebrać, proce
sowali się o nią, ale zaskoczył ich ukaz carski o 
uwłaszczeniu włościan w roku 1864 (zniesienie pań
szczyzny), mocą którego to ukazu, kto zajmował zie
mię i obsiewał ją, stawał się jej właścicielem. Od te
go czasu parafia ewangelicka straciła te ziemię „Pre- 
digerlandu", która przeszła w prywatne ręce.

Parafia ewangelicka w Sompolnie liczyła w 
1866 roku — 4.954 dusz, a obecnie liczy około 
7.000 dusz.



XVIII.
Sompolno za Księstwa Warszawskiego.

Po wybuchu wojny francusko-pruskiej w roku 
1806 wojska francuskie zajęły całe Prusy, a gen. 
Dąbrowski zajął Poznań i Kujawy, a więc i Sompol
no. Po zawarciu zaś traktatu Napoleona z Prusami 
i Rosją w Tylży 12 lipca 1807 roku utworzone zo
stało Księstwo Warszawskie, w skład którego we
szła i prowincja kujawska w dawnych granicach, a 
także i Sompolno, Ziemia Kujawska za Księstwa 
Warszawskiego tworzyła tylko jeden departament t. 
zw. bydgoski. Władza nad całym departamentem 
spoczywała w rękach tak zw. Prefekta. W roku 1812 
podczas wyprawy na Moskwę całe Kujawy a rów
nież i Sompolno ucierpiało z powodu licznych prze
marszów wojsk napoleońskich. Po upadku zaś Księ 
stwa Warszawskiego i po Kongresie Wiedeńskim w 
roku 1815 część Kujaw dostała się pod zabór pru
ski, część zaś pod rosyjski. Sompolno znalazło się 
pod zaborem rosyjskim.



XIX.
Sompolno pod zaborem rosyjskim 

ed roku 1815*
Z ziemi Kujawskiej pod zaborem rosyjskim zo- 

stał utworzony w roku 1815 powiat brzesko-kujaw- 
ski, a później nazwany wprost kujawski. Od roku 
Zaś 1848 ten sam powiat otrzymał nazwę włocławski, 
gdyż siedziba naczelnika powiatu została przeniesio- 
na do Włocławka. W roku 1867 wskutek nowej or
ganizacji kraju powiat włocławski został podzielony 
na dwa powiaty: włocławski i radziejowski. Wów
czas Sompolno zostało oderwane wraz z kilku in
nymi miastami od Kujaw (t j, wymienionych powia
tów kujawskich) i przyłączone do powiatu kolskiego. 
Do tych miast oderwanych prócz Sompolna należały: 
Izbica, Brdów, Babiak, oraz wsi i folwarków w ogól
nej liczbie 88. Wówczas też (t.j. w roku 1867) mia- 
sto Sompolno i wyżej wymienione miasta zostały 
zamienione na ośady, którymi pozośtają do obecnej

Chwili.
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Co do Sompolna, — to wykonanie tego zarzą
dzenia weszło dopiero w życie w grudniu 1870 ro
ku, — to jest od tego miesiąca i roku Sompolno za
przestano nazywać miastem, a zaczęto tytułować 
osadą (ustaliłem na podstawie aktów szkoły ewange
lickiej w Sompolnie oraz aktów kościelnych parafii 
katolickiej).



XX.
O ostatnich burmistrzach miasta I pierwszych 

wójtach osady Sompolno.
Najzasłużeńszym burmistrzem, rządzącym mia- 

stem Sompolno około roku 1840, był Stanisław Żar
nowiecki. Nie tylko przyczynił się on do wybudowa
nia obecnego kościoła ale głównie za jego staraniem 
zostało miasto zabrukowane. Zarządził on mianowi
cie, żeby każdy przyjeżdżający do miasta na targ 
czy jarmark przywiózł ze sobą po 2 albo 3 kamie
nie, inaczej zmuszony był zapłacić kilka groszy. 
Gdy w ten sposób została zebrana dostateczna ilość 
kamieni, przystąpiono do brukowania rynku i ulic, 
częściowo dokonano tego drogą szarwarku. Osta
tnim burmistrzem Sompolna był tatar krymski Mu
rza Murzicz (znajomy i przyjaciel Państwa Hauptma- 
nów), następcą jego i pierwszym wójtem został pan 
Chruszczewski. Po nim zaś objął obowiązki wójta 
pan Drzewiecki, były nauczyciel szkoły powszechnej 
w Sompolnie. Syn tego pana wójta Drzewieckiego, 
pan Włodzimierz, jest obecnie Wizytatorem w na
szym okręgu szkolnym w Kuratorium Warszawskim.



XXI.
Przemysł w mieście Sompolnie w czasach 

porozbiorowych.
w czasie rozbiorów Polski miasto Sompolno 

było dość handlowe i przemysłowe, posiadało urząd 
celny oraz sławną garbarnię około roku 1779. Cło 
dzierżawił starozakonny Naftal (prawdopodobnie Na- 
ftal Rozental). Garbarnia zaś przetrwała mniej wię
cej do roku 1880, znajdowała się przy ulicy Piotr
kowskiej. Na początku 19 stulecia znajdowała się w 
mieście kotlarnia (tu, gdzie obecnie szkoła niemie
cka), w którym to zakładzie wyrabiano przeważnie 
kotły miedziane dla gorzelni, przestała ona istnieć 
około roku 1885, gdy zaczęto używać w gorzelniach 
zamiast miedzianych — kotły żelazne emaliowane, 
Współwłaścicielka tej kotłami jeszcze żyje obecnie, 
mieszka przy ulicy 11 Listopada — P. Winklerowa, 
W tym samym czasie, gdy była czynna w Sompol
nie kotlarnia, funkcjonował i browar wraz z desty- 
larnią spirytusu przy ulicy Warszawskiej (obecnej 
Gen. Br. Pierackiego). Pozostałością tego browaru 
jest wysoki komin. Browar ten upadł około roku 
1896 po zaprowadzeniu monopolu przez Rząd rosyj-
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ski, gdyż samego browaru bez destylarni nie opła
ciło się pędzić.

W kronice kościelnej ksiądz Blud/iński wspo
mina, iż gdy przybył do Sompolna w roku 1894, to 
było w tym mieście 15 szynków, po wprowadzeniu 
zaś monopolu około roku 1897, pozostały tylko 3 
szynki. Na podstawie zaś planu miasta z roku 1822, 
znajdującego się w Urzędzie Gminnym w Sompolnie 
i objaśnień do tego planu, znajdujących się u p. 
Bekiera Felicjana, naliczyłem gorzelni 7 w mieście 
(naturalnie,—nie były to takie gorzelnie, jakie są dzi
siaj, gdyż maszyny parowe nie były jeszcze w uży
ciu), mianowicie: 1) przy ulicy Warszawskiej za da
wniejszym budynkiem szkoły powszechnej, 2) przy 
tejże ulicy dalej, mniej więcej gdzie piekarnia p. Fi
szera, 3) po drugiej stronie ulicy Warszawskiej na
przeciw p. Fiszera, 4) przy ulicy Kaliskiej naprze
ciw elektrowni obecnej, 5) za szpitalikiem przy uli
cy Kościelnej, 6) przy ulicy 11 Listopada, gdzie by
ła dawniej szkoła u p. Sarnocińskiego przy moście, 
7) przy tejże ulicy 11 Listopada mniej więcej trzeci 
dom od kościoła ewangelickiego w stronę zachodnią.

Według wiadomości podanych przez p. Rolewi- 
cza Mikołaja, — na rogatkach miasta stali celnicy 
uważając, by ktoś nie przemycał do miasta wódki. 
Gdy przyłapali takiego osobnika, to wódkę konfisko
wali. Przemycano zaś wódkę dlatego, że ta w mie
ście była droższa o jeden grosz niż poza miastem, 
np. w Łysku. W karczmach sompolińskich były spe
cjalne kieliszki dla czyścicieli (rakarzy) i kominiarzy, 
mianowicie: dla czyścicieli — czerwone, a dla korni' 
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niarzy — zielone. Prócz wymienionych nikt więcej 
z tych kieliszków nie pił. Dla pozostałej ludności 
mieszczańskiej i włościańskiej były kieliszki przezro
czyste. Poza Sompolnem ważniejsze karczmy w po
bliżu były następujące; w Szczerkowie, na Łysku, 
w Ttresewie i w Lubstowie na „Młynku".



Wiadomości na podstawie planu miasta z r. 1322.
Według planu miasta Sompolna z roku 1822, 

znajdującego się w Urzędzie Gminnym, oraz objaś
nień do tego planu, znajdujących się u p. Bekiera 
Felicjana, można podkreślić następujące dane, godne 
uwagi: 1) kościół katolicki jest umieszczony na tym 
samym miejscu, gdzie i obecnie stoi, 2) kościoła e- 
wangelickiego jeszcze wówczas nie było, 3) cmentarz 
ewangelicki jest już zaznaczony na obecnym miejscu; 
plac, na którym jest położony ten cmentarz, należał 
do gruntów t.zw. „Karczmy Rządowej" miasta Som
polna, 4) ulica Piotrkowska jest nazwana ulicą Ży
dowską, 5) ulica Kościelna — od kościoła do ulicy 
Piotrkowskiej jest nazwaną ulicą Objazdową, a po
została część — tak samo ulicą Kościelną, 6) ulica 
11 Listopada jest nazwana ulicą Poznańską, ale tyl
ko do zakrętu tej ulicy w stronę północno-zachodnią, 
dalsza część tej ulicy od zakrętu jest nazwana No
wym Miastem; 7) ulica Blankowa nazywa się Blan- 
kowską, 8) ulica Pocztowa nazyw'a się ulicą Prze
chodnią, 9) strumień koło elektrowni obecnej nazy

XXII.
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wa się „Ubiedzie", 10) na rynku są również zazna
czone istniejące do dziś dwie studnie, 11) ulica Sto
dolna jest dopiero w planie zaprojektowana, 12) tar
gowisko świńskie znajduje się tam, gdzie obecnie 
jest Plac Sienkiewicza, 13) bóżnica żydowska jest 
również zaznaczona w tym miejscu, gdzie i obecnie 
się znajduje, a przy bóżnicy jest dom dla rabina, 
14) przy ulicy Toruńskiej, mniej więcej gdzie dzisiaj 
stoi dom pp. Ziółkowskich, jest zaznaczony jakiś 
spichlerz.



XXIII.
Streszczenie dokumentu cechu szewskiego.

Obecny cech szewski ma w swym posiadaniu 
stary dokument, mianowicie odpis przepisów dawne
go cechu szewskiego; dokonany jest ten odpis 20 
marca 1791 roku, potwierdzony zaś przez ówczes
nego burmistrza Jana Grochowskiego, wójta Grze
gorza Rogowskiego i radnych: Franciszka Kochano
wicza, Kazimierza Nurkiewicza, Franciszka Szyman
kiewicza, oraz księdza Józefa Glaubicz Rokoszow- 
skiego, regensa czyli posiadacza miasta Sompolna.

Z dokumentu owego wynika, że przepisy te 
cechowe już zostały wydane za króla Władysława 
IV. (pomiędzy rokiem 1632 a 1648), gdyż król ten 
zatwierdził te przepisy.

Ważniejsze przepisy zawarte w tym dokumen
cie są następujące: Art. 12 „Każdy garbarz miesz
kający w mieście i na przedmieściu do tego cechu 
szewckiego należeć powinien i cech opłacać, a kto- 
by tego uczynić nie chciał, karany być powinien,— 
pół kamienia wosku, a gdy po tej karze słuchać nie 
będzie, wolno mu jest starszym robotę zakazać”. 
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Art 13 „Ażeby nikt nie odważył się szewctwa U- 
prawiać nie tylko w mieście, ale i na przedmieściu 
o milę drogi około miasta naszego, jeżeli nie ma poz
wolenia od cechu. Art. 14 „Każdy magister przy
chodzący na jarmark z robotą do miasta powinien 
się meldować starszym cechu tutejszego i okazać 
swoją robotę czy ma dobrą, ażeby ludzi nie oszukał, 
robotę tę starsi powinni zobaczyć, a gdyby się o- 
kazało, że jest zła robota, mają prawo starsi skon
fiskować, aby więcej z taką robotą nie przyjeżdżał, 
Art. 15. „Żaden z szewców nie powinien być na 
jarmarku, który by magistrem jeszcze nie był. Art. 
16 „Ponieważ podobnie z garbarzami staramy się o 
sposób do życia, przeto życzymy sobie, aby garbarze 
przed magistratem skór bydlęcych nie wykupywali 
przed szewcami, gdyż szewcy mają zwyczaj sami so- 
bie skóry garbować. Art. 48 „Aby żaden przeku
pień obcy nie ważył się skór kupować na rynku od 
rzeźników w Sompolnie. Art. 18 „Uchwalamy, aby 
dwóch młodszych co rok służbę kościelną i cecho
wą wypełniali, a gdyby zaś obowiązku tego który 
nie wypełnił, — pół funta wosku dać powinien, 
również gdyby brackich kluczy do starszych z ma
gistratu nie odniósł, — podobnej podlega karze. 
Art. 19. „Nie powinien także nikt z nas dłużej 
robić jak do północy na niedzielę lub święto uro
czyste. Art. 43 Uczeń, gdy się zapisuje do cechu, 
powinien najprzód dać tynfa jednego dla starszych i 
„konsolację" dla braci wszystkich, to jest — 
półtorej beczki piwa i półtora funta wosku. 
Art. 43. Każdy magister powinien swego ucznia 
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nauczyć, kiedy rano wstanie: najpierw przeżegnać 
się, potem umyć się, uczesać, a następnie powinien 
uklęknąć w izbie publicznie do pacierza, a po skoń
czonym pacierzu mówić: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus", — i zaraz się zapytać, co będzie 
robił. Art 50. Powinnością jest młodszych braci, aże
by każdego umarłego ciało do kościoła nieśli, kto by 
zaś tego rozkazu zaniedbał albo słuchać starszych 
nie chciał, — powinien dać pół funta wosku bez 
żadnego wybaczenia. Art. 43. Uczeń . na trzy lata 
przyjmowany być powinien, który by się chciał wy
kupić, jednakże rok jeden jeszcze uczyć się powi
nien po wyjściu tego czasu nim zacznie robić na 
czeladnika i trzy grzywny magistrowi swemu za
płacić powinien. Art. 45. Gdyby zaś odszedł uczeń 
bez wiedzy magistra, pomiędzy braci cechowych po
liczony być nie może, nie uczyniwszy zadość ma
gistrowi, a czas ten, przez który robił, za nic po
czytany mu będzie.

To są najważniejsze przepisy godne uwegi, 
według mego zdania, z tego dokumentu szewskiego.



XXIV 
O szkole w Sompolnie.

Najstarszą wzmiankę o szkole w Sompolnie 
mamy z roku 1608 w protokóle wizytacyjnym archi 
diakona Desseveux. Nauczycielem wówczas w Som
polnie był Jakub Sokołowita. (wiadomość tę odno
tował p. Breyer Al. w archiwum gnieźnieńskim ze 
starych dokumentów); gdzie zaś była ta szkoła, jaki 
był jej program, — nie jest wspomniane. Zapewne 
szkoła w Sompolnie była pod opieką księdza pro
boszcza, t.zw. szkoła parafialna.

Dokładniejsze dane o szkole mam dopiero od 
czasu rozbiorów Polski. Historia szkoły katolickiej 
wiąże się z historią szkoły ewangelickiej od roku 
1804. W tym bowiem roku została założona szkoła 
ewangelicka, a Rząd Pruski z gruntu dawniejszego 
folwarku w Sompolnie wydzielił nauczycielowi nie
mieckiemu Wildemu ogród do jego użytku. Szkoła 
od tego roku (w wynajętym budynku) posiadała 
dwa oddziały: jeden dla dzieci ewangelickich, drugi 
— dla dzieci katolickich i nazywała się „Szkoła 
katolicko-ewangelicka". Przed południem uczył nau
czyciel ewangelicki, a po południu — nauczyciel ka-
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tolicki. Katolicki nauczyciel nie miał wówczas za- 
dnej ziemi do użytku. Od roku zaś 1807 do 1837 
Za Księstwa Warszawskiego, a później pod zaborem 
rosyjskim nauczyciela ewangelickiego już nie było, 
a ogród przeszedł na rzecz katolickiego nauczyciela 
{zapewne to obecny plac szkolny przy rzeźni miej
skiej). Dzieci zaś ewangelickie chodziły do szkoły 
katolickiego nauczyciela. W roku 1837 na ewangeli
ckiego nauczyciela został powołany p. Antrof i zno
wu utworzono dwie szkoły w jednym budynku, ale 
teraz nauczyciel katolicki uczył przed południem, a 
ewangelicki po południu. Opiekunem zaś tej szkoły 
był ksiądz katolicki. Już w roku 1843 były starania 
Ze strony ewangelickiej, aby się odłączyć od katoli
ckiej szkoły, ale katolicy się nie zgodzili (zapewne 
ze względu na utrzymanie tej szkoły), dopiero w ro
ku 1852 została szkoła podzielona na katolicką i 
ewangelicką, ale prawne przeprowadzenie tego na
stąpiło w trzy lata później, t, j, w roku 
1855 za pastora Seliga. Odtąd ewangelicka szkoła 
nazywała się: „Niemiecka szkoła", a później Druga 
szkoła powszechna w Sompolnie", W roku 1853 po 
nauczycielu p. Antrofie został powołany na nauczy
ciela p. Hauptman Zygmunt, który był poprzednia 
kantorem (organistą) w Sompolnie od roku 1841, 
Pan Zygmunt Hauptman prowadził szkołę w swoim 
prywatnym własnym domku (obok kościoła katolic
kiego w starej organistówce, obecnie rozwalonej), 
od roku 1891 zaczął uczyć syn—p. Edward Hauptman, 
późniejszy dyrektor Gimnazjum Niemieckiego w 
Sompolnie, już obecnie zlikwidowanego w roku
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1934. Za tego p. Edwarda Hauptmana została szko
ła niemiecka przeniesiona do wynajętego budynku p. 
Winklera. W roku 1898 p. Edward Hauptman po
dziękował za posadę i wyprowadził się ze Sompolna. 
W tymże roku 1898 został zbudowany własny budy
nek szkoły ewangelickiej, a ostatnim nauczycielem 
tej, już obecnie zlikwidowanej szkoły powszechnej 
No 2 w roku 1934, był p, Ferdynand Kufeldt.

Szkoła katolicka mieściła się w wynajętym bu
dynku do roku 1860. Za wynajęty lokal szkolny 
płacono w roku 1854 — rubli 22 i kopiejek 50. W 
roku zaś 1860 obywatele miejscy katoliccy z docho
dów propinacji (karczmy) kupili od p. Kochanowicza 
przy ulicy Warszawskiej dom na szkolę za 800 ru
bli (obecny „Dom Ludowy“). Kronika szkolna wspo
mina o najstarszym nauczycielu katolickim tej szko
ły p. Apfeltowiczu, uczącym tu przeszło 30 lat. Po 
nim był Koralewicz (według p. Hauptmana Edwarda), 
później był Raczkiewicz, Szczygieł, Sojda — do ro
ku 1880, p. Drzewiecki — do roku 1884, p. Pukas 
— do roku 1895, p. Byczkowski -— do roku 1908, 
a następnie p. Wiśniewski Stanisław—do roku 1923.

W roku 1902 ogół mieszkańców płacił za szko
łę 426 rubli 20 kopiejek. Rząd rosyjski dokładał 62 
ruble 49 kopiejek. Nauczycielowi rocznej pensji z 
tego przypadało 200 rubli i 160 rubli różnych dodat
ków szkolnych. Pensję nauczyciel otrzymywał od 
wójta, dopiero w roku 1919 po odzyskaniu Niepod
ległości nauczycielstwo zaczęło otrzymywać pensję 
ze Skarbu Państwa.

Za staraniem p. Wiśniewskiego szkoła została
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rozwinięta z jednoklasowej na siedmioklasową, mia- 
nowicie w kwietniu 1918 roku zostaje otworzony 
drugi oddział dzieci, a nauczycielem zaś drugim jest 
p. Krakus Tadeusz. Od września 1918 roku zostaje 
utworzony trzeci oddział dzieci, a nauczycielem 
trzecim jest p. Stefan Napiórkowski. Od l-go wrześ
nia 1919 roku powstaje czwarty komplet dzieci a 
nową nauczycielką jest p. Hermina Filipowiczówna, 
zaś na miejsce p. Napiórkowskiego przychodzi p. 
Sabina Promisowa (obecna nauczycielka p. Klesz- 
czewska z drugiego męża). W roku 1920 Jest już 
pełna 7-mio klasowa szkoła, liczy 9 oddziałów, a 
nauczycieli jest 8-miu, mianowicie: p. Wiśniewski St., 
p. Filipowiczówna H., p- Promisowa S., p. Tatomi 
równa W., p. Wiśniewska W., p. Sikorska M„ p. Sko- 
nieczna A. i p. Woltersdorfówna AL

Pan Wiśniewski Stanisław jako kierownik szko
ły ustępuje z Sompolna w roku 192o, a na jego 
miejsce został mianowany kierownikiem szkoły p. 
Grabski Władysław. W czasie kierownictwa p. 
Grabskiego została zaczęta i była prowadzona budo
wa nowej szkoły powszechnej, gmach stanął pod da
chem, lecz nie został jeszcze wewnątrz wykończony; 
dopiero po wyjściu p. Grabskiego (od września 1931 
roku) dzięki staraniom nowego kierownika p. Łuka- 
siaka Józefa i Opieki Szkolnej, a szczególnie Głów
nego Opiekuna p. Fryszkowskiego Marcina, została 
wykończona w krótkim czasie połowa budynku 
szkolnego, t. j. 10 sal szkolnych, i już w listopadzie 
1931 roku zostały dzieci wprowadzone do nowego 
gmachu szkolnego. W roku zaś szkolnym 1934 35,
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mianowicie od stycznia 1935 roku została szkoła ta 
podzielona na dwie szkoły. Kierownikiem szkoły 
Na 1. pozostał nadal p. Łukasiak Józef, 
a kierownikiem szkoły Na 2. został mianowany 
p. Kubetius Mieczysław. Szkoła zaś ewangelicka, 
która do tego czasu nazywała się Na 2., została zli
kwidowana od września 1934 roku.



XXV.
Gimnazjum niemieckie.

Gimnazjum niemieckie zostało założone w ro
ku 1917 dla upamiętnienia 400-letniej rocznicy ru
chu religijno-reformatorskiego Lutra. Początkowo by
ły utworzone tylko dwie klasy, a później gimnazjum 
posiadało sześć klas i nosiło nazwę „Sześcioklasowe 
Koedukacyjne Gimnazjum Niemieckie im. Kaszube- 
go". W roku zaś 1934 zostało zlikwidowane, a w 
tym samym budynku otworzono: „Prywatną Nie
miecką Szkołę Powszechną w Sompolnie". Kierowni
kiem tej szkoły jest obecnie poprzedni profesor gim
nazjum p. Albert Breyer.



XXVI.
O sądzie w Sompolnie pod zatorem rosyjskim.

W Sompolnie jak i we wszystkich gminach i osa- 
dach około roku 1870 został zaprowadzony t. zw. 
Sąd Gminny. Sędziowie gminni bv!i przeważnie obie- 
tani przez ogół, nie musieli być koniecznie zawodo- 
wymi sędziami, dlatego też+ sędziami gminnymi byli 
prawie zawsze Polacy. Natomiast w Sądach miej
skich t. zw. „mirowych sudach" sędziowie byli wy1 
łącznie zawodowymi sędziami i przeważnie Rosjanie,

Sąd w Sompolnie mieścił Się w wynajętym bu- 
dynku, a mianowicie: w domu p. Majeranca w Ryn- 
ku, 2) w domu p. Gilerta, 3) w domu p. Kominków- 
skiego przy ul. Kaliskiej obok obecnego składu ap
tecznego, 4) a ostatnio podczas wojny w domu p, 
Lidkego przy ulicy Piotrkowskiej i w domu p, Ko*' 
teckiego przy ul. Kaliskiej,

Do Sadu Gminnego w Sompolnie należały gmi- 
ny: Sompolno i Piotrkowice. Sędziami byli: p, Wa- 
lewski, właściciel majątku Mostki, — do roku 1884,
2) p, Bogusławski, zawodowy sędzia, do foku 1895,
3) p. Zieliński, rolnik z Lubstowa, do foku 1902, 4) 
p. Mierzyński Bolesław, właściciel majątku Piotrko-
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Wice,—do roku 1909, 5) p, Przegaliński Jan—do ro
ku 1911, 6) p. Bloch — do wojny światowej, 1914 
roku. Podczas zaś wojny światowej okupacyjne wła
dze niemieckie zamianowały sędzią p. Lidkego. A 
po zniesieniu okupacji ż dniem 1-go maja 1919 roku 
pierwszym polskim sędzią zawodowym był p. Mie- 
miec Franciszek, obecny rejent w Sompolnie. Z bra- 
ku jednak odpowiedniego pomieszczenia władze są
dowe w listopadzie 1919 roku zarządziły tymczaso
wo przeniesienie sądu ze Sompolna do Ślesina, lecz 
później z powodu dyzlokacji sądów wszystkie poza- 
powiatowe sądy zostały włączone do sądów powia
towych, obecnie grodzkich. Sompolno zaś zostało 
przyłączone do sądu w Kole, jako do swego miasta 
powiatowego.



XXVll.
Rejentura w Sompolnie.

Rejentura w Sompolnie istnieje od roku 1869, 
Stanowisko rejenta zajmowali kolejno!

1) Józef Skibicki,
2) Fortunat Łącki,
3) Felicjan Szymański,
4) Stanisław Pękosławski,
5) Mieczysław Pękosławskii
6) Józef Grabiński
7) Leon Janowski
8) Eugeniusz Świtalski
9) Czesław Głoszkowski

10) Zygmunt Kulesza
11) Aleksander Świątkowski

Obecnie stanowisko to zajmuje p. Franciszek 
Miemiec, który w roku 1919 był sędzią w Sompolnie



XXVIII
Żydzi w Polsce i Sompolnie.

Żydzi do Polski zaczęli napływać i osiedlać 
Się od czasu Bolesława Pobożnego, księcia kalis- 
kiego, który w roku 1264 Padał przewilej, na mocy 
którego wolno było Żydom prowadzić handel na 
tych samych prawach jak i mieszczanom tych miast, 
w których oni zamieszkiwali. Uzyskali Żydzi przez 
ten przewilej autonomię religijną i sądową jako lu- 
dzie książęcy, byli pedległymi tylko księciu i on 
Sprawował nad nimi sądownictwo.

Kazimierz Wielki w r. 1334 potwierdził te 
przywileja, a nawet rozszerzył je w roku 1367,

Początkowo Żydzi napływali przeważnie do 
Małopolski i na Ruś, w północnej Polsce długo ich 
hie było. W niektórych miastach płacili daninę, tzw, 
,,protekcyjne" za pozwolenie im swobodnego handlu 
jak np, w Brześciu Kujawskim, w Sompolnie i Słu
żewie (według wymienionego we wstępie autora Bo
ruckiego Maks,). Osiedlającym się Żydom przeważnie 
wyznaczono rewiry ze względu na odrębność oby
czajów i wyznaniowość.
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Na Kujawach Żydzi zaczęli się osiedlać dopiero 
W 17-tym wieku, najwięcej ich osiedliło się za kró
lów Sasów. Podług statystyki pruskiej z roku 1800 
w całym województwie brzesko-kujawskim było Ży
dów 2565. W inowrocławskim województwie nie by
ło ich wcale. W roku zaś 1878 podług statystyki 
Urzędowej rosyjskiej było ludności wyznania mojże- 
szowego na Kujawach 12.201, a w Sompolnie zaś 
535. Na podstawie planu miasta Sompolna ż 
roku 1822, t, j. 50 lat wcześniej, naliczyłem domów 
żydowskich w Sompolnie około 17tu; na powyższym 
planie synagoga żydowska jest umieszczona w tym 
samym miejscu co i obecnie, a obok niej znajduje 
się dom dla rabina; ulica Piotrkowska nosi nazwę 
ulicy Żydowskiej, — co wskazuje, iż przy tej ulicy 
Żydzi byli przeważnie skupieni,

Gmina Żydowska w Sompolnie została założo
na około roku 1816, również i w tym Samym czasie 
otworzono cmentarz żydowski; przedtem zaś ciała 
nieboszczyków Żydów grzebano na cmentarzu ży
dowskim w Ślesinie. Pierwsza synagoga żydowska w 
Sompolnie była drewniana i została zbudowana 
prawdopodobnie też około roku 1816. Istniała ona 
do roku 1849 względnie do roku 1850. Na jej miej
scu w powyższym roku wybudowano nową murowa
ną synagogę, i w tym też czasie około roku 1850 
został sprowadzony do Sompolna pierwszy rabin 
Sucher, po nim był 2) rabin Lajzer, następnie 3) 
Mordka Auerbach, 4) Hersz Beer, 5) Abram Icek 
Czyżewski, 6) Dawid Ber Fuks, 7) Joel Fuks, a 
obenie jest rabin Szmul Dawid Laski.
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Synagoga murowana, wyżej wymieniona, stała 
do roku 1912, w którym to roku na jej miejscu wy
budowano synagogę nową, obecnie istniejącą.

Zarząd gminy żydowskiej przed wojną świato
wą składał się z trzech osób i rabina, i nosił nazwę 
„Dozór Gminy Żydowskiej", obecnie zaś nosi nazwę 
„Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z rabinem 
na czele" i składa się z 8-miu członków. Sekreta
rzem gminy żydowskiej jest obecnie już od roku 
1924 p. Wilczyński Syne, od którego to zaczerpną
łem wiadomości o gminie i synagodze żydowskiej w 
Sompolnie.

Według tegoż p. Wilczyńskiego pierwsi Żydzi, 
którzy przybyli i osiedlili się w Sompolnie byli to 
dwaj bracia Bibrowscy ze Swardenca z pod Pozna
nia i Rozental, Z tych rodzin pochodzą przeważnie 
obecnie zamieszkujące w Sompolnie rodziny żydow
skie; Bibrowscy, Wilczyńscy, Baumgartowie, Maje- 
rancowie, Mazurowie, Weingart, Szrajer, Fogel, 
Działoszyńscy i inne rodziny żydowskie.

W czasie rozbiorów Polski i po rozbiorach 
we wszystkich królewskich i szlacheckich majątkach 
byłych województw kujawskich istniały gorzelnie i 
browary, które wraz z karczmami trzymali po wię
kszej części Żydzi, Gdy Kujawy znalazły się pod 
zaborem pruskim, to Rząd tenże pruski polecił spi
sać wszystkie szynki i więcej Żydów do karczm nie 
dopuszczać, a ze wsi Żydów całkowicie usunąć.

W roku zaś 1862 Rząd rosyjski wydał rozpo
rządzenie równouprawniające Izraelitów w Króle
stwie z ludnością polską.
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Według ostatniego spisu ludności w dlliu 9-egó 
grudnia 1931 roku w Sompolnie było Żydów 1140, 
obecnie zaś jest w roku 1936 według zestawienia p, 
Wilczyńskiego Syne około 1400.

Bank spółdzielczy żydowski założono w 1912 
roku 26 września.



XXIX.
O odkrytym cmentarzu na obecnym placu 

szkoły powszechnej.
Gdy prowadzono szosę od Sompolna w stronę 

Lubstowa w roku 1925 rozebrano wzgórze, na któ
rym obecnie nowa szkoła się znajduje, by piasek Z 
tego wzgórza przewieźć na szosę. Podczas zabiera
nia tego piasku natrafiono na bardzo wiele kości 
ludzkich. Pierwsze 4 skrzynie tych kości przewie
ziono na cmentarz katolicki i tam pogrzebano. Po
nieważ wykopano tych kości jeszcze około 30 skrzyń, 
postanowiono je pogrzebać w jednym wspólnym 
miejscu obok szosy, I tak zrobiono. Miejsce to póź
niej obmurowano i obecnie się znajduje po stronie 
południowej budynku szkolnego. Wykopane kości 
świadczą, że musiał tu być kiedyś cmentarz. W żad
nych aktach wzmianki o tym cmentarzu nie znale
ziono, Z przedmiotów zaś znalezionych przy tych 
kościach okazuje się, że były to czasy niezbyt odległe, 
mianowicie na jednej monecie znalezionej tam przez 
p. Barca Ant, dało się określić bliżej czas, z które
go pochodzi ta moneta, — jest to t. zw. szeląg mie
dziany, bity za Augusta Iii-go Sasa w roku 1756,



XXX.
Ludność miasta Sompolna według danych znajdu

jących się w starych dokumentach.
W roku 1590 domów w Sompolnie było 56.
W roku 1757 mieszkańców, posiadających role, 

było 22, posiadających zaś tylko domki było 11.
W roku 1800 mieszkańców było 568.
W roku 1821 mieszkańców było 797, a do

mów 129.
W roku 1866 za księdza Smółkowskiego para

fia liczyła około 700 dusz komunikujących się.
W roku 1882 parafia liczyła za księdza Puchal

skiego 1360 dusz, wszystkich zaś mieszkańców w 
mieście było 2205, a domów 150.

W roku 1921 według spisu ludności mieszkań
ców w Sompolnie było: 3747, z tego katolików — 
2236, ewangelików — 339, żydów — 1149, innych 
wyznań — 23; domów zaś — 271. Według spisu lu
dności, dokonanego w roku 1931 w dniu 9-go gru
dnia w osadzie Sompolno (bez kolonii przyległych 
do Sompolna, które należą do innej gminy) znajdo
wało się 4550 ludności, z czego 3133 Polaków, 
(69 o|o ), 1140 żydów (25 °|o ), 277 Niemców (6 °|o ).



XXXI
Ważniejsze daty, dotyczące Sompolna.

W 1477 roku zostało założone miasto „Sąm- 
polno" (Dąmbno) przez arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Jakuba ze Sienna.

W 1721 roku miasto Sąmpolno przechodzi w 
posiadanie Kapituły (Kanonii) Gnieźnieńskiej.

W 1804 roku już zostały założone kolonie nie
mieckie.

W 1847 roku ukończono budowę obecnego ko
ścioła katolickiego.

W 1890 roku ukończono budowę obecnej ple
banii katolickiej.

W 1868 roku obmurowano kościół wraz z cmem 
tarzem.

W 1854 roku założono i poświęcono obecni 
cmentarz grzebalny katolicki.

W 1890 roku postawiono statuę Najśw. Mari 
Panny na cmentarzu kościelnym przy zbiegu ulic.

W 1897 roku kupiono nowe organy do kościo 
la katolickiego.

W 1909 roku pomalowano kościół katolicki.
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W 1846 roku wybudowano plebanię dla pasto
ra ewangelickiego.

W 1849 roku wybudowano kościół ewangelicki,
W 1865 roku zostały zabrane grunta probosz

czowskie przez Rząd rosyjski.
W 1867 roku miasto Sompolno zostało zamie

nione na osadę,
W 1897 roku została założona Straż Ogniowa 

w Sompolnie,
W 1906 roku została założona Macierz Szkol

na i ochronka.
W 1913 roku założono „Kasę Stefczyka".
W 1914 roku założono Stowarzyszenie Spo

żywcze „Społem".
W 1931 roku w listopadzie przeniesiono szko

lę do częściowo wykończonego nowego budynku 
szkolnego.



XXXII.
Uzupełnienie: o kolejce wąskotorowej w Sompolnii

Kolejka wąskotorowa w Sompolnie została ze 
łożona przez okupacyjne władze niemieckie podcza 
wojny światowej. Była ona robiona bardzo pośpie 
sznie i narazie prowizorycznie. Według p. Hadl 
Gustawa, który tu pracował od początku jako 
szynista, — kolejka do Piotrkowa została przeprc 
wadzona w ciągu dwóch czy nawet jednej doby, d 
Koła zaś została przeprowadzena w ciągu kilku dn 
Tory wówczas były nieco węższe od obecnycł 
mianowicie—72 cm,, obecnie zaś są 75 cm. Linie t 
przeprowadzone dop:ero później były wzmacniane 
poprawiane. Przy końcu roku 1914 już były pociąj 
uruchomione do Koła i do Dąbia. W roku zaś 191 
uruchomiono pociągi do Włocławka i Nieszawy. P 
usunięciu okupantów w roku 1918 kolejka został 
przejęta przez władze polskie. Kolejka do Konin 
została przeprowadzona już przez władze polskie i 
roku 1920 jako przedłużenie do Sompolna z Kle 
czewa prywatnej kolejki, należącej do cukrowni i 
Gosławicach, już dawniej tam istniejącej pomiędz 
Gosławicami, Anastazewem i Kleczewem.



DODATEK

XXXIII.

O Lubstowie.
(Wiadomości poniżej podane zebrałem w latach 

1924—1927, kiedy byłem nauczycielem w Lubstowie, 
Źródłem tych wiadomości były dane dostarczone 
przez W. P. Dziedziczkę, Panią Niemojowską, — 
akta parafialne oraz wiadomości od 
Chytrzyńskiego, ówczesnego dziekana 
poprzednio długoletniego proboszcza 
stów.

księdza 
w Izbicy, a 
parafii Lub-

Nazwa wsi Lubstów wiąże się z nazwiskiem 
właścicieli tegoż majątku — Lubstowskimi. Począ
tek i powstanie tej wioski nie jest znane. Wiado
mym jest tylko, iż na początku 15-go wieku został 
tu zbudowany kościół pod wezwaniem św. Jadwigi 
przez dziedzica tejże wsi Lubstowskiego. Kościół 
ten jednak wskutek jakiegoś wypadku został zrujno
wany, w roku zaś 1534 został zbudowany nowy koś
ciół, obecnie istniejący, przez Jana Lubstowskiego 
chorążego kaliskiego i brata Bartłomieja, podkomo
rzego inowrocławskiego. Kościół ten więc ma w o- 
becnym roku 1936 już 402 lata. W roku 1759 Rafa-
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el Radojewski, dziedzic Lubstowa, odrestaurował i 
Ozdobił kościół; założył również szpital 5-iu ubogich/

Pierwsze dane o historii szkoły w Lubstowie 
wskazują na rok 1521, Budynek szkolny był na 
dziedzińcu plebańskim, a właściciel Lubstowa płacił 
nauczycielowi pensji 8 florenów, Wymieniani są na
uczyciele: Skalmierski i Drachowicz, Od roku 1699 
następuje przerwa w nauczaniu z przyczyn niezna
nych. Dopiero ksiądz Maciej Ochendalski wpłynął 
na pp. Albina i Zofię Słubickich, którzy w roku 1859 
zbudowali dom specjalny na szkołę tuż za szpitalem. 
Nauczycielami z tego czasu byli; Dzierżanowski i 
Szadkowski. Dwór dawał im zupełne utrzymanie, 
Szkoła ta jednak została w roku 1865 zamknięta. 
Stało się to po powstaniu, kiedy Rząd moskiewski 
zaczął bardzo ciekawie zaglądać do szkoły i nią się 
interesować, obawiano się również, by nie narzuco- 
no Moskala na nauczyciela bez zgody i wyboru właś
ciciela. W roku 1905 Rząd rosyjski chciał zbudo
wać w Lubstowie lub w Policach szkołę własnym 
«akładem, ale ks, Chytrzyński, ówcz, proboszcz, wpły
nął, że szkoła ta stanęła w Ignacewie. Uczynił to 
dlatego, jak mi pisał, że obawiał się, aby nauczycie- 
lem Moskal nie został w Lubstowie.; co do lgnące- 
wa zaś to przewidywał, że tam nauczyciele Mo
skale nie będą się mogli utrzymać i będą uciekać 
jako z pustkowia. W roku 1906 zawiązało się „Lub- 
stowskie Koło Polskiej Alacierzy", prezeską którego 
była p. Zofia Słubicka właścicielka tutejszych dóbr. 
Podjęła się ona wybudować własnym kosztem szko
dę, wydzielając pod nią 2 morgi swego pola (w śród- 
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ku wsi). Plac już był wymierzony, zaczęto zwozić 
kamienie na budowę, ale tenże ksiądz Chytrzyński 
wpłynął, że narazie budowę odłożono z pewnych po
wodów, a w następnym zaś roku ofiarodawczyni 
zmarła, — i sprawa budowy szkoły spełzła na ni- 
czem. Nowa właścicielka Lubstowa Pani Maria Nie- 
mojowska założyła w roku 1915 prywatną szkołę na 
Młynku, Po wypędzeniu zaś okupantów w roku 
1918 szkoła ta została przejęta przez nasze polskie 
Władze Szkolne i Samorządowe oraz zamieniona na 
obecną szkołę powszechną. Realna myśl budowy 
nowej szkoły w Lubstowie była powzięta znowu w 
tym czasie, kiedy nauczycielem był Gajda Antoni w 
roku 1924 — 1927. Została wtedy zawarta umowa 
z Zarządem majątku Lubstów co do kupna 
placu pod budowę szkoły, oraz czyniono starania o 
zezwolenie sprzedaży łąki, „sołeckiej" na Błonawach, 
względnie torfu, znajdującego się tamże, aby uzys
kać pieniądze na budowę szkoły. Usiłowania te zostały 
zrealizowane dopiero w ubiegłym i bieżącym roku 
1936 za kierownika tej szkoły p. Skrzypeckiego 
Władysława.

Nowy budynek szkolny już stoi pod dachem, 
ale wewnątrz jeszcze nie jest wykończony.

Straż ogniowa w Lubstowie została założona w 
roku 1912 przez kasjera dóbr lubstowskich, p. Anto
niego Kasińskiego.

Kółko Rolnicze założone w roku 1908 przez 
księdza Chytrzyńskiego i p. Smulkowskiego. Naj
większą działalność Kółko to ujawniło w roku 1909
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i 1910 za pana administratora Kisielnickiego. Spro
wadzane były wówczas nawozy i narzędzia rolnicze 
za pośrednictwem Syndykatu, oraz prowadzono pracę 
oświatową w różnych kierunkach.

Koło Młodzieży założone zostało w roku 1924 
za księdza proboszcza Rubaszkiewicza. W 
roku 1925, gdy proboszczem był ksiądz Langier, a 
prezesem stowarzyszenia nauczyciel Antoni Gajda, 
został zakupiony sztandar dla tegoż Koła Młodzieży,

Sklep spożywczy spółdzielczy pod nazwą „Spój
nia" został założony w roku 1913 przez p. Kasiń
skiego Antoniego, kasjera dóbr łubstowskich.

Ochronka w Lubstowie została zbudowana 
przez p. Zofię Słubicką w roku 1905; jest ona utrzy- 
mywaaa przez właścicieli majątku, obecsie przez P, 
Marię Niemojowską. Ochroniarką jest tu od roku 
1920 p, Aniela Derferdt.



XXXIV.
O Lubstówku.

Lubstówek jest wioską również starą. Już w 
15 wieku istniał tu kościółek parafialny. Obecny 
saś kościółek z drzewa wybudował w roku 1639 
Aleksander Głębocki, archidiakon gnieźnieński i 
dziekan poznański, którego rodzina dziedziczyła i 
dobra Łubstowa Większego (obecnego Łubstowa)..

XXXV.
O Racięcicach

Jest to osada t.zw. poduchowna. Kościół ż 
drzewa istniał tu już w 15-tym wieku. W roku 
1864 ze względu na szczupłość dochodów probo
szcza przyłączono Racięcice do parafii Lubstówek, 
co tak pozostało do czasu zbudowania nowego obe
cnego kościoła w Racięcicach przez p. Zofię Słubi- 
cką, ówczesną właścicielkę Racięcic i Lubstowa,-*- 
t. j. do roku 1900, w którym to roku przeniesiona 
Została parafia z Lubstówka do Racięcic.

W roku 1579 Racięcice były własnością Łuczy- 
lińskich.

Wsie; Zofia, Ignacewo, otrzymały nazwę od 
imion właścicieli, posiadających dobra hibstowskie, 
mianowicie: Ignacewo — od Ignacego i okarskiego, 
Zofia — od Zofii Słubickiej.



XXXVI.
O Babiaku.

Babiak był przed rozbiorami Polski i w czasie 
rozbiorów — wsią. Zaczyna się dopiero rozwijać 
bardziej od czasu osiedlenia się tu kolonistów nie
mieckich. Parafia ewangelicka została założona w 
Babiaku w roku 1796 przez właściciela majątku 
Ozorzyn, p. Raczyńskiego. Pierwszy kościoł ewange
licki drewniany został zbudowany w tymże roku, 
lecz po 4 latach spalił się, mianowicie w 1810 ro
ku. Obecny kościół ewangelicki murowany został 
zbudowany w roku 1823. dom zaś dla pastora nie
co wcześniej — w roku 1818. (Według dzieła z ro
ku 1867 opracowanego przez C. H Busch'a: „Beiträ
ge zur Geschichte und Statistik des Kirchen und 
Schulwesens der ew. augsburg. Gemeinden in Köni
greich Polen”)

W tym czasie, kiedy istniał już kościół i para
fia ewangelicka w Babiaku, to ludność katolicka na
leżała i chodziła do kościoła parafialnego w Mąkol- 
nie. Kościoła katolickiego długo tu jeszcze nie było. 
Dopiero w roku 1857 został kościół katolicki zbudo
wany przez p. Albina Słubickiego, właściciela mają-
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tku Ozcrzyn. Parafia zaś została utworzona w roku 
1918; przed utworzeniem parafii dojeżdżał do tego 
kościoła w pewne niedziele i święta ksiądz z Mą- 
kclna celem odprawienia nabożeństwa.

Babiak staje się miastem dopiero w roku 1810, 
w tym bowiem roku właściciel Ozorzyna p. Raczyń
ski postarał się o zmianę tej wsi na miasto. Urzędo
we jednak potwierdzenie założonego miasta Babiak 
— uzyskał dopiero w roku 1816-tym.

Na osadę znowu miasto Babiak zostało zamie
nione padczas zaboru rosyjskiego w roku 1867 wraz 
z miastami: Sompolnem, Izbicą, Brdowem — i odiąd 
pozostaje osadą do obecnej chwili.



XXXVII.
O Mąkolnie

(Wiadomości niżej podane są zaczerpnięte 
przeważnie od ks. Gajzlera, byłe
go proboszcza parafii Mąkolno, a obecnie probosz
cza w Przedczu. Wiadomość o zjeździe ducho
wieństwa w Mąkolnie w roku 1212 opiera się 
na 2 dokumentach: „Kodeks Dyplomatyczny Mało
polski z reku 1212". oraz na pracy; „Misja prus
ka w początkach X1II wieku", — napisanej przez 
ks Dr. Józefa Umińskiego. Wiadomość zaś o koś
ciele i wotach znajdowała się w aktach parafialnych 
w Mąkolnie, Data wybudowania obecnego kościoła zo
stała odnotowana, przez autora z „Catalogus diece- 
siae vloclavensis , wydanego nakładem diecezjalnym 
w roku 1929).

Według więc wiadomości łaskawie mi udzielo
nych przez wymienionego ks. proboszcza Gajzlera 
„Mąkolno występuje już w roku 1212 jako miejsce 
zjazdu duchowieństwa polskiego, zwołanego przez 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka. Zjazd ten od
był się w związku z zamierzoną naprawą karności
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kościelnej. Na zjazd ten przybyli do Mąkolna próc2 
arcybiskupa: 3 biskupów, 3 opałów, 1 przeor, 10 
prałatów i kanoników, orszaki dworskie biskupów 
a nadto Mściwoj, książę pomorski, aby uzyskać 
zgodę na wymienionym zjeździe na założenie kia* 
sztoru S.S. Norbertanek na Pomorzu. Wśród obe
cnych tu biskupów był i biskup krakowski, Wincen
ty Kadłubek, późniejszy święty i autor sławnej kro
niki".

Obetny kościół drewniany w Mąkolnie wysta
wiony został za ks. proboszcza Łukasza Żurawskie
go w roku 1749. (Ks. Żurawski zmarł w roku 1760), 
Ma już więc ten kościół w bieżącym roku — 187 
lat. Odrestaurowany został w roku 1894 za probo
szcza ks. Antoniego Kurzętkowskiego.

Mąkolno nazywano i pisano dawniej „Mkolno" 
i „Mkolino".

Z dawna był tutaj czczony obraz Matki Bo
skiej, umieszczony w wielkim ołtarzu, jako cudowny 
obraz Matki Boskiej Mąkolińskiej.

W roku 1826 były zawieszone przy tym obra
zie następujące wota: 1) srebrne osoby modlące się 
z datą 1732 r., 2) znak nogi srebrnej z napisem: 
„Ludwika z Bogatków Bielicka — rok 1768’., 3)
Matka Boska karmiącą z napisem łacińskim, że 
ofiarowało miasto Koło w roku 1787 za ocalenie od 
powodzi, 4) jedno wotum z wyrysowanymi na sre
brze oczyma i napisem: „Wielce grzeszni rodzice z 
swemi 4 syny — do Twej Matko Cudowna w Mą
kolnie przyczyny — rok 1770", — i wiele jeszcze 
innych wotów było tam zawieszonych w wymienio



nym czasie, to jest około roku 1826.
Z rozkazu zaś Admin. Diecez, Kujaw.-kal. ks. 

Jasińskiego wota te zostały zabrane do Skarbu Na
rodowego na ratunek Ojczyzny w roku 1831.

W roku 1776 zostało założone w Siedliskach 
niemieckie osiedle przez właściciela majątku Mostki, 
Kazimierza Walewskiego.

(Ta ostatnia wiadomość — na podstawie da
nych, zebranych przez p. prof. Breyera Alberta.)
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XXXVIII.
O Piotrkowie Kujawskim.

Podług protokółu wizytacyjnego biskupa Roz- 
drażewskiego z roku 1594 i 1599 kościół w Piotrko
wie Kujawskim już był wystawiony w roku 980 
przez pierwszego biskupa kruszwickiego Lucida (pó
źniej stolica biskupów kruszwickich została przenie
siona do Włocławka). Pierwszy ten biskup kruszwic
ki Lucidus, Włoch, podzielił prowincją kujawska na 
parafie i wystawił kościół katedralny w Kruszwicy 
oraz kościoły parafialne w Dzierzążnie i Piotrkowie.

Kościół ten w Piotrkowie uległ zniszczeniu w 
czasie najazdu Krzyżaków w roku 1331. Odbudowa
ny zaś wkrótce ten kościół dotrwał do połowy 16 
wieku. Obecny kościół murowany został zbudowany 
w połowie 16 wieku przez Piotra Piotrkowskiego, 
kanonika włocławskiego, dziedzica i proboszcza w 
Piotrkowie, pod wezwaniem Bożego Ciała i św. Ja
kuba Apostoła. Pewna przeróbka tego kościoła zo
stała dokonana około roku 1864, a mianowicie: zo
stał przedłużony kościół o 13 łokci, zostały przy
stawione z dwóch stron kaplice, wzniesiono nową 
wieżę, wszystkie wejścia do kościoła i stopnie ołta 



ria Zostały położone z kamienia polnego ciosanego, 
drzwi główne dano nowe, dębowe oraz wszystkie oł- 
tarze zostały odnowione.
       Kościół ten w dawniejszych czasach miał 2 ko
latorów (opiekunów, dobrodziejów) i z tego powodu 
dwie były erekcje i dwóch proboszczów: albowiem 
dziedzic dóbr Piotrkowa na uposażenie swego ple
bana darował połowę wsi Piotrkowa z włościanami, 
dziedzic zaś Lubszyna przeznaczył wieś Palczew z 
poddanymi na uposażenie swego plebana, — z tego 
powodu dwóch proboszczów w tym kościele obo
wiązki duchowne wypełniało. Dopiero na początku 
15 wieku dziedzice dóbr Piotrkowa i dóbr Lubszy- 
ha zgodzili się na prezentowanie (przedstawianie) 
jednego proboszcza, który obydwóch dotacji używał, 
czyli dobra obydwóch probostw miał w swym posia
daniu.

Folwark ten należący do probostwa zajmował 
496 morgów. W roku zaś 1865, kiedy to fla mocy 
ukazu Rządu rosyjskiego wszystkie grunta probosz
czowskie zostały zabrane na rzecz skarbu Państwa, 
również i probostwo w Piotrkowie utraciło wymie
nione dobra. Pozostawiono tylko do użytku probo
szcza i pod place budowlane 8 mórg i 176 prętów. 
Zabrane zaś grunta zostały rozsprzedane, a 18 mórg 
oddano uwłaszczonym komornikom i parobkom.

Piotrków był długi czas wsią, nazwa tej wsi 
jest związana z nazwą właścicieli „Piotrkowskich", 
Dopiero vv roku 1728 na prośbę właściciela majątku 
Bartłomieja de Głębokie Głębockiego i na mocy pa
tentu króla Augusta II z dnia 24 grudnia tegoż ro
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ku 1728 wieś Piotrków została zamieniona na mia
sto, a że od początku założenia osiedlone zostało 
żydami, nazwano to miasteczko Piotrkowem Żydo
wskim dla odróżnienia od Piotrkowa Trybunal
skiego.

W roku 1789 Piotrków należał do Kazimierza 
Bogatko. W roku 1882 podług statystyki rosyjskiej 
ludności żydowskiej było w Piotrkowie 730, wszy
stkiej zaś ludoośći — 1012, czyli Polaków 28 oIo, a 
żydów — 72 oIo.

Na osadę miasto Piotrków zostało zamienione 
w roku 1867 przez Rząd rosyjski przy zaprowadze
niu nowej organizacji na ziemiach polskich

(Wiadomości powyższe o Piotrkowie zostały 
podane na podstawie pracy Maks. Boruckiego z ro
ku 1882 p. t, „Ziemia Kujawska pod względem hi
storycznym, geogr., archeol. i statystycznym.")

Podczas wojny światowej, za okupacji niemie
ckiej, staje się powtórnie miastem, a po zakończe
niu zaś wojny i usunięciu się Niemców miasto Piotr
ków na mocy uchwały Rady Miejskiej w roku 
1919 zostało zamienione znowu na osadę i pozosta- 
je tak do obecnej chwili.
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XXXIX.
Objaśnienie monet dawniejszych.

Floren — 1 złotemu - 30 groszom. 
Grzywna = 48 groszom.
Grosz — 10 denarom, później 12 denarom, 

a nawet 16 i 18 denarom.
Ferton = 1/4 grzywny — 12 (tuzin),

Według p. Warężaka, autofa „Uposażenie ar
cybiskupów gnieźnieńskich" — w roku 1318 korzec 
owsa kosztował od 3 do 8 groszy, w roku zaś 1512 
korzec żyta kosztował około 15 — 18 groszy.

Łan = włóka = 30 morgów (były różnej wiel
kości włóki i morgi, trudno jest ustalić, o jakich 
jest mowa w poszczególnych dokumentach).

Sompolno, dnia 20 lipca 1936 r.

Antoni Gajda
nauczyciel szkoły powsz. w Sompolnie.
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RUCH REGJOHALNY
Monografia kujawskiego miasteczka. U- 

kazała się niedawno broszura pt. „Mono
grafia Sępolna z dodatkiem o Lubstowie 
i okolicy“, napisana przez nauczyciela 
miejscowej szkoły powszechnej, Antoniego 
Gajdę. Jest to praca o charakterze infor
macyjnym; w znacznej części jest ona 
streszczeniem przywilejów, nadanych przez 
arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy by
li dziedzicami tego miasta, względnie do
kumentów sądowych wydanych w związ
ku z gospodarką. Czytelnika uderza, że 
zbyt wiele miejsca poświęcono kolonizacji 
niemieckiej w 'XIX. wieku; niemieckiemu 
gimnazjum itp. sprawom. Tłumaczyć to 

   można jedynie tym, że patr nat nad opra
cowaniem i publikacją broszury sprawował 
kierownik Prywatnej Niemieckiej Szkoły 
Powszechnej, Albert Breyer. Szkoda, że w 
ten sposób spaczono dobre intencje i nie 

   zwrócono się o pomoc do której z organi- 
zacyj historyków polskich, względnie do 
którego z nauczycieli gimnazjalnych, na
rodowości polskiej. (J. St.)



Sprostowanie błędów zauważonych po wydru
kowaniu.

    Stronica — wiersz  —   wydrukowano  —     powinno być

15 12 gubernationia gubernationis
15 26 ntitulari intitulari
16 4—5 oppidamos oppidanos
16 22—23 terum tertium
17 26 cumarea cum area
19 13 pellifiees pellifiees
25 25 ukienników sukienników
26 31 demanso de manso
26 31 mi im
34 25 roku 1721 w roku 1721
40 17 dawnynh dawnych
47 11 w roku 1711 w roku 1721
50 21 za publicznej na publicznej
78 29 od roku Od roku
88 2 do reku 1912 do roku 1910
88 15 Swardenca Swarzędza

107 9 ludoości ludności
109 15 1572 1752

Wyjaśnienie dotyczące pisowni nazwy "Som- 
polno".

Pisownia nazwy „Sompolno" jest w niniejszej 
pracy różna, mianowicie: Sąmpolne, Sampolno, Są
pólno i Sompolno, •— zależnie od pisowni, jaka by
ła stosowana w omawianych dokumentach.





Obecnych ważniejszych piacówek 
przemysłowych, handlowych oraz wol- 

nych zawodów i rzemiosł w Sompolnie 
i okolicy.

INFORMATOR
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Apteka W. Hube    Sompolno, Rynek No 4
----- --- -------------------------------:--------------------------------

Materjaly opalowe i budowlane
Drzewo bndowlane, stolarskie, cement, 

wapno, smoła, papa i wągiel. 
ROLEWKZ STANISŁAW 

Sompolno, ul. Piotrkowska ś Toruńska.

HANDEL WIN i WÓDEK ORAZ 
koncesjonowana sprzedaż broni i amunicji

KUCHARSKI PAWEŁ 
Sompolno, Rynek Ab 22

HANDEL WIN 8 WÓDEK
KACZMAREK FRANCISZEK

Posiada na składzie wódki gatunkowe i monopolowe oraz wina krajowe i zagraniczne 
Sompolno, Rynek No 21.
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 SPÓŁDZIELCZE
 Stowarzyszenie Spożywców
 „SPOŁEM" 
 w Sompolnie, Rynek Nr. 8. 

   Prowadzi: l) sklep ze sprzedażą artykułów spo  
, żywczych, naczyń kuchennych, wyrobów ty-y 
dłoniowych, materiałów piśmiennych, norymber- 
szczyzny, farb i pokostów,

 2) skład nawozów sztucznych, cemen--
tu i węgla, 
 3) piekarnie własna.  

i Polecamy drzewka ze szkółek
  drzew i krzewów owocowych oraz parkowych

Kossowskiego Józefa
Ogród Zakrzewek

poczta SOMPOLNO
 woj. łódzkie.
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Księgarnia i materiały 
piśmienne 
H. LANGE

Sompolno, Rynek No 7, 
 

Księgarnia i materiały piśmienne 
I. Kosiarek

Sompolno, Rynek Nr. 22.

Hurtownia towarów r.oloniaino- 
spożywczych i wyrobów tytoniowych

„WARSZAWIANKA"
Sompolno, ui. Kaliska Hr. 5

Biuro pisania podań do władz 
sądowych i administracyjnych

Kluczewski Bolesław
Sompolno, ul. Kaliska Nr, 34.
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Firmy przemysłowe.
XX ytwórnia wód gazowych i hurtowa sprzedaż piwa 

ostrowskiego p. f, „Neptun", — właściciel 
_ . E- Pyrzyński i Spółka. Sompolno, Rynek 8.

Cegielnia. I. Kominkowski. Sompolno, vis a vis Szko
ły Powszechnej.

„Parowa cegielnia Mostki". Wyrób cegieł i dren. 
Poczta i gmina Sompolno.

Wyrób dachówek cementowych, dren studziennych i 
mostowych, słupków betonowych, płyt 
chodnikowych i t. p. Knasiak Jan, Som
polno, ul Kaliska -naprzeciw młyna p. Bed
narskiego.

Młyn motorowy. Fryszkowski Marcin. Sompolno, ul. 
Gen, Br. Pierackiego Nr. 63.

Młyn motorowy. Bednarski Stanisław. Sompolno, ul. 
Kaliska No 31.

Młyn gazowy „D z i a d o c h". Kalis Zygmunt - obok 
Sompolna.

Młyn gazowy. M. Płocki. Sompolno, ul. Gen. Bro
nisława Pierackiego Ne 50.

Tartak parowy. M. Kotowski i M. Kominkowski. 
Sompolno, ul. Gen. Br. Pierackiego,

Przemysł mleczarski. Romuald Stanisławski, Sompol
no, ul. Kaliska.

„Nowa mleczarnia' — spółka z ograniczoną odp®- 
wiedzialnością. Wyrób masła i sera. Som
polno, ul. św. Hieronima.

Wyrób kafli w różnych gatunkach oraz majolika. 
Pędziński Jan, Sompolno, ul. Piotrkowska 9 

Fabryka kafli zwykłych i majolikowych, Herman Ru
dolf, Sompolno, ul. Piotrkowska No 34.



Wyrób kafli zwykłych i majolikowych w różnych ko
lorach oraz kuchen przestawnych. Kil Sta
nisław, Sompolno, ul. Kaliska Ne 25.

Olejarnia motorowa. S. Wilczyński, Sompolno, ul. 
Gen. Br. Pierackiego Ns 2.

Olejarnia konna. Samson H., Sompolno, ul. Kaliska 4.

Firmy handlowe.
Rolnicze.

Zakup zboża i ziemiopłodów rolnych. Gołdyn Jan, 
Sompolno, ul. Kaliska (Kurzy targ) — fir
ma chrześcijańska.

Skup ziemiopłodów. Piotrkowski Natan, Sompolno, 
ul. Gen. Br. Pierackiego «Ne 6.

Szkółki drzew i krzewów owocowych oraz ozdob
nych. Kołakowski Zygmunt, Sompolno, 
Dąbrowa.

Szkółki drzew i krzewów owocowych oraz parko
wych, Kossowski Józef, Ogród Zakrze- 
wek, poczta Sompolno.

Sad owocowy, handlowy — 7 i pół hektara. A. Gre- 
kowicza w Paradowie, gm. i poczta Piotr
ków Kujawski.

Sklepy spożywcze.
Sklep kolonialno spożywczy i delikatesów. Nagler

Stanisław, Sompolno, ul. Piotrkowska Nr. 1 
Spółdzielnia „Społem" Sompolno, Rynek Nr. 8. 
Sklep kolonialno spożywczy, dewocyjny oraz sprze

daż świec kościelnych i domowych. Tre- 
piak K. Sompolno, Rynek Nr, 23.

Sklep kolonialno spożywczy i tytoniowy. Wróblew
ski Franciszek, Sompolno, ul. Gen. Br. 
Pierackiego Nr, 21.
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Sklep kolonialno spożywczy oraz benzyny. Gitler 
Teodor, Sompolno, Rynek Nr. 4.

Sklep spożywczy i kolonialny. Pałaszyńska Wanda, 
Sompolno, ul. Kaliska Nr 17.

Towary kolonialne, galanteryjne, obuwie oraz wyro
by gumowe. Wollman M. Sompolno, ul. 
Gen. Br. Pierackiego Nr. 1.

Sklepy galanteryjne.
Galanteria i skład obuwia. Łukaszewski Stanisław, 

Sompolno, Rynek Nr. 8.
Sklep galanteryjny. Duży wybór dziecinnych ubra

nek, czapek, sukienek, czarnych fartuchów 
szkolnych i t. p. Lakowska Zofia. Som
polno, ul. Kaliska Nr. 11.

Sklep galanteryjny. Sobieraj Andrzej. Sompolno, ul, 
11 Listopada Nr. 3.

Sklep galanteryjny. Ziółkowski Czesław. Sompolno 
ul. G. Br. Pierackiego Nr. 16.

Magazyn kapeluszy damskich i galanteria „Maria” 
—firma chrześcijańska. Sompolno ul. G. 
Br. Pierackiego Nr. 25.

Składy manufaktury.
Chrześcijański skład manufaktury. Mielczarek Win

centy, Sompolno, Rynek Nr 22.
Chrześcijański skład manufaktury. Tyblewski Adam 

Sompolno, ul. 11 Listopada Nr. 3, dom 
p. Degórskiego.

Skład manufaktury. Weinland N. Sompolno, Rynek 6. 
Sklep manufaktury Mendlewicza Abrama, dawniej 

Mendel Mendlewicz, egzystuje od roku 
1876. Sompolno, Rynek Nr. 8

Sklep manufaktury, obuwia i skóry. Maferanc B. i 
Rożen M. Sompolno, Rynek Nr. 19.
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Skład gotowych ubrań.
Chrześcijański skład odzieżowy. Płachecki Józef. 

Sompolno, ul. 11 Listopada Nr. 1.

Składy skór.
Chrześcijański skład skór i pracownia cholewek. 

Dunaj Czesław, Sompolno, Rynek, rój ul. 
Piotrkowskiej.

Skład skór i pracownia cholewek. Czerniak Ger- 
szon, Sompolno, Rynek Nr. 11.

Sklepy żelazne.
Chrześcijańki sklep żelazny oraz wyrobów galante- 

ryjno żelaz. i części rowerowych. Ceglar- 
ski Antoni. Sompolno ul. 11 Listopada 
Nr. 2.

Handel żelazem oraz materiały budowlane. Dawido- 
wicz Abram. Sompolno, ul. G. Br. Piera- 
ckiego Nr. 1.

Sprzedaż żelaza, materiałów budowlanych i nasion 
Ceny przystępne, Szattan K. Sompolno, 
Rynek Nr. 14.

Zawody
Lekarze

Dr. Hertyk Wacław. Sompolno. Rynek Nr. 19

Dr, Kosiński Idzi. Sompolno, ul. Kaliska Nr. 21. Te
lefon Nr. 20.

Dr. M. Haber. Choroby wewnętrzne i kobiece.
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Dr. P. Haberowa. Choroby dzieci i wewnętrzne 

Leczenie lampą kwarcową. Sompolno ul. 
Kaliska Nr. 5. Telefon Nr. 24.

Lekarz dentysta
R. Złotnicka Szpirowa. Sompolno ul. G. Br. Pira

ckiego Nr. 2. Przyjmuje od godz. 10 do 
2 i od 4 do 7 godz.

Starszy felczer medycyny.
Stadnicki Jan. Sompolno, ul. 11 Listopada Nr. 5.

Dyplomowany mistrz murarski.
Kazimierz Fejcho. Wykonuje wszelkie roboty mu* 

rarskie, betonowe, żelbetonowe i konstru
kcyjne. Sompolno ul. G. Br. Pierackiego 
Nr. 49.

Zakład fotograficzny.
p. f. „Zachęta" wykonuje wszelkie prace fotografi

czne oraz portrety po cenach przystę
pnych. Wykonanie solidne. Wyszogro
dzki L. Sompolno, ul, Kaliska Nr. 11

Malarz pokojowy.
Janowski Wladyslaw Sompolno ul. Kościelna Nr. 9

Malarz rysownik i dekorator.
Wykonuje wszelkie prace wchodzące w zakres ma

larstwa ręcznego Janowski Zygmunt. Som
polno, ul. Kościelna Nr. 9.
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Zakłady zegarmistrzawskie.

Zakład zegarmistrzowski, złotniczy oraz 
radioaparatów.
Wykonuje wszelkie prace i naprawy Bryzgalski K. 

Sompolno, ul. 11 Listopada Nr. 5.
Dyplomowany zegarmistrz.

K. Margules. Przyjmuje wszelkie roboty zegarmi
strzowskie i jubilerskie. Ceny przystępne. 
Sompolno, ul, G. ßr. Pierackiego Nr. 10,

Zakłady fryzjerskie.
Zakład fryzjerski damsko męski.

Ondulacja trwała i żelazkowa. Puszczyński Józef. 
Sompolno ul. Piotrkowska Nr. 3.

Zakład fryzjerski.
Kuczkowski Roman Sompolno Rynek Nr. 25

Zakład fryzjerski,
Stadnicki Jan. Sompolno ul 11 Listopada Nr. 2.

Zakład stelmarsko lakierniczy.
Bracia Naporscy. Przyjmuje wszelkie reperacje bry

czek i wozów oraz lakierowanie tychże. 
Sompolno ul. G Br. Pierackiego Nr. 31

Zakład blacharski 6 szklarski.
Niewolski Majer Wykonuje wszelkie roboty dacho

we i domowe Sompolno, ul. Pocztowa 
Nr. 1.
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Zakład bednarski. Kazimierski Henryk. Wykonuje 
wszelkie prace w zakresie bednarstwa. 
Sompolno ul G. B. Pierackiego No 45.

Zakład garncarski. Kordylasiński Stanisław. Som
polno, ul, G. Br. Pierackiego No 42.

Chrześcijańska pracownia czapek craz biretów 
dla duchowieństwa. Walczak Józef. Sompolno Ry

nek No 8.
Zakład powroźniczy. Kozłowski Stanisław. Som

polno ul. Kaliska No 29.
Zakłady mechaniczne.

Zakład ślusarsko-mechaniczny. Flis Roman, Sompol
no ul. G. Br. Pierackiego.

Warsztat ryflarsko-mechaniczny. Galczak Stefan Som
polno, ul, G. Br. Pierackiego No 50.

Zakład ślusarsko-mechaniczny. Markiewicz Mieczys
ław Sompolno, ul. G. Br. Pierackiego Nr. 63.

Zakład slusarsko-mechaniczny oraz wytwórnia siatek 
i płotów drucianych. Ficner Piotr, Som
polno ul. Piotrkowska No 20.

Sklepy rzeźnicze.
Sklep rzeźniczy. Ziółkowski Mieczysław, Sompolno, 

Rynek, Nr. 2.
Sklep rzeźniczy, Komorowski Antoni. Sompolno, 

Rynek Nr. 24.
Sklep rzeźniczy. Puszczyński Bronisław, Sompolno, 

ul. Kaliska Nr. 15.
Sklep rzeźniczy. Pecnik W. Sompolno, ul. 11-go Lis

topada Nr. 5.
Sklep rzeźniczy mięsa wołowego. Piotrkowski Zau

me. Sompolno, Rynek Nr. 7.
Piekarnie.

Piekarnia Degórski Józef. Założona w roku 1589.



Sompolno, ul. 11 Listopada Nr. 3.
Piekarnia. Spółdzielni „Społem" Sompolno. Rynek 

Nr. 8.
Piekarnia. Staszak Szymon. Sompolno, ul. Kaliska 

Nr. 14.
Piekarnia. Pyszka Klemens. Sompolno, ul. G. Br. 

Pierackiego Nr. 16.
Zakłady stolarskie.

Zakład stolarsko-mechaniczny. Lipiński Wacław. Wy
konuje wszelkie roboty budowlano-meblo* 
we oraz maszynowe heblowanie i szpunto- 
wanie desek. Sompolno, ul. Kaliska Nr. 12, 

Zakład stolarski, Walaszczyk Stefan. Ceny przystęp
ne, Sompolno, ul. Toruńska Nr. 20.

Zakład stolarski. Czyżewski Antoni. Wykonuje 
wszelkie roboty budowlane i meblowe. 
Sompolno, ul. Cmentarna (Chrobrego) Nr. 7.

Zakłady krawieckie.
Chrześcijański zakład krawiecki męski i damski. 

Łęczycki Stanisław. Wykonuje solidnie. 
Ceny przystępne. Sompolno, ul. G. Br, 
Pierackiego Nr. 22,

Chrześcijański krawiec męski i damski. Uciński Sta
nisław. Wykonuje solidnie. Ceny przy
stępne. Sompolno ul. Piotrkowska Nr. 17.

Krawiec męski. Fer R. Wykonanie solidne po ce
nach przystępnych. Sompolno, ul. Piotr

kowska Nr. 26.
Mistrz krawiecki damski. S Stopnik. Dyplomowa

ny w Akademii Paryskiej. Sompolno ul. Ka
liska Nr. 5.

Krawiec męski. Fogel M. Wykonanie pierwszorzęd
ne. Sompolno, ul, Kaliska Nr. 5.

14
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Zakłady szewskie.

Zakład szewski obuwia damskiego i męskiego. Gniaz
dowski Kazimierz, Sompolno, ul. G. Br. 
Pierackiego Nr. 30.

Zakład szewski. Mielżyński Józef. Wykonuje obuwie 
przeważnie męskie oraz wszelkie reperac
je przy pomocy maszyny szewskiej. Som
polno, Rynek Nr. 8 (od ul. Błankowej),

Firmy różne.
Skład apteczny i perfumeria J, Goldszein, Poleca 

artykuły kosmetyczne, opatrunkowe, 
oraz leki patentowane.
Sompolno, ul, Kaliska Nr, 5,

Pokoje noclegowe, Lewandowska Lida, Sompolno, 
ul. G. Br, Pierackiego Nr. 6.

Kolektura Loterii Państwowej, Engelman J, Sompol
no, Rynek,

Bank spółdzielczo-pożyczkowy. Spółdzielnia z ogra
niczoną odpow., załatwia wszelkie czyn
ności bankowe. Sompolno, róg ul. Po
cztowej i Toruńskiej.

Handel win i wódek. Kotecki Władysław. Sompolno 
ul- Kaliska Nr. 21,

Restauracja Heleny Bekier. Sompolno, Rynek Nr. 2.

Piwiarnia i pokoje noclegowe. Wilczyński Nachme, 
Sompolno, ul G. Br. Pierackiego Nr. 8.
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7-mio kl. Prywatna Szkoła Powsz.
Koedukacyjna, Ewangelicka z wykładowym 

językiem niemieckim parafii ewang-augsburg, 
w Sompolnie, ul. 11 Listopada Nr 15.
Dla zamiejscowych istnieje przy szkole 

internat.

Zakład kamieniarsko-sztukatorski. Wykonuje posągi 
religijne nagrobki nowoczesne i t. p.
Lewiński Wacław. Sompolno, ul. G, Br. 
Pierackiego (dom p. Porządnego)





Odbito czcionkami
DRUKARNI WSPÓŁCZESNEJ 

Leszka G. Głowińskiego 
w Kole, Al. Sienkiewicza 16


