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i n f o r m a c j e

Serdeczne podziêkowanie dla wszystkich,  którzy
wziêli udzia³ w ceremoni pogrzebowej, za z³o¿one
intencje mszalne, z³o¿one kondolencje oraz liczny
udzia³ w ostatniej drodze na miejsce wiecznego

spoczynku naszego kochanego
Mê¿a, Ojca, Brata, Szwagra i Wujka

TADEUSZA KO£AKA
sk³ada

¯ona z Rodzin¹

Z g³êbokim ¿alem po¿egnali�my naszego
wieloletniego Kolegê

TADEUSZA KO£AKA
który na zawsze pozostanie
w naszych sercach i pamiêci

¯onie i Dzieciom zmar³ego wyrazy wspó³czucia
sk³ada

Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi
Pocztowych Oddzia³ Rawicz

Przemys³ II urodzi³ siê 14 pa�-
dziernika 1257 roku, w cztery mie-
si¹ce po �mierci ojca. Wed³ug Kroni-
ki wielkopolskiej przysz³y król przy-
szed³ na �wiat w niedzielê rano, pod-
czas modlitw �piewanych przez po-
znañskie duchowieñstwo katedralne
ku czci �wiêtego Kaliksta. Imiê otrzy-
ma³ po ojcu - Przemys³. W jêzykach
s³owiañskich oznacza³o ono prze-
my�lny, m¹dry. Stosowana pó�niej
forma Przemys³aw II jest nieprawi-
d³owa. Zapocz¹tkowa³ j¹ prawdopo-
dobnie polski kronikarz �rednio-
wieczny Jan D³ugosz, u¿ywaj¹c
w swoich Rocznikach imienia Premi-
slaus.

Ojciec � Przemys³ I pochodzi³
z wielkopolskiej linii Piastów, maj¹-
cej swój rodowód od Mieszka Stare-
go. Matka El¿bieta pochodzi³a z linii
Piastów �l¹skich. Jej ojciec Henryk
II Pobo¿ny zgin¹³ w walce z Tatara-
mi w bitwie pod Legnic¹ w 1241. El¿-
bieta (warto dodaæ - wnuczka �w. Ja-
dwigi), przed �lubem przebywa³a
w klasztorze trzebnickim. Stamt¹d
zosta³a porwana celem po�lubienia
Przemys³a I. Uprowadzenia dokona³
brat, ksi¹¿ê wroc³awski Boles³aw II.
�ród³a jednoznacznie nie podaj¹, czy
wcze�niej z³o¿y³a ona �luby zakon-
ne. Ojciec zmar³ 4 czerwca 1257
roku, maj¹c 36 lat. W styczniu 1265
roku siedmioletni Przemys³ straci³
matkê. Opiekê nad ma³oletnim ksiê-
ciem przej¹³ stryj ksi¹¿ê kaliski Bo-
les³aw Pobo¿ny.

Niestety brak w �ród³ach informa-
cji na temat rozwoju intelektualnego
za³o¿yciela Gostynia. Wiadomo, ¿e
ojciec jego by³ cz³owiekiem wy-
kszta³conym. Wed³ug epitafium
w Kronice wielkopolskiej czêsto wsta-
wa³ o pó³nocy, by czytaæ psalmy
i modlitwy. Wiek XIII w Polsce to ju¿
czasy, gdy popularne staje siê twier-
dzenie Jana z Salisbury Rex illitera-
tus asinus coronatus (król analfabeta
jest koronowanym os³em). Przemys³
II szczególnie wspiera³  zakon domi-

Przemys³ II za³o¿yciel miasta
Gostyñ za³o¿ony zosta³ z inicjatywy Miko³aja Przedpe³kowica a nadania ksiêcia wielkopolskiego Przemys³awa II.

Warto kilka s³ów po�wiêciæ osobie, która wyda³a zgodê na utworzenie miasta.

nikanów. To w³a�nie w ich klaszto-
rze w Poznaniu mie�ci³a siê szko³a,
któr¹ kierowa³ bliski w³adcy domini-
kanin Teodoryk. Warto dodaæ, ¿e w³a-
�nie Przemys³ II by³, prawdopodob-
nie, inicjatorem powstania Kroniki
wielkopolskie�.

W 1272 roku piêtnastoletni Prze-
mys³ stan¹³ na czele wyprawy rycerstwa
wielkopolskiego przeciw margrabiemu
brandenburskiemu Konradowi. M³ody
ksi¹¿ê polski brawurowo zaj¹³ gród
Strzelce. Z broni¹cej siê za³ogi ocala³o
zaledwie paru jeñców. Na wie�æ o tym
fakcie, kolejny zamek w Drzeniu pod-
da³ siê bez walki.

Ci¹g³e konflikty wielkopolsko-
brandenburskie wyznacza³y okre�lon¹
liniê sojuszy. Polityka Boles³awa Po-
bo¿nego zmierza³a w kierunku �ci�lej-
szego zwi¹zania z Pomorzem Zachod-
nim i ksiêstwem meklemburskim. St¹d
te¿ wybór Ludgardy na ¿onê dla m³o-
dego ksiêcia. �ród³a podaj¹ ró¿ne wer-
sje imienia: Lucardis, Lucartha, Luke-
ria. Jej matka Anastazja by³a córk¹
ksiêcia szczeciñskiego Barnima I, oj-
ciec Henryk I Pielgrzym by³ ksiêciem
meklemburskim. �lub Przemys³a II
 i Ludgardy odby³ siê w Szczecinie w
1273 roku. Pan m³ody mia³ wówczas
szesna�cie lat, a jego oblubienica dwa
lata mniej. Reakcj¹ na sojusz wielko-
polsko-pomorsko-meklemburski by³
najazd brandenburski na Poznañ
w 1274 roku.

Stosunki pomiêdzy Przemys³em
II a jego prawnym opiekunem praw-
dopodobnie nie uk³ada³y siê najlepiej.
Boles³aw Pobo¿ny w³a�ciwie stwo-
rzy³ system wspó³rz¹dów w ksiêstwie
poznañskim. Nie odpowiada³o to
m³odemu ksiêciu, który ju¿ od 1273
u¿ywa³ tytu³u dux Polonie. W wyni-
ku konfliktu dosz³o do uwiêzienia
Przemys³a II przez stryja. Uciek³ on
jednak potajemnie noc¹, dziêki po-
mocy wójta gnie�nieñskiego Piotra
Winiarczyka. Wielkopolska zosta³a
na cztery lata podzielona na dwa od-
rêbne ksiêstwa: poznañskie i gnie�-

nieñskie.
Samodzielne rz¹dy w pierwszych

latach panowania skupia³y siê na so-
juszu z równie m³odym ksiêciem �l¹-
skim Henrykiem Prawym. W ramach
przymierza, do którego do³¹czy³ ksi¹-
¿ê g³ogowski Henryk, Przemys³ bra³
udzia³ w bitwie pod Stolcem z woj-
skami Boles³awa Rogatki. Potem jed-
nak kierunki polityki ksiêcia poznañ-
skiego skierowane by³y ponownie na
pó³nocny zachód. Podobnie dzia³a³
jego stryj, wspólnie z ksiêciem gdañ-
skim M�ciwojem wyprawiaj¹c siê
zbrojnie na Marchiê Brandenbursk¹.
W kwietniu 1279 roku Boles³aw Po-
bo¿ny umar³, przekazuj¹c ksiêstwo
kalisko-gnie�nieñskie Przemys³owi II.

Pozycja Przemys³a, jako w³adcy
Wielkopolski, by³a znaczna. Dodat-
kowo 15 lutego 1282 na mocy poro-
zumienia z M�ciwojem, ksi¹¿ê wiel-
kopolski stawa³ siê jego nastêpc¹
i spadkobierc¹ Pomorza Gdañskiego.
Przemys³ II sta³ siê powa¿nym pre-
tendentem do roli w³adcy jednocz¹-
cego rozbit¹ na dzielnice Polskê.

Sukcesy polityczne nie sz³y jed-
nak w parze z sukcesami w ¿yciu oso-
bistym. Mimo dziesiêciu lat ma³¿eñ-
stwa z Ludgard¹, w³adca nie docze-
ka³ siê potomka. W tej sytuacji jej
zgon w grudniu 1283 roku by³ przy-
czyn¹ licznych spekulacji na temat
udzia³u ksiêcia w jej �mierci. Ponie-
wa¿ ksiê¿na, umieraj¹c, mia³a zaled-
wie 22 lata, a o jej bezp³odno�ci po-
wszechne wiedziano, mog³o to stano-
wiæ powód do postawienia tezy o za-
mordowaniu ma³¿onki przez Przemy-
s³a II. Po raz pierwszy taka informa-
cja, powtarzana pó�niej bezkrytycz-
nie, pojawi³a siê w �Kronikach� Jana
D³ugosza. Wed³ug tego kronikarza,
Ludgarda b³aga³a �by nie pozwala³
odbieraæ ¿ycia ¿onie i niewinnej ko-
biecie, ale pomny na cze�æ dla Boga
i honor zarówno ma³¿eñski, jak i ksi¹-
¿êcy, pozwoli³ j¹ odprowadziæ, choæ-
by w jednej koszuli do ojcowskiego
domu, a zniesie spokojnie ka¿dy, na-
wet nêdzny los, byleby j¹ tylko pozo-
stawiono przy ¿yciu�. Tu jednak war-
to zastanowiæ, siê sk¹d kronikarz
czerpa³ wiadomo�ci na ten temat, jako
¿e wcze�niejsze �ród³a nie podaj¹ ta-
kiej informacji. A temat podstêpnej
�mierci na tronie zawsze by³ szcze-
gólnie lubiany przez wszelakich dzie-
jopisarzy (szczególne miejsce zajmu-
j¹ w tym wzglêdzie kroniki �l¹skie).
D³ugosz podaje, ¿e jego �ród³em in-
formacji o morderstwie Ludgardy
by³y �po polsku u³o¿one za dopusz-
czeniem bo¿ym niezgrabnie przez
wie�niaków pie�ni ludowe�. Czy sta-
nowi¹ one nale¿yte �ród³o? Badania
etnologów wykazuj¹, ¿e takie pie�ni
(typu dziewiêtnastowiecznych �O
mêce matki siedmiorga dzieci, co zgi-
nê³y w stawie w powiecie opolskim
we wsi Dawne�) nie maj¹ zgo³a nic
wspólnego z faktami. Dzi� historycy
podchodz¹ sceptycznie do przekazu
D³ugosza. Po pierwsze, w przypadku
�zabójstwa� Ludgardy, tak przez D³u-
gosza potêpianego, powinny zareago-
waæ przynajmniej cztery czynniki:
dwór pomorski, ksi¹¿êta meklembur-
scy, konkurent do korony - Henryk
Probus oraz Ko�ció³. Reagowali tyl-

ko, i to ze sporym pó�nieniem, Bran-
denburczycy. Mo¿e, to wiêc w³a�nie,
oni byli twórcami owych pie�ni lu-
dowych �niezgrabnie� pó�niej prze-
t³umaczonych na jêzyk polski?
Z punktu widzenia strategicznego ni-
gdy bardziej, ni¿ w 1283 roku Prze-
mys³ II nie potrzebowa³ wspó³pracy
ze swoimi dotychczasowymi partne-
rami. Gdyby �mieræ Ludgardy oka-
za³a siê morderstwem, wielkopolsko-
meklembursko-pomorski sojusz, po-
party w³a�nie tym ma³¿eñstwem, ru-
n¹³by w gruzach. Tymczasem pomiê-
dzy partnerami dochodzi³o do zacie-
�nienia wspó³pracy. Podobnie przed-
stawiciel Ko�cio³a, arcybiskup po-
znañski Jakub �winka, nadal utrzy-
mywa³ dobre stosunki z ksiêciem
Wielkopolski.

Kolejny �lub Przemys³a II mia³
miejsce daleko od Poznania. 11 pa�-
dziernika 1285 roku w miejscowo�ci
Nyköping poj¹³ on za ¿onê Ryksê (Ri-
thcam, Richsam), córkê króla Szwe-
cji. Prawdopodobnie jednak �lub za-
warto per procuram, za po�rednic-
twem notariusza Tylona. Wydaje siê,
¿e w³a�nie tê ¿onê w³adca darzy³ naj-
wiêkszym uczuciem, okre�laj¹c
w dokumentach mianem umi³owanej
¿ony (dilecta coniunx). Historycy
zastanawiaj¹ siê, jakie cele dynastycz-
ne przy�wieca³y temu �egzotyczne-
mu� ma³¿eñstwu. Czê�æ badaczy
wskazuje na po�rednictwo branden-
burskie! Nie jest to jednak do koñca
przekonuj¹ce, szczególnie, ¿e w dwa
lata pó�niej zosta³ zawarty kolejny
sojusz antybrandenburski pomiêdzy
Przemys³em II, ksiêciem Pomorza Za-
chodniego Bogus³awem IV i M�ciwo-
jem gdañskim. Ryksa zmar³a oko³o
1293 roku. Trzeci¹ ¿on¹ Przemys³a II
zosta³a Ma³gorzata, córka margrabie-
go Albrechta III. Zwi¹zek ten wyma-
ga³ dyspensy, gdy¿ ma³¿onków ³¹czy-
³o pokrewieñstwo poprzez ksiêcia Po-
morza gdañskiego M�ciwoja I i króla
czeskiego Ottokara I, którzy byli pra-
pradziadami Ma³gorzaty i pradziada-
mi Przemys³a.

W 1290 roku, na mocy testamen-
tu Henryka IV, Przemys³ II zaj¹³ Kra-
ków. Zatem posiada³ ju¿ dwie najwa¿-
niejsze dzielnice z prastarymi stolica-
mi Polski. W³adca nie zamierza³ jed-
nak rezydowaæ w Krakowie na sta³e.
Ju¿ 12 wrze�nia tego roku Przemys³
opu�ci³ Ma³opolskê, zabieraj¹c ze sob¹
insygnia koronacyjne. Od tego czasu
zmieni³ on równie¿ swój herb na pie-
czêci. Dotychczasowy lew zosta³ za-
st¹piony or³em z pó³ksiê¿ycem na pier-
si. W 1294 roku, na mocy testamentu
M�ciwoja II, Przemys³ zaj¹³ Pomorze
Gdañskie. W³adca zjednoczy³ ju¿ spo-
r¹ czê�æ rozbitej od 1138 roku Polski.

Mimo i¿ w wyniku konfliktu
z królem czeskim Wac³awem II,
dzielnica krakowska znalaz³a siê pod
panowaniem czeskich Przemy�lidów,
Przemys³ II nie zrezygnowa³ z d¹¿eñ
do koronacji. Zabiegi te spotyka³y siê
z przeciwdzia³aniem dworu czeskie-
go, próbuj¹cego pozyskaæ koronê
polsk¹ dla siebie. Prawdopodobnie,
dziêki wydatnym dzia³aniom arcybi-
skupa Jakuba �winki, papie¿ Boni-
facy VII przychylniej odniós³ siê do
starañ wyp³ywaj¹cych z Poznania, ni¿

Pragi.
W niedzielê, 26 grudnia 1295

roku, Przemys³ II zosta³ uroczy�cie
koronowany w katedrze gnie�nieñ-
skiej. Razem z nim tytu³ królewski
zyska³a jego ¿ona Ma³gorzata, przed-
stawicielka rodu askañskiego, z któ-
rym Wielkopolska toczy³a przez sze-
reg lat wojny. Po koronacji pojawi³a
siê nowa pieczêæ: na jednej stronie
znajdowa³a siê postaæ ksiêcia na tro-
nie, w królewskim p³aszczu i z ber-
³em, na drugiej, natomiast, orze³
w koronie. Pe³ne znaczenie napisów
znajduj¹cych siê na pieczêci majesta-
tycznej nie jest znane. Mo¿na jednak
odczytaæ czê�æ: REGIS POLONO-
RUM, czyli król Polaków oraz RED-
DIDIT IPSE DEUS VICTRICIA SI-
GNA POLONIS � Sam Bóg przywró-
ci³ zwyciêstwo Polakom.

Panowanie króla Przemys³a II nie
trwa³o d³ugo. 8 lutego 1296 roku król
przebywa³ w Rogo�nie, oddalonym
30 km od granicy z Brandenburgi¹.
Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e przy-
gotowywano tam spotkanie ksi¹¿¹t
piastowskich. Inni wskazuj¹ proza-
iczny cel wizyty królewskiej � szam-
pañsk¹ zabawê w zapusty, które wów-
czas koñczy³y siê 7 lutego. Faktem
jest jednak to, ¿e zaniedbano �rodki
ostro¿no�ci i nag³y atak zamachow-
ców brandenburskich zupe³nie zasko-
czy³ obroñców. Król broni³ siê, wal-
cz¹c z mieczem w rêku. Ranny zo-
sta³ porwany i uprowadzony. Ponie-
wa¿ rana Przemys³a by³a powa¿na
i utrudnia³a ucieczkê, zamachowcy
dobili króla w okolicach miejscowo-
�ci Sierniki oddalonej o sze�æ kilo-
metrów od Rogo�na. Zgin¹³, jak pi-
sze D³ugosz, �wspania³y król, odno-
wiciel i twórca Królestwa Polskiego�.

W opiniach kronikarzy Przemys³
II uchodzi³ za wyj¹tkowego w³adcê.
Nawet D³ugosz, uwa¿aj¹cy �mieræ
Ludgardy za zabójstwo na polecenie
ma³¿onka, okre�la go: �przewy¿sza³
innych pobo¿no�ci¹, nieskazitelnymi
obyczajami, uczciwo�ci¹, sprawiedli-
wo�ci¹ i prawdziw¹ ³agodno�ci¹�.
Na pó�niejszych opiniach historyków
o w³adcy zawa¿y³a negatywna ocena
jego cech moralnych wynikaj¹ca
z bezkrytycznego zaufania jakim ob-
darzono w¹tpliwe �ród³o - tre�æ pie-
�ni ludowych mówi¹cych o zamordo-
waniu Ludgardy. Wspó³cze�ni bada-
cze podchodz¹ jednak do problemu
w sposób profesjonalny i neguj¹ jego
udzia³ w �mierci ma³¿onki (Oswald
Balzer, Ludwik Stomma, Bronis³aw
Nowacki). Dzi� ten, który - jak czy-
tamy w XV � wiecznym katalogu bi-
skupów polskich - postanowi³ �po-
dzielon¹ miêdzy wielu ksi¹¿¹t Polskê,
po³¹czyæ w jeden organizm pañstwo-
wy, za³o¿yæ koronê i uznaæ siebie kró-
lem� nie zawsze jest w³a�ciwie do-
cenianym w³adc¹.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Przemys³ II wed³ug obrazu Jana Matejki


