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Pod powyższym tytułem wyszła dopiero co książka, obejmująca stron 558, 
a  napisana  przez  bardzo  zasłużonego  założyciela  cennego  muzeum 
koźmińskiego, gorliwego obywatela i duszpasterza, ks. szambelana Stanisława 
Łukomskiego.  Wiele  pracy  i  wiele  czasu  kosztowała  szanownego  autora  ta 
monografia,  jest  bowiem  wynikiem  długich  i  sumiennych  studiów 
archiwalnych.  Autor  daje  nam  pełny  obraz  przeszłości  miasta  od 
najdawniejszych czasów, opowiada o jego dziedzicach, o bractwach i cechach, o 
Żydach,  o  kościołach,  o  wybitnych  mężach,  którzy  pochodzili  z  Koźmina. 
Zapisuje skrzętnie każdy szczegół, przytacza dosłownie ważniejsze dokumenty, 
podaje  dokładnie,  w  całości  napisy  na  nagrobkach  –  słowem,  jest  to  praca 
poważna, gruntowna – ważny przyczynek do dziejów Wielkopolski. Wielką jej 
ozdobą są liczne i bardzo starannie wykonane ilustracje.

Autor  twierdzi,  że  najpierwszą  historyczną  wiadomość  o  Koźminie, 
którego dzieje skreślił, podaje dokument z r. 1232, którym Władysław, książę 
wielkopolski,  darował  Kozmiń  zakonowi  templariuszów  z  upoważnieniem 
zaprowadzenia  w  nim  prawa  miejskiego  i  pobierania  dochodów  na  rzecz, 
swojego zakonu (Kodeks  Wielkopolski  I,  nr,  142).  Atoli  autor  powinien  był 
udowodnić, że dokument ów istotnie odnosi się do Koźmina, o którym mowa, 
zwłaszcza, że wydawca Kodeksu Wielkopolskiego odnosi go do Koźmina pod 
Babimostem, na co też  ks.  proboszcz Stanisław Kozierowski  na posiedzeniu 
wydziału literacko-historycznego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zwracał uwagę. 

Że Bartosz Sokołowski, dziedzic Koźmina i Ponieca, był Rogaliczem, oraz 
że Rogalicze pochodzili z Sokołowa pod Września, dalej, że Mościcz Przedpełk, 
kasztelan poznański, nie istniał wcale, lecz tylko kasztelan poznański Mościcz, 
a następnie syn jego,  Przedpełk Mościcz – to wynik studiów ks.  proboszcza 
Kozierowskiego, zatem wymienić go wypadało,

Ks. proboszcz Kozierowski stwierdził także, że opowiadanie Długosza o 
skazaniu Bartosza z Odolanowa na wygnanie nie zgadza się z dokumentami, w 
których Bartosz występuje przy boku króla, a nawet otrzymuje województwo 
poznańskie.

Ks.  szambelan  Łukomski  myli  się,  pisząc, że  wdowa  po  Januszu  z 
Sokołowa, kasztelanie gnieźnieńskim, występuje 1408 r. z synem Bartoszem, w 
odnośnym dokumencie  bowiem,  jak  nam donosi  ks.  Kozierowski,  jest  cum 
privigno, więc z pasierbem, a nie primogenito.

Układ dzieła nie jest  niestety dość przejrzysty. Tak np. ustępy o Janie i 
Benedykcie z Koźmina, o położeniu ludu wiejskiego, o sądach na czarownice 



powinny tworzyć osobne rozdziały, a nie być wplecione w historyczny pogląd 
na  dzieje  zewnętrzne  miasta,  to  samo  powiedzieć  trzeba  o  sprawach 
wewnętrznych, o ustroju miasta, o opisie majątku dziedziców. Na tym byłaby 
książka  zyskała.  Żałujemy też,  że  w  końcu  książki  nie  ma  spisu  nazwisk  i 
miejsc z podaniem odnośnych stronnic, bo bez niego wyszukanie ustępów, na 
których właśnie komuś zależy, bardzo jest utrudnione.

Główną jednak rzeczą Jest treść, a ta jest obfitą i zajmującą.
Ks.  szambelanowi  Łukomskiemu  należy  się  wszelkie  uznanie, że  tak 

mozolnej podjął się i dokonał pracy.
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