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Przez wiele lat koœció³ w Przemêcie mia³ he³m tylko na jednej wie¿y

Ziemia Przemêcka jest jednym z najstarszych regionów po³u-

dniowej Wielkopolski. Nazwê sw¹ wziê³a od wzmiankowanego po 

raz pierwszy w XII wieku grodu Przemêt (civitas Premut), co we-

d³ug jêzykoznawców oznacza „bród” lub „bagno”. T³umaczenie to 

znajduje swoje potwierdzenie w specyficznym po³o¿eniu owej 

krainy, której znaczna czêœæ rozpoœciera siê w dolinie rzeki Obry,     

a w jej naturalnym krajobrazie dominuj¹ jeziora, lasy, ³¹ki oraz ba-

gna i moczary. 

 Pierwsze œlady pobytu cz³owieka 

na terenie Ziemi Przemêckiej pochodz¹ 

z tzw. okresu mezolitu tj. œrodkowej 

epoki kamienia (ok.8000 do ok. 4500 lat 

p.n.e.) Rejon ten, tak jak ca³a dolina 

Obry, penetrowany by³ wówczas przez 

ludnoœæ zajmuj¹c¹ siê zbieractwem, 

myœlistwem i rybo³ówstwem. ¯ycie co-

dzienne ³owców i zbieraczy zwi¹zane 

Ludzie epoki mezolitu mieszkali w sza³asach, pó³zie-
miankach lub ziemiankach (Ÿród³o: www.muzarch.poznan.pl) 

by³o z lasem, gdzie znajdowali po¿ywie-

nie, poluj¹c na zwierzynê i zbieraj¹c 

leœn¹ roœlinnoœæ. Rzeki i jeziora dostar-

cza³y im ryb oraz ptactwa wodnego. 

Pos³ugiwano siê przy tym prymitywny-

mi narzêdziami z krzemienia, rogu        

i drewna, które w odpowiednim zesta-

wieniu stanowi³y bardzo skuteczn¹ 

broñ. Archeologiczne znaleziska z epo-

ki mezolitu nale¿¹ na Ziemi Przemêckiej 

do rzadkoœci. Œlady takich obozowisk 

odkryto jedynie w rejonie jezior przemêc-

kich, gdzie wyst¹pi³y charakterystyczne 

dla tego okresu wyroby krzemienne. (ci¹g 

dalszy na stronie 3) 
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Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

Po raz kolejny do Przemêtu zawi-

ta³o œredniowiecze. II Œredniowieczny 

Jarmark Cysterski to impreza, która 

ma przypomnieæ mieszkañcom oraz 

goœciom o naprawdê ciekawej i siêgaj¹-

cej pocz¹tków pañstwa polskiego histo-

rii naszego regionu. To w³aœnie Prze-

mêt i najbli¿sza okolica w czasach pañ-

stwa piastowskiego stanowi³y wa¿ny 

oœrodek handlowy i militarny. Sam 

Przemêt by³ istotnym grodem, w któ-

rym swoj¹ siedzibê mia³ kasztelan. 

Na znaczenie przemêckiego grodu 

wp³ywa³o przede wszystkim jego po³o-

¿enie. Przemêt by³ miastem zlokalizo-

wanym na wyspie otoczonej wodami      

i bagnami. To têdy wiod³a jedyna         

w okolicy przeprawa przez mêty. St¹d 

te¿ nazwa Przemêtu (przez mêt).

Historia przemêckiego grodu oraz 

okolicy siêga jednak znacznie dalej. 

Œwiadcz¹ o tym znaleziska archeologi-

czne z tego terenu. Najstarsze z nich 

pochodz¹ z epoki mezolitu, a wiêc ok. 

8000 do ok. 4500 lat p.n.e. Z tego czasu 

pochodz¹ m.in. znalezione na 

terenie dzisiejszego Starkowa ka-

mienne topory. Równie starych zna-

lezisk jest o wiele wiêcej, a czêœæ z nich 

mo¿na by³o ogl¹daæ podczas specjalnej 

wystawy “Skarby Ziemi Przemêckiej” 

zorganizowanej w budynkach klasztor-

nych.

Bogata historia ziemi przemêckiej 

doczeka³a siê w ostatnich latach kilku 

publikacji, które polecam lekturze nie 

tylko mieszkañcom gminy, ale 

wszystkim zainteresowanym histo-

ri¹. Wiêcej o opracowaniach na 

ostatniej stronie.

Maciej Ratajczak

 

Dok³adnie 760 lat temu mia³y miej-

sce wydarzenia, które niebawem dopro-

wadzi³y do ufundowania klasztoru cy-

stersów na Ziemi Przemêckiej.             

23 czerwca 1252 roku syn Odonica, 

Przemys³aw I podarowa³ w Miêdzyrze-

czu Benjaminowi Zarembie nastêpuj¹-

ce dobra: Ptowo (obecnie okolice Ka-

szczoru), Wieleñ, £upicê i Obrzycê z za-

strze¿eniem, ¿e darowizna mog³aby byæ 

ewentualnie przeznaczona na fundacjê 

zakonn¹. W niespe³na trzydzieœci lat 

póŸniej Benjamin Zaremba, przekaza³ 

swoje dobra na rêce opata paradyskie-

go. Darowizna ta zosta³a zatwierdzona 

w 1278 roku przez Boles³awa Pobo¿ne-

go i Przemys³awa II. Wœród ofiarowa-

nych cystersom dóbr by³y m.in.: Ptowo, 

Os³onin i Wieleñ.

W roku 2012 mija równie¿ 680 lat 

od zjednocze-

nia ziem pol-

skich po rozbiciu 

dzielnicowym.

Czas podzia³u 

kraju na dziel-

nice by³ dla Ziemi Przemêckiej okre-

sem walk i gwa³townych przemian 

politycznych, w wyniku których teren 

ten kilkakrotnie przechodzi³ pod pa-

nowanie ró¿nych w³adców. Pocz¹tek 

owych wypadków datowaæ mo¿na na 

rok 1208, gdy z czêœci Wielkopolski wy-

krojono ksiêstwo kaliskie z Ziemi¹ 

Przemêck¹ W³adys³awa Odonica, a za-

koñczenie na rok 1332, w którym W³a-

dys³aw £okietek przy³¹czy³ te ziemie do 

swojego królestwa. 

W okresie tym swoje panowanie na 

Ziemi Przemêckiej zaznaczyli: W³ady-

s³aw Odonic (1208-1231), W³adys³aw 

Laskonogi (1231-34), Henryk I Brodaty 

i Henryk II Pobo¿ny (1234-1241), 

Przemys³ II (1241-1296), Hen-ryk I (III) 

g³ogowski (1296 i 1306-1332), a nawet 

Wac³aw II - król Czech (1303-1306).

O fakcie panowania na Ziemi Prze-

mêckiej króla Czech œwiadczy doku-

ment wystawiony 25 lipca 1303 r.                     

w Przemêcie, w którym starosta wielko-

polski Jan zaœwiadcza sprzeda¿ przez 

Jakuba z S¹czkowa ³anów so³eckich. 

Fakt wystawienia tego dokumentu 

przez starostê wielkopolskiego, któ-

rego urz¹d ustanowi³ po 1300 roku 

czeski król Wac³aw II œwiadczy, ¿e 

rejon Przemêtu by³ w tym czasie pod 

czesk¹ kontrol¹. 

W 1332 roku W³adys³aw £okie-

tek wraz z ksiêciem Kazimierzem 

wyruszy³ na wyprawê na Œl¹sk,         

w efekcie której m.in. Przemêt        

i okolice przy³¹czone zosta³y do 

Królestwa Polskiego. 

MR  Œredniowieczny
Przemêt
jako gród obronny
 czêsto bywa³ 
aren¹ walk



W V tysi¹cleciu p.n.e. dotar³y do 

Wielkopolski pierwsze sygna³y wiel-

kich przemian spo³eczno-kulturowych, 

które nastêpowa³y w tzw. epoce ne-

olitu (m³odsza epoka kamienia). Cha-

rakteryzowa³ siê on przejœciem z trybu 

¿ycia o charakterze wêdrownym i go-

spodarki zbieracko-³owieckiej do ¿ycia 

bardziej osiad³ego i rolnictwa. Ludnoœæ 

naszych ziem przejê³a wówczas z krêgu 

naddunajskiego znajomoœæ wypaleni-

skowej i kopieniaczej uprawy roli oraz 

wysiewu zbó¿, znajomoœæ chowu zwie-

rz¹t, a tak¿e umiejêtnoœæ wyrobu na-

czyñ glinianych. Znacznemu udosko-

naleniu uleg³ tak¿e asortyment narzê-

dzi i przedmiotów codziennego u¿ytku, 

wœród których znalaz³y siê m.in. sie-

kierki kamienne o wyg³adzonej po-

wierzchni. Wraz ze zmian¹ trybu go-

spodarowania zmieni³o siê tak¿e ¿ycie 

codzienne ówczesnych ludzi i ich oto-

czenie. Poœród domostw pojawi³y siê 

wówczas konstrukcje naziemne, czêsto 

o du¿ej powierzchni, w których mog³o 

zamieszkaæ nawet kilka rodzin. WyraŸ-

niej ni¿ poprzednio wyodrêbni³y siê 

pewne cechy kultury duchowej, przeja-

wiaj¹ce siê w okreœlonym obrz¹dku po-

grzebowym. Zmar³ych chowano czêsto 

w pozycji skurczonej (embrionalnej). 

Pierwsi rolnicy nie od razu zdominowa-

li wczeœniejsz¹ ludnoœæ, a ich œwiat,        

w wyniku rozmaitych kontaktów kul-

turowych, przenika³ siê ze œwiatem 

³owców-zbieraczy.    

W okresie wczesnego neolitu (V ty-

si¹clecie p.n.e.) Ziemia Przemêcka pe-

netrowana by³a przez niewielkie grupy 

ludnoœci tzw. kultury ceramiki wstêgo-

wej, której œlady w postaci narzêdzi ka-

miennych udokumentowano na po³u-

dnie i po³udniowy-wschód od Przemêtu 

– w Ujazdowie, Górsku i Lginiu. PóŸ-

niej, w IV tysi¹cleciu p.n.e., zadomo-

wi³a siê tutaj ludnoœæ kultury pucha-

rów lejkowatych, osiedlaj¹c siê tymcza-

sowo na terenie dzisiejszego Przemêtu 

oraz po³udniowy-wschód od niego –        

w Grotnikach i Zaborowcu. W okolicy 

tych miejscowoœci odkryto tak¿e, po-

chodz¹ce z III tysi¹clecia, obozowiska     

i osady ludnoœci kultury amfor kuli-

stych oraz kultury ceramiki sznurowej, 

które specjalizowa³y siê m.in. w pó³wê-

drownym i wêdrownym chowie krów      

i œwiñ.

Na prze³omie III i II tysi¹clecia 

p.n.e. nasta³a na obszarze Wielkopolski 

epoka br¹zu. Br¹z jako surowiec do 

wytwarzania ró¿nego typu przedmio-

tów, w odró¿nieniu od powszechnie 

dostêpnego kamienia, sta³ siê obiektem 

intensywnej wymiany handlowej, bê-

d¹c jednoczeœnie – wraz z rozwojem 

produkcji metalurgicznej – jednym        

z podstawowych czynników postêpuj¹-

cego zró¿nicowania maj¹tkowego i spo-

³ecznego. Na czo³o ówczesnej struktury 

wybijaæ siê zaczê³y grupy ludzi bez-

poœrednio zwi¹zane z wyspecjali-

zowan¹ metalurgi¹, której nadwy¿ki 

produkcyjne pozwala³y na materialne 

zdystansowanie siê od reszty spo³e-

czeñstwa. Œwiadcz¹ o tym odkrywane 

na terenie Wielkopolski bogato wypo-

sa¿one groby szkieletowe, przykryte 

nasypem ziemnym w postaci  kurhanu. 

Wk³adano do nich m.in. tzw. ber³a szty-

letowe, wyra¿aj¹ce presti¿ pochowa-

nego. Wiêkszoœæ znalezionych zabyt-

ków br¹zowych pochodzi ze zdeponowa-

nych w ziemi skarbów, które zawieraj¹ 

broñ, narzêdzia i ozdoby. Na Ziemi 

Przemêckiej pocz¹tki  epoki br¹zu nie 

zosta³y – jak dot¹d – przez archeologów 

zarejestrowane. Znaleziska z tego cza-

su odnotowano jedynie blisko owego mi-

kroregionu w Starkowie (na pó³nocny-

wschód od Przemêtu), gdzie odkryto 

przypadkowo br¹zowy naszyjnik  zwi¹-

zany z tzw. kultur¹ unietyck¹.

Bardziej wyraŸny rozwój osadnic-

twa w obrêbie Ziemi Przemêckiej na-

st¹pi³ w póŸnych okresach epoki br¹zu 

oraz wczesnej epoce ¿elaza. W tym cza-

sie dominuj¹c¹ rolê w tym rejonie od-

grywa³a tzw. ludnoœæ kultury ³u¿yckiej, 

która pojawi³a siê na naszych ziemiach 

ju¿ oko³o 1300 lat. p.n.e. i wchodzi³a        

w sk³ad wielkiego kompleksu kultur 

popielnicowych. Charakterystyczn¹ 

cech¹ owej kultury by³ pojawiaj¹cy siê 

ju¿ wczeœniej, a teraz rozpowszechnio-

ny na szerok¹ skalê, cia³opalny obrz¹-

dek pogrzebowy, który ca³kowicie wy-

par³ powszechny jeszcze w okresie ne-

olitu zwyczaj sk³adania do grobu nie-

spalonych zw³ok. Najczêstszymi wów-

czas pochówkami by³y tzw. groby po-

pielnicowe. Prochy zmar³ego wk³adano 

do urn (popielnic), a wokó³ nich uk³a-

dano tzw. przystawki – tj. naczynia,     

Neolityczne topory 
kamienne ze Starkowa

ci¹g dalszy ze strony 1



w których umieszczano pokarm ofiaro-

wany zmar³emu. Grobowi towarzyszy-

³a czêsto obstawa i bruk kamienny.      

W okresie dominacji ludnoœci kultury 

³u¿yckiej powstawa³y te¿ charaktery-

styczne dla tej kultury osady obronne 

(grody), spe³niaj¹ce zarówno funkcje 

refugialne (schronienia) w razie nie-

bezpieczeñstwa, jak i rolê oœrodków te-

rytorialnych. Na czas rozkwitu owej 

formacji kulturowej przypad³ moment 

przyswojenia sobie przez ówczesnych 

ludzi obróbki ¿elaza, co rozpoczê³o siê  

w tzw. okresie halsztackim, w VII w. 

p.n.e. Twardoœæ owego surowca spo-

wodowa³a, ¿e stopniowo zastêpowa³ on, 

przynajmniej przy produkcji narzêdzi    

i broni, wczeœniejszy br¹z.  

Obszar Ziemi Przemêckiej jest bar-

dzo bogaty w zabytki materialne zwi¹-

zane z kultur¹ ³u¿yck¹. Na terenie sa-

mego Przemêtu istnia³ prê¿ny oœrodek 

osadniczy, z którym nale¿y prawdo-

podobnie ³¹czyæ ods³oniête tutaj dwa 

cmentarzyska  pochodz¹ce z ró¿nych 

okresów epoki br¹zu. W rejonie Prze-

mêtu odkryto te¿ dwa skarby ze schy³-

ku epoki br¹zu: w Przedmieœciu (skarb  

siekierek i sierpów br¹zowych) oraz        

w Perkowie, 2 km na po³udniowy-za-

chód od Przemêtu (3 siekierki i grot 

oszczepu). 

W okresie wczesnej epoki ¿elaza na 

terenie Przemêtu funkcjonowa³ gród,     

z którym wi¹zaæ nale¿y kolejne cmen-

tarzysko kultury ³u¿yckiej oraz skarb 

datowany ogólnie na okres halsztacki.  

Na ró¿ne znaleziska z póŸnej epoki 

br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza natrafio-

no tak¿e w dalszej okolicy Przemêtu.      

Z mikroregionu regionu znane s¹ zw³a-

szcza: cmentarzyska w Zaborowie, 

B³otnicy, Soko³owicach, Grotnikach, 

Wijewie, W³oszakowicach oraz Barchli-

nie, Buczu, Górsku, Kluczewie i Mo-

chach. W niektórych miejscowoœciach 

odkryto tak¿e pojedyncze zabytki w po-

staci ro¿nych przedmiotów metalowych 

takich jak siekierki (m.in. Grotniki, Za-

borowo, Siekowo) oraz bransoleta 

(Brenno). 

Ludnoœci kultury ³u¿yckiej w schy³-

kowym okresie jej istnienia towarzy-

szy³a, i by³a jej kontynuatork¹, zbli¿ona 

do niej pod wzglêdem kulturowym, lud-

noœæ tzw. kultury pomorskiej. Spo³e-

cznoœci te, zw³aszcza w pocz¹tkowym 

etapie swego 

rozwoju, 

cho-

wa-

³y  zmar-

³ych w zbudowa-

nych z kamieni skrzyniach, w których 

umieszczano od kilku do kilkunastu 

urn. Jedn¹ z charakterystycznych cech 

owej kultury by³o u¿ywanie do grobu 

jako popielnic tzw. urn twarzowych        

z plastycznie wymodelowanym wyobra-

¿eniem twarzy ludzkiej. W obrêbie Zie-

mi Przemêckiej odkryto cmentarzyska 

kultury pomorskiej m.in. na terenie 

Soko³owic, Bukowca oraz Moch. W So-

ko³owicach natrafiono ponadto na 

pozosta³oœci cmentarzyska zwi¹zanego 

z tzw. kultur¹ grobów podkloszowych 

(od charakterystycznego, odwróconego 

do góry dnem naczyniaklosza przykry-

waj¹cego urnê), która – wed³ug nie-

Trzy siekierki i grot oszczepu ze schy³ku epoki br¹zu z Perkowa

Skarb 13 sierpów z br¹zu odkryty w Przemêcie (Przedmieœciu)

Naczynie ludnoœci
kultury ³u¿yckiej

z Przemêtu



których uczonych – by³a wy-

nikiem wymieszania siê 

pewnych idei ludnoœci kul-

tury ³u¿yckiej i kultury po-

morskiej. 

Od IV wieku p.n.e. roz-

pocz¹³ siê na ziemiach pol-

skich tzw. okres przedrzym-

ski (zwany dawniej lateñ-

skim), który na Ziemi Prze-

mêckiej jest s³abo udoku-

mentowany. Pewne nasile-

nie osadnictwa nast¹pi³o 

tutaj dopiero oko³o po³owy 

III w. p.n.e., kiedy to w oko-

licach Przemêtu pojawi³a 

siê tzw. ludnoœæ kultury 

przeworskiej, zamieszku-

j¹ca ów region a¿ do IV wie-

ku n.e. Na wiêksz¹ ni¿ doty-

chczas skalê rozwinê³a siê 

wówczas produkcja ¿elaza,       

o czym œwiadcz¹ m.in. znaj-

dowane w grobach narzê-

dzia kowalskie. W porówna-

niu z wczeœniejszym okre-

sem, pewnym przeobra¿e-

niom uleg³ tak¿e obrz¹dek 

pogrzebowy. W kulturze 

przeworskiej groby popiel-

nicowe zdominowane zosta-

³y przez tzw. groby jamowe, 

w które wk³adano zawar-

toœæ stosu wraz z prochami   

i darami grobowymi. W mi-

kroregionie przemêckim 

wyodrêbniæ mo¿na trzy 

skupiska osadnicze zwi¹za-

ne z ludnoœci¹ kultury prze-

worskiej. Obejmuj¹ one: 

Przemêt i jego najbli¿sze za-

plecze, tereny le¿¹ce na 

wschód i  po³udniowy-

wschód od niego miêdzy 

Buczem, Boszkowem i Grot-

nikami oraz w okolicach Za-

borowca. W okresie wp³y-

wów Imperium Rzymskie-

go, Ziemia Przemêcka, le-

¿¹c na uboczu wielkich szla-

ków komunikacyjnych ³¹-

cz¹cych pó³nocne prowincje 

rzymskie z ziemiami nadba³tyckimi,     

w bardzo ograniczonym zakresie ucze-

stniczy³a w wymianie handlowej. Wy-

nikiem tych sporadycznych kontaktów 

jest przypadkowe znalezisko w Prze-

mêcie, gdzie odkryto monetê Julii 

Mamei (180-235 n.e.) – matki cesarza 

rzymskiego Aleksandra Sewera.

          

Po wielkich migracjach ludnoœci      

i za³amaniu siê Imperium Rzym-

skiego, ziemie polskie poddane 

zosta³y przeobra¿eniom kultu-

rowym zwi¹zanym z procesem 

przekszta³cania siê œwiata 

staro¿ytnego w œredniowie-

czny. W orbitê owych prze-

mian wesz³a równie¿ po³ud-

niowo-zachodnia Wielko-

polska, a wraz z ni¹, chocia¿ 

z pewnym opóŸnieniem, 

Ziemia Przemêcka. Po-

cz¹tki wczesnego œrednio-

wiecza w tym regionie nie 

s¹ jeszcze przez archeolo-

gów dobrze rozpoznane. 

Przyjmuje siê, ¿e od IX do po³o-

wy X wieku w mikroregionie 

przemêckim istnia³y trzy grody 

ulokowane w pradolinie Obry:    

w Siekówku, Popowie Starym      

i Reñsku. Grodom tym towarzy-

szy³y w owym czasie liczne osady 

otwarte, na których œlady natrafiono 

zarówno w samym Przemêcie jak i w je-

go okolicy m.in. w Przedmieœciu, Klu-

czewie, Grotnikach oraz Brennie. 

Osadnictwo to zwi¹zane by³o przypu-

szczalnie z wiêkszym kompleksem 

terytorialnym, które 

uto¿samiane jest przez 

badaczy z plemieniem 

ulokowanym nad œrod-

kow¹ Obr¹. Nie doœæ ja-

sno rysuj¹ siê dzieje 

Ziemi Przemêckiej         

w okresie formowania 

siê pañstwa pierwszych 

Piastów. Nale¿y domnie-

mywaæ, ¿e istniej¹ce tutaj 

grody spotka³ podobny los jak 

inne oœrodki plemienne nad 

œrodkow¹ i górn¹ Obr¹, które spalone 

zosta³y w wyniku zbrojnej inkorporacji 

po³udniowo-zachodniej Wielkopolski 

do pañstwa gnieŸnieñskiego. 

WyraŸny rozwój osadniczy mikrore-

gionu przemêckiego przypad³ dopiero 

na wiek XI. Archeologicznym wyznacz-

nikiem tego procesu s¹ m.in. odkryte     

w Przemêcie i Zaborowie znaleziska 

skarbów srebrnych, zdeponowane           

w ziemi po po³owie owego stulecia.         

W XII wieku, w obrêbie dzisiejszego 

Przemêtu wzniesiono warowniê, 

która pe³ni³a rolê oœrodka kaszte-

lañskiego, sprawuj¹cego funkcje 

wojskowo-militarne, s¹downicze  

i skarbowo-gospodarcze w stru-

kturach w³adzy terytorialnej. 

Istnienie okrêgu kasztelañ-

skiego na tym terenie potwier-

dza dokument ksiêcia W³ady-

s³awa Odonica z 1210 roku,    

w którym wymieniona jest 

tzw. provintia Premontensi. 

Prawdopodobnie pod koniec 

XIII wieku w miejscu podgro-

dzia przemêckiego lokowano mia-

sto, które w ci¹gu XIV stulecia uro-

s³o do rangi jednego z wa¿niejszych 

oœrodków miejskich w po³udnio-

wo-zachodniej Wielkopolsce. Zna-

cz¹cy wp³yw na rozwój Ziemi Prze-

mêckiej mia³ w œredniowieczu zakon 

cystersów. Próbê fundacji klasztoru 

podjêto tu ju¿ w 1210 roku, jednak        

z niejasnych do koñca powodów nie zo-

sta³a ona zrealizowana. W 1278 roku 

cystersi zorganizowali nowy klasztor 

na terenie Kaszczoru, z którego w bli¿ej 

Rzymska moneta
Julii Mamei
znaleziona w Przemêcie

¯elazny miecz z okresu 
przedrzymskiego z Przemêtu
oraz ¿elazny grot w³óczni 
z Barchlina



nieznanym czasie przenieœli siê do 

Wielenia. W drugiej dekadzie XV 

wieku nast¹pi³a kolejna transloka-

cja opactwa a jego siedziba ulokowa-

na zosta³a tym razem w Przemêcie.

Tekst: dr Maciej Przyby³

Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu

Fotografie wykonali: 

Klaudyna Kucharska, 

Patrycja Silska, 

Agata Drejer-Kowalska

z Muzeum Archeologiczne  

w Poznaniu

Dokumentacja badañ archeologi-
cznych na Ziemi Przemêckiej 
siêga II po³owy XIX wieku.

Fragment opracowania ”Osiem wieków Ziemi Przemêckiej” 
- wyk³ad Kazimierza Wawrzynowicza

W 1875 r. ówczesne w³adze pruskie w Przemêcie dostarczy³y doktorowi 
Robertowi Kochowi z Wolsztyna, który w owych czasach by³ najbardziej wykszta³-
conym cz³owiekiem w powiecie babimojskim, urnê znalezion¹ w rowie Zaborow-
skim. W urnie znajdowa³y siê przedmioty z br¹zu. By³o to pierwsze wykopalisko 
archeologiczne na tym  terenie. Robert Koch nie maj¹c rozezna-nia z czym ma do 
czynienia, wys³a³ przedmiot do Berlina, do wybitnego niemieckiego naukowca 
œwiatowej s³awy Rudolfa Virchowa. W liœcie do³¹czonym do przesy³ki Robert Koch 
prosi³ Virchowa o szybkie przybycie do Przemêtu, gdy¿ jak wspomina natrafiono tu 
na jeszcze inne przedmioty. Ru-dolf Virchow przybywa do Przemêtu w 1877 r. 
Towarzy-szy mu Robert Koch. Wspólnie prowadz¹ badania w pó³nocno-zachodniej 
czêœci miasteczka.

O dokonanych odkryciach pisze m.in. profesor J. Kostrzewski z Poznania. 
Badania prowadzono w pó³nocno-zachodniej stronie rynku, na gruncie nale¿¹cym 
do J. Wojciechowskiego, w tylnej czêœci ogrodu. Podczas prac stwierdzono istnienie 
dwóch warstw z zabytkami kultury ³u¿yckiej - u³amki naczyñ. Znalezisko da-
towane jest na V okres epoki br¹zu, tzw. hallstatt. 

Muzeum Archeologiczne w Po-

znaniu zaprasza do zwiedzania 

wystaw organizowanych w sie-

dzibie Muzeum, m.in. wystaw 

sta³ych “Tu powstawa³a Polska” 

oraz “Pradzieje Wielkopolski”.

W sezonie szkolnym Muzeum 

czynne jest w nastêpuj¹cych go-

dzinach:

PONIEDZIA£EK - zamkniête

WTOREK - 9.00 - 15.00

ŒRODA - 9.00 - 15.00

CZWARTEK - 9.00 - 15.00

PI¥TEK - 10.00 - 18.00

SOBOTA - 10.00 - 18.00

NIEDZIELA - 12.00 - 17.00 



W ksi¹¿ce Henryka Muncha „Gereza roz-

planowania miast wielkopolski w XIII i XIV” 

odnajdujemy plan Przemêtu z oko³o 1800-

1810 roku. Autor zalicza Przemêt do jednego 

z trzech, obok Ostrowa Tumskiego i Nak³a, 

civitates typu podgrodziowego czyli œrednio-

wiecznych miast wielkopolskich, które wy-

ros³y bezpoœrednio na gruncie podgrodzia.

Na wspomnianym planie przemêckiego grodu 

wyraŸnie widzimy, i¿ nad ca³oœci¹ dominuje wyd³u¿ony 

plac targowy (2), który ci¹gnie siê przez ca³¹ wyspê. 

Charakterystyczne jest jego przed³u¿enie w czêœci 

po³udniowej, którego oœ przecina pod k¹tem prostym oœ 

placu w³aœciwego. Plac jest zabudowany regularnie 

szeregowymi zgrupowaniami parceli o znacznej g³êbo-

koœci - siêgaj¹cych od placu, a¿ po skraju wyspy. 

Prymitywizm ca³ego rozplanowania i dostosowania 

go do warunków terenowych wykazuje, ¿e plac targowy 

zachowa³ pierwotne po³o¿enie, które nie uleg³o w œred-

niowieczu zmianie. 

Ze wzglêdu na warunki terenowe droga biegn¹ca 

przez miasto przecina je ³ukiem. Uk³ad palcu wskazuje, 

¿e na po³udnie od w³aœciwego placu targowego istnia³a 

jakaœ wiêksza jednostka topograficzna – gród lub ko-

œció³. Ten skrêt drogi i placu w obrêbie osady o 90 stopni 

wywo³any by³ w³aœnie po³o¿eniem grodu. Gród nato-

miast znajdowa³ siê w czêœci wyspy, w której póŸniej 

powsta³ klasztoru oo. cystersów, a obecnie znajduje siê 

tu koœció³ parafialny pw. œw. Jana Chrzciciela (3). 

Przemêt jest wiêc przyk³adem jak wczesnoœrednio-

wieczne podgrodzie przekszta³ci³o siê w miasto. Teren 

zasiedlenie pozosta³ bez zmian, a jego zarys wraz           

z istniej¹c¹ drog¹ wp³yn¹³ na ulokowanie placu targo-

wego, który sytuowany by³ w centrum osady, a zarazem 

poœrodku wyspy.

PRZEMÊT, plan zlat ok. 1800-1810. 1) koœció³ œw. Andrzeja,

2) plac targowy, 3) koœció³ parafialny i klasztor oo. cyster-

sów - miejsce œredniowiecznego grodu, 4) œlady przedhisto-

rycznego grodziska.

Na mapie województwa poznañskiego, opracowanej 

przez Jerzego Fraudenhammera - lekarza nadwornego 

wojewody poznañskiego Krzysztofa Opaliñskiego Prze-

mêt wystêpuje jako gród na wyspie. Po raz pierwszy 

mapa zosta³a wydana w 1645 roku w skali 1 : 463 000 

przez oficynê Jana Blaeuwa i do³¹czona do jego Atlasu 

Maior z 1662 r. Oparta na bardzo dobrych podstawach 

matematycznych mapa ta stanowi³a jedno z najlep-

szych opracowañ w tym okresie. By³a wielokrotnie 

przedrukowywana i przerabiana. Prezentowana obok 

karta wydana zosta³a przez Piotra Schenka i Gerarda 

Valka oko³o 1715 r.

Znalezione 
w dawnym atlasie



Od drugiej po³owy XIII wieku a¿ do pocz¹tków wieku XIX na 

Ziemi Przemêckiej nieprzerwanie dzia³a³ zakon cystersów. Owa 

obecnoœæ zakonników na tym terenie sprawi³a, i¿ dziœ chc¹c dobrze 

poznawaæ historiê Przemêtu i okolic trzeba poznaæ bli¿ej sam 

cysterski zakon. Nie chodzi tu jednak o jego encyklopedyczn¹ de-

finicjê, a raczej o poznanie ¿ycia codziennego zakonników, ich zasad 

i zwyczajów, które choæ niew¹tpliwie przez wieki ulega³y zmianom, 

to jednak stanowi³y element spajaj¹cy zgromadzenie. Zacznijmy od 

g³ównej zasady zakonu ‘Ora et labora - Módl siê i pracuj”. 

Maciej Ratajczak

Klasztor nie by³ miejscem dla lu-

bi¹cych d³ugo i du¿o spaæ. Dzieñ w 

œredniowiecznym klasztorze cyster-

skim rozpoczyna³ siê ju¿ o godzinie dru-

giej w nocy. Koœcielny dzwon budzi³ 

wówczas najbli¿sz¹ okolicê i wzywa³ 

zakonników na nocne nabo¿eñstwo. 

Zanim dŸwiêk dzwonu umilk³ wszyscy 

zakonnicy powinni byæ ju¿ obecni w ko-

œciele. Na spóŸnialskich czeka³y kary, 

które by³y w zale¿noœci od klasztoru 

bardzo ró¿ne. Zdarza³y siê nawet ch³o-

sty.

Ciemnoœci œredniowiecznych œwi¹-

tyñ, oœwietlanych jedynie blaskiem 

œwiec, sprzyja³y zaœniêciu, dlatego za-

nim rozpoczê³y siê modlitwy wyzna-

czony mnich ze œwiec¹ w rêce spraw-

dza³, czy wszyscy s¹ gotowi. Po odpra-

wieniu nabo¿eñstwa mnisi wracali do 

³ó¿ek.

Zgodnie z panuj¹cymi zasadami sen 

nie trwa³ jednak zbyt d³ugo. Zakonnicy 

budzili siê z pierwszym brzaskiem i u-

dawali siê do koœcio³a, aby odprawiæ 

pierwsze nabo¿eñstwo – prymê. Po na-

bo¿eñstwie mieli czas na swoje codzien-

ne zajêcia w tym tak¿e na modlitwê       

i œniadanie. Oko³o dziewi¹tej rano za-

konnicy wracali do koœcio³a na krótkie 

oficjum – tercjê. 

Rano zakonnicy zbierali siê tak¿e       

w kapitularzu, gdzie zasiadaj¹c w stal-

lach pod przewodnictwem opata lub 

przeora omawiali sprawy dotycz¹ce 

wspólnoty. Po posiedzeniach tych, któ-

re koñczy³y siê oko³o godziny dziesi¹tej 

mnisi rozchodzili siê do swoich zajêæ. 

Nikt nie pró¿nowa³. Praca w klasztorze 

cysterskim mia³a du¿¹ wartoœæ zgodnie 

z przytoczon¹ ju¿ maksym¹ „Ora et 

labora” - Módl siê i pracuj”. 

O godzinie dwunastej mnisi przery-

wali pracê i wracali do koœcio³a, aby od-

mówiæ drugie oficjum – sekstê. Rytua³ 

ten powtarza³ siê jeszcze o godzinie 

piêtnastej, gdy zbierano siê aby od-

prawiæ nonê i o zmierzchu, gdy odpra-

wiano kompletê. Do snu zakonnicy 

uk³adali siê oko³o godziny dwudziestej. 

Zakonnicy dzielili wiêc dzieñ miê-

dzy modlitwê i pracê. Z up³ywem kolej-

nych wieków mnisi coraz wiêcej czasu 

spêdzali w koœciele, a coraz mniej na 

pracy. Liczba oficjów zwiêkszy³a siê,     

a dodatkowo zakonnicy odmawiali 

psalmy, modlitwy za zmar³ych i do 

wszystkich œwiêtych, a tak¿e msze 

prywatne. Na pracê by³o wiêc coraz 

mniej czasu i dlatego z biegiem lat  

wykonywaniem zadañ gospodarczych 

zakon obci¹¿a³ osoby œwieckie.

mr

Jeœli posiadacie Pañstwo 

ciekawe zdjêcia i dokumenty, które pokazuj¹ wa¿ne wydarzenia 

                            z historii naszej gminy lub miejsca, które dziœ 

                                wygl¹daj¹ inaczej ni¿ przed laty, bardzo prosimy - 

                                                  PODZIELCIE SIÊ HISTORI¥ 

                                     i przynieœcie je do Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie 

                                           (budynek Urzêdu Gminy, pokój nr 10).

                                              Gwarantujemy, i¿ po skopiowaniu Pañstwa materia³y         

                                            zostan¹ Pañstwu zwrócone w nienaruszonym stanie.

                                                     Za pomoc czekaj¹ upominki!

                                                                                                                 Maciej Ratajczak

wœród swoich pami¹tek rodzinnych 



Maciej Ratajczak

Od XII do pocz¹tku XIV wieku kasztelania stanowi³a pod-

stawow¹ jednostkê administracyjn¹ zastêpuj¹c¹ dawne okrêgi gro-

dowe i opola. Kasztelania wchodzi³a w sk³ad prowincji. Oœrodkiem 

kasztelani by³ zamek lub tak jak w przypadku Przemêtu, znacz¹cy 

gród. Zmniejszenie roli administracyjnej kasztelani nast¹pi³o        

w XIV wieku, gdy jej funkcje administracyjno-gospodarcze przejê³y 

starostwa, a s¹dowe – s¹dy ziemskie obejmuj¹ce swoj¹ dzia³alno-

œci¹ powstaj¹ce wtedy powiaty.

Na czele kasztelani sta³ lokalny 

urzêdnik nazywany kasztelanem (³ac. 

comes castellanus komes grodowy, 

¿upan, nazwa kasztelan pojawia siê od 

XII w.) Zajmowa³ siê on administracj¹ 

gospodarcz¹ w tym g³ównie œci¹ganiem 

danin na rzecz panuj¹cego, obron¹ i s¹-

downictwem na terenie kasztelani. Po-

dlegali mu chor¹¿y, wojski, sêdzia gro-

dowy i w³odarz.

Kasztelanie nie byli sobie równi,          

a o ich pozycji mówi³o miejsce, które zaj-

mowali podczas obrad sejmu. Najwy¿-

sz¹ pozycjê miêdzy senatorami œwiec-

kimi mia³ kasztelan krakowski, wy¿sz¹ 

nawet od wojewodów. Kasztelanowie 

wileñski i trocki tak¿e zasiadali pomiê-

dzy wojewodami. Za wojewodami sie-

dzia³o trzydziestu jeden kasztelanów 

wiêkszych, zwanych te¿ krzes³owymi. 

Za nimi plasowali siê kasztelanowie 

mniejsi nazywani dr¹¿kowymi, gdy¿ 

zasiadali w izbie senatorskiej na koñcu  

i nie na krzes³ach, ale na w¹skich ³a-

wach pod œcian¹. Dopiero w 1775 r. znie-

siono tê dyskryminacjê. By³o ich czter-

dziestu dziewiêciu, a wœród nich tak¿e 

kasztelan przemêcki.

Na samym koñcu siedzieli trzej tzw. 

kasztelanie konarscy (koniuszy): sie-

radzki, ³êczycki i inow³oc³awski.

MR

Pocz¹tki i granice 

kasztelani w Przemêcie

Wybitny badacz historii Ziemi 

Przemêckiej Stanis³aw Malepszak 

przypuszcza, i¿ kasztelania przemêcka 

powsta³a ok. 1070 r., a jej utworzenie 

w³aœnie w Przemêcie mia³o na celu 

wzmocnienie roli i znaczenia tej osady. 

O granicach kasztelani przemêckiej 

dowiadujemy siê z dokumentu lokacyj-

nego W³adys³awa Odonica wystawio-

nego w 1210 roku. Na tej podstawie 

przyjmuje siê, i¿ pó³nocna i zachodnia 

granica pokrywa³a siê z granic¹ prze-

mêckiej parafii œw. Piotra, na wscho-

dzie opiera³a siê o dolinê Samicy, a na 

po³udniu obejmowa³a, jak mo¿na wnio-

skowaæ ze wspomnianego dokumentu  

z 1210 r., tak¿e okolice Wschowy. W ta-

kich granicach kasztelania przemêcka 

utrzymywa³a siê a¿ do roku 1234, czyli 

przez dwa i pó³ wieku.

Przemêccy kasztelani

Wiedzê o tym, kto pe³ni³ funkcje ka-

sztelana w Przemêcie, dziœ czerpiemy   

z zachowanych ówczesnych dokumen-

tów, najczêœciej wystawianych przez 

ksi¹¿êta, pod którymi znajdujemy po-

twierdzenia kasztelanów. 

Pierwszym znanym z pisemnych 

przekazów kasztelanem przemêckim 

jest niejaki Wojciech, o którym wspo-

mina siê w 1242 roku. Wojciech, jako 

zwolennik ksiêcia legnickiego Bole-

s³awa £ysego, stawi³ zbrojny opór ksiê-

ciu Przemys³awowi I i jego bratu Bole-

s³awowi, nie chc¹ poddaæ im przemêc-

kiego grodu, który ostatecznie zdobyty 

zosta³ si³¹.

Zajêcie Przemêtu oznacza³o nie-

chybnie koniec rz¹dów kasztelana Woj-

ciecha. Potwierdza to fakt, i¿ ju¿ w do-

kumencie z 1244 roku jako przemêcki 

kasztelan wystêpuje niejaki Przedpe³-

ko (Pretpelko castellano de Premant). 

Rok póŸniej, w 1245 kasztelanem prze-

mêckim by³ ju¿ Wojciech (Albert). Je-

go podpis brzmi¹cy - Adalbertus castel-

lanus de Premunt, znajdujemy pod do-

kumentem wystawionym przez ksiêcia 

Boles³awa Pobo¿nego dotycz¹cy przyjê-

cia klasztor w Parady¿u pod sw¹ opiekê 

oraz zwalnia wszystkich jego dóbr od 

ciê¿arów prawa polskiego, s¹downi-

ctwa kasztelanów i od ce³. 

Tyle o pierwszych kasztelanach.     

W sumie od wspomnianego roku 1242 

do roku 1793, gdy w wyniku drugiego 

rozbioru Przemêt znalaz³ siê pod pano-

waniem pruskim, w Przemêcie pano-

wa³o kolejno 39 kasztelanów. Tylu 

przynajmniej mo¿emy odnaleŸæ w spi-

sie urzêdników wielkopolskich Anto-

niego G¹siorowskiego. 

Ostatnim kasztelanem przemêckim 

by³ Adam Kwilecki, którego grób znaj-

duje siê w koœciele w Kwilczu, 100 kilo-

metrów od Przemêtu w powiecie miê-

dzychodzkim.

Fragment opracowania:

“Kasztelania przemêcka”, 



Maciej Ratajczak

W tym roku mija 120 lat od utworzenia w Przemêcie przez 

ksiêdza Wiktora Moj¿ykiewicza Banku Ludowego. By³a to pierwsza 

instytucja maj¹ca na celu pomoc finansow¹ Polakom cierpi¹cym       

z powodu polityki germanizacyjnej.  Z tej okazji warto przypomnieæ 

zarówno postaæ samego ksiêdza Moj¿ykiewicza, jak i historiê pow-

stania Banku.  

Urodzi³ siê 15 paŸdziernika 1848 r. 

w Czempiniu w zamo¿nej rodzinie Ja-

kuba i Wiktorii Matuszkiewiczów.         

Po ukoñczeniu szko³y powszechnej        

w rodzinnej miejscowoœci 8-letni¹ edu-

kacjê kontynuowa³ w Gimnazjum        

w Œremie, otrzymuj¹c œwiadectwo doj-

rza³oœci w 1870 r. Zaraz po maturze 

wst¹pi³ do Seminarium Duchownego  

w Poznaniu, gdzie otrzyma³ œwiêcenia 

kap³añskie 12 kwietnia 1874 r. Nie 

mog¹c uzyskaæ posady wikariusza z po-

wodu nasilaj¹cej siê walki w³adz prus-

kich z polskim duchowieñstwem, zosta³ 

kapelanem zamo¿nej rodziny Kaczo-

rowskich w Witos³awiu. Potem przez 

pewien czas administrowa³ parafi¹        

w Dêbnie.

1 stycznia 1887 r. ks. arcybiskup 

Juliusz Dinder uczyni³ go swoim osobi-

stym kapelanem. Nastêpnie we wrze-

œniu 1889 r. zosta³ proboszczem prze-

mêckiej parafii. Na pocz¹tku swego 

urzêdowania wprowadzi³ nowy porz¹-

dek w zakresie zajmowania miejsc      

w ³awkach w czasie mszy œw. przez pa-

rafian, a mianowicie - mê¿czyŸni zaj-

mowali miejsca po lewej stronie, a ko-

biety tylko po prawej stronie. W ka¿d¹ 

niedzielê w przemêckim koœciele œpie-

wano pieœni „Bogurodzica” i „Bo¿e coœ 

Polskê”. Wskrzesi³ te¿ podupad³e miej-

scowe Kó³ko Rolnicze, którego potem 

by³ przez kilka lat prezesem.

 W chwili utworzenia w Przemêcie 

instytucji Wicepatronatu nad powsta-

j¹cymi w tej czêœci po³ududniowo-za-

chodniej Wielkopolski kó³kami rolni-

czymi ks. Wiktor Moj¿ykiewicz zosta³ 

opiekunem tych kó³ek na powiat: babi-

mojski, miêdzyrzecki, skwierzyñski      

i wschowski. Z jego inicjatywy pow-

sta³ w Przemêcie w 1892 r. Bank 

Ludowy, który by³ jedn¹ z najstar-

szych spó³dzielni kredytowych      

w Wielkopolsce w okresie niewoli 

narodowej. Niskoprocentowe kredyty 

uratowa³y wówczas niejedn¹ polsk¹ ro-

dzinê przed niemieckim fiskusem. 

Niestrudzony w swojej pracy organi-

cznej doprowadzi³ do utworzenia         

w Przemêcie w 1901 r. kolejnej placów-

ki spó³dzielczej – Banku Parcelacyj-

nego zwanego ziemskim, który by³ 

pierwszym w Wielkopolsce bankiem te-

go typu. G³ównym jego celem by³a obro-

na polskiego ziemianina i ch³opa przed 

wykupem ich ziem przez agentów Ko-

misji Kolonizacyjnej.

W 1905 r. zosta³ dziekanem deka-

natu œmigielskiego. Kolejnego zaszczy-

tu dost¹pi³ w 1913 r., otrzymuj¹c god-

noœæ Radcy Duchowego oraz honorowe-

go kanonika katedralnego. W tym sa-

mym roku uczestniczy³ w Kongresie 

Eucharystycznym w Wiedniu. By³ ak-

tywnym cz³onkiem Towarzystwa Przy-

jació³ Naukowego w Poznaniu. Kandy-

dowa³ te¿ na pos³a do parlamentu 

niemieckiego.  Ponadto przez szereg lat 

pe³ni³ te¿ funkcje cenzora ksi¹¿ek reli-

gijnych. Zainicjowa³ w swojej parafii  

oraz w parafiach oœciennych tworzenie 

kó³ Towarzystwa M³odzie¿y Polsko-

katolickiej.  W wyniku pogarszaj¹cego 

siê stanu zdrowia  podda³ siê operacji  

w szpitalu w Poznaniu.

Zmar³ po zabiegu 1 lipca 1914 r. 

Dwa dni póŸniej nast¹pi³a eksportacja 

jego zw³ok z Poznania poci¹giem do sta-

cji kolejowej w B³otnicy. Na miejsco-

wym dworcu zgromadzi³ siê t³um pa-

rafian. Ulica z B³otnicy do Przemêtu 

by³a przyozdobiona girlandami, z któ-

rych powiewa³y czarne wstêgi, a na do-

mach wywieszono flagi narodowe z ki-

rem.

Transportowanie zw³ok do probos-

twa przerodzi³o siê w manifestacjê reli-

gijno-patriotyczn¹. W pogrzebie ks. 

proboszcza Wiktora Moj¿ykiewicza, 

który zosta³ pochowany na cmentarzu 

przy koœciele œw. Andrzeja wziê³o 

udzia³ 56 ksiê¿y oraz niezliczona rzesza 

parafian. Dziœ jego portret zdobi hol 

miejscowego Banku Spó³dzielczego,     

a rynek w Przemêcie od 1990 r. nosi 

imiê tego zas³u¿onego dla Ziemi Prze-

mêckiej Proboszcza.

Antoni Fornalski

Opracowanie 
pochodzi z ksi¹¿ki 

Antoniego 
Fornalskiego

“Ziemia Przemêc-
ka ich ma³¹ 

Ojczyzn¹”,
Przemêt 2010



Maciej Ratajczak

W tym roku obchodzimy okr¹g³e 

rocznice dwóch du¿ych po¿arów, które 

w historii nawiedzi³y gród Przemêt. 

Pierwszy z kataklizmów mia³ miejsce 

270 lat temu w roku 1742. Po¿ar, który 

strawi³ zabudowania klasztorne i dach 

cysterskiej œwi¹tyni wybuch³ dok³adnie 

15 kwietnia 1742 roku. Przypomnieæ 

warto, i¿ dach by³ pokryty wówczas 

drewnianymi gontami, co u³atwi³o ich 

spalenie. Zniszczeniu uleg³o m.in. 

sklepienie wschodniej czêœci koœcio³a, 

które stanowi³a piêkna sztukateria 

oraz wiele ksi¹g koœcielnych. 

Drugi z du¿ych po¿arów strawi³ 

czêœæ grodu i koœció³ œw. Andrzeja 210 

lat temu w roku 1802. 9 wrzeœnia sp³o-

nê³o dziewiêtnaœcie domów, plebania, 

organistówka i szpital wraz z zabudo-

waniami. Podczas trwania po¿aru wy-

niesiono z koœcio³a wiele sprzêtów, 

które umieszczono w klasztorze. 

Kataklizm ten zosta³ upamiêtniony 

na obrazie namalowanym przez Arnd-

ta, a który dziœ mo¿emy podziwiaæ         

w przemêckim koœciele farnym. Obok 

postaci œw. Andrzeja, namalowanej na 

pierwszym planie, widzimy w tle p³o-

n¹ce miasto z koœcio³em. Na obrazie 

umieszczono tak¿e napis, który donosi, 

¿e koœció³ pod wezwaniem œw. Andrzeja 

sp³on¹³ dnia 9 wrzeœnia 1802 roku. 

W 1892 roku w Przemêcie z inicjatywy 

ks. Wiktora Moj¿ykiewicza powsta³a bar-

dzo wa¿na instytucja gospodarcza - spó³-

dzielnia kredytowa pod nazw¹ Bank Lu-

dowy. 

Pierwszy zarz¹d Banku Ludowego tworzyli: ks. Wi-

ktor Moj¿ykiewicz - dyrektor oraz Józef Adamczewski i Jan Janiszewski. 

W sk³ad Rady Nadzorczej weszli: H. Haertle - jako Prezes RN, Wawrzyn Przydró¿-

ny - jako zastêpca Prezesa RN oraz cz³onkowie - Jakub Karwatka, Jakub Ptak, 

Karol Lewandowski, Micha³ Wasiek, Walenty Piotrowski.

Spó³dzielnie kredytowe stanowi³y dobr¹ formê samoobrony przed lichw¹. 

Jednoczeœnie twórcy i cz³onkowie przywódcy wielkopolskiego ruchu spó³dzielczego 

uwa¿ali, ¿e spó³dzielczoœæ kredytowa pozwala na wszechstronny rozwój jednostki. 

Widzieli w niej równie¿ orê¿ w legalnej samoobronie ludnoœci polskiej przed 

naporem i uciskiem germanizacyjnym. 

Ze  sprawozdania Banku Ludowego za 1893 r., czyli pierwszy rok dzia³ania, 

wynika, ¿e nale¿a³o do  niego 150 cz³onków, z tego zajmuj¹cych siê rolnictwem  by³o 

134, przemys³em i rzemios³em 15, a 1 cz³onek reprezentowa³ inne zawody. 

Obowi¹zkowy udzia³ cz³onka by³ wysoki i wynosi³ 300 marek. W banku zde-

ponowa³o swoje oszczêdnoœci 118 osób. Wk³ady oszczêdnoœciowe oprocentowano    

w wysokoœci 4 %. Pierwszego roku udzielono pierwszych po¿yczek, z których  

najwy¿sza wynosi³a 1200 marek i najni¿sza - 25 marek. Czysty zysk Banku wynosi³ 

368,87 marek.

W krótkim czasie Bank Ludowy w Przemêcie zyskiwa³ coraz wiêksze zaufanie 

wœród miejscowego spo³eczeñstwa, o czym œwiadczy m.in. liczba cz³onków, która       

w ci¹gu dwudziestu lat (1893-1917) wzros³a czterokrotnie oraz znaczna dynamika 

wk³adów oszczêdnoœciowych. Z drugiej strony kierownictwo spó³dzielni dba³o o to, 

aby gospodarka banku opiera³a siê na trwa³ych podstawach finansowych. 

Wyrazem tego by³ wzrastaj¹cy fundusz udzia³owy  oraz rezerwowy. Ten ostatni 

tworzono z zysku, który tylko czêœciowo przeznaczono na dywidendy dla cz³onków. 

Jednym za spektakularnych dzia³añ Banku Ludowego w Przemêcie, podjêtych 

wspólnie z Bankiem Ludowym w Koœcianie, by³o wykupienie z r¹k niemieckich 

Kluczewa. Zakupione gospodarstwo rozparcelowano pomiêdzy polskich rolników       

z s¹siednich wsi. Resztówkê o powierzchni 312,5 ha naby³a w 1918 r. Janina 

Glabiszowa. Podsumowuj¹c trzeba powiedzieæ, i¿ decyzja o powo³aniu Banku 

Ludowego na tym terenie okaza³a siê bardzo trafna. Bank wspomaga³ ludnoœæ 

polsk¹  w utrzymaniu swego stanu posiadania, wdra¿a³ nawyk do oszczêdzania 

nawet drobnych sum, zwalcza³ lichwê oraz realizowa³ w praktyce has³a 

solidaryzmu miêdzynarodowego.

Zaczerpniête 

z “Przemêt. Zarys dziejów.”

Opracowanie: Maciej Ratajczak



Osiem wieków Ziemi Przemêckiej
Materia³y z konferencji 
popularnonaukowej

800 lat Ziemi Przemêckiej

Film zrealizowany podczas obchodów Ju-

bileuszu 800-lecia Ziemi Przemêckiej w dniach 24-

25 lipca 2010 r. Zawiera on sceny z barwnego 

œredniowiecznego korowodu z udzia³em dzieci i m³o-

dzie¿y szkó³ gminy Przemêt, oficjalne otwarcie 

festynu, jarmark cysterski, koncert muzyki dawnej, 

pokazy tañców œredniowiecznych, konkursy i za-

bawy dla mieszczan, turnieje rycerskie piesze i kon-

ne, wystawy, inscenizacjê dziejów Przemêtu oraz 

procesu o czary. W filmie znalaz³y siê tak¿e ob-

szerne fragmenty koncertów zespo³ów “Klub 

Emeryta” i “Golec uOrkiestra”. 

Czas trwania: 100 minut  

Ksi¹¿ka ta to zbiór wyk³adów z konferencji popularnonaukowej, jaka odby³a 

siê w Przemêcie 17-18 wrzeœnia 2010 r. W ksi¹¿ce znalaz³y siê m.in. ciekawe 

opracowania autorstwa prof. Krzysztofa Kaczmarka, prof. Zbyszko Górczaka 

oraz wspomnienia ks. kanonika Edwarda Majki.

W sumie w licz¹cym 120 stron opracowaniu znalaz³o siê dziesiêæ artyku³ów 

poœwiêconych w wiêkszoœci historii Przemêtu  i okolic. 

Film DVD

Poklasztorny koœció³ pw. úw. Jana Chrzciciela w Przemæcie to niezwyk³a 

œwi¹tynia z II po³owy XVII wieku, nazywana czêsto per³¹ baroku, która urzeka 

przede wszystkim bogatym wnêtrzem. W przewodniku po œwi¹tyni znajdziecie 

Pañstwo szczegó³owe opisy autorstwa ks. pra³ata Edmunda Magdziarza, 

proboszcza przemêckiej parafii, którego wysi³kiem œwi¹tynia farna zosta³a 

gruntownie odnowiona i dziœ mo¿e nas zachwycaæ sw¹ niezwyk³¹ urod¹, jak nigdy 

dot¹d w historii.

Piêkno to w du¿ej mierze oddaj¹ zdjêcia towarzysz¹ce tekstowi, autorstwa 

Tomasza Paterka. Ca³oœæ zebra³ i opracowa³ Maciej Ratajczak. 

Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie
Przewodnik

Informacji o wydawnictwach

Gminnego Oœrodka Kultury

w Przemêcie poœwiêconych

historii regionu szukaj na

stronach interentowych:

www.800.przemet.pl

www.gok.org.pl
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