


    Urodzony 17 lutego 1780 r. w Bojanowie, 

w Królestwie Polskim, zmarł 25 września 

1832 r. w Szczecinku. Był niemieckim 

filologiem klasycznym, nauczycielem i 

historykiem literatury. 

 



Kaulfuß pochodził z niemieckiej rodziny, która 
otrzymała polskie szlachectwo. Jego ojciec 

Jan Christian był rektorem szkoły w Kargowej. 
Studiował filozofię na Uniwersytecie im. 

Fryderyka III w Halle, którą ukończył w 1803 
roku, uzyskując tytuł doktora filozofii.  

W 1804 r. przybył do Poznania i pracował jako 
nauczyciel filozofii oraz historii w Gimnazjum  

im. Marii Magdaleny.  

Kaulfuss założył w Poznaniu w roku 1813 pierwszą 
szkołę dla dziewcząt.   

Był przeciwny degradacji  społecznej Polaków, 
wychwalał bogactwo języka polskiego, jego 

leksykalne i gramatyczne  możliwości 
składniowe, energię, wymowę i muzykalność. 

 



Esej "O duchu języka polskiego" (1804) przyniósł mu 
dobrą opinię wśród Polaków a Kaulfuss został 

przyjęty do Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół  
Nauk oraz Towarzystwa Literackiego 
Uniwersytetu Krakowskiego. W 1806 r.  

zaproponował on Komitetowi do spraw  
Edukacji w Księstwie Warszawskim  projekt  
„Edukacji narodowej dla naszego kraju". 

Stanisław Staszic był pod wrażeniem tego 
postulatu.   

W 1815 r.  Jan Samuel Kaulfuss został profesorem 
oraz rektorem  Gimnazjum im. Marii Magdaleny, 
w którym rozsławiał publicznie język niemiecki.  

Jego zdaniem język niemiecki był bardziej 
przydatny do nauczania oraz  kształcenia  ludzi 
niż jakikolwiek inny język, co doprowadziło do 
gwałtownego sporu językowego w Poznaniu. 

 



Dziedziniec pierwszej siedziby szkoły,  

dziś zajmowanej przez Szkołę Baletową 

Budynek stanowiący 

siedzibę szkoły od 1853 



15 marca 1824 roku zwolniono Kaulfussa z 
piastowanego stanowiska i przeniesiono na 

stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Księżnej Jadwigi 
w Szczecinku.  

 
W ciągu 7 lat Kaulfuss doprowadził upadającą 

szkołę do niespodziewanego rozkwitu. Gdy zmarł w 
wieku 52 lat, został uroczyście pochowany przez 
uczniów oraz kolegów na cmentarzu pomiędzy 

kościołem Św. Mikołaja a szkołą im. Księżnej Jadwigi.  
Wdzięczni uczniowie postawili mu pomnik nagrobny, 
który został przeniesiony w 1868 roku do ogrodu przy 

południowej stronie szkoły niedaleko Domu 
Rektorów, a następnie około 1913 roku zmienił znowu 

lokalizację i został posadowiony przy nowym 
gmachu szkoły od strony jeziora Trzesiecko.   

Kaulfuss wyrażał opinię, że szkoła powinna kształcić 
w duchu pracowitości, skromności, w duchu 

okazywania szacunku, uznania oraz posłuszeństwa. 
 







    Kaulfus h. własnego, v. Kaulfuss, 
Kaulfuß, w Wielkopolsce, rodzina 
pochodzenia niemieckiego, 
nobilitowana w Rzeczpospolitej na 
sejmie 1775. Z niej: Jan Chrystian 
(1744-1803), pastor ewangelicki, 
pedagog; Jan Samuel (ok. 1780-
1832), filolog klasyczny, nauczyciel 
gimnazjalny. 
Herb – w polu barwy niewiadomej, 
pas w prawo ukośny srebrny, z 
czterema pierścieniami, czy kulami, 
pod nim i nad nim noga w kolanie 
zgięta, stopami na dół, równoległa 
do pasa. W szczycie hełmu pięć piór 
strusich (Ostr. 1287). Genealogia. 

 



Johann Samuel Kaulfuss propagował ideę szkoły 
powszechnej, gdzie ważną rolę odgrywały język oraz 
historia. Swoją kreatywność i pomysły realizował jako 
dyrektor ówczesnego gimnazjum, w którym dokładał 

starań, aby podnieść poziom  nauczania. Kaulfuss 
dbał zarówno o kadrę jak też o materiały 

dydaktyczne. W szkołach, którymi kierował założył 
bibliotekę, stworzył chór oraz orkiestrę. Z czesnego za 

szkołę umożliwiał również bezpłatną naukę grupie 
zdolnych ale niezamożnych uczniów. Założył 

stowarzyszenie uczniów w celu wzajemnej pomocy, 
przez co uczniowie mogli wypożyczać drogie książki i  

później je oddawać. 
 

 



Wprowadził zwyczaj wykładów inaugurujących 

zarówno początek  jak też koniec roku 
szkolnego.  Opracował regulamin szkoły oraz 

pomoc uczniom przyjezdnym. 

Pracę dydaktyczną łączył z pracą naukową, 
której owocem są liczne rozprawy naukowe. 

Jan Samuel Kaulfuss  dbał o prestiż szkoły, co 

doceniali zarówno mieszkańcy jak również 

ówczesne władze, bowiem wysoki poziom 

nauczania zwiększał prestiż miasta oraz jego 

popularność. 

 



•Konsenior generalny w Konsystorzu 

Ewangelickim Wielkopolski w Poznaniu 

 

•Pomnik przed szkołą im.  

Księżnej Jadwigi (obecnie  

I Liceum Ogólnokształcące   

im. Księżnej Elżbiety  

w Szczecinku) 

 



Kto z nas go nie zna, szacownego starego 
pomnika Kaulfussa i jego historii. Pomnik stoi po 
stronie jeziora na terenie Liceum im. Ks. Elżbiety. 

Napis na metalowej tablicy na jego cokole 
mówi: "Tu spoczywa Johann Samuel Kaulfuß, 

urodzony 17.2.1780, zmarły 25.9.1832" oraz 
"Jego dobro przeszło na innych". Tablice uległy 
wyraźnej korozji, która w ostatnim roku stała się 

mocniejsza. Konserwator zajmujący się 
ochroną zabytków jest bardzo zaniepokojony 
stanem pomnika, jego zdaniem pomnik nie 
przetrwa długiej zimy. Część zabytku została 
wykonana przed 180 laty z żeliwa, który nie 

było ani razu jeszcze odnawiane i jest podatne 
na pęknięcia. 

 



Jak zaznaczył dyrektor Kania Liceum im. Ks. Elżbiety, 
fachowe odrestaurowanie zabytku zachowa jego 
trwałość i pomoże przywrócić jego dawny blask. 

Pomnik Kaulfußa, symbol dawnej niemieckiej 
historii szkoły, ma dla nas wszystkich duże 

znaczenie.  
Zarząd Stowarzyszenia uczniów Gimnazjum im. 

Księżnej Jadwigi jest zdania, że powinniśmy 
ponieść koszty renowacji. Restauratorzy oceniają 

naprawę na około 30 tysięcy złotych. 
Zarząd prosi więc o darowizny, które pozwolą 

pokryć te koszty. Dla uproszczenia mogą Państwo 
dokonywać przelewów jako datki na pomnik. 
Plan jest jasny: jeśli odrestaurowanie zabytku 

zostanie szybko zakończone, to będziemy mogli 
cieszyć się pomnikiem przez wiele dziesięcioleci.  

Gesine Reinstrom  
 Przewodnicząca Stowarzyszenia byłych uczniów 

Gimnazjum im. Księżnej Jadwigi 
 





Gesine Reinstrom wraz z mężem przy pomniku 

Kaulfussa 

 



 Wieść o tym rozniosła się krótko przed 
Wielkanocą, a mnie zaatakował półpasiec, 

który jest długotrwały i niezwykle bolesny. Przez 
pewien czas nie mogłem pracować na 
komputerze. Od 2 tygodni próbowałem 

codziennie edytować stronę magazynu. Na 
szczęście wcześniej pojawiły się strony stałe i 
wpisy członków zarządu, ale nadal nie było 
skrzynki pocztowej, obrazu okładki i tytułu, a 

program dla Eutin i przedostatnia strona 
musiała zostać przerobiona. Kiedy policzycie 
strony, zauważycie, że ta broszura jest nieco 

cieńsza i pojawi się kilka dni później.  
 



Tymczasem wciąż były nowe wiadomości dotyczące 

pomnika Klaulfußa. W gazecie „Głos Szczecinka” pod 

koniec maja na pierwszej stronie pojawił się długi wpis, 

a obok fotografia. Pani Daria Stec skomentowała: 

„Pomnik wciąż stoi na swoim miejscu, prawdopodobnie 

konstrukcje stalowe są koniecznie potrzebne do 

transportu. Dyrektor liceum, Pan Kania został powołany 

przez biuro powiatowe, by skoordynować wszystkie 

niezbędne działania w sprawie  renowacji. Konserwator 

miejski, Pan Połom dostarczy wszystkie niezbędne 

dokumenty oraz zostanie wykonany przetarg na 

przeprowadzenie remontu. Tak więc w końcu przyszedł 

ruch w tej sprawie.  

 Jedyne, co mi pozostało do zrobienia, to życzyć 

wszystkim miłych dni lata i mieć nadzieję na ponowne 

spotkanie we wrześniu.  

Wasz sekretarz  Hans Rieck 











Na zdjęciu tytułowym zobaczą Państwo fotografię pięknego pomnika 
Johanna Samuela Kaulfuss'a. Stoi on od strony jeziora przy budynku 
dawnej szkoły im. ks. Jadwigii. Czas i pogoda zrujnowały postument. 

Karny tego pomnika rozchodzą się. Renowacja jest pilnie konieczna w 
ramach społecznej miasta i powiatu Szczecinek. Pomnik powinien być 

odnowiony przez dawnych uczniów szkoły im. ks. Jadwigii oraz przez 
dawnych mieszkańców Szczecinka i powiatu. Ekspertyza jest już gotowa 
(sporządzona przez Wiesława Adamskiego ze Szczecinka w 2012 roku). 

Koszty pracy łącznie z kosztami transportu wynoszą 30 000 zł  

(około 7 500 €). Tak jak się dzieje w przypadku projektów społecznych, nie 
można mówić o jednym pomysłodawcy. W tej chwili początek prac jest 

uzależniony od pozwolenia konserwatora. Od niego pochodzi 
wskazówka, że 30 000 zł to za mało. Mimo tego opóźnienia w pracach 

mam nadzieję, że prace rozpoczną się jeszcze tego lata. 
Kim był ten Johann Samuel Kaulfuss? Urodził się w 1780 w Poznaniu, 
późniejszej stolicy pruskiej, dwujęzycznej prowincji o takiej samej nazwie. 

W 1824 został przeniesiony jako dyrektor do renomowanej szkoły im. 
Księżnej Jadwigii w Szczecinku (założonej w 1640 roku). Gdy do niej 

przybył, szkoła była zagrożona likwidacją i liczyła tylko 66 uczniów, a w 
chwili jego śmierci było już 205 uczniów. 

Kaulfuss dbał o język polski ("O duchu języka polskiego. Wprowadzenie do 
historii literatury polskiej") i przyczynił się do wzajemnego zrozumienia 

między Niemcami i Polakami (Polska praktycznie nie istniała po rozbiorze 
Polski na Kongresie Wiedeńskim). Po jego śmierci w 1832 dawni 

uczniowie Gimnazjum im. Ks. Jadwigii ufundowali mu w 1832 pomnik z 
napiem "Jego dobre czyny przeszły na innych". Pomnik ten stał przy 

Kościele św. Mikołaja i po wojnie trafił na dzisiejsze miejsce. Kaulfuss jest 
wysoce ceniony zarówno przez Polaków jak i przez Niemców. 
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