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Przedmowa

Szanowni Czytelnicy
Od duszego ju czasu wzrasta w naszym spoeczestwie zainteresowanie
opracowaniami o charakterze historyczno - geograficznym. Coraz wicej ludzi
podejmujc badania i studia stara si pozna nie tylko dzieje caego narodu, ale
take moliwie dokadnie dzieje rodzinnego regionu. W czasach wzmoonego
dowartociowywania roli „maych ojczyzn” wspóczesny czytelnik czciej ni
dawniej oczekuje i poszukuje wiadomoci o dziejach wasnej spoecznoci
lokalnej.
Autor niniejszej publikacji podj si mudnej pracy, aby przybliy
mieszkacom naszej gminy dzieje ich miejscowoci oraz ocali od zapomnienia
wiele spraw i wydarze.
Niniejsza publikacja jest drugim opracowaniem monograficznym Gminy
Kawczyn, znacznie obszerniejszym, ni wydanie z 1993 r.
Wyraam uznanie i wdziczno wszystkim, którzy przyczynili si do
przygotowania tego opracowania i za doprowadzenie go do szczliwego
zakoczenia. Warto byo powici temu czas, bo to praca, która bdzie suya
wspóczesnym, a take przyszym pokoleniom i bdzie owocowa w przyszoci.
Niech ukazanie si niniejszej monografii zachci mieszkaców Gminy
Kawczyn nie tylko do czytania jej, ale take do jeszcze wikszego umiowania
stron rodzinnych i do dalszego dziaania na rzecz ich rozwoju.
Niech lektura tego opracowania pozwoli Wam odtworzy w pamici
wydarzenia z przeszoci, odszuka stare fotografie i dokumenty, które bdzie
warto opublikowa w przyszoci w kolejnych publikacjach.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kawczyn
Jan Nowak
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„wiadomo wasnej przeszoci pomaga nam wczy si w dugi szereg
pokole, by przekaza nastpnym wspólne dobro - Ojczyzn ” – Jan Pawe II

1. Budynek Urzdu Gminy w Kawczynie
ródo: Kronika Urzdu Gminy w Kawczynie

6

Wstp
Polska w roku 1989 przeywaa wielk eufori zwycistwa nad systemem
komunistycznym, jego synonimem byy pierwsze, czciowo wolne, wybory do parlamentu.
Rzeczywisto jednak bya bardziej skomplikowana ni si to wydawao przecitnemu
Polakowi, ogl daj cemu na ekranach odbiorników telewizyjnych zwycistwo wyborcze.
Trzeba byo przede wszystkim zmieni mentalno ludzi, którzy na wiele rzeczy patrzyli
przez pryzmat: „to nie moje, tylko pastwowe, wic niech si pastwo o to martwi”.
Jedn z pilniejszych spraw byo przywrócenie samorz dnoci lokalnej, od
funkcjonowania której zalea rozwój poszczególnych wsi i miast. Trzeba wic byo podj
prób przypomnienia przykadowemu Janowi Kowalskiemu, e od niego co zaley i on moe
równie wpyn
na to, e jego ulica, wioska, miasto mog by lepiej utrzymane
i gospodarniej zarz dzane.
Dzieo to podjli parlamentarzyci, którzy ju w roku nastpnym, czyli w 1990,
uchwalili ustawy samorz dowe1. Realizacja ich rozpocza si wraz z wyborami
samorz dowymi, które miay miejsce 27.05.1990 roku. W bie cym roku 2010 mino 20 lat
od tamtego wydarzenia. Obchodzilimy w maju kolejn rocznic odrodzonej samorz dnoci.
W zwi zku z t wanie rocznic zwrócono si do autora o ukazanie dziejów Gminy
Kawczyn. Nie bdzie to praca pionierska, gdy pierwsz na ten temat napisa J. Czyewski
w roku 19932. Bya ona jednak skromna objtociowo, wic postanowiono przygotowa
obszerniejsz , która ukazywaaby lokaln wspólnot na szerszym tle dziejów Polski,
a jednoczenie dooy kolejne opracowanie, aby zapeni luk w pracach dotycz cych tego
terenu.
Istot niniejszej pracy nie ma by ukazanie dziejów gminy powstaej w latach 70-tych
XX wieku i opisanie jej kilkudziesiciu lat istnienia, ale spojrzenie na ycie na tym terenie
w ci gu wieków. Tote tematem bdzie ycie wspólnoty lokalnej realizowane w ci gu
wieków na obszarze obecnej gminy Kawczyn.
Przez lata w sposób negatywny rozumiano sowo „dziedzic”. By to czowiek, który
mia maj tek, w przeciwiestwie do wielu tych, którzy mieli niewiele. Tymczasem trzeba
sobie uwiadomi , e sowo to zwi zane jest – owszem - z tym, co czowiek posiada, ale
przede wszystkim z tym, co otrzyma od swoich przodków, co odziedziczy. Fortuna wielu
dziedziców nie bya wynikiem ycia jednego tylko pokolenia, lecz wielu pokole tej samej
rodziny. Wartoci byo wic to, co otrzymano – odziedziczono – po przodkach, ale równie
wane byo i to, eby po spadkobiercy jak najwicej odziedziczyli jego nastpcy. Dziedzictwo
jednak to nie tylko mienie, ale to take ukochanie tego miejsca, w którym si yje, to równie
poznanie go, to praca dla niego. Na podou umiowania miejsca, w którym czowiek yje,
moe budowa dopiero swój byt materialny.
Praca ta ma by przypomnieniem tego, czym yli przez wieki ludzie tu mieszkaj cy,
dlaczego tu pracowali, dlaczego budowali tu swoje fortuny. Jest wic swoist kronik –
zapisem tego, co byo. Kronika ma to jednak do siebie, e nie mona jej przerwa , trzeba
1
W dniu 8.03.1990 wydano ustawy: „O zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”(Dz. U.1990.16.94),
„O samorz dzie terytorialnym”(Dz.U.1990.16.95), „O ordynacji wyborczej do rad gmin”(Dz.U.1990.16.96).
Natomiast 22.03.1990: „O terenowych organach administracji rz dowej administracji ogólnej”(Dz.U.1990.21.
123), „O pracownikach samorz dowych”(Dz.U.1990.21.124). Dnia 10.05.1990 wydano przepisy wprowadzaj ce
ustaw o samorz dzie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorz dowych (Dz.U.1990.32.191), a
17.05.1990 wydano ustaw „O podziale zada i kompetencji okrelonych w ustawach szczegóowych pomidzy
organy gminy a organy administracji rz dowej oraz o zmianie niektórych ustaw”(Dz.U.1990.34.198), w dniu 18.
05. 1990 wydano ustaw „O zmianie ustawy o samorz dzie terytorialnym oraz innych ustaw”(Dz. U. 1990. 34.
199). Zob. W. W y t r  e k, Samorzd terytorialny w XX wieku w Polsce, Lublin 2009, s. 151-152.
2
J. C z y  e w s k i, Obszar gminy Kawczyn na przestrzeni wieków, Kawczyn-Sompolno 1993.
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dalej dokonywa kolejnych wpisów. Dlatego te jest wyzwaniem dla jej obecnych
mieszkaców, którzy zapisuj kolejne karty swoich dziejów i oby byy one jak najpikniejsze.
Poszukiwanie róde i opracowa poszo w dwu kierunkach: w kierunku dziejów
poszczególnych miejscowoci pooonych na terenie obecnej gminy, a take dziejów parafii
znajduj cych si na terenie gminy.
W kwestii pierwszej mona byo oprze si na pozycjach ju drukowanych,
a dotycz cych dawnego województwa koniskiego3, powiatu tureckiego4 i poszczególnych
miejscowoci5. Brakowao jednak monografii dotycz cych poszczególnych miejscowoci
i rodów, cho czciowo wypeniaj je opracowania dokonane przez A. Tyczyno6, a oparte
midzy innymi na ródach zawartych w „Tekach Dworzaczka”7.
Dla spraw kocielnych pomoc niew tpliw by nieoceniony „Liber beneficiorum”8
Jana askiego i protokoy wizytacyjne parafii znajduj ce si w archiwum diecezjalnym
we Wocawku9, a take urzdowe wydawnictwa diecezjalne10. Pojawia si te praca
o parafii w Kowalach Paskich11. Uzupenieniem dla obu dziedzin bya literatura, któr
wykorzystano w celu przyblienia dziejów Polski12 i zrozumienia spraw zwi zanych
3
P. M a l u  k i e w i c z, Województwo koniskie, Warszawa-Pozna 1983; J. G u l c z y  s k i, Powiat
koniski – rys historyczny,[w:] „Koniskie zeszyty muzealne”, t. 3, Konin 2006, s.115-119; K. G o r c z y c a,
Pradzieje Konina,[w:] „Koniskie zeszyty muzealne”, t. 3, Konin 2006, s. 22-51; P. J a n i c k i, Eksterminacja
ydów w getcie „Czachulec” w latach 1941-1942,[w:] „Koniskie zeszyty muzealne”, t. 4, Konin 2008, s. 67-89;
4
W. G o e b e l, Z turem w herbie, Pozna 1966; A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999; Dzieje Turku,
praca zbiorowa pod redakcj E. M a k o w s k i e g o, C. u c z a k a, Pozna 2002; M. G ó r z y  s k i, Zabytki
miasta Turku i powiatu tureckiego, t. 2 cz. 1 (Rezydencje powiatu tureckiego), Turek 2009;
5
K. R u r k a, Guchów,[w:]EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 1153; W. S[…] Bdziechów, [w:]SGKP, t. 1, Warszawa
1880, s. 165; A. Pal[…], M. Tr[…], Chocim,[w:] SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 598; M. Tr[…], Ciemie, [w:]
SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 687; M. Tr[…], Dzierzbocka, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 279;
M. Tr[…], Dzierzbotki, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 279; M. Tr[…], Dziewitka,[w:] SGKP, t. 2,
Warszawa 1881, s. 290; Guchów, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 612-613; Gozdów,[w:] SGKP, t. 2,
Warszawa 1881, s. 759; Kawczyn,[w:] SGKP, t. 3, Warszawa 1882, s. 915; Kowale Paskie, [w:] SGKP, t. 4,
Warszawa 1883, s. 504-505; Milejów, [w:] SGKP, t. 6 Warszawa 1885, s. 422; Nowy wiat, [w:] SGKP, t. 7,
Warszawa 1886, s. 306; Siedliska, [w:] SGKP, t. 10, Warszawa 1889, s. 509; Skrzynek, [w:] SGKP, t. 10,
Warszawa 1889, s. 658; Stanisawa, [w:] SGKP, t. 11, Warszawa 1890, s. 185; Tokary,[w:] SGKP, t.12,
Warszawa 1892, s. 359-360; Wojciechów,[w:]SGKP, t. 13, Warszawa 1893, s. 739; dzary,[w:] SGKP, t. 14,
Warszawa 1895, s. 751; Kowale,[w:] SGKP, t. 15, Warszawa 1900, s. 142; Gmina Kawczyn-program ochrony
zabytków na lata 2008-2011, Kawczyn 2008.
6
A. T y c z y n o, Materiay Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Tureckiego im. ks. Romana Kmiecika,
adres internetowy: www. stowarzyszenie - kmiecik.blog.onet.pl
7
„Teki Dworzaczka” – to program elektroniczny przygotowany przez Bibliotek PAN w Kórniku na podstawie
wypisów dokonanych przez prof. Dworzaczka. Zawieraj one materia z ksi g miejskich, grodzkich i innych
zbadanych przez niego róde, które stanowi doskonay materia dla dziejów regionalnych. Mona z nich
korzysta na zasadzie nazw miejscowoci lub rodów.
8
J. a s k i, Liber beneficiorum, Gniezno, t. 1 - 1880, t. 2 - 1881.
9
Wizytacje: AAG. Wiz. 2; AAG. Wiz.3; AAG. Wiz. 4; AAG.Wiz.11; AAG. Wiz. 14; AAG. Wiz. 56; AAG.
Wiz. 63; AAG. Wiz. 67; AAG. Wiz. 70; AAG. Wiz. 78; AAG. Wiz. 85; AAG. Wiz.105. ABK-Kal. Wiz. 10;
ABK-Kal. Wiz.18. AKDW par. 63; AKDWl par. 112; AKDW par.207. Swoist pomoc do posugiwania si
wizytacjami gnie nieskimi jest pozycja: S. L i b r o w s k i, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej
archidiecezji gnie nieskiej,[w:] „Archiwa, biblioteki i muzea kocielne”, Lublin, t. 28-1974, t. 29-1974, t. 301975, t. 31-1975, t. 32-1976, t. 33-1976.
10
Rocznik diecezji wocawskiej 1991, Wocawek 1991; Diecezja wocawska 2000, Wocawek 2001;
11
J. K o  a t a, Z dziejów parafii w Kowalach Paskich do roku 2007, Warszawa 2009, wydruk komputerowy,
praca w PWT w Warszawie, oddzia w Koninie.
12
Urzdnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII, pod redakcj A. G s i o r o w s k i e g o t. 1, z. 1, opracowa A.
B i e n i a s z e w s k i, Wrocaw- Warszawa- Kraków-Gdask- ód 1987; Urzdnicy dawnej Rzeczypospolitej
XII-XVIII w., pod red. A. G s i o r o w s k i e g o, t. 2, z. 2, opr. E. O p a l i  s k i, H.  e r e k - K l e s z c z,
Kórnik 1993; Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. 1 (od XVI-XVIII w.), wydal W. R u s i  s k i,
Wrocaw 1955; Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. 2 (1751-1775), wyda W. R u s i  s k i,
Wrocaw 1959; H. I z d e b s k i, Historia administracji, Warszawa 1997; M. K r a j e w s k i, Historia
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z funkcjonowaniem Kocioa i parafii na tych ziemiach13. Poza wyej wymienionymi
pozycjami istnieje jeszcze cay szereg innych, ogólnych opracowa, które byy pomocne
w powstawaniu tej pracy.
W oparciu o zebrane materiay ostatecznie postanowiono pracy nada tytu –
„Dziedzictwo wieków - z dziejów Gminy Kawczyn”.
Prac rozplanowano w ten sposób, aby ukaza w niej cztery zasadnicze elementy.
Pierwszy - to pooenie omawianej gminy, czyli teren, na którym dokonuj si omawiane
wydarzenia. Drugi - to wydarzenia, które rozgryway si na tym terenie w ci gu wieków.
Trzeci - to parafie maj ce swe siedziby na tym obszarze. I czwarty – Gmina w okresie po
roku 1990.
Rytm ycia na wsi w ci gu roku wyznacza zarówno cykl wegetacji rolin, jak i cykl
liturgiczny. Natomiast rytm ycia tygodniowego oparty jest na cyklu niedzielnym. W ci gu
dnia dzwony kocielne dzwoni ce na „Anio Paski” wyznaczay czas na rozpoczcie pracy,
posiek i zakoczenie pracy.
Pierwszy wic rozdzia bdzie dotyczy trzech punktów. Najpierw uka pooenie
geograficzne interesuj cej nas gminy, wskazuj c konkretne miejsce na mapie Polski,
nastpnie przybli elementy zwi zane z uksztatowaniem terenu, flor i faun .
W drugim punkcie zajm si najstarszym osadnictwem na tym terenie. Dla lepszego
jego zobrazowania posu si szerszym tem zamykaj cym si w granicach powiatu, a nawet
dawnego województwa koniskiego, po to, aby ukaza dokonuj ce si w ci gu wieków
procesy wród ludnoci zarówno prehistorycznej, jak i z pocz tków naszej pastwowoci.
W trzecim punkcie umiejscowi teren gminy na mapie administracyjnej, aby pokaza ,
jak w ci gu wieków zmieniaa si przynaleno miejscowoci nale cych obecnie do gminy.
Zasadniczo byy to zmiany zwi zane z przynalenoci do administracji pastwa polskiego
w rónych etapach jego istnienia, ale równie, na skutek zaborów, zmieniaa si
przynaleno pastwowa i interesuj ce nas tereny weszy w skad Królestwa Prus, by po
chwilowej samodzielnoci znowu znale si w Cesarstwie Rosyjskim. Ostatecznie, w roku
1918 powraca niepodlego pastwa. Druga wojna wiatowa przerywa niezaleno
pastwow , by ponownie na mapie Europy pojawia si Polska.
Drugi rozdzia równie zosta podzielony na trzy punkty. Omówione w nich bd
dzieje terenu na przestrzeni wieków, którym postawiono trzy granice czasowe: rok 1793 utrata niepodlegoci w interesuj cym nas regionie, koniec II wojny wiatowej i rok 1989jako rok pierwszych, czciowo wolnych wyborów, a wic zakoczenie czasów komunizmu
i rozpoczcie nowego okresu w dziejach narodu i pastwa.
Na pocz tku pierwszego punktu ukazane zostan pewne mechanizmy zwi zane
z organizacj i rozwojem ycia we wspólnocie ludzkiej, mechanizmy osadnicze i sposób
funkcjonowania spoeczestwa stanowego w Rzeczypospolitej. Po tych ogólnych sprawach,
przejd do przedstawienia najstarszych wiadomoci dotycz cych miejscowoci na tym terenie
oraz ycia mieszkaców w ci gu wieków.

gospodarcza Polski do 1989 roku, Wocawek 2000; Z. S u  o w s k i, Gmina,[w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp.
1156-1157.
13
B. K u m o r, Historia Kocioa, t. 2, Lublin 2005; W. A b r a h a m, Organizacja Kocioa w Polsce do
poowy XI wieku, Pozna 1962; W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji wocawskiej,[w:] Diecezja wocawska
2000, Wocawek 2001; S. Z a c h o r o w s k i, Pocztki parafii polskich, Kraków 1909; W. D a n i e l s k i,
Fundator,[w:]EK, t. 5, Lublin 1989, szp.772; W. W ó j c i k, Fundacja, [w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 760-761;
W. G ó r a l s k i, Erekcja, [w:]EK, t. 4, Lublin 1989, szp. 1068; J. R y b c z y k, Beneficjum,[w:]EK, t. 2, Lublin
1985, s. 262-265; J. R y b c z y k, Beneficjant,[w:]EK, t. 2, Lublin 1985, s. 262.
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2. Fragment akt wizytacyjnych parafii w Guchowie

Podstaw do ukazania tego etapu bd przede wszystkim zachowane dokumenty, które autor
zaczerpn  z „Teki Dworzaczka”14, a take opracowa znajduj cych si w „Materiaach
Stowarzyszenia im. ks. Romana Kmiecika”15.
W drugim punkcie bd mówi o latach midzy 1793r. a kocem II wojny wiatowej,
czyli rokiem 1945. W wikszoci by to czas zniewolenia narodu polskiego, z wyj tkiem
dwudziestolecia midzywojennego. Z tego okresu istniej ju pozostaoci materialne, przede
wszystkim dwory, ale i inne budowle, dlatego te one stay si elementem, wokó którego
ukazane zostan dzieje interesuj cego nas terenu. Z tego te czasu zachoway si materiay
systematycznie zbierane w „Sowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów
sowiaskich”16, które równie zostan wykorzystane.
W trzecim punkcie zaj em si czasami od roku 1945 do 1989r. W tej czci
wykorzystaem dostpne opracowania, dotycz ce zarówno sytuacji w kraju, jak i opracowania
lokalne. Okres po drugiej wojnie wiatowej to czas, który jest ci gle jeszcze ywy we
wspomnieniach wielu starszych mieszkaców gminy, dlatego te ograniczyem si do
opracowa ogólnych.
Trzeci wreszcie rozdzia powicony zostanie parafiom maj cym swoj siedzib na
terenie gminy. Nie zostanie ukazana cz gminy, która naley do parafii w Przespolewie i do
parafii w Dobrej, ale trudno umieszcza w pracy tylko cz dziejów tyche parafii,
a pomija t, która do gminy nie naley. Rozdzia ten zostanie podzielony na cztery punkty.
14
„Teki Dworzaczka” – program elektroniczny zawieraj cy wypisy z dokumentów, dokonane przez profesora
Dworaczka. Program przygotowaa biblioteka w Kórniku. Autor wic w pracy korzysta z wypisów, a nie
oryginalnych dokumentów.
15
A. T y c z y n o, Materiay Stowarzyszenia im. ks. Romana Kmiecika, program elektroniczny.
16
Sownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sowiaskich zawiera dane z dwóch okresów XIX
wieku. Pierwszy chronologicznie to lata 20-te, a drugi to lata 80-te XIX wieku. Samo dzieo wyszo w XV
tomach, w okresie midzy rokiem 1880 a 1900.
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W punkcie pierwszym przybli pewne ogólne elementy zwi zane z dziejami
Kocioa na ziemiach polskich, a take mechanizmy, które towarzyszyy powstawaniu parafii,
poczynaj c od pocz tków chrzecijastwa, poprzez zakadanie pierwszych diecezji, a do
przynalenoci interesuj cych nas parafii do administracji kocielnej. Ukazany zostanie
równie proces powstawania najpierw kocioa, który prowadzi w konsekwencji do
powstania parafii.
W nastpnych punktach omówione zostan parafie. W drugim - parafia w Guchowie,
w trzecim - w Kowalach Paskich, w czwartym - w Tokarach. Schemat ich omawiania bdzie
podobny, gdy z wykorzystaniem podobnych elementów powstaway protokoy wizytacyjne.
Pierwsza wic sprawa, na któr bdzie praca zwracaa uwag, to kwestia, kiedy dana
parafia powstaa i czy zachoway si dokumenty zwi zane z jej erygowaniem. Nastpna - kto
fundowa wi tyni i kto si ni opiekowa, czyli kto by jej kolatorem. Parafia bya instytucj
terytorialn , dlatego naley ukaza jej zasig. Z tym bardzo mocno wi e si kwestia
uposaenia, bowiem oprócz maj tku ziemskiego proboszcz mia równie dochody
z podatków kocielnych, zwanych popularnie dziesicin i w zwi zku z tym musia wiedzie ,
od kogo ma j zbiera .
Kolejnym elementem, na który wska, bdzie wi tynia, funkcjonuj ca w ci gu
wieków w parafii, jej wystrój, wezwanie, czyli posta witego patrona i wreszcie przywileje,
jakie koció posiada, a wic przede wszystkim odpusty.
Na koniec bdzie mowa o duszpasterzu – proboszczu i prowadzonej przez niego
dziaalnoci. Duszpasterstwo mona do celów pracy podzieli na ogólne – zwi zane
z dziaalnoci sakramentalno-kaznodziejsk i na specjalne, w skad którego bdzie
wchodzio: prowadzenie stowarzysze religijnych17, prowadzenie szkó parafialnych18
i domów opieki19. Te elementy, mimo e dzi nale do domeny wpywów pastwa, to przez
wieki zwi zane byy z prac Kocioa, a konkretnie parafii.
Gmina po roku 1990, zostaa omówiona w czwartym rozdziale. Dokonano tego w ten
sposób, e najpierw ukazano owiat na tym terenie, pó niej zakady i instytucje, dalej
organizacje polityczne, zwi zkowe i pozarz dowe. Punkt czwarty zosta powiecony kulturze
i sportowi, a ostatni pi ty organizacji wadz gminnych. Poniewa w rozdziale tym omawia si
przede wszystkim instytucje znajduj ce si na terenie gminy, dlatego niejednokrotnie trzeba
byo si cofn przed rok 1990. i pojawiy si informacje o których bya ju mowa wczeniej.
W przygotowaniu pracy pojawia si pewna trudno , wynikaj ca z faktu wywaenia
proporcji midzy Kawczynem a innymi miejscowociami, gdy realnie obecna siedziba
gminy nie bya centrum tego terenu, a tylko jedn z wielu równych sobie miejscowoci.
Podobnie wygl daa sprawa z wywaeniem proporcji miedzy elementami ogólnymi,
17

Stowarzyszenia religijne byy dwojakiego rodzaju: cechy i bractwa. Cechy zwi zane byy z dziaalnoci
zawodow , czyli gromadziy ludzi wykonuj cych ten sam lub podobny zawód. W ramach tych wspólnot
zajmowano si zarówno doskonaleniem zawodowym, jak i yciem religijnym. Zbierano si przy otarzu swojego
patrona, tu si modlono za zmarych czonków cechów i o bogosawiestwo dla yj cych. W czasie takiej
uroczystoci czonkowie bractwa penili posug liturgiczn . Bractwa natomiast byy stowarzyszeniami czysto
religijnymi, których czonkowie oprócz ycia religijnego prowadzili wspólne ycie towarzyskie i wspierali si w
trudnych sytuacjach yciowych, np. pogrzeb. Zob. H. W i t c z a k, Z ycia religijnego w Królewskim Miecie
Koninie, Wocawek 2006, s. 258-278.
18
Na podstawie materiaów zebranych w „Liber beneficiorum” Jana askiego zauwaono, e na prawie 600
parafii w archidiecezji gnie nieskiej, które istniay w roku 1521, w ponad 90% istniay szkoy. Oczywicie
mona pow tpiewa w ich poziom, ale przecie po ukoczeniu tyche szkó modzi ludzie dalej si ksztacili czy
to w Polsce, czy zagranic . Zob. Tame, s. 247-255.
19
aciskie sowo xenodochium, tumaczone jako szpital, byo waciwie domem opieki dla ludzi starszych,
chorych, ale przede wszystkim nie maj cych adnej rodziny. W skad takiego xenodochium wchodzi koció,
dom, w którym mieszkali ludzie potrzebuj cy pomocy. Podstaw jego funkcjonowania by zapisany fundusz na
jego utrzymanie i jaki area ziemi uprawnej. Pozostae koszty utrzymania ponosia parafia. Zob. Tame, 238246.
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a wydarzeniami dokonuj cymi si lokalnie. Dylemat ten rozwi zano wic w ten sposób, e
w celu uatwienia korzystania z pracy pewne treci zostay zapisane wytuszczonym drukiem.
Nale do nich sowa-klucze przy omawianiu spraw ogólnych, a take nazwy miejscowoci,
które w danym momencie pracy bd omawiane.
Ponadto w pracy wystpuj aneksy, które stanowi uzupenienie i uatwiaj
korzystanie z niej. Wród aneksów jest wykaz dawnych systemów miar, który podano, aby
osoba korzystaj ca z pracy moga sobie przeliczy wystpuj ce jednostki pomiarowe, wykaz
liczby mieszkaców zameldowanych w poszczególnych wsiach (stan na dzie 01.09.2010r.)
oraz wykaz powierzchni w ha poszczególnych soectw. Nastpnie kilka aneksów dotyczy
spraw Urzdu Gminy, przedstawiaj one struktur i skad osobowy Rady Gminy Kawczyn,
struktur i skad osobowy urzdników, wykaz soectw i sotysów. Wszystkie one dotycz
obecnej kadencji. Inny aneks- to wykaz danych USC w Kawczynie, podaj cy urodziny,
zawierane zwi zki maeskie i zgony oraz kierowników USC w poszczególnych latach.
Kolejny przedstawia obecnych dyrektorów placówek owiatowych z terenu Gminy
Kawczyn. Trzy nastpne s wykazami proboszczów w omawianych parafiach. Nastpne – to
honorowi obywatele Gminy Kawczyn, wykaz starostów oraz miejscowoci, w których byy
zorganizowane doynki w poszczególnych latach, fragment wspomnie Ali Downarowicz –
Modzianowskiej - Komornickiej, ostatniej wacicielki Kawczyna i wykaz najstarszych
informacji dotycz cych poszczególnych miejscowoci na terenie gminy. Nastpn pomoc
w korzystaniu z pracy bd zamieszczone ilustracje.
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Rozdzia I
Pooenie i najstarsze osadnictwo
1. rodowisko geograficzne
Wspóczenie yjemy w organizmie spoeczno-politycznym zwanym Wspólnot
Europejsk , le c na kontynencie o nazwie „Europa”. Przygl daj c si mapie fizycznej tego
kontynentu, zobaczymy, e na jego kracach uksztatowane zostay Ni Francuski i Równina
Rosyjska, a  cznikiem midzy nimi jest Ni Polsko-Niemiecki. W jego ramach wyróniamy
Pradolin Warszawsko-Berlisk , na któr skadaj si Dolina Koniska, Kotlina Kolska,
Wysoczyzna Kodawska, Równina Rychwalska i Wysoczyzna Turkowska20.
T ostatni mona podzieli na Równin Turecko-Liskowsk , Wa Malanowski
i Obnienie Teleszyny. O ile gówn cz interesuj cego terenu zajmuje Równina, to jego
krace zajmuj Wa Malanowski - na zachodzie i Obnienie Teleszyny - na wschodzie21.
Na obszarze Wysoczyzny Turkowskiej, na pograniczu województwa wielkopolskiego
i ódzkiego, w poudniowej czci powiatu tureckiego, znajduje si Kawczyn - siedziba
gminy22. Teren gminy rozci ga si midzy 51º52´ a 51º56´ szerokoci geograficznej
pónocnej i 18º25´a18º33´ dugoci geograficznej wschodniej23. Obszar obejmuje
powierzchni 10106 ha, z czego uytki rolne stanowi ponad 82%, lene- ponad 12%,
pozostae- 5%24.
Uksztatowanie Niu Polskiego nast pio w wyniku dziaania l dolodu
skandynawskiego i jego wód roztopowych podczas trwaj cej trzy miliony lat epoki
lodowcowej. W tym czasie nad Wielkopolsk nasuway si trzy zlodowacenia. W regionie
koniskim ostatnie miao miejsce przed okoo 15 tysi cami lat i nazywane bywa
zlodowaceniem batyckim25.
W wyniku jego dziaa na Wysoczy nie Tureckiej nie zostay wyksztacone jeziora.
Pooone tu wzgórza pochodzenia kemowego26 powstay w wyniku separacji materiau
morenowego27 wymywanego z lodu przez wody roztopowe. Osi gaj one znaczn wysoko ,
np. Zota Góra liczy 187 m n.p.m.28.
W wyniku dziaa tego lodowca uksztatowana wic zostaa Równina TureckoLiskowska, bd ca stosunkowo pask powierzchni o wzniesieniach rozdzielonych licznymi
drobnymi ciekami lub zabagnionymi obnieniami i zajmuje ona wiksz cz interesuj cego
nas obszaru.
Wa Malanowski, który zachowa si do dzi jako ostaniec morenowy, sw rze b
uzyska w warunkach klimatu, jaki panowa na obszarze omawianego terenu w okresie
ostatniego zlodowacenia. Zosta zbudowany gównie z piasków drobno- i rednio-ziarnistych.
Wznosi si na maksymaln wysoko do 162 m n.p.m. Obnienie natomiast Teleszyny
zostao uksztatowane w poudniowo-wschodniej czci terenu. Jego powierzchnia wznosi si
20

P. M a l u  k i e w i c z, Województwo koniskie, Warszawa - Pozna 1983, s. 7.
AGK, Gmina Kawczyn - program ochrony zabytków na lata 2008-2011, Kawczyn 2008, s. 4.
22
AGK, Gmina Kawczyn, Folder wydany przez Urz d Gminy w Kawczynie, Kawczyn 2005, s. 3.
23
J. C z y  e w s k i, Obszar gminy Kawczyn na przestrzeni wieków, Kawczyn – Sompolno 1993, s. 6.
24
AGK, Gmina Kawczyn - program ochrony zabytków…, s. 25.
25
P. M a l u  k i e w i c z, Województwo…, s. 10.
26
Kem – pagórek lub wa zbudowany gównie z piaskowców i wirów warstwowych, osadzonych w szczelinach
lodowca w czasie jego tajania. Zob. Sownik wyrazów obcych , praca zbiorowa pod red. J. T o k a r s k i e g o,
Warszawa 1980, s. 350.
27
Morena – materia skalny niesiony i osadzany przez lodowiec, w postaci odamów i bloków skalnych, wirów,
piasków, a take pyów, iów i glin przemieszanych ze sob i nieuwarstwionych. Tame, s. 492.
28
Tame.
21
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na wysokoci okoo 115 m n.p.m. S to paskie tereny, w wikszoci zabagnione i zatorfione,
zbudowane z madów29 i piasków rzecznych30. Mona wic zobaczy zarówno zagbienia
terenu obok malowniczych pagórków, zielone smugi lasów obok przestrzeni pokrytych
 kami i zarolami, pola uprawne obok sadów i ogrodów31.
Przygl daj c si mapie powiatu tureckiego, widzimy, e teren gminy wyznaczaj
naturalne granice wytworzone przez rzeki- Teleszyn, bd c granic z gmin Dobra oraz
Swdrni, za któr znajduje si gmina Lisków. Ponadto, pyn tu: Struga Kawczyska
i Struga Mikulicka. Do najwyszych wzniesie naley zaliczy Gór Andrzejewsk ,
o wysokoci 174 m n.p.m. przy granicy z gmin Lisków i ys Gór 154 m n.p.m.32
w okolicach Borku Guchowskiego, natomiast punkt najniszy znajduje si w dolinie rzeki
Teleszyny w miejscowoci Marianów 116m n. p.m.
Omawiany wic obszar uksztatowa si jako lekko falisty, przy redniej wysokoci
okoo 139 m n. p. m., zbudowany na pokadzie górnej kredy33. Tu te bierze pocz tek
Teleszyna, lewobrzeny dopyw Warty, a do licznych niewielkich cieków wodnych nale
równie wyej wspomniane - Swdrnia i Struga Mikulicka. S stawy i oczka wodne, a take
wyrobiska poeksploatacyjne napenione wod . Brak natomiast jezior, mimo to du cz
gminy zajmuj obszary podmoke o wysokim poziomie wód gruntowych34.
Teren ten pooony zosta w strefie klimatu umiarkowanego o przejciowym
charakterze. Wilgotny klimat atlantycki, z agodn na ogó zim i chodniejszym latem, ciera
si z suchym klimatem kontynentalnym o charakterystycznej mro nej zimie i z upalnym,
ale krótkim latem. Zima trwa okoo 70-80 dni, a lato 90-110. Opady roczne sigaj okoo
500 mm35.
Miejscowy drzewostan skada si w 85% z sosny, ponadto wystpuj brzoza, wierk,
d b i olcha. Ogólnie mówi c, lasy stanowi skromn pozostao dawnych bezkresnych
puszcz i obejmuj zaledwie 16% terenu powiatu36.
Do rozpoczcia wydobywania na skal przemysow wgla brunatnego, jedynymi
bogactwami naturalnymi wykorzystywanymi w okolicy byy piaski i wiry, z których
korzystano w budownictwie, oraz glina nadaj ca si do wyrobu cegy i torf. Eksploatacja
wgla brunatnego w rejonie Konina i Turku spowodowaa zmiany w ukadzie przestrzennym,
osuszya znacznie teren i wprowadzia rekultywacj terenów po odkrywkach37.
Nie mona te pomin kwestii szlaków komunikacyjnych, które zawsze przyczyniay
si do pobudzenia gospodarczego i co za tym idzie, do rozwoju osadnictwa. I mimo i
najwaniejsze szlaki nie przebiegay bezporednio przez ten teren, to jednak znajdoway si
w jego pobliu. I tak, najstarsza znana droga, czyli szlak bursztynowy, przebiega na pewno
w okolicach nie tak dalekiego Kalisza, a s przecie moliwe jeszcze nie do koca zbadane
jego mutacje. Innym wanym szlakiem by równie ten wiod cy ze wschodu, od Rusi, na
zachód, wzdu Pradoliny Warszawsko-Berliskiej i na Pomorze Zachodnie, a przebiega on
przez Turek i Uniejów. Bezporednio przebiegay szlaki lokalne z Sieradza, przez Turek na
29
Mada – od angielskiego mud – boto, tusta, bezwapienna, bezpiaszczysta gleba powstaa w dolinie rzeki
z namuów, szlam na dnie wód stoj cych. Zob. Sownik wyrazów obcych, s. 441.
30
AGK, Gmina Kawczyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, Kawczyn 2008, s. 4-5.
31
W. G o e b e l, Z turem w herbie, Pozna 1966, s. 10.
32
Powiat turecki, Mapa turystyczna, Turek 2009.
33
Kreda – skaa osadowa o barwie biaej lub szarej, skadaj ca si gównie z wapiennych szkieletów
organizmów bezkrgowych. Tym mianem okrela si take trzeci okres ery mezozoicznej, trwaj cy od okoo
130 do 60 mln. lat temu, nazwany tak od czstych w jego osadach ska kredowych. Zob. Sownik wyrazów
obcych, s. 398.
34
AGK, Gmina Kawczyn – program ochrony zabytków…, s. 24.
35
P. M a l u  k i e w i c z, Województwo…, s. 15.
36
W. G o e b e l, Z turem…, s. 9.
37
Tame, s. 10.
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pónoc, a take z Kalisza na Uniejów i czyc, a obecnie na ód . Przez centrum gminy
przechodzi droga z Turku do Goszczanowa wiod ca dalej na poudnie. Przy omawianiu
odkry archeologicznych i najstarszego osadnictwa mona z atwoci je zauway te szlaki.

2. Najstarsze osadnictwo
Istota ludzka niezalenie od tego, na jakim etapie dziejów funkcjonuje, pozostawia po
sobie wytwory pracy: poczynaj c od przedmiotów codziennego uytku, zwi zanych ze
sposobem zdobywania poywienia, poprzez naczynia z gospodarstwa domowego, a do
domostw i miejsc pochówku. Badaniem tego dorobku czowieka zajmuje si nauka
pomocnicza dla historii, czyli archeologia38. Posuguj c si wykopaliskami, odkrywa si
pozostaoci materialne i na ich podstawie przyblione zostaje ycie wspólnot ludzkich, które
nie pozostawiy po sobie róde pisanych.
Ukazuj c najstarsze osadnictwo na interesuj cym terenie, nie ogranicz si tylko do
obszaru obecnej gminy, ale - dla przyblienia najdawniejszego sposobu ycia- wykorzystam
teren obecnego powiatu tureckiego, a nawet jeszcze szerszy - dawnego województwa
koniskiego. W ten sposób chc ukaza odkryte miejsca najstarszych osiedli, a co za tym
idzie, pobyt czowieka na tych terenach od najdawniejszych czasów.
Najstarsz wymienian epok w dziejach ludzkoci jest epoka kamienia. Starsza
epoka kamienia, czyli paleolit39 przypada na ziemiach polskich na najtrudniejszy dla rozwoju
ycia okres w dziejach ziemi- czyli epok lodowcow . Okoo miliona lat temu nast pio nage
bardzo gwatowne ochodzenie klimatu. Spowodowao to nasunicie si na ogromne poacie
Europy, w tym i Polsk, wielkich mas lodowych zwanych l dolodem. Lodowiec ten co
pewien czas cofa si40, to znów powraca41. „Wdruj cy lodowiec” pozostawia po sobie
liczne lady w postaci form terenowych i nowych gleb. W przerwach midzy poszczególnymi
zlodowaceniami klimat ociepla si. Rozwijaa si wówczas rolinno i zwierzta. Pojawi
si prawdopodobnie i czowiek. Niestety, kolejne zlodowacenia kompletnie niszczyy lady
po bytnoci grup ludzkich na tym terenie42.
Najstarsze uchwytne lady osadnictwa paleolitycznego z czci Wielkopolski, w której
ley Turek, pochodz z pó nego paleolitu – schykowego43. Przypada on na koniec epoki

38

Encyklopedia popularna PWN, praca zbiorowa pod redakcj R. M a r c i n k o w s k i e g o, Warszawa 1982,
s. 39.
39
Paleolit – starsza epoka kamienia, nazywana czasem epok kamienia upanego. Pierwszy potwierdzony etap
rozwoju ludzkoci. Podzielono go na nastpuj ce okresy: a/ starszy lub dolny(1mln - 100 tys. lat przed Chr.) istniao wtedy ycie koczownicze w niewielkich grupach. Zajmoway si one zbieractwem, owiectwem.
Do narzdzi tego okresu zaliczono tuki piciowe rozupywacze; b/rodkowy (100 – 40 tys. przed Chr.) pojawia si umiejtno rozpalania ognia, zaczto specjalizowa si w wytwarzaniu narzdzi kamiennych,
z tego czasu przetrway najstarsze pochówki; c/modszy lub górny(40 - 14 tys. przed Chr.); d/pó ny czasem
nazywany schykowym (12 – 8 tys. przed Chr.) – pojawia si na terenie Europy czowiek rozumny, który
zajmowa si mylistwem i ryboówstwem, wtedy te wynaleziono harpun i uk. Pojawiy si te pierwotne
malowida i ryty na skaach. Zob. Encyklopedia popularna PWN…, s. 561.
40
Mówimy wtedy o tzw. interglacjaach, czyli epokach midzylodowcowych.
41
Dzieje Turku, praca zbiorowa pod redakcj E. M a k o w s k i e g o, Cz. u c z a k a, Pozna 2002, s. 7.
42
Tame, s. 8.
43
Pó ny lub schykowy paleolit trwa midzy 12 a 8 tysi cleciem przed Chrystusem. W tym czasie
wyodrbniono trzy „przemysy”: - widerski; - tarnowski; - witkowski. Nazwy od miejscowoci, gdzie odkryto
najbardziej typowe znaleziska. Zob. K. G o r c z y c a, Pradzieje Konina, [w:] „Koniskie Zeszyty Muzealne”,
t. 3, Konin 2006, s. 28.
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lodowcowej i trwa 3 tys. lat. Szczególnie wyróni si na terenie Niu Europejskiego.
Ziemie polskie poronite byy tundr parkow 44.
Pojawiy si renifery, bizony i nied wiedzie. Ludno w tym czasie utrzymywaa si
z eksploatacji tundry i polowa na renifery. Czowiek wic wdrowa za stadami tych
zwierz t. Wdrówki takie odbyway si na przestrzeni do 400 km. Organizacja ycia bya
prosta, a w grupie wdruj cej byo od 5 do 20 osób. W czasie zimy  czyy si one w wiksze
skupiska. Te mobilne grupy pozostawiy po sobie lady obozowisk. Na terenach polskich w
tym czasie koczowali wic owcy reniferów45.
Najbliej interesuj cego terenu odkryto stanowiska tej ludnoci w Brze nie
i Szczepidle46. Obydwa znajduj si na pónoc od Turku, ale wzi wszy pod uwag pooenie
stanowiska w Dugiej Wsi mona przypuszcza , znaj c mobilno ówczesnych grup, e
i tereny dzisiejszego Turku byy penetrowane przez ci gn cych za stadami reniferów ludzi
schykowego paleolitu47.
Pó ny paleolit pod wzgldem kulturowym koczy najduszy w dziejach ludzkoci
okres, jakim bya starsza epoka kamienia. Przemiany zachodz ce w rodowisku
i dostosowanie si do coraz liczniejszych grup ludzkich owocoway istotnymi zmianami.
Oto miejsce duych paleolitycznych narzdzi, niezbdnych do polowa na grub zwierzyn
epoki lodowcowej, zajy drobne mikrolityczne zbrojniki w ksztacie trójk tnym
i trapezowym, stanowi ce krzemienne, ostre wkadki uzbrajaj ce strzay i ostrza harpunów48.
Zmniejszanie narzdzi przypadao na koniec epoki lodowcowej i pocz tek nowej
epoki dziejów ludzkich – mezolitu49, czyli rodkowej epoki kamienia. Ten specyficzny model
kulturowo-gospodarczy rozwin  si jedynie w strefie alpejsko-skandynawskiej. Przyjmuje
si, i rozpocz  si on wraz z pocz tkiem holocenu50, tj. okoo 8,3 tys. lat przed Chrystusem.
Podstawowym rodkiem utrzymania spoecznoci byo w tym czasie – podobnie jak
w paleolicie - owiectwo, ryboówstwo i zbieractwo. Ociepli si klimat. Na miejsce
paleolitycznej tundry wkraczay lasy mieszane – pocz tkowo brzozowo - sosnowe, pó niej z
domieszk wierzb, olch, wi zów i dbów. Renifery odeszy na pónoc, a wraz z nimi pod yli
górno-paleolityczni owcy. Ziemie polskie zaja nowa ludno . Naleaa do jednej z trzech
wielkich jednostek kulturowych jakim by pónocny kr g kultur mezolitycznych. W mezolicie
zacz  si póosiady tryb ycia i dziaalno w rewirze owieckim. Dowodz tego stosunkowe
stae osady oraz produkcja odzi - dubanek – trudnych do transportu, a su cych swym
twórcom duszy czas. Poza miniaturyzacj , inn wan cech w produkcji narzdzi, byo
wykonywanie ich z kilku surowców51.
Na podstawie znajdowanych materiaów wyrónia si na terenie ziem polskich trzy
podstawowe kultury mezalityczne: kultur komornick 52, janisawsk 53 oraz chojnicko44

Dzieje Turku, s. 8.
Tame, s. 9.
46
Obie na wschód od Konina na lewym brzegu Warty.
47
Dzieje Turku, s. 9.
48
Tame, s. 9.
49
Mezolit – rodkowy okres kamienia okoo 8 – 4, 8 tys. przed Chr. W tym czasie funkcjonowa gownie
koczowniczy tryb ycia, mieszkano w schroniskach skalnych i okresowo otwartych osad. Zajmowano si
ryboówstwem, owiectwem, zbieractwem, pojawiaj si te pocz tki rolnictwa, udomowiono owce, winie
i psy. Wynaleziono wtedy siekier, uk, pojawiy si kopalnie odkrywkowe krzemienia i pierwsze lady czóen.
Zob. J. T r z e c i a k o w s k i, lady najstarszego osadnictwa,[w:] Z dziejów regionu koniskiego, praca
zbiorowa pod redakcj M. D e m b i  s k i e j, Wrocaw – Warszawa - Kraków 1970, s. 24.
50
Holocen – modsza epoka polodowcowa, trwaj ca od okoo 10 tys. lat temu do dzi. Zob. Sownik wyrazów
obcych, s. 284.
51
Dzieje Turku, s. 9n.
52
Nazwa od Komornicy k. Nowego Dworu Mazowieckiego. Do charakterystycznych dla niej wyrobów nale
krzemienne ostrza w ksztacie krpych trójk tów oraz noyki pótylcowe. Zob. K. G o r c z y c a, Pradzieje…,
s. 29.
45
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piekowsk 54. W okolicy Turku lady po osadnictwie odkryto na stanowiskach
w Wilamowie, Konopczynie i w Kuczkach. Niestety, materiay te s zbyt mao
charakterystyczne, by mona je byo zaliczy do której z wyej wymienionych kultur.
Opieraj c si o szerszy kontekst, przyj mona, i ziemie te penetrowali myliwi z kultury
komornickiej, a nieco pó niej chojnicko-piekowskiej55.
Neolit56, czyli modsza epoka kamienia, stanowi najistotniejszy w dziejach ludzkoci
przeom zarówno gospodarczy, jak i ideologiczno-wiadomociowy57. Pocz tki neolitu na
ziemiach polskich, to pó ny okres atlantycki 58. W szacie rolinnej dominoway lasy
mieszane, z przewag drzewostanów liciastych. W dolinach rzek rosy lasy gowe,
podmoke, z olch , jesionem, wierzb i leszczyn . Pierwsi nosiciele idei neolitycznej –
ludno kultury ceramiki wstgowej rytej na te tereny przybyli okoo 5,5 tys. lat przed
Chrystusem znad Dunaju. Kultura ta zaliczona zostaa do tzw. linearnych, do których nale poza ni - kultura ceramiki wstgowej kutej i lendzielska. Bya to typowa migracja nie idei,
lecz caych ludów poruszaj cych si ku pónocy wzdu wielkich arterii wodnych tj. Wisy
i Odry59.
Stopniowo przybysze zasiedlali pewne terytoria, zatrzymuj c si na nich na duej.
W materiaach kultury wstgowej rytej nie byo jeszcze ladów kontaktów z ludnoci
mezolityczn . Podobnie w zespoach mezolitycznych brak byo wówczas domieszki
materiaów neolitycznych. Doszo wtedy najprawdopodobniej do wzajemnego
„przypatrywania” si sobie. Ludno kultur linearnych zamieszkiwaa dugie trapeizodalne
domy, w których mieszkao zapewne wiele rodzin, wraz z caym inwentarzem. Byy to ju
stae osady, funkcjonuj ce nawet przez kilka pokole. Zmarych chowano w obrbie
53
Od Janisawic k. Skierniewic. Dla niej typowe s smuke ostrza trójk tne i noyki z pótylcami tzw.
rylcowczymi. Zob. Tame.
54
Od miejscowoci widry-Pieki k. Otwocka. Posiada charakterystyczne zbrojniki w ksztacie smukych
trójk tów. W tym czasie pojawiay si te zbrojniki trapezowate. Zob. Tame.
55
Dzieje Turku, s.10.
56
Neolit – kocowy okres epoki kamiennej zwany te epok kamienia gadzonego. Ramowy czas zrónicowany,
zaleny od terenu wystpowania w Polsce okoo 4, 5 - 1, 7 tys. przed Chr. W rolnictwie rozwina si
gospodarka arnowo - kopieniacza. Pod koniec okresu pojawia si orka z zaprzgiem i wychów byda. Rozwój
kopalnictwa (Krzemionki k. Opatowa) i obróbka kamienia, koci, rogów. W tkactwie pojawia si krosno stoj ce.
Rozwija si garncarstwo, wypalanie naczy, zrónicowano ich zdobienia. Pojawia si dalekosina wymiana
towarowa. Rozwija si kult religijny, najprawdopodobniej kult bogini Matki i Soca. Odnalezione pochówki
gownie szkieletowe. Powstaj wiksze osiedla rozpoczyna si ksztatowanie pierwszych organizmów pastw.
Gówne kultury nazwy czerpi od dominuj cej wtedy ceramiki: dokowo-grzebykowej, naddunajska, pucharów
lejkowych, dzwonkowatych, amfor kulistych, ceramiki sznurowej. Zob. Encyklopedia popularna PWN…,
s. 509.
57
Proces neolitu rozpocz  si 17 tys. lat przed Chrystusem na terenach tzw. yznego Póksiyca (Liban, Góry
Taurus, dolina Nilu). By to bardzo urodzajny i yzny obszar: okryty, porosy traw i dzikimi zboami.
Obecno duych stad zwierz t trawoernych poci gaa myliwych. Zboa owocoway tam dwa razy do roku
i na te zbiory przychodzili ludzie, by wreszcie zaoy tam stae osady. Do okoo 12 tys. lat ludzie zajmowali si
intensywnym zbieractwem i owiectwem. Jak dzi szacuj archeolodzy zdobycie poywienia mogo zajmowa
okoo godziny dziennie. Takie warunki ci gay coraz liczniejsze grupy ludzkie, a wreszcie wyonia si
konieczno obrony wasnego terytorium. Przegrani musieli odej na mniej dogodne tereny, gdzie nie rosy ju
samorzutnie dzikie zboa. Przyzwyczaili si oni jednak do nowego rodzaju poywienia, jakie mogli wytworzy
dziki obecnoci dzikich zbó. Zaobserwowawszy ich cykl wegetacji, zaczli je wysiewa . Rozpocza si
wówczas uprawa ziemi. Podobnie rzecz miaa si z hodowl . Na terenach yznego Póksiyca przebyway
zwierzta atwo daj ce si oswoi . Byy to dzikie owce i kozy. Hodowla zacza przynosi nowe korzyci,
oprócz skór i misa pojawiy si wena i mleko. Tam te rozpoczto po raz pierwszy wytwarzanie naczy
z gliny, su cych nie tylko do gotowania, lecz równie do przechowywania nowych produktów. Z tych terenów
ludno nios ca te zdobycze cywilizacyjne stopniowo zacza przenika do Europy, pocz tkowo na Bakany
i tereny ocienne. Zob. Tame.
58
Trwa od okoo 4,5 do 3,2 tys. lat przed Chrystusem.
59
Tame, s.11.
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domostw, blisko ognia domowego. Miao to bez w tpienia zwi zek z jak  religi , by moe
kultem Wielkiej Matki60.
Podobn form bytowania przyja równie pierwsza autochtoniczna kultura
neolityczna ziem polskich, któr stanowia kultura pucharów lejkowatych. Powstaa ona jako
wynik oddziaywania ludzkoci lendzielskiej na miejscowe podoe mezolityczne. Naleaa
ona do paneuropejskiego horyzontu kultur megalitycznych. W tym bowiem czasie zapanowa
w Europie – od Atlantyku po Batyk i Morze Czarne – zwyczaj budowania ogromnych
grobowców kamiennych b d ziemnych, tzw. megalitów61. Ludzko kultury pucharów
lejkowatych rozprzestrzenia si na terenie caej Polski. W okolicy Turku osadnictwo to znane
jest z Góry62, z Wilamowa, z Linnego i Wadysawowa63.
Z kultur neolitycznych w okolicy Turku zarejestrowano równie lady po bytowaniu
ludzkoci kultury grzebykowo-dokowej (w Wilamowie). Kultura ceramiki grzebykowodokowej naley do kultur strefy lenej subneolitu pónocno-wschodnioeuropejskiego, która
wkroczya na tereny Niu Polskiego64.
W okresie neolitu na terenach ziem polskich pojawi si nowy surowiec, z którego
rozpoczto wykonywa narzdzia – bya to mied . Niestety, narzdzia miedziane
charakteryzoway si niewielk trwaoci , atwo si giy i ulegay zniszczeniu. Stare
krzemienne i kamienne wyroby byy wci  o wiele skuteczniejsze, co nie przeszkadzao temu,
e posiadanie przedmiotów miedzianych podnosio rang ich posiadacza. Dopiero gdy do
miedzi rozpoczto dodawa cyn i z tego stopu wykonywa narzdzia, móg dokona si
kolejny przeom65. Europa i Polska wkroczyy w epok brzu66.
Znajomo metalurgii br zowniczej, tak jak i rolnictwo, swe korzenie ma na Bliskim
Wschodzie. Na tereny Europy dotara ona okoo trzeciego tysi clecia przed Chrystusem, ale
upowszechnia si dopiero w drugim. Rozwój metalurgii br zowniczej uzaleniony by od
handlu dalekosinego, gdy zoa rud miedzi i cyny67 znajdoway si czsto w miejscach od
siebie znacznie odlegych. wiadczy to moe o istnieniu ju wówczas w Europie sieci dróg
oraz funkcjonowaniu eglugi zarówno morskiej, jak i ródl dowej. Mona porednio
wnioskowa , i ju wtedy musiay by jakie ukady midzyplemienne gwarantuj ce swobod
handlu i bezpieczestwo podróy. W rozwoju tej epoki na naszych ziemiach
w najwczeniejszej fazie, donios rol odegray zoa miedzi z Rudaw Sowackich i Gór
Harzu, natomiast cyn importowano z Wysp Brytyjskich. Z nowego surowca wykonywano
bro, ozdoby i narzdzia68.
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Tame.
Klasycznym ich przedstawicielami s grobowce kujawskie z Kleczewa i Zberzyna, pooone w pónocnej
czci dawnego województwa koniskiego. Grobowce wyróniaj si znaczn dugoci , do 130 m, szerokoci
- 15m, wysokoci - 3 m. S w zarysie trójk ta usypiskiem ziemnym oboonym duymi gazami i kamieniami.
Pod nasypem grobu znajduj si pochówki w obudowie kamiennej. Zmarych chowano w pozycji
wyprostowanej. Zob. ., A. N o w a k o w i e, Od neolitu do koca okresu wpywów rzymskich,[w:] Z dziejów
regionu koniskiego, praca zbiorowa pod redakcj M. D e m b i  s k i e j, Wrocaw – Warszawa - Kraków 1970,
s. 34n.
62
Wystpoway tam narzdzia kamienne i fragmenty naczy.
63
W pobliu PGR Chylin. Zob. Dzieje Turku, s. 11.
64
Tame.
65
Tame, s. 12.
66
Br z – nazwa epoki pochodzi od materiau z którego wytwarzano narzdzia, bro i ozdoby. Na ziemiach
polskich trwa w przedziale czasowym od 1,7 tys, - 700 przed Chrystusem. Zob. Encyklopedia popularna
PWN…, s. 96.
67
Byy to podstawowe skadniki br zu.
68
Dzieje Turku, s. 12.
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Epoka br zu w Polsce dzieli si na pi okresów69, a trwaa od 1800r.p.n.e. do 700
roku przed Chrystusem, czyli do rozpoczcia si tzw. okresu halsztackiego70, zaliczanego ju
do epoki elaza71.
Wczesna epoka br zu obejmuje dwa pierwsze okresy chronologiczne. Pierwszy
zwi zany by ze rodkowoeuropejskim kompleksem kultury uniteckiej. Drugi wi e si
z krgiem kultur mogiowych, które na terenach polskich reprezentuje tzw. kultura
przeduycka. Odznaczaj si one duym zastosowaniem br zu do wytworu narzdzi, broni
oraz ozdób.
Z okolic Turku na modsz epok br zu datowane zostao lu ne znalezisko kubka,
pochodz cego z Cielc. O zasiedlaniu tych terenów przez ludno zwi zan z tradycjami
mogiowymi wiadczy moe inne stanowisko, pochodz ce ju - co prawda - z przeomu
trzeciego i czwartego okresu epoki br zu, a wic nale ce do kultury uyckiej, zaliczanej ju
do tzw. krgu pól popielnicowych, który charakteryzuj paskie, ciaopalne pochówki72.
Nekropolia w denicach stanowi jakby prób pogodzenia dwóch wiatów – tradycji,
w której dominuj c form s groby kurhanowe z pochówkami szkieletowymi, z now
ideologi kultur pól popielnicowych73. Najbardziej jednak wymowne s tu groby kurhanowe
z pochowanymi w nich nadpalonymi zwokami. Jest to z kolei swoista próba pogodzenia dwu
tradycji. Cmentarzysko skada si z 227 kurhanów, z czego przebadano 58. Wikszo z nich
bya ksztatu okr gego, jedynie szóste miao ksztat elipsoidalny. Konstrukcja nasypu nad
komor grobow odznaczaa si duym zrónicowaniem. Obok zwykych kurhanów
ziemnych pojawiy si te z konstrukcjami kamiennymi, krgiem lub brukiem. Wikszo
z nich miaa rednic zblion do 1m. Wyposaenie ich stanowiy liczne dary grobowe
w postaci naczy oraz br zowych ozdób i narzdzi74.
Kultura uycka, do której zaliczone zostao cmentarzysko ze denic, rozpocza si
w trzecim okresie br zu i trwaa do koca okresu halsztackiego, na niektórych stanowiskach
wkraczaj c ju w kolejny okres chronologiczny, okres lateski. Przez czas swego trwania
przechodzia ona liczne zmiany zarówno w strefie materialnej, jak i zapewne ideologicznej.
Podstaw gospodarcz ludnoci kultury uyckiej stanowia uprawa roli i hodowla zwierz t.
Do uprawy ziemi uywano sprzaju. Dobrze rozwinita bya metalurgia br zowa, a od
okresu halsztackiego równie elaza, z którego produkowano narzdzia, ozdoby i bro.
Wysoko postawionym rzemiosem ludnoci kultury uyckiej byo garncarstwo z ogromn
gam form naczy i bogatym zdobnictwem75.
Podstawow form ycia spoecznego ludnoci omawianej kultury stanowi zapewne
system rodowy. Najwiksze zmiany w ideologii, a przez to w stylistyce i obrzdowoci,
nast piy w kulturze uyckiej w okresie halsztackim. Miao to zwi zek z oddziaywaniem na
ludno wzorców i idei z krgu kultury halsztackiej.
Poza wspomnian ju znajomoci obróbki i wytwarzania elaza pojawia si
stylistyka typowa dla okresu halsztackiego zwi zana z przejawami jakiego kultu solarnego.
69

Okres br zu dzieli si na okresy: a/ kultura unitecka (1,7 - 1,5 tys. przed Chrystusem; b/trzy kultury
(przeduycka na zachodzie, trzciniecka na wschodzie, protobatycka na pónocnym-wschodzie), wystpoway 1,
5 - 1, 3 tys. przed Chr.; c/kultura uycka (1, 3 - 1, 1 tys. przed Chr.); d/pó ny br z (1, 1 - 900 przed Chr.);
e/przeom br zu i elaza (900 – 700 przed Chr.). Zob. ., A. N o w a k o w i e, Od neolitu…, s. 37 - 40.
70
Nazwa pochodzi od ogromnego cmentarzyska w Hallstatt, w Austrii.
71
Okres halsztadzki, dzieli si w Polsce na dwa podokresy: C i D (faza A i B wystpuj tylko na macierzystych
terenach kultury halsztackiej i w przyblieniu odpowiadaj chronologicznie ostatnim fazom epoki br zu
w Polsce). Trwa on od roku 700 – 400 przed Chrystusem z cezur pomidzy stadium C i D w okolicy 550 roku
przed Chrystusem. Zob. Dzieje Turku, s. 12.
72
Tame, s. 13.
73
Odkryto midzy kurhanami cztery paskie groby ciaopalne.
74
Tame, s. 14.
75
Tame, s. 14.
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wiadcz o tym liczne przedstawienia swastyk, trykwetów i wyobrae soca na ceramice
i ozdobach. Z tego czasu pochodzi cmentarzysko odkryte przy ulicy Stodolnianej w Turku.
Znaleziono na nim fragmenty naczy i koci ludzkie76.
Z okresu kultury uyckiej pochodz równie nastpuj ce stanowiska z okolic Turku:
Ignacew77, Zakrzew78, Spycimierz79, Wróblina80, Smulsko81, Cielce82, Jeziorsko83, Kaczki
rednie84, Kuczki85, Rajsko86, Zaspy87. Jak pokazuje powyszy spis, w okolicy Turku przez
cay czas funkcjonowania kultury uyckiej istnieje due skupisko osadnicze ludnoci88.
W okresie halsztackim na terenach Pomorza Gdaskiego i rodkowego kultura
uycka zacza ulega silnym przemianom w zakresie obrz dku pogrzebowego. Pojawiy si
tam specyficzne naczynia grobowe, tzw. urny domkowe i twarzowe. Równie ornamentyka
naczy przybraa specyficzne w tki. Wród archeologów trwaj spory, czy powysze zmiany
traktowa tylko jako wewntrzne przemiany ideologiczne w tej kulturze, czy wydzieli na ich
podstawie now kultur. Obecnie wikszo przychyla si jednak do drugiego wariantu.
Kultura pomorska rozprzestrzenia si w okresie halsztackim. Swoim zasigiem obejmowaa
równie Wielkopolsk. Stanowiska zaliczane do niej znamy take z okolic Turku, pochodz
one z Wróbliny89, Kotwasic90 i Kopanicy91.
Epoka elaza92, któr rozpoczyna - omawiany ju przy okazji br zu - okres
halsztacki, to czas kiedy mona dziki licznym antycznym ródom pisanym mówi o etosach
wystpuj cych na terenach tzw. barbaricum, czyli obszarach nie nale cych do wiata
ródziemnomorskiego. O ile pierwszy okres epoki elaza, tj. okres halsztacki, rozpocz 
dopiero wprowadzenie elaza w Europie i moe by pod wzgldem etnicznym utosamiany
z ksztatowaniem si ludów celtyckich93, o tyle nastpuj cy po nim okres lateski to ju czasy
cakowitego upowszechnienia si nowego metalu i dominacja na terenach europejskich94
kultury i ludnoci celtyckiej95.
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Tame.
Osada z IV – V okresu epoki na stanowisku wyst pia ceramika. Zob. Tame, s. 15.
Na stanowisku pierwszym w tej miejscowoci odkryto fragmenty ceramiki. Na drugim odnaleziono czerpak.
Zob. Tame.
79
Stanowisko 1 – fragment skrtu spiralnego, datowanego na okres halsztacki, na drugim – które zlokalizowano
na istniej cym tam cmentarzysku, znaleziono fragmenty naczy ceramicznych. Ponadto w tej miejscowoci
znaleziono 11 caych naczy ceramicznych oraz przepalone koci. Zob. Tame.
80
Znaleziono pojedyncze naczynia. Zob. Tame.
81
Odkryto fragmenty ceramiki z IV okresu epoki br zu. Zob. Tame.
82
Ceramika. Zob. Tame.
83
Ceramika. Zob. Tame.
84
Osada, w której znaleziono liczne fragmenty naczy. Zob. Tame.
85
Ceramika. Zob. Tame.
86
Ceramika. Zob. Tame.
87
Cmentarzysko i osada, z których pozyskano ceramik, popielnice oraz przepalone koci ludzkie, wyst pia
tutaj take polepa. Zob. Tame.
88
Tame.
89
Fragmenty ceramiki. Zob. Tame.
90
Ceramika. Zob. Tame.
91
Fragmenty naczy. Zob. Tame.
92
Epoka elaza – ramy czasowe zwi zane byy ze strefami geograficznymi. Waciwa epoka elaza rozpocza
si wraz z upowszechnieniem technik metalurgicznych. W rodkowej Europie trwaa od 750 przed Chr. do XIII
w. po Chr. Przyjmuje si podzia na cztery okresy: a/halsztacki(750 – 400 przed Chr.)z równoleg dla niego
kultur pomorsk ; b)lateski (400 przed Chr. – I w. po Chr.); c)rzymski (I – V w.); d)wczesnoredniowieczny
(VI-XIII w.). Zob. Encyklopedia popularna PWN…, s. 905.
93
Kultura zachodnio-halsztacka.
94
Poza pastwem rzymskim.
95
Dzieje Turku, s.15n.
77
78
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Kultur zwi zan z Celtami przywyko si okrela mianem lateskiej96. Na terenie jej
wystpowania mówi si o okresie lateskim. W Polsce z kultur Celtów, a wic i z okresem
lateskim, mamy do czynienia w Maopolsce, na Dolnym l sku i by moe na Kujawach. Na
pozostaych terenach okres lateski nazywamy modszym okresem przedrzymskim trwa on
od roku 400 do 20 przed Chrystusem. Okoo pocz tków ery chrzecijaskiej na terenach
Polski rozpocz  si czas wpywów rzymskich i trwa do V wieku po Chrystusie. Zakoczy
go okres wdrówek ludów97.
Okolice Turku zamieszkiwaa ludno nale ca do tzw. kultury przeworskiej98.
Jej twórców utosamia si czsto z wymienianym w ródach antycznych zwi zkiem
lugijskim. Zwi zek ten99 mogo powoa do ycia plemi celtyckie, skupiaj c wokó siebie
inne, równie celtyckie ludy. W miar jednak sabnicia elementu celtyckiego100
i przybywania prawdopodobnie nowych grup germaskich zacz  w nim przewaa rodzimy
element etniczny. Jednym z waniejszych plemion tego zwi zku mieli by Wandalowie, znani
pó niej ze zniszczenia Rzymu i zaoenia swego pastwa w pónocnej Afryce101.
Kultura przeworska wykrystalizowaa si w pocz tkach II wieku przed Chrystusem
i trwaa do poowy V wieku po Chrystusie. Zasigiem swoim obja l sk, Wielkopolsk,
Kujawy, Mazowsze, Polsk Centraln , Maopolsk i Woy. Zmieniaa jednak swój zasig,
wycofuj c si we wczesnym okresie wpywów rzymskich z terenów pónocnej Wielkopolski
pod wpywem osadnictwa kultury wielbarskiej, by powróci na te tereny w pó nym okresie
wpywów rzymskich, po wyruszeniu z nich na wschód ludnoci gockiej, zwi zanej z kultur
wielbarsk 102.
W kulturze przeworskiej na wielk skal rozwino si rodzime hutnictwo elaza, na
wysokim stopniu rozwoju stao garncarstwo w powszechnym uyciu w modszym okresie
przedrzymskim i pó nym okresie wpywów rzymskich byo szybkoobrotowe koo
garncarskie, na którym wytwarzano tzw. ceramik „siw ”103. Technologia wytwarzania
naczy bya tak zaawansowana wród ludnoci kultury przeworskiej, e po jej zaniku
(w V wieku) podobny poziom wykonywania naczy uzyskano dopiero w redniowieczu,
w XII - XIV wieku. Ludno tej kultury prowadzia osiady tryb ycia, zamieszkiwaa osady
otwarte, z domami naziemnymi, o konstrukcji supowej lub póziemianki. Ludzie zajmowali
si gównie rolnictwem i hodowl byda. W obrz dku pogrzebowym dominoway groby
paskie, ciaopalne, popielnicowe. Byy one bogato wyposaone w narzdzia, ozdoby i bro.
Uzbrojenie byo czsto intencjonalnie niszczone – miecze, jak i groty oszczepów rytualnie
zaginano104.
Innym typem grobów wystpuj cych w kulturze przeworskiej s tzw. groby ksi ce –
kurhanowe, szkieletowe, bardzo bogato wyposaone. Wokó Turku w tym okresie rysuje si
do wyra nie skupisko osadnicze zwi zane z ludnoci kultury przeworskiej, które mona
okreli mianem „skupiska turecko - spycimierskiego” 105.
Reprezentuj go stanowiska archeologiczne w Brzozówce106, Cielcach107, Górze108,
Grzymiszewie109, Jeziorsku110, Józefowie111, Kuczkach112, Kunach113, Kolonii Marianów114,
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gu Piekarskim115, Przykonie116, Psarach117, Rzeawach118, Spycimierzu119, Turku120 i jego
okolicach121, Turkowicach122, Wróblinie123 i w Zimatkach, cmentarzysko z ceramik , oraz
fragmenty rzymskich naczy terra sigillata124.
Do ciekawszych znalezisk z tego regionu naley bez w tpienia skarb z Psar, który
znaleziono w torfie obok szkieletu ludzkiego. Byo to prawdopodobnie miejsce ostatniego
spoczynku jakiego wdrownego kupca, który musia przypadkowo uton . W chwili
odkrycia w skarbie tym znajdowao si okoo 6 kg monet, do archeologów dotary jedynie 22
sztuki. Na terenie skupiska turecko-spycimierskiego wystpuje najwiksze na caym obszarze
wschodniej Wielkopolski zagszczenie importów rzymskich, przede wszystkim monet,
fragmentów naczy typu terra sigillata125 i wyrobów szklanych126.
Na uwag zasuguje odkrycie grobów ksi cych w gu Piekarskim, wyposaonych
w importy. Jeden z nich datowany by na rok 50 po Chrystusie, a drugi pochodzi z drugiej
poowy II wieku. Mona przypuszcza , i mamy do czynienia z sukcesywnie po sobie
pochowanymi czonkami lokalnej dynastii wadców czy wodzów. W wietle
dotychczasowych bada mona wnioskowa , i skupisko turecko-spycimierskie stanowio
pónocno-zachodni cz wikszego terytorium plemiennego, którego orodka naley
doszukiwa si w rejonie Spycimierza127 i gu Piekarskiego128.
Ciekawym jawi si w wietle powyszych ustale odkrycie w Szadowie br zowej
bransolety wowatej, datowanej na II wiek. Bransolety te s wyznacznikiem
archeologicznym ludnoci kultury wielbarskiej. Tereny zajmowane przez to ugrupowanie
kulturowe pooone byy jednake w pónocnej Wielkopolsce. Zabytek moe by zatem
dowodem na utrzymywanie przez miejscow ludno kontaktów z plemionami gockimi129.
Z terenami Turku wi e si jeszcze problem przebiegu w tym rejonie „szlaku
bursztynowego”. Kazimierz Tymieniecki wysun  hipotez, i szlak bursztynowy z Kalisza
bieg na pónocny-wschód, w kierunku Koa, gdzie znajdowao si naturalne przejcie przez
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Wart. Cz badaczy sugeruje jednak istnienie w tym miejscu szlaku wodnego Prosn do
Warty. Niew tpliwie istniao take l dowe po czenie midzy Kaliszem a Koninem. Na
istnienie tego rodzaju drogi wskazuje wyra ne zagszczenie znalezisk rzymskich, a take
odkrycie a czterech skarbów rzymskich midzy Kaliszem a Turkiem. Szlak Kalisz Spycimierz pokrywa si ze szlakiem wytyczonym przez niemieckiego badacza okresu
wpywów rzymskich - J. Eggersa. Z turkowskiego zespou osadniczego szed on zapewne na
wschód, do zespou czyckiego skupiaj cego si nad Bzur 130.
Wdrówki ludów, które doprowadziy do upadku Imperium Rzymskiego, to dla
terenów Wielkopolski okres - jak na razie - do zagadkowy. Przyjmuje si obecnie, i
znacznemu rozproszeniu ulego w tym czasie osadnictwo zwi zane z kultur przeworsk . By
moe cz z autochtonicznej ludnoci braa równie aktywny udzia w ówczesnych
wiatowych zawirowaniach. Jednak obecnie odkrywane w Wielkopolsce stanowiska
archeologiczne oraz pojedyncze zabytki131 wiadcz o kontynuacji osadnictwa na tym terenie,
które stao si jakim elementem powstaej w nastpnym stuleciu wczesnoredniowiecznej
kultury Sowian132.
W archeologii okres redniowiecza podzielony jest na dwa podstawowe podokresy:
wczesne i pó ne redniowiecze. Wczesne redniowiecze133 w Polsce rozpoczo si wraz
z przybyciem na te tereny ludnoci sowiaskiej. Problem, sk d przybyli Sowianie i czy
zamieszkiwali oni ziemie midzy Odr i Bugiem ju u schyku staroytnoci, jest nadal
jednym z najbardziej spornych i kontrowersyjnych punktów naszych pradziejów134.
Dla pierwszych wieków wczesnego redniowiecza - w odniesieniu do ziem polskich mamy niewiele wicej róde pisanych ni dla schyku antyku. Powstanie i chrzest pastwa
polskiego zmienio sytuacj braku róde pisanych tylko nieznacznie. Waciwy przeom
jakociowy to dopiero wiek XII, gdy pojawiy si liczne zachowane dokumenty. W zwi zku
z t sytuacj róda archeologiczne stanowi czasami, jak i w pradziejach, jedyn baz
ródow dla poznania historii danego regionu135.
W pocz tkach wczesnego redniowiecza olbrzymi cz ziem polskich porastay
lasy, cho te na niewielu terenach wystpoway wiksze obszary bezlene. Osady
sowiaskie skaday si z lu no rozrzuconych gospodarstw – byy to osady odosobnione,
jednodworcze, cho ju w VI – VII wieku mona zauway powstawanie owalnic. Chaty
funkcjonuj ce na nich miay niewielkie rozmiary - od 10 do 25m². Budowano je
w konstrukcji zrbowej lub supowej. Byy to domostwa kurne z paleniskami lub piecami
kopuowymi w narou lub porodku izby. Przy domostwach wznoszono spichrze
i pomieszczenia dla zwierz t. Podstawow jednostk spoeczn stanowia maa rodzina136.
Do gównych gazi gospodarki sowiaskiej naleay rolnictwo i hodowla, a take
mylistwo i ryboówstwo. Istotn rol odgrywao bartnictwo137. Pojawi si w tym czasie
nowy system gospodarki ywnociowej, polegaj cy na wprowadzeniu przemienno-ugorowej
uprawy zbó ozimych i jarych na szybko rozrastaj cych si terenach rolnych. W strukturze
upraw pojawio si proso, w hodowli zwikszya si ilo wi, a zmniejszya byda rogatego
i koni138.
W wytwórczoci i rzemiole rozwijaa si metalurgia, garncarstwo, tkactwo,
bednarstwo i jubilerstwo. Elementem charakterystycznym dla osadnictwa sowiaskiego byy
130
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równie grody. W obrz dku pogrzebowym - do wprowadzenia chrzecijastwa - dominowao
caopalenie. Popularnym typem grobów w czasach pogaskich by kurhan ziemny
z umieszczon na wierzchu popielnic 139.
Zasiedlanie Wielkopolski w czasach plemiennych nie miao zwartego charakteru
i koncentrowao si nad rzekami i jeziorami. Znaczne skupiska osadnicze wystpoway
wzdu doliny rodkowej i dolnej Warty oraz jej dopywów, kolejne wzdu Odry i jej
dopywów140.
W ramach osadnictwa wczesnego redniowiecza powstaway niewielkie skupiska
osiedli eksploatuj ce obszar o powierzchni 20 – 300 km². Obszar taki od s siadów oddziela
teren niezamieszkany, pokryty przewanie puszcz lub bagnami. Orodek, czyli czoo,
stanowi gród okrelany jako opole141. Okrgi opolne  czyy si w wiksze organizacje
terytorialne, obejmuj ce obszar o powierzchni kilku tysicy kilometrów kwadratowych
i nazywane byy maymi plemionami. Nazwy ich nie zostay zapisane, a domniemywa si
jedynie dziki badaniom archeologicznym, które pozwoliy na ustalenie istniej cych
zespoów osadniczych142.
Najstarsze, jeszcze plemienne, grody skupiaj si w Wielkopolsce zachodniej
i poudniowo-zachodniej, natomiast powstaj ce bezporednio przed okresem formowania si
pastwa - w czci rodkowej i pónocno-wschodniej143.
Oprócz osad otwartych, jak wzmiankowane wyej, we wczesnym redniowieczu
zaczy pojawia si grodziska, pocz tkowo zakadane przez kilka wsi jako refugia144, pó niej
za – ju w dobie pastwowej – stanowi ce orodki administracji centralnej145.
W okolicach Turku moemy znale
lady osadnictwa, które sigaj okresu
plemiennego. Takim stanowiskiem jest trójfazowa osada z Kuczek, pocz tkami sigaj ca VI
wieku, która funkcjonowaa a po XIII wiek. Z kocem okresu przedpastwowego wi  si
te pocz tki osad z Wróbliny i Pitna, które istniay od X – XII wieku146. Znamy take due
grodzisko piercieniowate z Czop Wielkich i znaczny gród w Spycimierzu147.
Zachowane nekropolie odkryte w okolicy Turku byy pochówkami szkieletowymi
i pochodziy z doby pastwowej. Cmentarzyska odkryto w Olszówce, Kolonii Marianów
i Górze, datuje si je na XI – XII wiek. W grobach, prócz ceramiki, znajdowane byy noe,
kab czki skroniowe, uzbrojenie148. Bro pochodzia take ze znalezisk lu nych. W Woli
Zad browskiej odkryto groty oszczepu i ocie do owienia ryb149.
Z innych lu nych znalezisk warto wymieni odkryty w Przykonie skarb denarów „krzyówek” - pochodz cych z XI wieku. Omawiaj c osadnictwo w Turku i jego okolicach,
naley uwzgldni równie tak wany element, jakim bya sie dróg i wi  cy si z nimi
problem szlaków handlowych. Wielu badaczy wczesnego redniowiecza150 przyjmuje
hipotez o przechodzeniu przez ten teren wielkiego szlaku handlowego  cz cego Ru
z Pomorzem. Mia on biec z Kijowa przez uck, Wodzimierz, Lublin, Kazimierz nad Wis ,
Radom, Skrzynno, Piotrków, rejon Lutomierska, dalej skrca w kierunku pónocnozachodnim, na Pozna, ku Szczecinowi i Wolinowi. Przyjmuje si, e szlak ten pod
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Spycimierzem przekracza Wart, tu skrca na Konin, przekracza ponownie Wart
i nastpnie, wzdu brzegu pradoliny, szed przez L d. Inna koncepcja podaje, i ze
Spycimierza bieg bezporednio do L du przez okolice Turku i Warty. Niezalenie, gdzie
nastpowaa przeprawa przez Wart - w Koninie, czy L dzie – Turek w obu przypadkach
lea na tym szlaku. róda pisane zanotoway bowiem na tych terenach osady przylege do
szlaku rusko-pomorskiego, wród których wymieniony by Turek151.
Warto równie zwróci uwag na rzek Wart jako samoistn drog handlow .
Jej bowiem nurt pyn cy z poudnia, od Sieradza, by dogodnym po czeniem prowadz cym
a do jej ujcia do Odry i dalej do Batyku. Trzeba równie wspomnie o dopywach, a wic
przede wszystkim o Pronie, pyn cej od Kalisza i o ci gu wodnym  cz cym Wart przez
Goplenic i system jezior nawet z Wis 152.
Warto zaznaczy , e obszar gminy Kawczyn zosta rozpoznany archeologicznie
w ramach Archeologicznego Zdjcia Polski (AZP) w latach 1993-2001. AZP to program
badawczy obejmuj cy swym zasigiem terytorium caej Polski. Pozwala na dokadne
rozpoznanie zasobów archeologicznych w swym zaoeniu obejmuje bowiem kilka etapów
badawczych: kwerend archiwaln w muzeach, instytucjach publicznych i publikacjach,
badania powierzchniowe, badania sondaowe i wykopaliskowe153.
Naley równie zauway , e do rejestru zabytków wpisane s stanowiska
archeologiczne zwi zane z dworami obronnymi, cenne pod wzgldem poznawczym dla
problematyki budownictwa obronno-mieszkalnego w wiekach XV – XVIII w. Nale do nich
dwór na kopcu w Milejowie (st.1, obecnie AZP 64-43/73), dwór na kopcu w Guchowie
(st.1, obecnie AZP 64-43/47), dwór na kopcu w Tokarach (AZP 64-43/63). Zarejestrowano
take pozostaoci dworu nowoytnego w Lenictwie (st. 1, AZP62-43/30)154.
Odkryto równie stanowiska o wasnej formie krajobrazowej, a nale do nich:
4 dwory, 1 cmentarzysko paskie, 315 osad, 16 punktów osadniczych, 133 ladów
osadniczych, ogóem 469 stanowisk155.
Na terenie gminy zarejestrowano kilka skupisk stanowisk archeologicznych.
Osadnictwo ludzkie w pradziejach koncentrowao si midzy innymi w rejonie miejscowoci
Guchów, Milejów i Tokary. Znaleziono tu lady osadnictwa sigaj cego epoki kamienia,
a nastpnie epoki br zu i elaza, a przede wszystkim kultury uyckiej i kultury przeworskiej.
Duy rozwój osadnictwa na tym obszarze nast pi w okresie redniowiecza i czasów
nowoytnych. Na szczególn uwag zasuguj tutaj 3 dwory na kopcu, o chronologii XVI –
XVIII w. w Milejowie, Tokarach i Guchowie156.
Skupisko stanowisk archeologicznych odkryto równie w okolicach miejscowoci
Skaryn, dary, Marianów, Lenictwo, Kowale Paskie, Dzierzbotki, Nowy wiat. S to
lady osadnictwa z epoki kamienia, epoki br zu, okresu wpywów rzymskich oraz wczesnego
redniowiecza i okresu nowoytnego. Do szczególnie interesuj cych nale : cmentarzysko
ciaopalne kultury przeworskiej oraz osada z tego samego okresu w Marcjanowie.
W Siedliskach-Lenictwie, podczas bada powierzchniowych w ramach AZP
zewidencjonowano dwór o chronologii nowoytnej. Wedug informacji mieszkaców, sta on
na tym miejscu jeszcze przed II wojn wiatow 157.
Ogólnie mona stwierdzi , e lady osadnictwa ludzkiego na terenie gminy Kawczyn
sigaj do epoki kamienia. Rozwój osadnictwa widoczny by ju w okresie kultury uyckiej
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i przeworskiej. Najwikszy rozkwit uwidacznia si jednak dopiero w okresie redniowiecza
i nowoytnym. W okresie redniowiecza powstaje na obszarze dzisiejszej gminy Kawczyn
wiele osiedli ludzkich, takich jak: Kowale Paskie, Tokary, Kawczyn, Milejów, Guchów
i Chocim158.

3. Przynaleno administracyjna
Pocz tek pastwa Polan wi emy z rokiem chrztu ich wadcy – Mieszka, w roku 966.
Tymczasem jednak osoby, które zmierzay do utworzenia organizacji pastwowej dziaay ju
wczeniej i waciwie tene rok by momentem, w którym potwierdzono, e pastwo Polan
funkcjonuje niezalenie. Dziaania zjednoczeniowe, niezalenie od tego jakie one byy,
rozpoczy si ju kilkadziesi t lat wczeniej. W ich wyniku interesuj cy nas teren wszed
w skad pastwa Mieszka I.
W Wielkopolsce przeomem wyznaczaj cym przejcie od organizacji plemiennych do
form pastwowych bya budowa potnych, stanowi cych orodki wadzy grodów, przy
równoczesnym niszczeniu dawnych struktur osadniczych, w tym starych grodów
plemiennych159.
Powstawanie nowych grodów odbywao si w trzech etapach w miar poszerzania si
terytorium pastwa piastowskiego. W drugim etapie, gdy obsadzano strategiczne szlaki
wiod ce do centrum pastwa w Gnie nie w latach 30-tych i 40-tych X wieku, powstay grody
w Gieczu i L dzie, a prawdopodobnie take i w Koninie160.
Przez pierwsze wieki istnienia pastwa Polan jego administracja oparta bya na
grodach, które byy tworzone od X do XII wieku.
Obok stolicy161 istniao kilka grodów gównych162, w których ksi  najczciej
zatrzymywa si podczas swych ustawicznych podroy po terenie kraju. W nich rezydowali
komesowie prowincjonalni. Oprócz tych istniay grody bd ce orodkami wadzy lokalnej,
zwane kasztelaniami. W nich przechowywano daniny pobierane od ludnoci163.
Kasztelan posiada wadz wojskow , administracyjn , a take s downicz we
wszystkich sprawach, z wyj tkiem spraw rycerskich164. Dla opisywanego terenu tak wadz
posiada kasztelan spycimierski165.
Spycimierz - gówny gród tego terenu - pooony by w dolinie Warty, otoczony
z trzech stron odnog rzeki, oddzielony waem i fos od podgrodzia. Strzeg przeprawy w tym
miejscu przez Wart. Jego nazwa pojawiaa si w licznych ródach pisanych. Po raz
pierwszy wzmiankowany by w tzw. dokumencie mogileskim z 1065 roku, oparty na
zapisach z XI wieku. Wspomniany by take pod rokiem 1106 przez Galla Anonima
w zwi zku z walkami Bolesawa Krzywoustego ze Zbigniewem. W trakcie tych walk w 1108
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Tame, s. 26.
S. S z c z u r, Historia…, s. 32.
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K. G o r c z y c a, Pradzieje…, s. 44.
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Za czasów Kazimierza Odnowiciela zostaa przeniesiona z Gniezna do Krakowa.
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Zaliczy do nich naley Wrocaw, Sandomierz, Gniezno, Pozna i Pock.
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M. S c z a n i e c k i, Monarchia wczesnofeudalna w XI w. i do poowy XII w., [w:] Historia Polski, praca
zbiorowa pod redakcj H. o w m i a  s k i e g o, t. 1, Warszawa 1958, s. 236
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Z. a b u d a, Rozwój osadnictwa,[w:] „Ziemia Koniska”, t. 3, Konin 1972, s. 211.
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roku Spycimierz uleg zniszczeniu w wyniku najazdu Pomorzan. Bulla gnie nieska z 1136
roku okrela go jako gród kasztelaski166.
Poza wielkimi grodziskami administracyjnymi pojawiy si take mae grodki
rycerskie, tzw. grodziska stokowe167. Wystpowanie ich w Polsce rozpoczo si od poowy
XIII wieku, jednak wiksza ich cz pochodzia zapewne z XIV i XV wieku. Rozwój
grodzisk wi e si z nadaniem ziemi przez panuj cego swoim lennikom. Stanowiy one
siedziby obronne wacicieli, wyróniaj c ich z klasy mniej uprzywilejowanego wolnego
chopstwa. Cz z tych gródków moga take podlega administracji pastwowej, strzeg c
szlaków drogowych czy przepraw. Tego typu obiekty znamy (z omawianego terenu)
z Trzymsza (XIII w.), Jeziorska (XIVw.), Popowa, Siedl tkowa i Pczniewa168.
Mimo zawirowa politycznych, dotycz cych caego pastwa, administracja
pastwowa oparta o prowincje i kasztelanie funkcjonowaa do momentu rozdrobnienia
dzielnicowego. Jego pocz tkiem by wydany przez Bolesaw Krzywousty169 w roku 1138
statut, którego zadaniem miao by ustanowienie prawa reguluj cego spraw nastpstwa
tronu. Akt ten sankcjonowa zasad podziau kraju midzy wszystkich synów panuj cego,
z zastrzeeniem, e jeden z nich mia mie w stosunku do pozostaych uprawnienia ksicia
zwierzchniego. Mia nim by zawsze najstarszy czonek dynastii i jemu przypadaa dzielnica
senioralna, w skad której wchodziy tereny nas interesuj ce170. Z dawnych wic prowincji
powstay niezalene, cho mae ksistwa, których wadcy toczyli ze sob spory
o powikszenie wasnego terytorium.
Na tej zasadzie ksi  Kazimierz171 w roku 1230 otrzyma Kujawy, po mierci ojca
zaj  przeznaczon dla najmodszego brata ziemi czyck i sieradzk , a pó niej jeszcze
i ziemi dobrzysk 172. Natomiast Leszek Czarny173 od 1260 roku sprawowa wadz
w ksistwie czyckim174, a okoo 1263 utworzy osobne ksistwo sieradzkie, skadaj ce si
z czterech kasztelanii, a wród nich spycimierska175.
Sabo maych ksistw, zarówno polityczna, jak i ekonomiczna, bya coraz bardziej
widoczna na arenie wewntrznej i zewntrznej, dlatego te wiele wiatych umysów, na czele
z arcybiskupem gnie nieskim, wysuwao postulaty zjednoczeniowe. Pierwszym, który
próbowa je zrealizowa , by Przemysaw II176, któremu udao si koronowa 177, ale idea ta
166

Upadek grodu nast pi na skutek zniszczenia przez Krzyaków w 1331. Zob. Dzieje Turku, s. 21.
Tame.
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Tame, s. 22.
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Bolesaw Krzywousty – urodzony 1086, zmar 1138, wadz obj  w roku 1102, syn Wadysawa Hermana.
Na mocy jego testamentu w którym pastwo podzieli midzy on Salome i synów, zostao dokonane rozbicie
dzielnicowe Ksistwa Polskiego. Zob. M. T y m o w s k i, Bolesaw III Krzywousty,[w:] Ksiga królów i ksit
polskich, praca zbiorowa pod redakcj S. K. K u c z y  s k i e g o, Warszawa 1999, s. 32 - 35.
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171
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kujawski w latach 1247-1267 prowadzi wojn z ksi tami wielkopolskim o L d. By ojcem Wadysawa
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jeszcze nie dojrzaa i dlatego te wkrótce zosta zamordowany. Porednio do zjednoczenia
przyczyni si te wadca - Wacaw II178, ale i on nie urzeczywistni tych pragnie. Rola ta
przypada niezmordowanemu ksiciu kujawskiemu, Wadysawowi, zwanemu okietkiem179.
On sam, a po nim jego syn Kazimierz, zwany Wielkim180 naoyli na swe gowy koron króla
Polski.
Program zjednoczeniowy formuowa zasad zwierzchnictwa królewskiego nad
wszystkimi ziemiami etnicznie polskimi, niezalenie od tego, czy znajdoway si one pod
bezporedni wadz króla, czy te pozostaway jeszcze w rku ksi  t dzielnicowych.
Program ten w roku 1339 wyrazi arcybiskup gnie nieski, Janisaw181, w sowach: „Król
Polski jest panem wszystkich ziem skadaj cych si na Królestwo Polskie i komu chce je
nadaje i komu chce odbiera”. Po zjednoczeniu dawne ksistwa zostay zamieniono na okrgi
terytorialne zwane ziemiami182. A te, w których utrzyma si urz d wojewody, zaczto
nazywa województwami. Powstay wtedy województwa: krakowskie, sandomierskie,
pó niej powstao lubelskie, poznaskie, kaliskie, czyckie i sieradzkie, brzeskie
i inowrocawskie, przejciowo istniao te gniewkowskie. Na kade województwo przypadao
po kilka lub kilkanacie kasztelanii183. Opisywany teren nalea do województwa
sieradzkiego.
Tendencje zjednoczeniowe wymagay aparatu administracyjnego nowego typu,
niezalenego od lokalnych interesów monowadców, zdolnego do skutecznej walki
z anarchi , a zwaszcza mog cego zapewni sprawne dziaanie s downictwa i organizacj
obrony kraju przed wrogami zewntrznymi. Pierwszymi urzdnikami tego typu byli
starostowie jako namiestnicy królewscy. Starosta by powoywany i odwoywany przez króla
i nie musia pochodzi sporód szlachty danej ziemi184. Starostowie stali na czele
powiatów185.
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Koronacja nast pia w roku 1295. Zob. J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice
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Interesuj cy nas teren nalea do powiatu sieradzkiego. Wyj tek stanowi dwie wsie
Bdziechów i Marcjanów, które znajdoway si na obszarze powiatu kaliskiego186. Taka te
przynaleno administracyjna utrzymaa si do upadku Rzeczypospolitej187.
Wobec rónych problemów nkaj cych Rzeczpospolit w 2. poowie XVII i pocz.
XVIII w. wiele spraw administracji pastwowej zaatwiano w czasie obrad sejmików, st d
czasy te nazywano rz dami sejmikowymi. Charakteryzoway si one nieograniczonym
zakresem dziaania organów samorz du szlacheckiego188.
Warto zaznaczy , e przez wieki powiat by najmniejsz jednostk administracyjn
pastwa, cho dla jeszcze bliszego oznaczenia danego miejsca, wykorzystywano podzia
administracji kocielnej na parafie189.
Dla terenów omawianych w pracy upadek pastwa mia miejsce wraz z drugim
rozbiorem Polski. Nast pio to na mocy porozumie midzy rz dami Rosji i Prus i zostao
zrealizowane w roku 1793190. Obszar ten w czono do nowo powstaej prowincji, tzw. Prus
Poudniowych, w której znalazy si ziemie zabrane w czasie rozbioru. Podzielono je na dwa
departamenty191, które swoje siedziby miay w Poznaniu i Piotrkowie192. Wkrótce jednak, bo
ju po III rozbiorze, wadze prowincji przeniesiono z Poznania do Warszawy, a Prusy
Poudniowe podzielono na trzy departamenty: poznaski, nas interesuj cy - kaliski
i warszawski193. Departamenty dzieliy si na powiaty, na czele z landratami194.
W tym miejscu naley take wspomnie , e zmiany zaczy si pojawia te na
najniszym etapie, czyli na poziomie dzisiaj okrelanym jako gmina. Wadze pastwa
pruskiego, które wchony w czasie II rozbioru195 tereny Rzeczypospolitej, które opisywane
s w pracy, wprowadziy jednostk zwan „gromad ”196.
Pocz tek XIX wieku zapowiada jednak kolejne niepokoje, a mimo i Polacy patrzyli
na nie z nadziej , to jednak skutki tych dziaa byy opakane dla Rzeczypospolitej. Najpierw
jednak nadziej wzbudzi pokój w Tyly197 podpisany w dniu 7.07.1807 midzy Francj
i Rosj . Na mocy jego postanowie z ziem zabranych przez Prusy w II i III rozbiorze
powstaa namiastka polskiego pastwa - Ksistwo Warszawskie. Wzorem francuskim
Ksistwo podzielono na departamenty, na czele których stali prefekci, którzy zarz dzali
administracj i policj . Departamenty podzielono na powiaty, którym przewodzili
podprefekci. Interesuj cy nas teren nalea do departamentu w Kaliszu i powiatu
wartskiego198.
186
Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, wyda W. R u s i  s k i, t. 1, Wrocaw 1955, mapa dodatek
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Wadze Ksistwa Warszawskiego199, dziaaj ce pod wpywem wadz francuskich,
wprowadzaj równie i pierwsze, wyodrbnione gminy200, które nie pokryway si
z dotychczasowym rozumieniem tego sowa.

3. Mapa z roku 1839
Kolejne kampanie podejmowane przez Napoleona, który za wszelk cen chcia
podporz dkowa sobie jak najwiksze terytoria, doprowadziy go do upadku. Wydarzeniem,
które miao zamkn etap napoleoski w dziejach wiata, by Kongres Wiedeski w roku
1815. Na mocy jego postanowie na ziemiach polskich powstao pastwo zwane Królestwem
Polskim201. Mimo i byo teoretycznie niezalene, to faktycznie stanowio cz Imperium
Rosyjskiego, ze swobodami tylko i wy cznie takimi, na jakie car wyrazi zgod. Opisywany
teren w Królestwie Polskim nalea do województwa kaliskiego202.
Województwa podzielono na obwody, a te z kolei na powiaty, które byy jednoczenie
okrgami wyborczymi posów na sejm i siedzibami s dów cywilnych pierwszej instancji,
zwanych s dami pokoju.
Turek wraz z okolic wszed do obwodu i powiatu kaliskiego. W Kaliszu wic
zaatwiano wszelkie sprawy administracyjne, s dowe, a nad bezpieczestwem czuwaa
199
Powstao w lipcu 1807, a zostao zlikwidowane na mocy decyzji Kongresu Wiedeskiego w roku 1815. Zob.
J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, Wrocaw 2003, s. 162.
200
Konstytucja Ksistwa Warszawskiego z 1807 wprowadzaa gminy wiejskie, na czele których sta wójt
powoywany przez prefekta sporód dziedziców. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989
roku, Wocawek 2000, s. 159n.
201
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202
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kaliska andarmeria. Pracami obwodu kierowali komisarze podlegli komisji wojewódzkiej,
a powiatami – naczelnicy powiatów203.
Po nieudanym powstaniu listopadowym wadze carskie rozpoczy represje.
Namiestnikiem carskim zosta feldmarszaek Iwan Paskiewicz, wróg swobód narodowych
i bezwzgldny rusyfikator. Wprowadzi on na ziemiach polskich terror i ucisk narodowy,
dostosowa te administracj do administracji dziaaj cej na terenie Rosji204.
W dniu 7.03.1837 roku zlikwidowano dotychczasowe województwa i wprowadzono
8 guberni205. Natomiast 11.10.1842 roku obwody zostay przeksztacone na powiaty, a te na
okrgi. Komisarze obwodowi zostali przemianowani na naczelników powiatów206.
Interesuj cy nas teren znajdowa si pod zarz dem gubernialnym i obwodowym w Kaliszu207.
Od 1.01. 1845 roku zmniejszono liczb guberni z 8 do 5, zlikwidowano midzy
innymi guberni kalisk , a jej teren w czono do warszawskiej208.
Wybuch powstania styczniowego w roku 1863 spowodowa, e powstaczy Rz d
Narodowy powróci do polskiej administracji i utworzy województwo kaliskie209.
Upadek powstania spowodowa kolejne represje ze strony wadz Imperium
Rosyjskiego, a jednoczenie podjto kroki dla penego ujednolicenia z Rosj . Wprowadzono
wic instytucje z terenu cesarstwa, rosyjski jzyk urzdowy, a Polacy mogli sprawowa tylko
nisze funkcje administracyjne. W ramach zmian administracyjnych ukaz z 31.12.1866 roku,
przywróci guberni w Kaliszu, zmniejszy obszar guberni zwikszaj c ich ilo 210. Te
dzieliy si na powiaty, a one na gminy211, które nie pokryway si z wczeniejszym
podziaem na parafie212. Najniszym ogniwem administracji pastwowej bya wic gmina
wiejska, licz ca co najmniej 10 dymów213.
W roku 1867 zwikszono równie ilo powiatów tworz c m.in. powiat w Turku.
W skad weszy miasta: Turek, Dobra, Uniejów Warta i gminy: Biernacice, Goszczanów,
Grzybki, Kocienica, Kowale Paskie, Lubola, Malanów, Niemysów, Niewiesz, Ostrów
Warcki, Piekary, Pcherzew, Pitno, Skaryn, Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola winecka,
Zelgoszcz214. Na czele wadz powiatu sta naczelnik, który posiada do pomocy kilku
urzdników215. W roku 1870 zabrano niektórym miastom prawa miejskie, czyni c z nich
osady, które wchodziy w skad gmin wiejskich, obok wsi, kolonii i folwarków216. Taki
podzia administracyjny przetrwa do wybuchu I wojny wiatowej w roku 1914.
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Jesieni 1914 roku, wycofay si wojska rosyjskie i obszar ten znalaz si pod
okupacj niemieck . Taki stan rzeczy istnia do listopada 1918 roku217. Turek i okolice
okupant zaj  27.09.1914 roku, nast pia wtedy rekwizycja i rabunek218. Zajte przez
Niemców tereny podzielono na obwody (Kreise), które z reguy obejmoway terytorium
jednego lub dwu powiatów. Dawnych granic powiatu nie zmieniano219. W jeden obwód
po czono powiaty kaliski i turecki, a siedzib jego wadz by oczywicie Kalisz220.
Wydarzenia zwi zane z dniem 11.11.1918 roku doprowadziy do powrotu
niemieckiego okupanta na teren Niemiec, ostatecznie wic na map Europy powrócia Polska.
Wadze pastwowe podjy si zadania scalenia trzech czci dawnego pastwa w jeden
organizm spoeczno-administracyjny.
Konstytucja z 17.03.1921 roku ustalia trójszczeblowy podzia terytorialny kraju na
województwa, powiaty i gminy221. W ramach organizacji administracji pastwowej
interesuj cy nas teren znalaz si w województwie ódzkim i by w nim do roku 1938222,
przynalea za nadal do powiatu tureckiego223.
Gmina stanowia najnisz jednostk administracji terytorialnej, na terenie której
wadz sprawowa samorz d gminny. Gmin wiejsk kierowa wójt pochodz cy z wyboru.
Samorz d nadzorowany by przez wydziay powiatowe, które byy organami starostwa.
Z wyboru pochodziy rady gmin. Oprócz funkcji samorz dowych gminy wypeniay take
zlecone przez administracj pastwow zadania podatkowe, sanitarne, policyjno
administracyjne i inne224.
Sytuacja administracyjna zmienia si, gdy z dniem 1.04.1938 roku, tereny wschodniej
Wielkopolski zostay w czone do województwa poznaskiego225.
Warto zauway , e w gminie Kowale Paskie w roku 1937 mieszkao 10,987 osób,
a jej powierzchnia wynosia 13,452ha i bya w 97% zamieszkiwana przez Polaków.
Natomiast s siednia gmina w Goszczanowie, w tym samym roku miaa 8,416 mieszkaców,
obszar wynosi 11,211 ha, ludno w 99% bya polskiego pochodzenia226.
Niestety, jak wiemy, pokój po odzyskaniu niepodlegoci w naszej Ojczy nie nie mia
trwa dugo i ju 1.09.1939 roku wybucha II wojna wiatowa. Turek i okolice zostay zajte
przez okupanta ju 5.09.1939 roku. Rozpoczy si planowe przeladowania, midzy innymi
w dniu 17 wrzenia rozstrzelano grup 300 osób na placu targowym w Turku227. Teren ten
wszed w skad ziem w czonych do Rzeszy, pocz tkowo w ramach Reichsgau Posen,
a nastpnie Reischsgau Wartheland (Kraj Warty). Od dnia 26.10.1939 roku zniesiono
tymczasowy zarz d wojskowy, hitlerowcy wprowadzili podzia terenu okupowanego na trzy
rejencje: poznask , inowrocawsk i ódzk . Niszymi jednostkami administracyjnymi byy
powiaty, których byo 36 wiejskich i 6 miejskich. Granice wikszoci powiatów (Kreis)
pozostawiono bez zmian, cho niewielkie nast piy w powiecie tureckim. W powiecie wadz
sprawowa landrat. Powiaty wiejskie dzieliy si na mniejsze jednostki terytorialnoadministracyjne - obwody miejskie i wiejskie (Bezik) siedzibami w miasteczkach i wioskach.
Jednostki te w pewnym uproszczeniu mona uzna za odpowiednik gmin228.
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Turek i jego powiat zosta w czony pocz tkowo do rejencji kaliskiej, a od 15.02.1941
roku do rejencji ódzkiej. Zgodnie z zaleceniem zmieniano nazwy miejscowoci, w których
znajdoway si siedziby gmin i tak Kowale Paskie nazwano Schulzendorf229.

4. Gminy nale ce do powiatu tureckiego
ródo: Dane Urzdu Gminy w Kawczynie

Pocz tek roku 1945 zapowiada koniec wojny, front przesun  si przez ziemie polskie
i ju w styczniu teren ten zosta oczyszczony z hitlerowców i przejty przez wojska rosyjskie.
Po zakoczeniu okupacji podzia administracyjny wróci do ukadu sprzed wojny, czyli
województwo poznaskie, powiat turecki, gmina Kowale Paskie. Pierwszym wójtem
w Kowalach zosta Paruszewski230.
Organizacj administracji samorz dowej okrelaa ustawa z 11.09.1944 roku
o organizacji i zakresie dziaania rad narodowych oraz dekret z 23.11.1944 roku o zakresie
dziaania samorz du terytorialnego. Na podstawie tych aktów w latach 1944 - 50
funkcjonoway organy samorz du terytorialnego midzy innymi w gminach. Polska Partia
Robotnicza (PPR) , pragn c kontrolowa administracj doprowadzia do powstania systemu
rad narodowych wszystkich szczebli. Warto równie zauway , e rady te, pocz tkowo nie
pochodziy z wyboru, tylko z mianowania przez partie i stronnictwa polityczne. W roku 1950
229
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przeprowadzono reform terytorialnych organów wadzy, wprowadzaj c radziecki model.
Skasowano wic stanowiska wojewodów, starostów i wójtów, a zast piono je radami
narodowymi na poszczególnych szczeblach, na czele z przewodnicz cymi. Prezydia tych rad
stanowiy wadz wykonawcz 231. W istocie faktyczn wadz peniy komitety Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)232. Nad wszystkim za miao czuwa Ministerstwo
Bezpieczestwa Publicznego, które w atmosferze terroru233, zastraszania i przez wtr canie do
wizie, czuwao nad prawomylnoci obywateli234.
W dniu 22.07.1952 roku wprowadzono now Konstytucj235, która gosia, e Polska
Rzeczpospolita Ludowa ( PRL) jest pastwem opartym na dyktaturze proletariatu. Rezultatem
nowej ustawy zasadniczej byy te zmiany w administracji. W roku 1954 gminy zast piono
gromadami236, które funkcjonoway w Kawczynie, Kowalach Paskich, Skarynie
i Tokarach237. Istniay one do wprowadzenia w ycie ustawy z roku 1972. W nastpnym roku
przywrócono gminy, na czele których stali naczelnicy238. Wtedy te 01.01.1973r. utworzono
Gmin Kawczyn, z siedzib w Kowalach Paskich239.
Reforma gminna bya pierwsz z planowanych reform administracji, kolejna zostaa
wprowadzona z dniem 1.06.1975 roku. Jej efektem bya likwidacja powiatów i zwikszenie
liczby województw z 17 do 49. Powstao wtedy województwo koniskie, na terenie którego
znalaza si Gmina Kawczyn240. Ostatecznie, dopiero w roku 1976 siedziba gminy zostaa
przeniesiona do Kawczyna. Podzielono j na 20 soectw, pó niej ich liczb podnosz c do 23241.
Do roku 1990 gminie przewodniczy naczelnik, a po wyborach samorz dowych
(w tym roku) wadz przej  wójt242. Przede wszystkim jednak kada gmina w ramach tej
reformy uzyskaa du samodzielno , co zaowocowao wiksz gospodarnoci i lepszym
wydawaniem pienidzy publicznych243.
Kolejna reforma administracji w Polsce spowodowaa, e z dniem 1.01.1999 roku
zniesiono 49 dawnych województw, a na ich miejsce powoano 16 nowych województw –
regionów. Wród powstaych jest województwo wielkopolskie244. Województwa dziel si na
powiaty, wród których znajduje si powiat turecki245. Jedn z 9 gmin w powiecie jest
oczywicie Gmina Kawczyn.
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Rozdzia II
Teren gminy w dziejach
1. Od powstania pastwa polskiego do utraty niepodlegoci w roku 1793
Od najdawniejszych czasów czowiek szuka sposobów uatwienia sobie ycia,
a jednym z elementów bya organizacja ycia we wspólnocie. Pewne jej formy istniay
w czasach prehistorycznych.
Synonimem wspóczesnej, lokalnej organizacji ycia ludzkiego staa si gmina.
W czasach historycznych, a wic po przyjciu chrztu przez Mieszka, na ziemiach polskich,
oprócz tworzenia organizacji ogólnopastwowej, uksztatowaa si te organizacja lokalnych
wspólnot. Bya ona zwi zana przede wszystkim z typem osadnictwa w danym okresie
historycznym. Przypomnimy je wic, aby uwiadomi sobie, jakie byy najmniejsze ogniwa
wspólnotowe.
Wczeniej ju zauwaono, e w momencie zaistnienia pastwa polskiego osadnictwo
oparte byo na systemie opolnym. W jego ramach powstaway niewielkie skupiska osiedli
obejmuj ce obszar o powierzchni od 20 do 300 km². Obszar taki od terenów s siednich
oddziela teren niezamieszkay pokryty przewanie puszcz lub bagnami. Orodek, czyli
czoo stanowi gród okrelony jako opole246. Ta wic naturalna, rodowa wspólnota bya
pierwotn najmniejsz jednostk terytorialn .
Podstaw produkcji wiejskiej stanowio do wszechstronne gospodarstwo chopskie
prowadzone ju wówczas przez jedn rodzin, czasami tylko grup wielorodzinn . Ta
wspólnota gospodarcza nazywaa si „niedziaem”247. Naleeli do niej ojciec, jego onaci
synowie i onaci bracia248. Ludno ya w skupiskach wiejskich licz cych po kilka, a rzadko
powyej 20 gospodarstw249.
Wie na ziemiach polskich w tym czasie miaa najczciej ksztaty zwarte. Z ni
 czyy si równie lu ne „dworzyszcza” i „ przysióki”, przybieraj ce niekiedy odrbne
nazwy. Osada dzielia si na „dziedziny” lub „siedliska”. Dziedzina lub siedlisko skadao si
zwykle z domostwa, zabudowa gospodarskich otoczonych potem i z kilku pól rozrzuconych
czsto w rónych stronach okolicy. Tak dziedzin nazywano zazwyczaj „ reb” (ac. sors)250.
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Ci gle jednak maa liczba mieszkaców i nierównomierne osadnictwo wymuszao na
wadcach dziaania w kierunku zasiedlania dalszych terenów. Pojawiy si wic dwie kolejne
fale osadnictwa. Pierwsza z nich oparta bya na tzw. prawie polskim i druga- nazywana
osadnictwem na prawie niemieckim.
Mniej wicej od XI wieku pojawio si osadnictwo oparte na prawie polskim251, które
zakadao ju systematyzowanie osadnictwa i pobieranie regularnych podatków - zwanych
rent feudaln 252 - opartych jednak w wikszoci na daninie w naturze. Wanym elementem
regularn szachownic gruntów. Na jednym z nich zasiewano ozimin (yto i pszenic), na drugim zboe jare
(owies, jczmie, proso, yto i pszenic jar , take rzep, groch, len, konopie itp.), podczas gdy trzecie pole
ugorowao su c za pastwisko. Co roku zmieniaa si na polach kolejno zasiewów. Prócz pól pooonych w
niwach przy kadej zagrodzie istniay jeszcze mae dziaki ogrodowe, w których wysiewano warzywa i sadzono
drzewa owocowe, najczciej liwy, grusze i jabonie oraz winie. Obok uprawy roli, jako zajcia gównego,
chopi trudnili si wypasem byda, owiec i wi na wspólnych pastwiskach, ryboówstwem, bartnictwem,
mylistwem, a w pewnym zakresie i przemysem domowym. Zob. G. L a b u d a, J. B a r d a c h, Powstanie
i utrwalenie rozdrobnienia feudalnego…, s. 284-285.
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w inne miejsce. W XIII w. utrzymuj si jeszcze niewolni (servi, ancillae), jednak liczba ich stale ulegaa
zmniejszeniu. Osadzani czsto na ziemi asymilowali si pod wzgldem swego pooenia spoecznego z lud mi
feudalnie zalenymi, których te czasem okrelano mianem niewolnych (servi). Osobno naley wymieni
czelad (familia), która w wikszoci przypadków skadaa si z ludnoci niewolnej. W skad czeladzi
wchodziy równie jednostki osobicie wolne, sabsze ekonomicznie, które w subie wielkiej wasnoci
znajdoway dla siebie utrzymanie. Dokumenty trzebnickie, z pocz tków XIII w., wspominaj jeszcze
o murarzach, szewcach, garncarzach, bartnikach, koodziejach, tokarzach, piekarzach, rybakach, owcach
i myliwych, o sukach w rodzaju podstolich, komorników. Zob. G. L a b u d a, J. B a r d a c h, Powstanie
i utrwalenie rozdrobnienia feudalnego…, s. 286.
252
Oparta na opacie dzierawnej, dokonywanej w naturaliach, wykonywanej pracy w ziemi pana lub pieninej.
Nazywano ten czynsz rent . Renata – niem. Rente, ze starofrancuskiego rente. Znaczenie: 1)okresowe
wiadczenia z tytuu ubezpiecze spoecznych, zapewniaj ce osobie uprawnionej rodki utrzymania
w okrelonych sytuacjach yciowych, np. w przypadku inwalidztwa (r. inwalidzka), wobec przekroczenia wieku
po wymaganym okresie pracy (r. starcza), na skutek nieszczliwego wypadku losowego (r. wypadkowa),
z powodu mierci pracownika utrzymuj cego rodzin (r. wdowia); 2) regularnie otrzymywany dochód z
kapitau, maj tku (papierów wartociowych, wydzierawianej ziemi), nie wymagaj cy wkadu pracy, a)dochód
otrzymywany z gospodarowania ziemi , wynikaj cy z rónic w urodzajnoci gleby, w oddaleniu jej od rynków
zbytu oraz z intensyfikacji produkcji rolnej, (r. róniczkowa); b) dochód otrzymywany z gospodarowania ziemi ,
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tego osadnictwa byy targi253 i prawo targowe254. W ramach tego prawa istnia tzw. mir
targowy zapewniaj cy bezpieczestwo i równo wszystkim handluj cym. Czsto te
miejscowoci, w których istnia targ, pó niej zreorganizoway si we wspólnoty miejskie. To
one staway si wtedy swoistymi centrami lokalnymi, które nadzorowa urzdnik ksi cy255.
Od XIII wieku pojawia si kolejna fala osadnictwa, która oparta bya na wzorach
niemieckich, st d nazywano j osadnictwem na prawie magdeburskim256 lub jego wersji
polskiej - na prawie redzkim. Nowe wsie organizowano na zasadzie ulicówki lub jako wsie
placowe257. Osadnictwo to zakadao tworzenie samodzielnych wspólnot, tak miejskich, jak
i wiejskich, z wasnym samorz dem. Na czele wspólnoty wiejskiej sta sotys258, który by
przedstawicielem wsi259 wobec pana ziemi i kierowa samorz dem wiejskim260. Podstaw

istniej cy dziki prywatnej wasnoci tej ziemi, bd cy czci wartoci wytwarzanej w rolnictwie,
(r. absolutna); r. feudalna – dochód stanowi cy produkt dodatkowy w feudalnych stosunkach produkcji,
wytwarzany przez poddanych chopów, a przywaszczany przez ich panów feudalnych (r. odrobkowa, czyli
paszczyzna), r. naturalna – produkty w naturze i r. pienina (czyli czynsz). Zob. Sownik wyrazów obcych
PWN, praca zbiorowa pod redakcj J. T o k a r s k i e g o, Warszawa 1980, s. 641.
253
Rol orodków rynku lokalnego pocz tkowo speniay przede wszystkim osady targowe, pó niej miasto.
Rozwój rynku lokalnego by wynikiem rosn cych moliwoci produkcyjnych rolnictwa oraz zjawisk
kolonizacyjnych w XII i XIII wieku. Rynek lokalny charakteryzowa si niewielkim zasigiem terytorialnym,
zazwyczaj w promieniu 10-30 km od orodka miejskiego, który stanowi jego centrum. Zob. M. K r a j e w s k i,
Historia gospodarcza..., s. 38.
254
Jego podstaw bya swoboda dokonywania na targu transakcji handlowych przez wszystkich obecnych, bez
wzgldu na ich stanowisko spoeczne. Prawo targowe stwarzao zacz tki odrbnoci s dowo-administracyjnej
osad rzemielniczych i handlowych. Osady te mona okreli jako miasta na prawie polskim. Rz dziy si one
polskim prawem ziemskim i przetrway w ronych stronach Polski w postaci szcz tkowej a do XVI wieku.
Zob. G. L a b u d a, J. B a r d a c h, Powstanie i utrwalenie rozdrobnienia feudalnego…, s. 299.
255
Tame, s. 292.
256
Podstaw lokacji nowej wsi na prawie niemieckim lub przeniesienia ju istniej cej na prawo niemieckie byo
w dobrach prywatnych zezwolenie lokacyjne wydane przez panuj cego panu tej wsi, a zwykle zwi zane
z uprzednim lub jednoczesnym nadaniem immunitetu dla urz dzanej wsi. Pan feudalny ze swej strony wystawia
akt lokacyjny na rce zasad cy, tj. organizatora wsi. Akt ten, cho mia form jednostronnego przywileju,
faktycznie by wynikiem umowy midzy panem a zasad c . Akt lokacyjny zawiera nadanie wsi prawa
niemieckiego, uwalnia chopów lokowanej wsi od s downictwa i ciarów polskiego prawa, wreszcie okrela
prawa i obowi zki zasad cy i chopów. Podobnie odbywaa si lokacja w dobrach ksi cych, tylko tam
zbyteczne byo zezwolenie lokacyjne. Zob. J. B a r d a c h, G. L a b u d a, Rozwój gospodarki towarowej.
Narastajce tendencje zjednoczeniowe i utworzenie pastwa polskiego…, s. 374n.
257
M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 20.
258
Sotys od niem. Schultheis, ac. red. scultens. Zob. Tame, s. 18.
259
Na czele wsi na prawie niemieckim sta sotys, którym zwykle zostawa zasad ca. Soectwo byo dziedziczne
i mogo by zbywane na warunkach okrelonych w przywileju lokacyjnym. Uposaenie sotysa byo stosunkowo
due. Posiada on zwykle pod upraw kilka anów wolnych od czynszu, na których zakada swój folwark,
przysugiwao mu prawo do 1/6 czynszu ci ganego na rzecz pana oraz  pieninych kar s dowych, a nieraz
take prawo prowadzenia karczmy, jatek, czasem warsztatów rzemielniczych i myna. Zasadnicze obowi zki
sotysa byy nastpuj ce: przewodniczenie wiejskiej awie s dowej, zbieranie czynszu dla pana, konna suba
wojskowa (jeeli taki zapis by w lokacji).Obok najzamoniejszych chopów sotysami zostawali mieszczanie
rozporz dzaj cych gotówk , niezbdn zwaszcza, gdy chodzio o zaoenie nowej wsi oraz rycerze suebni,
którym monowadcy nadawali soectwa tytuem uposaenia. Stanowisko sotysa wobec pana wsi byo zblione
do stanowiska lennika (feudaa niszego stopnia). Sotys realizowa bezporednio eksploatacj gospodarcz
chopów (pobór renty) i wykonywa s dy w imieniu pana, ale czciowo i wasnym, gdy uczestniczy
w korzyciach pyn cych z wydanych wyroków. Zob. J. B a r d a c h, G. L a b u d a, Rozwój gospodarki
towarowej. Narastajce tendencje zjednoczeniowe i utworzenie pastwa polskiego…, s. 375.
260
Wie na prawie niemieckim miaa samorzd, którego organem bya awa zoona z kilku (2 do 7) czonków
pod przewodnictwem sotysa. awa bya dla chopów s dem pierwszej instancji. Rozprawy w oznaczonym
terminie odbyway si na tzw. rokach gajonych. Od wyroków awy przysugiwao stronom prawo odwoania si
do pana wsi. Ten w zasadzie na mocy immunitetu s dowego mia prawo s du, ale w przywileju lokacyjnym
zrzeka si go na rzecz awy i sotysa, zachowuj c sobie zazwyczaj s d w najciszych i najbardziej
skomplikowanych sprawach, odbywany na tzw. rokach wielkich gajonych. W przypadku sporu miedzy
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uposaenia chopa gospodarza, zwanego kmieciem, by an ziemi ornej261. Wie
zamieszkiwali równie zagrodnicy262 i wszelkiego rodzaju najemnicy, jak równie
posuguj cy w wikszych gospodarstwach263 parobcy i dziewki.
Podstawow wartoci dla chopa osadzonego na prawie niemieckim by fakt, e nie
by on przywi zany do ziemi. Móg j opuci , uczyniwszy zado swoim zobowi zaniom,
jednak musia zwykle da na swoje miejsce równie zasobnego w inwentarz zastpc lub
opaci czynsz za lata wolne, jeli opuszcza ziemie przed upywem tylu lat, przez ile
korzysta z wolnizny264.
Warto wspomnie , e w XIII wieku, a konkretnie w roku 1215, obraduj cy Sobór
Lateraski nakaza tworzy gminy chrzecijaskie265, zwane parafiami, które oparte byy na
podziale terytorialnym i one wanie przez dugie wieki wykorzystywane byy dla celów
administracji pastwowej. Tak sytuacj wykorzystywano jeszcze w wieku XIX266.

chopem a panem, chop móg si odwoa do s du pastwowego waciwego dla pana jako pozwanego. Zob.
Tame, s. 375.
261
Na ogó mona odróni dwa rodzaje anów: an mniejszy, chemiski wielkoci 30 morgów (16,8 ha)
i wikszy, frankoski wielkoci 43 morgów (24,2 ha). Nowi osadnicy korzystali ze zwolnienia od opat
i czynszów przez pierwsze lata niezbdne do zagospodarowania si. Byy to tak zwane lata wolne, których ilo
zaleaa od warunków, na jakich lokowano wie (na terenach uprawnych, czy na „surowym korzeniu”) i moga
wynosi od 2 do 24 lat. Po ich upywie wiadczenia chopa-gospodarza polegay na opacie czynszu
w pieni dzach i w naturze. Czynsz pieniny pacono rocznie najczciej w wysokoci 1-1¼ wiardunku, zalenie
od wielkoci anu. Wiardunek za stanowi ¼ grzywny, która waya 182,5g (w XIV w. ok.198) srebra,
a w systemie groszowym wynosia 48 groszy. Czynsz w naturze wynosi najczciej 6 miar, czyli 3 korczyki
zboa, na które skaday si po 2 miary pszenicy, yta i owsa. W XIII w., a nieraz i pó niej, czynsz pieniny
bywa niszy, wówczas jednak skadana w naturze renta wynosia 12 miar zboa. W wieku XIV stosunek czci
pieninej do naturalnej w rencie wykazywa tendencje wzrostu, co dowodzi dalszego rozwoju gospodarki
towarowej. Oprócz czynszu istniay jeszcze inne, drobniejsze wiadczenia w naturze, które wywodziy si
genetycznie z pewnych ciarów dawnego systemu. Ponadto chopi skadali si dwa razy do roku na tzw.
obiedne (dawniejszy stan), które podlegao na obowi zku utrzymania feudaa, kiedy zjeda do wsi na s dy,
tzw. roku wielkie gajone, które odbyway si zwykle trzy razy do roku. Raz do roku obiedne spadao na sotysa.
Poza wiadczeniami na rzecz pana chop obowi zany by opaca podatek pastwowy, poradlne i oddawa na
rzecz Kocioa dziesicin w naturze w wysokoci 12 miar zboa (tzw. madrat), zwykle po 4 miary pszenicy,
yta i owsa lub w pieni dzach. Niekiedy pan zastrzega sobie w przywileju lokacyjnym robocizn do uprawy
ziemi w jego wasnym gospodarstwie. Obszar paskich gruntów ornych zazwyczaj nie przekracza kilku anów
i robocizna bya najczciej nieznaczna, wynosia zwykle 2-4 dni w roku. Zob. Tame, s. 373.
262
Zagrodnicy, otrzymywali dom i kawaek ziemi (do¼ anu), zwykle z anów nale cych do sotysa.
wiadczyli oni na jego rzecz niewielkie czynsze, ale przede wszystkim byli zobowi zani do pracy na folwarku
sotysim na warunkach najmu. Stanowili oni si najemn , z której korzystali równie samodzielni gospodarze
wynajmuj c ich do pomocy. Cz zagrodników zajmowaa si rzemiosem wiejskim, które jednak ze wzgldu
na konkurencj miast coraz bardziej podupadao. Zob. Tame, s. 374.
263
Na wsiach byli take gospodarze, którzy posiadali ponad an ziemi i zatrudniali stale (poza zagrodnikami,
wynajmowanymi na okres pilnych prac polowych) najemników, parobków i dziewki. U gospodarzy
jednoanowych stay parobek nie nalea do rzadkoci. W warunkach gospodarki towarowej wyra nie na wsi
pojawio si zrónicowanie maj tkowe, a w lad za tym i pocz tki rozwarstwienia chopstwa. Zob. Tame,
s. 375.
264
Tame, s. 374.
265
Pierwsi chrzecijanie tworzyli zorganizowane grupy lokalne kieruj ce si okrelonymi prawami.
We wspólnocie  czyo ich wyznawanie jednej wiary i kierowanie si tymi samymi zasadami moralnymi.
Przeoonymi gmin chrzecijaskich byli prezbiterzy lub biskupi, wyposaeni przez Chrystusa w misj
nauczania i rozs dzania o sprawach dotycz cych Kocioa. Zaspokajaniem potrzeb materialnych zajmowali si
diakoni. W sensie pastoralno-teologicznym gmina chrzecijaska bya synonimem parafii. Zob. S. J. K o z a,
Gmina chrzecijaska, [w:] EK, t.5, Lublin 1989, szp.1157.
266
Jeszcze w XVIII wieku ci gano podatki wedug terytoriów parafialnych, a w latach 1794-1831 wedug nich
organizowano pospolite ruszenie. Z. S u  o w s k i, Gmina,[w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 1156-1157.
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Naley równie zauway , e ówczesne pastwo (mniej wicej od XIV wieku) byo
pastwem opartym na systemie stanowym, z wyra nie wymienionymi stanami: rycerskim267,
który pó niej nazywano szlacheckim, duchowiestwem268, stanem mieszczaskim269
i kmiecym lub chopskim270. Taki naturalny podzia sankcjonowao prawo stanowione, które
przewidywao róny system kar dla poszczególnych grup za te same przestpstwa.

267
Stan rycerski (szlachecki) - posiada zwierzchni wasno ziemi po czon z immunitetem. Okrelano to
jako posiadanie ziemi na prawie rycerskim (iure militari). czy si z tym obowi zek rycerskiej konnej suby
wojskowej. Stanowia ona podstawowy obowi zek wieckich wacicieli ziemskich, ale bya te zarazem ich
przywilejem. Prawo zastrzegao dla czonków stanu rycerskiego wysz gówszczyzn i nawi zk. Z rozwojem
immunitetów odbywao si zwalnianie rycerzy spod s downictwa urzdników ksi cych i poddawanie ich
wy cznie s dowi ksicia. Grunty nale ce do wasnego gospodarstwa rycerza byy wolne od wszelkich
podatków. Do uprawnie stanu szlacheckiego naleaa równie tzw. dziesicina swobodna, polegaj ca na tym,
e rycerz sam okrela, jakiej instytucji kocielnej chce j skada . Rycerze-szlachta dziedziczyli dobra
nieruchome równie w linii bocznej, w braku za spadkobierców mskich, dziedziczyy kobiety (od drugiej
poowy XIII w.). Rycerstwo nie byo jednolite, pocz tkowo mona w nim odróni trzy zasadnicze grupy:
monowadztwo, rycerstwo samodzielne i rycerstwo suebne. Monowadcy najwczeniej uzyskali prawo
wy czania ich spod s downictwa kasztelanów i poddaj ce wy cznie s downictwu ksi cego, posiadali te
przywileje indywidualne na wznoszenie wasnych zamków. Szlachcica wyróniao posiadanie herbu i zawoania.
Goda osobiste trafiay si u monowadców w Polsce ju w drugiej poowie XIII w. Herby powstaway na
podou rodzinnym, np. z przeksztacenia znaków wasnoci, uywanych do znakowania koni, zbroi lub granic
posiadoci, które potem przeszy na pieczcie. Zawoanie, wczeniejsze od herbu, stanowi wyraz lub okrzyk,
który tak jak herb by symbolem rodu szlacheckiego. Zawoania uywano miedzy innymi przy skrzykiwaniu si
rodu w czasie bitwy. Gdy uformowa si stan rycerski dawne rody monowadcze i rycerskie stanowiy rody
heraldyczne. Ród heraldyczny stanowili rycerze piecztuj cy si wspólnym herbem, maj cy wspólne zawoanie.
Uprzywilejowany stan szlachecki zamyka si przed napywem nowych elementów. Starano si te przestrzega
zasady, ze szlachcicem jest ten, kto rodzi si z rodziców szlachty. Inn form wejcia do stanu szlacheckiego
bya nobilitacja,  cz ca si z adopcj do rodu heraldycznego. Obok rycerstwa-szlachty istnieli w XIV
i pierwszej poowie XV w. nisi od nich spoecznie i prawnie nieliczni stosunkowo wadycy – drobne rycerstwo,
które nie weszo w skad stanu szlacheckiego i panosze – rycerstwo suebne, zalene od monowadców. Zob.
J. B a r d a c h, G. L a b u d a, Rozwój gospodarki towarowej. Narastajce tendencje zjednoczeniowe
i utworzenie pastwa polskiego…, s. 456.
268
Stan duchowny - wyodrbni si, gdy Koció uniezaleni si od wadzy wieckiej. Dobra kocielne uzyskay
immunitety, a duchowiestwo rz dzio si pocz wszy od XIII w. wasnym prawem. Obowi zywaa zasada, e
osoby duchowne w razie ich pozwania odpowiaday przed s dem duchownym (privilegium fori).
Duchowiestwo nie byo jednolite, gdy biskupi rekrutowali si gównie z rodzin monowadczych. Podobnie
dostojnicy diecezjalni, czyli praaci i kanonicy. Wreszcie u dou byo duchowiestwo parafialne. Reprezentacj
duchowiestwa w XII wieku stay si synody prowincjonalne, to jest zjazdy biskupów i wyszego
duchowiestwa z caej Polski, zwoywane przez metropolit gnie nieskiego. W XIII wieku pojawiy si synody
diecezjalne, zwoywane przez biskupa w ramach diecezji. Legaci papiescy przybywaj cy do Polski zwoywali
ogólnopolskie synody legackie (organizowane na polecenie legatów papieskich) dla wprowadzenia przepisów
powszechnego prawa kocielnego. Zob. Tame, s. 457.
269
Mieszkacy miast samorz dowych uksztatowali si w odrbny, cho niejednolity stan mieszczaski. Kade
miasto rz dzio si wasnymi prawami w oparciu o nadany mu przywilej lokacyjny, a w ustroju miasta, na skutek
rozwijaj cej si dziaalnoci ustawodawczej rad miejskich, zarysoway si due rónice. Kade miasto nadawao
obywatelstwo i posiadanie obywatelstwa miejskiego w jednym miecie nie przes dzao kwestii uzyskania go
w innym. Z reguy wymagano wiadectwa pochodzenia z legalnego maestwa i wyznawania religii
chrzecijaskiej. Od mieszczanina, który przybywa z innego miasta,  dano zwykle uprzedniej rezygnacji
z dotychczasowego obywatelstwa miejskiego. Przy nadawaniu obywatelstwa miejskiego pobierano zwykle
opat na rzecz zbrojowni miejskiej. Zob. Tame, s. 457n.
270
Stan kmiecy pojawi si na skutek upowszechnienia si stosunków czynszowych i prawa wychodu chopa
(odejcia z uprawianej ziemi) w ustroju wsi. Dotyczyo to zarówno prawa niemieckiego, jak i prawa polskiego.
Doprowadzio to do daleko posunitego ujednolicenia stanowiska podstawowych mas ludnoci chopskiej,
przede wszystkim chopów-gospodarzy, na których okrelenie upowszechnia si nazwa kmieci. Cechami, które
charakteryzoway pooenie spoeczno-prawne duej wikszoci chopstwa, bya upowszechniona w pierwszej
poowie XIV w. ograniczona wolno wychodu, czynsz w staej wysokoci, ustalone aktem lokacji lub
zwyczajowo okrelone prawa do nadziau ziemi, które we wsiach na prawie niemieckim miay charakter
wasnoci podlegej. Wszystkie te elementy wiadcz ce o wzgldnym polepszeniu pozycji przede wszystkim
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Równie te najstarsze wiadomoci zwracaj uwag na fakt, e ziemia miaa rónych
wacicieli. Najwikszym by wadca, który zasadniczo by wacicielem wszelkich dóbr
ziemskich. On to decydowa, na rónych etapach dziejów naszej Ojczyzny, komu
przekazywa ziemi. Oprócz wic wadcy - ksicia, a pó niej króla - wasno ziemska
znajdowaa si albo w rkach kocielnych, albo wieckich271.
Zauwaymy niebawem, e Kowale i Kawczyn pierwotnie naleay do uposaenia
arcybiskupów gnie nieskich, a Tokary i Guchów do waciciela prywatnego - wieckiego.
Z wasnoci ziemsk zwi zana bya te kwestia immunitetów272, czyli przywilejów,
które otrzymali waciciele ziemscy, a które wprowadzay zarówno prawo poboru danin od
swoich poddanych273, jak i prawo ich s dzenia274 przez waciciela ziemi, a tym samym
wy czania ich spod s dów ogólnych275. Wasne s dy mieli wic: rycerze, duchowiestwo,
mieszczanie, a nawet wioski na prawie niemieckim, pod przewodnictwem sotysa, który by
pierwsz instancj dla chopów, drug natomiast by zawsze waciciel ziemi.
Na przeomie XIV-XV w. ogólnopastwowe zjazdy feudalne, powstae na zasadach
funkcjonowania dawnych wieców, stay si znów instytucj sta , zwan wówczas po polsku
sejmami walnymi. Do gównej kompetencji sejmów, zbieraj cych si raz do roku
w Piotrkowie, naleao ustawodawstwo i waniejsze sprawy polityki zagranicznej
i wewntrznej, m. in. elekcja króla. Obok sejmów walnych istniay równoczenie
chopów-gospodarzy byy jednoczenie cechami prawnymi ustalaj cymi ich miejsce w systemie stanowym jako
odrbnego stanu kmiecego. Zob. Tame, s. 458.
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ju wczeniej.
czyo si z tym zwalnianie ich dóbr z szeregu regaliów. Dobra nadane przez ksicia
doywotnio (beneficja) lub tytuem lenna stay si wasnoci dziedziczn . Wasno alodialna, zapewniaj ca
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XIII-XIV w., ziemi immunizowan zaczto traktowa jako wynagrodzenie za rycersk sub wojskow . St d
dobra te zaczto okrela jako dobra posiadane na prawie rycerskim (iure militari). Wasno ziemi
(zwierzchnia) stawaa si przywilejem osób nale cych do stanów feudalnych: rycerskiego, wzgldnie szlachty
oraz duchowiestwa. Rycerstwo w obronie przed utrat ziemi i gro cym z tego powodu zdeklasowaniem,
wykorzystywao tzw. „prawo bliszoci”, zgodnie z którym rycerz sprzedaj cy dobra dziedziczne powinien by
uzyska zgod wszystkich ewentualnych spadkobierców zwanych bliskimi, którzy mogli skorzysta z prawa
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broniono stanu posiadania redniego i drobnego rycerstwa. Zob. J. B a r d a c h, G. L a b u d a, Rozwój
gospodarki towarowej. Narastajce tendencje zjednoczeniowe i utworzenie pastwa polskiego…, s. 378-379.
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Immunitet ekonomiczny. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s, 17.
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powaaniem cieszy si zaczy s dy króla, odprawiane na sejmach walnych w obecnoci reprezentacji stanowej
wacicieli ziemskich. Zob. Z. K a c z m a r c z y k, Ustrój pastwowy Polski od poowy XIV do polowy
XV w.,[w:] Historia Polski, praca zbiorowa pod redakcj H. o w m i a  s k i e g o, Warszawa 1958, t. 1, cz. 1,
s. 612-613.
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i prowincjonalne, zwane generalnymi. Na nich rednia szlachta osi gna nieco wikszy
wpyw. Król móg przedstawi
sprawy na sejm walny albo prowincjonalny.
W poszczególnych województwach, pod wpywem aktywizacji politycznej szlachty,
rozwijay si od schyku XIV w. zjazdy ziemskie, zwane sejmikami, na które zjedaa si
cala szlachta danej ziemi i obradowaa pod przewodem wojewody. Odgryway one du rol
w zakresie samorz du ziemskiego. Uchway sejmików nosiy nazw laudów. Na sejmikach
te, zwaszcza w Wielkopolsce, najwczeniej zacza dochodzi do gosu rednia i drobna
szlachta wystpuj ca przeciw piastuj cym urzdy monym. Zjazdy te czasami gromadziy
szlacht z kilku ziem276.
Dla zrealizowania pewnych cile okrelonych celów publicznych, których organy
pastwowe nie mogy albo nie chciay realizowa , szlachta, miasta lub duchowiestwo
zawi zyway dobrowolne zwi zki czasowe, zwane konfederacjami. W okresie pastwa
stanowego widzimy rozwój konfederacji, zwaszcza szlacheckich, nasilaj cych si
w pierwszej poowie XV wieku277.
Waciwe funkcje zarz du administracyjnego w pastwie, w okresie przeksztacenia
si dawnych urzdów centralnych i prowincjonalnych w ziemskie, speniali z ramienia króla
starostowie, urzdnicy usuwalni i niezwi zani pochodzeniem z dan ziemi . W rozwoju
instytucji starostów przejawiaa si tendencja do centralizacji i wzmocnienia wadzy
pastwowej278.
Rycerstwo pod wzgldem stanu maj tkowego dzielio si na monowadców oraz
szlacht redni i drobn . Powoli ksztatowao si równie jednolite uprzywilejowanie
szlachty jako caoci279.
Procesy niwelacyjne wród rycerstwa polskiego przebiegay w kierunku podci gnicia
si warstw niszego rycerstwa do stanowiska szlachty i utworzenia jednolitego stanu
szlacheckiego, o jednakowej pozycji prawnej. Przyczyniy si one do zaniku wadyków
i przechodzenia ich w szeregi szlachty, wzgldnie spadania do rzdu chopów. Z czci
wadyków powstaa drobna, zagrodowa szlachta, uprawiaj ca wasnorcznie niewielkie
gospodarstwa rolne. Grupa ta gospodarczo nie naleaa do feudaów, mimo e pod wzgldem
prawnym miecia si razem z nimi w granicach jednego stanu. Szlachta tego typu bya
szczególnie liczna m.in. w Wielkopolsce i Sieradzkiem. Na przeomie XIV i XV w. strac
znaczenie dawne wielkie rody: abdziów, Awdaców, Odrow ów, Gryfitów i Zarembów.
Na czoo za wysuwaj si m.in. rody: Leliwitów, Toporzyców i Rawitów. Monowadcy
uzaleniali cz szlachty od siebie, wydzielali jej kawaki ziemi na warunkach
odpowiadaj cych niekiedy systemowi lennemu280.
Liczna drobna szlachta nie zawsze znajdowaa zajcie na wasnej roli, w pewnej
cz stce przenikaa do miasta, osi gaa soectwa, spadaa do pozycji chopów lub trudnia si
rabunkiem. Nawet zamoniejsza szlachta zajmowaa si nieraz handlem, operacjami
finansowymi i dzierawami przedsibiorstw. Stan szlachecki nie by jeszcze ostatecznie
zamknity, przenikay do róne bogatsze elementy sporód patrycjatu i bogatsi sotysi. Na
ten czas przypada coraz szybszy proces podporz dkowania stanu duchownego stanowi
rycerskiemu, na skutek zmonopolizowania przez szlacht obsady wyszych godnoci
kocielnych281.
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Kolejnym elementem, o którym trzeba w tym miejscu wspomnie , bya kwestia
swoistej reformy w rolnictwie, która miaa miejsce na przeomie XIV i XV wieku, a która
prowadzia do gwatownego rozwoju i powstawania folwarków282. Zauwaono bowiem, e
znacznie wiksze dochody przynosz folwarki sotysów283, oparte na czynszu ni przecitne
gospodarstwa rolne. Chciano wic zmniejszy wydatki, a pomnoy jeszcze bardziej dochody
i zaczto wprowadza na szerok skal folwarki. To spowodowao, e dotychczasowe
wiksze gospodarstwa sotysie zaczli wykupywa waciciele ziemscy, a poniewa nie
wystarczay same czynsze, brak byo bowiem r k do pracy, dlatego te coraz bardziej zaczto
rozwija system paszczy niany – st d folwarki paszczy niane284.
Wspomnie naley, e wioski i miasta lokowane zarówno na prawie polskim, jak
i niemieckim istniay obok siebie przez dugie wieki. W wielu przypadkach zbliyy si do
siebie w zaoeniach prawnych. Na podou wskazanych wyej elementów oparte zostao
zapewne osadnictwo.
W tym wic miejscu naley przedstawi najstarsze znane informacje dotycz ce terenu
obecnej gminy Kawczyn.
Wiemy, e z roku 1286 pochodzi informacja o Kowalach285 - jeszcze wtedy nie
Paskich. Wskazuje ona i bya to osada suebna286 w ramach dóbr arcybiskupa
gnie nieskiego. W roku tym ksi  Przemysaw potwierdzi sprzeda wsi Kowale przez
komesa Stojgniewa do dóbr arcybiskupich. W roku 1354 s d w Sieradzu ukara natomiast
Tomisawa z Przespolewa za naruszenie maj tku arcybiskupiego w Kowalach kwot 500
grzywien287.
Kolejna wzmianka, dotycz ca Tokar, pochodzi z 1362 roku288 i wspomina niejakiego
Przedwoja z Tokar289.
282

Folwark od niem. Vorwerk. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 18.
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Z roku 1374 pochodzi informacja o dobrach szlacheckich w Guchowie nale cych do
rodu Naczów, a konkretnie yj cego na przeomie XIV/XV wieku Dobrogosta, herbu
Nacz, skarbnika sieradzkiego290. Nastpny, chronologicznie wspomniany zosta w roku
1390291 - Kawczyn, równie jako nale cy do dóbr arcybiskupa gnie nieskiego292.
O Skarynie293 posiadamy wiadomo z XV wieku, a mianowicie z roku 1477, z której
dowiadujemy si, e Anna, wdowa po Jakubie ze Skaryna, dziedzicu Przespolewa, sprzedaa
Marcinowi Przespolewskiemu, za sum 200 grzywien, swoj cz spadku po rodzonym
bracie, Mikoaju Przespolewskim294.
Zapewne te miejscowoci byy centrami osadniczymi na omawianym w pracy terenie.
W nich albo bya siedziba waciciela, jak w przypadku Tokar i Guchowa, albo siedziba
zarz dcy mienia w dobrach arcybiskupich, st d dokumenty potwierdzaj ce ich istnienie. Nie
mona jednak negowa osadnictwa w innych miejscowociach.
Poniewa kolejne informacje posiadamy z wieku XVI, dlatego te naleaoby wskaza
na informacje, które pomog zrozumie sytuacj w tym okresie. Pojawiaj si wic ju
waciciele poszczególnych wiosek, posiadaj cy wielkie gospodarstwa, zwane folwarkami,
przy których znajduj si warowne dwory, w których waciciel moe si broni przed
najazdem na jego mienie, zarówno ze strony nerwowego s siada, jak i obcego naje d cy.
Ludzie zamoniejsi staj si wacicielami nawet kilku wiosek. Zaczyna si te pojawia , na
skutek dziaów spadkowych, taka sytuacja, e jedna wioska ma kilku wacicieli i kady
z nich swoj czci dowolnie dysponuje. Ogólnie jednak mona stwierdzi , e by to czas
pomylny dla ycia na wsi.
W XVI wieku Bdziechów nalea do powiatu kaliskiego295. W roku 1582 nast pi
podzia maj tku midzy braci Piotra i Mikoaja Mycielskich, którzy wie podzielili na pó.
W oparciu o dokument potwierdzaj cy podzia wiemy, co który z braci otrzyma. Starszy
z nich - Piotr, otrzyma poow wsi ze wszystkimi w tej czci znajduj cymi si placami,
budynkami i ludnoci tam zamieszka . Imiennie wymieniono piciu mieszkaj cych tam
gospodarzy, a byli nimi: Piotr, Wojtek, Dopieraa, Mizio, Mroczek i ogrodnik Urban.
Ponadto otrzyma dwa stawy, jeden przy placu i drugi zwany Druszkowcem Dolnym.
Modszy z braci, Mikoaj, otrzyma drug poow wsi z gospodarzami, których nazywano:
Bartek, Nowak, Baek, Olek i karczmarz Wojtek. Poza tym otrzyma karczm, w której
pracowa ów Wojtek, i kowala. Karczmarz mia status taki sam, jak inni kmiecie. Na terenie
nale cym do brata Piotr przej  opuszczon rol po Janie Biekowskim. Na mocy te
porozumienia midzy bra mi starszy z nich, bdzie wspiera modszego, Mikoaja, przy
zwoeniu drzewa296.
Gozdów, jak ju to wczeniej pisaem, wchodzi w skad maj tku Tokary. Ksiga
Ziemska Kaliska posiada informacje o zapisie dokonanym w XVI wieku przez Jana
Sulikowskiego, na poowach wsi Tokary i Gozdów, dla Katarzyny Kadziskiej297.
W Guchowie w wieku XVI wacicielami s ju Zarembowie, a pó niej Ostrowscy,
Wykowie, Pstrokoscy, Cieleccy, Borzccy298. Po mierci Jana Zaremby z Kalinowy299, na
290
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mocy umowy midzy wdow i synami zmarego, w roku 1529, przenosz wdowie - Annie
opuskiej - opraw posagow z Guchowa na inn wie rodow 300. W ramach dalszych
dziaa spadkowych bracia Zarembowie podzielili maj tek rodzinny, w ten sposób, e dobra
w Guchowie przekazali Stanisawowi301. Stanisaw Zaremba302 na poowie dóbr swoich wsi,
m.in. w Guchowie, zapisuje swojej onie Magorzacie z Brudzewa 500 z w roku 1537303.
W roku 1750 wacicielem Guchowa by Tomasz Gaczyski, o którym wiadomo, e dla
prowadzenia swoich spraw maj tkowych mianowa plenipotentem Stanisawa Somowskiego304.
Wiemy, e Kawczyn305 przesta nalee do maj tku arcybiskupiego, a sta si
wasnoci szlacheck i do 1509 roku jego wacicielem by Jan Czermiski. W tym te roku
sprzeda zarówno Kawczyn, jak i Dzierzborzyno306 Wojciechowi Mycielskiemu, a w zamian
za to otrzyma inne dobra307 oraz 100 zotych. Kolejnym wacicielem by syn Wojciecha, Jan
Mycielski, pó niej dobra przeszy w rce Samuela M czyskiego308.

5. Ala i Stanisław Młodzianowscy
właściciele majątku w Kawęczynie po 1938r.
Źródło: Prywatne zbiory Piotra Młodzianowskiego

Wie Kowale, prawdopodobnie w tym samym czasie, zostaa podzielona na dwie
czci, z których jedna pozostawaa nadal wasnoci arcybiskupi i st d nazwano j
Kowalami Ksiymi, a druga zostaa zbyta czowiekowi wieckiemu. W ten sposób pojawiy
si Kowale Paskie, a ich wacicielami staa si rodzina Walewskich309.
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6. Dwór w Kowalach Paskich z roku 1750.
ródo: „Archiwum Igy” z 1941 r.

7. Budowa drogi w Kowalach Paskich
ródo: „Archiwum Igy” z 1941 r.
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Lenictwo, wedug informacji pochodz cych sprzed II wojny wiatowej, miao
posiada dwór na kopcu, cho nie potwierdzaj tego adne znaleziska archeologiczne.
Mimo i nie mamy konkretnych wiadomoci, to jednak w interesuj cym nas czasie
istnieje wie szlachecka w Marcjanowie, która naley do powiatu kaliskiego310.
Najstarsza znana wiadomo dotycz ca Milejowa pochodzi z „Liber beneficiorum”
sporz dzonego na polecenie Jana askiego311 wkrótce po mianowaniu go na urz d
arcybiskupa gnie nieskiego, a wic z drugiej dziesi tki XVI wieku312. Kolejne informacje
pochodz z poowy XVI wieku. Wacicielem maj tku by Mikoaj Sulimowski, który
przekaza swoje dziedzictwo córce Annie i jej mowi, Stanisawowi Sulimowskiemu313,
a oni wadali nim w roku 1572. Jednoczenie, w ramach umowy maeskiej, m  zapisa
Annie 1700 zotych314. W dwa lata po mierci ma, Anna wysza powtórnie za m  za Jana
Miaskowskiego, a maj tek przeszed w rce jej brata, Jana Sulimowskiego. Z roku 1589
posiadamy informacje315 o tym, e oeni si on z Katarzyn Kadzisk . Ten ród wada
jeszcze w Milejowie w kolejnym wieku316.
Okrglica wystpuje ju w XVI wieku. W roku 1553 wie posiadaa 2½ ana,
a w czterdzieci lat pó niej (w 1597 roku) bya powikszona i posiadaa ju 4 any317.
O Siedliskach wiemy, e w XVI wieku naleay do parafii Kowale Paskie, a kmiecie
tam mieszkaj cy pacili dziesicin zarówno z anów sotysich, jak i kmiecych318.
Równie Siewieruszki319 istniej ju w XVI wieku. Z nich powstan Siewieruszki
Wielkie i Mae, Wojciechów, Rudniki i wie Marianowo. Z Siewieruszek w XVI wieku
pacono podatki kocielne jednego roku do Tokar drugiego do Skczniewa320. Wedug
rejestru poboru powiatu sieradzkiego, Siewieruszki Wielkie miay w 1553 roku 3 any,
a w roku 1576 powikszyy si do 4½ ana, natomiast Siewieruszki Mae posiaday w 1552
obszar 3½ ana, a w 1576 miay 5 anów321.
Skaryn322 w XVI wieku wchodzi w skad parafii w Przespolewie, dlatego te
folwarki w Skarynie i Skarynku paciy podatki na rzecz parafii w Przespolewie323, cho
regest poborów powiatu sieradzkiego (z 1553 roku) umieszcza Skaryn Wikszy w parafii
Malanów, stwierdzaj c jednoczenie, e posiada on 4 any ziemi324.
W poowie XVI wieku, w roku 1551, dziedzic Skaryna Wikszego - Jakub
Skaryski - zobowi za si swojej onie, Barbarze Kosmowskiej, zapaci 60 grzywien na
poowie swoich dóbr dziedzicznych w Skarynie Maym325. Kolejna wiadomo , z 1575 roku,
informuje, e Klemens Skaryski, ze Skaryna Maego, zapisa w ramach posagu 200
zotych Zofii Tomickiej, córce Piotra, swojej przyszej onie. W roku nastpnym Maciej
310

Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, mapa dodatek do pracy
Jan aski – urodzony 1455, zmar w Kaliszu 1531. Od 1510 arcybiskup gnie nieski i prymas Polski. Zleci
przeprowadzenie lustracji dóbr arcybiskupich i opisanie beneficjów parafialnych. Zob. K.  m i g i e l, Sownik
biograficzny arcybiskupów i prymasów Polski, Pozna 2002, s.122-130.
312
J. a s k i, Liber beneficiorum, t.1, Gniezno 1880, s. 61.
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By dziedzicem w Korytkowie. Zob. Teki Dworzaczka, pozycja 4240
314
Teki Dworzaczka, pozycja 4820.
315
Pochodzi z ksigi grodzkiej i ziemskiej kaliskiej.
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A. T y c z y n o, Milejów,[w:] Materia…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl
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Okrglica, [w:] SGKP, t.7, Warszawa 1886, s. 434.
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J. a s k i, Liber beneficiorum, t.1, Gniezno 1880, s. 260.
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Ówczesna pisownia – Schyewyerusky.
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Z tego wnioskowa mona, e parafia Tokary przynajmniej czciowo wyonia si z parafii Skczniew.
321
Siewieruszki,[w:]Sownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sowiaskich, t. 13, Warszawa
1893, s. 602.
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W ci gu wieków zmieniaa si pisownia nazwy tej wsi. By wiec Skarzyn, Skaryn.
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J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s. 69.
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Skarzyn, [w:] SGKP, t.10, Warszawa 1889, s. 657.
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Skaryski zapisa na poowie dóbr wsi Skaryn May kwot 300 dukatów posagu dla swej
ony Katarzyny326. Klemens Skaryski odda dug w wysokoci 20 dukatów w roku 1579
swemu bratu Wojciechowi, synowi Jakuba, dziedzicowi Skaryna Maego i jego onie
Barbarze, z domu Zielonackiej. Kolejne wiadomoci o sprawach spadkowo-maj tkowych
pochodz z 1592 roku, kiedy to Piotr Bartochowski - na mocy swoich praw nabytych od
Wojciecha Pietruszki – Skaryskiego - przej  zapis od Katarzyny Goliskiej, która bya
wdow po Macieju Skaryskim, a ju wówczas on Jakuba Sk pskiego, z Piotrowic.
W zamian ca jej opraw posagow po pierwszym mu, znajduj c si na wsi Skaryn,
scedowa na drugiego ma327.
W 2. poowie XVI wieku Tokary s okrelane jako Wielkie i Mae. Z informacji
dalszych, z nastpnego wieku wiemy, e w Tokarach Wielkich swój folwark mia
proboszcz328. Tokary Mae wraz z Gozdowem, Myszkowicami i Koloni dary stanowiy
wasno rodziny Tokarskich329. Potwierdzeniem aspiracji tej rodziny by te dwór
zbudowany na kopcu330. Pooony by okoo 200 m na poudniowy zachód od kocioa. Na
podstawie prowadzonych bada okrelono, e znajdowaa si tam drewniana wiea obronna
oraz budynek mieszkalny i najbardziej potrzebne w razie oblenia zabudowania
gospodarcze, czyli spichlerz i pomieszczenie z piecem do pieczenia chleba. Bya tam te
zapewne studnia. Cao otoczona bya fos 331. Wedug regestru poborów powiatu
sieradzkiego z 1533 roku wie Tokary Mae miaa 8 anów ziemi332. Wkrótce jednak dobra te
przechodz w rce Bartomieja Bruczkowskiego, a po jego mierci, w 1579 roku, wdowa po
nim, Ewa Wardyna, odsprzedaa swoj cz Tokar i Gozdowa pasierbom - Janowi
i Jerzemu Bruczkowskim, którzy zapacili za ni 3tys. zp333. W roku nastpnym 1580 Jan
Bruczkowski by wacicielem poowy wsi: Tokary, Gozdowo i G sin. Na tej czci zapisa,
w ramach posagu, swojej onie - Agnieszce Kolnickiej - kwot 1580 z334. W 1586 roku Jan
Sulimowski z Milejowa, na poowie swoich czci Tokar i Gozdowa zapisa posag
w wysokoci 3,5tys. z swej onie, Katarzynie z Kadziskich335.
Wojciechów to kolonia nale ca do dóbr Siewieruszki336.
Kolejny etap, z którego s informacje dotycz ce interesuj cego terenu, to okres wieku
XVII i XVIII. Jest to czas, w którym nast pi znaczne zuboenie spoeczestwa337, wynikaj ce
z kolejnych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolit i niestety, sprzedajnoci dostojników
pastwowych. Nagminn bya sytuacja, e jedna wioska miaa kilku wacicieli, rozwijaa si
grupa dzierawców i poddzierawców poszczególnych maj tków. Najwikszym jednak
kataklizmem dla wsi byy wojny szwedzkie, w czasie których pustoszono i grabiono wsie w
poszukiwaniu aprowizacji dla wojska. Okres ten kocz ostatecznie rozbiory, które dokonay
si na mocy porozumienia Austrii, Prus i Rosji.
Warto równie zauway , e w 2. poowie XVIII wieku, chc c poprawi stan
zagospodarowania wsi, wprowadzono osadnictwo czynszowe338. Nazywane byo czasem
326

Bya córk Jana Goliskiego, zwanego Kijkiem.
A. T y c z y n o, Skaryn, [w:] Materiay…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl
328
J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s .67.
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Tokary, [w:] SGKP, t. 12,Warszawa 1892, s. 360.
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AGK, Gmina Kawczyn - program ochrony zabytków na lata 2008-2011, Kawczyn 2008, s. 25.
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A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materiay…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl
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Teki Dworzaczka, pozycja 756.
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Tame, pozycja 819.
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Tame, pozycja 1203.
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Wojciechów, [w:] SGKP, t.13, Warszawa 1893, s. 739.
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M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 93.
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Podobnie jak to miao miejsce w redniowieczu przy tzw. osadnictwie na prawie niemieckim, tak i tu
podpisywano umow z wacicielem ziemi, w której okrelano czynsz, jaki bd osadnicy paci . Najczciej by
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olenderskim339 lub niemieckim, mona je obserwowa w Czachulcu. Innym elementem
oywienia gospodarczego na wsi byo tworzenie przy dworach manufaktur, do których
naleay: gorzelnie, browary, warzelnie miodu, myny, tartaki, smolarnie, piekarnie i inne
zakady przemysu rolno-spoywczego340.
Helena Radoliska przyjmuje na wsi Bdziechów zapisany jej 1 tys. z dugu przez
Stanisawa Zaremb z Kalinowy341. W 1616 roku maonkowie Janusz z Kalinowy Zaremba
i Zofia Rusocka przekazuj swoje dobra, w tym i Bdziechów, synowi Stanisawowi342.
Natomiast na prob ówczesnego posiadacza tych majtnoci, Franciszka Koryciskiego,
dokonano 5.11.1718 roku lustracji maj tku. Opisuje ona ju zrujnowany dwór, ale wiadczy
to o tym, e takowy istnia wczeniej. Trudno jednak stwierdzi , kiedy dokadnie powsta i do
którego z braci Mycielskich, wczeniej wspominanych, nalea. Oprócz dworu opisuje
najblisze obejcie wraz z domostwami, najprawdopodobniej zagrodników dworskich343.
Z roku 1753 pochodzi dokument, na mocy którego Justyna Swierska, ona Wadysawa
z Kalinowy, Zaremby344, dziedziczka m. in. Bdziechowa, spaca spadkobierców po pierwszej
onie ma na sum 10 tys. z345. Ponownie kwestie finansowe pojawiaj si w dokumencie
z roku 1766, kiedy to Jan Grodziecki346 spaca Ignacego z Kalinowy, Zaremb z kwoty 550
z, cho nie bya to jeszcze spata cakowita347.
Wedug posiadanych informacji wacicielem Chocimia348 w pocz tkach XVIII wieku
by Wojciech z Sienna, Sulmowski, a po nim maj tek przejy rody Pokrzywnickich,
Gogoliskich i Czarneckich349. I tak, z roku 1685 istniej informacje, e Konstanty z Pilczy
Koryciski sum 20 tys. z zapisan na dobrach Chocim przekazuje Kazimierzowi
Pokrzywnickiemu350, miecznikowi czyckiemu351. W tym samym roku Konstancja
339
Osadnikami tymi bya ludno najczciej pochodzenia holenderskiego lub niemieckiego. Po
zagospodarowaniu maj tku stay one na wyszym poziomie kultury rolnej i hodowlanej (gównie bydo
mleczne), a ich waciciele naleeli do zamoniejszych chopów. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia
gospodarcza..., s. 126.
340
Tame, s. 133.
341
Teki Dworzaczka, pozycja 5657.
342
Tame, pozycja 2799.
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cakiem „zgnita”. W ozdobni (miejsce waenia piwa) piec dobry, potrzebuje naprawy, budynek potrzebuje
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równie wrota do niej. Chlew znajduje si midzy dworem a stodo , równie zrujnowany. Drugi chlew by
dobry. Obora zasadniczo bez pokrycia dachowego, wystaj tylko trzy supy, z jednej strony pooono tylko
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w pobliu znajdoway si jeszcze dwie chaupy. Beczeska, w niezym stanie, w której znajdowa si zarówno
piec, jak i kominek. Drzwi byy na zawiasach, a okna znajdoway si w zym stanie. Przy tej chaupie by te
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reszta. Równie brak byo potów otaczaj cych obejcie. Druga chaupa, zwana Ciesielsk , by jeszcze
w gorszym stanie, gdy nie byo w niej ani drzwi, ani okien, ani nawet ogrzewania. Nie byo nawet zabudowa
gospodarczych typu chlew czy stodoa. By ogród i sad, ale ich teren nie by ogrodzony. Zob. Inwentarz dóbr
szlacheckich powiatu kaliskiego..., s. 391.
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Koryciska swe dobra: Chocim, Ziemicin, Kaszew i Okr glice równie sprzedaa
Kazimierzowi Pokrzywnickiemu za 60 tys. z352.
To wanie rodzina Czarneckich wzniosa tu dwór z gliny, kamienia i drewna, wokó
którego zaoono park krajobrazowy z dwoma sztucznie utworzonymi stawami353.
Natomiast w Ciemieniu podejrzewa si istnienie warownego dworu, o czym miayby
wiadczy zbudowane tam stawy, które ustawiono w czworok t. Brak jest jednak znalezisk
archeologicznych popieraj cych t tez. Wioska bya wasnoci Domaskich, a pó niej
P gowskich354.
W roku 1780 zostaje osadzona wie zwana Czachulcem. Najprawdopodobniej byy
tam albo jakie zabudowania, albo miejsce zwane Czachucz. Osiedlili si tam niemieccy
osadnicy. W ramach umowy osadniczej usunli zarola i zamieszkali na wyznaczonym
terenie, w zamian za to waciciel ziemi, Maciej na Zabociu Zabocki355, dziedzic
Skarzyna356, zwolni osadników z podatków na siedem lat. Osadnicy mieli tylko oddawa
usunite dby i ich owoce - odzie. Po tym okresie mieli paci podatku po 6 talentów
z póhuby357 i odpracowa rocznie trzy dni robocze358.
W roku nastpnym, gdy przybyli kolejni osadnicy z Niemiec, osiedlono ich w nowym
miejscu i nazwano je Czachulcem Nowym, a wczeniej lokowany Starym. Osadników
osadzono na takiej zasadzie, jak poprzedników359.

8. Koció w. Macieja w Guchowie wybudowany w 1753 r.
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Kazimierz Pokrzywnicki h. Grzymaa, peni urz d miecznika czyckiego w latach 1677-1718. Zob.
Urzdnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 2, z. 2, s. 282.
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M. Tr., Ciemie, [w:] SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 687 .
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sieradzkiego 1769-1792. Zob. Urzdnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 2, z. 2, s. 307.
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Czachulec Nowy, [w:] Materiay…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl
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W XVIII-wiecznym Guchowie wacicielami maj tku byli Gaczyscy. Jeden z nich Tomasz w 1753 wybudowa koció. W tamtym czasie istnia w Guchowie dwór obronny,
który, co prawda, znany jest z opisu z 1786 roku360, gdy nie by ju w najlepszym stanie, ale
niew tpliwie wiadczy o znaczeniu ich wacicieli, cho ju wtedy, gdy powsta, nie peni
funkcji rezydencji361.
Gozdów pojawia si w dokumentach w XVII wieku za spraw Anny Wilczkowskiej,
która na wsiach Lipicze, Gozdów i Wroniawy dokonuje zabezpieczenia kwoty na zastaw,
w zamian za odst pienia od aresztowania Heleny Kaniewskiej, ony Jana Iwanowskiego362.
W roku 1776 Antoni Kawiecki i inni posiadacze Tokar, Gozdowa i Polic zawarli ukad
z Mateuszem Kawieckim – komornikiem363.
W poowie XVII wieku wacicielem Kawczyna by syn wspominanego wczeniej
Samuela M czyskiego, Wadysaw364. Mia on kolejno dwie ony. Pierwsz bya Konstancja
z domu ubiesk , po której zrzek si doywocia, a drug bya Jadwiga. T wanie drug
zabezpieczy w roku 1668 zapisem na sum 30 tys. zotych na poowie dóbr Kawczyn,
Dzierzbotki i Ciemie. Z ony tej urodziy mu si dwie córki Marianna i Konstancja, obu te
ojciec zapisa w 1690 roku po 15 tys. zotych. Sam zmar w roku 1693, a wdowa po nim
Jadwiga scedowaa w 1714 zapisane jej przez ma 30 tys. zotych na zicia, a ma
Marianny, burgrabiego Chryzostoma Siemi tkowskiego365. Po jej mierci cao majtnoci
kawczyskich, a wic dobra Kawczyn, Ciemie i Dzierzbotki, zostay przekazane synowi
Chryzostoma - Karolowi Siemi tkowskiemu. W roku 1784 na poowie posiadoci Karol wraz
z on Julent z Golimowskich, dokona zapisu w wysokoci 30 tys. zotych swoim córkom:
Wiktorii, Barbarze i Rozalii366.
Trzeba jednak przyzna , e Siemi tkowscy byli wacicielami tylko czci dóbr
kawczyskich, gdy dziedzicem Kawczyna i Dzierzbotek w poowie XVIII wieku by
równie Józef Bartochowski. To jego on Kunegund z Grabowskich w roku 1769 spaci,
zapewne jej krewny ks. Stanisaw Kossowski, kanonik kaliski367. Kolejnymi wacicielami
maj tku byli: Domascy, Kouchowscy i Suchorscy368.
Kowale Paskie okoo 1750 roku zyskuj modrzewiowy dwór369, siedzib swoich
wacicieli370. Budowl t wzniesiono w konstrukcji zrbowej, o naroach  czonych na
jaskóczy ogon. Zaoony by na planie wyduonego prostok ta, a umieszczony wzdu
traktu do Dobrej. Posiada wysoki parter, o dugiej dziewicioosiowej elewacji na kierunku
360
Budowla, pooona na kopcu o rednicy okoo 40 metrów i otoczona podwójn fos . Nie bya wtedy ju
zamieszkaa. Za dworem, w ogrodzie znajdowaa si piwnica wymurowana czciowo z cegy, czciowo
z kamienia. Za ni by zbudowany dwór, do którego przechodzio si przez mostek, wtedy by w zym stanie.
Wchodzio si do niego przez drzwi na zawiasach, bez zamknicia, nastpnie wchodzio si do izby, w której
znajdoway si trzy zniszczone okna. By w niej komin i piec ze starych kafli. Potem dwie izby, które miay
zgni podog i sufit. Nastpnie bya komora, która miaa drzwi na zawiasach, ale bez zamknicia. Dalej
wejcie na gór. W rodku dworu znajdowaa si kuchnia, do której wchodzio si przez drzwi na zawiasach,
równie bez zamknicia. Zob. M. G ó r z y  s k i, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. 2, cz. 1, Turek
2009, s. 305.
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poudnie pónoc, i wszej, pierwotnie trójosiowej, na szczytach. Budowla miaa dwa pitra,
kryte wysokimi dachami z gontu. Na pierwszym znajdowaa si kondygnacja mieszkaniowa,
wpisana w poacie dachowe czterema wystawkami umiejscowionymi po obu stronach osi
poprzecznej i wzdu caego gmachu. Nad duszymi elewacjami wystawki byy mocno
zaakcentowane i szersze o jedn o od wystawek przy cianach szczytowych. Nad drug
kondygnacj znajdowa si czterospadowy dach z ceglanymi kominkami. Poacie dachowe
nad opisanymi tu wystawkami krzyoway si dokadnie na rodku caej bryy, dlatego
nadaway caej budowli specyficznej malowniczoci. Elewacj wykonali nieznani nam
budowniczowie i zaopatrzyli w dekoracje zaczerpnite z palety form architektury murowanej
– opaski wokó gsto sprasowanych okien i wydatne, profilowane gzymsy wiecz ce
kondygnacje. Wejcia rozmieszczone zostay osiowo – ujte parami niewielkich okienek –
i poprzedzone stopniami371.
Zapewne dookoa tego dworu zaczto tworzy otoczenie parkowo-ogrodowe. Znany
opis otoczenia dworu pochodzi z drugiej poowy XIX wieku, cho zapewne ju wczeniej si
ksztatowa na podobnej zasadzie. Na teren maj tku prowadziy dwie bramy, pierwsza do
czci mieszkalnej, a druga - gospodarczej. Za dworem znajdowa si waciwy ogród, który
peen by egzotycznych rolin ozdobnych, a wród nich rosy juki i agawy, a take krzewy
oraz byy alejki wiod ce miedzy ywopotami. Od dworu topolowa aleja prowadzia na
pónoc, w stron stawu, poród  k i mostku na rzece Struga Mikulicka, pyn cej równolegle
do zaoenia paacowego. Na wschód od dworu znajdowa si sad, na zachód - oddzielone
alej kasztanow - zabudowania gospodarcze372.
Wacaw z Sienna Sulmowski w roku 1628 przekaza wie Milejów swojemu synowi,
Teodozjuszowi373. Ten jednak w roku 1679 sprzeda j za 25,5 tys. dukatów Samuelowi
Mycielskiemu, wojewodzie sieradzkiemu374. Tego samego roku maj tek przeszed w rce
Anny z Otoka Zaleskiej, jako dziedzictwo po zmarym jej mu, ukaszu Mycielskim375.
Z dóbr tych zapisaa 2 tys. zotych, które przeznaczya na cele kocielne dla proboszcza
w Grzymiszewie376. ukasz Mycielski mia brata Samuela, zakonnika w Zakonie witego
Ducha. Jemu równie pani Anna zapisaa 16 tys. dukatów, które odebra w formie zastawu na
wsi Milejów Jan Kwiatkowski. To on w roku 1681 scedowa te pieni dze na swojego i Anny
Mikoajewskiej syna, Tomasza377.
O Tomaszu posiadamy jeszcze inne wiadomoci. Otó w 1689 roku sprzeda Milejów
za 40 tys. zotych Stanisawowi Mikoajewskiemu, herbu Ogoczyk, sdziemu grodzkiemu,
sieradzkiemu i podstarocie sieradzkiemu. W rok pó niej Stanisaw Mikoajewski wzi 
jeszcze w zastaw od Tomasza Kwiatkowskiego i jego brata Szymona, za 12 tys. zotych,
Tokary i Gozdów. Wic ju Milejów, Tokary i Gozdów „byy w rkach” Stanisawa
Mikoajewskiego. Niestety, kolejna wiadomo bya tragiczna, bo w 1690 roku Tomasz
Kwiatkowski zamordowa Stanisawa Mikoajewskiego, a przyczyn zabójstwa byy
najprawdopodobniej pieni dze. ona Tomasza Kwiatkowskiego, Katarzyna, bya bratanic
Stanisawa Mikoajewskiego, a zwaywszy, e ten umar bezpotomnie to ona odziedziczya
znaczn cz maj tku. Morderc ujto, wszczto przeciw niemu proces i w roku 1703,
dekretem Trybunau Piotrkowskiego, Tomasz Kwiatkowski, zosta skazany na mier .
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Zgodnie z przewidywaniami, Katarzyna odziedziczya po zamordowanym cz maj tku,
który sprzedaa w roku 1700, ale nie byo wród niego Milejowa i Tokar378.
Kolejna wiadomo dotycz ca Milejowa pochodzi z roku 1705, kiedy to nastpny
dziedzic tych woci - Fabian Sokoowski, podstoli ciechanowski i Andrzej Modlibowski379
podpisali kontrakt zastawny wsi Milejów. Zapewne by to pocz tek przejmowania
przynajmniej czci tych dóbr przez rodzin Modlibowskich, gdy w roku 1751 maestwo
Franciszek i Marianna Modlibowscy kwot 4,5 tys. dukatów zobowi za na Milejowie
scedowali na Franciszka Kiliskiego - sdziego tczewskiego380. W tym samym roku Piotr
Niwiski381, wspódziedzic dóbr Milejów, sprzeda je za 50 tys. dukatów Mateuszowi
Kawieckiemu, komornikowi sieradzkiemu382.
Natomiast w roku 1775 ks. Tomasz Czyewski, kanonik sieradzki i kaliski, a take
proboszcz w Ko minku, ponadto prowizor bursy Czyewskich w Kaliszu, dokona
zabezpieczenia finansowego tej bursy na dobrach Milejów, Tokary, Charupia, Laski
i Korytków383.
W 1787 roku wacicielem Milejowa by ju Antoni Kawecki, który sprzeda dobra
Piotrowi Konopnickiemu za 84,9 tys. dukatów384. Za ycia tego ostatniego Konopniccy
zyskali pozycj jednego z przoduj cych rodów Ziemi Sieradzkiej. Piotr Konopnicki swoje
dochody czerpa nie tylko ze wspomnianego maj tku, ale by równie dzierawc miasta
Dobra, a maj tek jego obliczano na pó miliona dukatów385.
Jego syn - Maciej Konopnicki by czoowym dziaaczem obozu reform, a w 1791 roku
czonkiem Komisji Cywilno-Wojskowej Województwa Kaliskiego, organu powoanego przez
Konstytucj 3Maja do zarz du województwami. Wybrany te zosta na sdziego ziemskiego
województwa kaliskiego386. W roku 1792 Maciej otrzyma od króla Stanisawa Augusta
Order witego Stanisawa. W powstaniu kociuszkowskim walczy w randze pukownika
i by zastpc pukownika Jana Sieroszewskiego stoj cego na czele powstania
w województwie kaliskim. Zgin  w dniu 20.08.1794 w bitwie pod Stawiszynem. Wadze
pruskie, mszcz c si za udzia Macieja w powstaniu, skonfiskoway jego dobra, w tym
Milejów. Dobra odzyska dopiero Ignacy Konopnicki, brat Macieja. By on onierzem
Legionów Polskich. W randze porucznika walczy przeciw Prusakom i Rosjanom w armii
Napoleona, peni funkcj dowódcy szwadronu w 3 puku uanów Ksistwa
Warszawskiego387.
Skaryn - w pocz tkach XVII wieku, a konkretnie w roku 1602, pojawia si
informacja o Piotrze Skaryskim388, który otrzymuje kilka zapisów jako posag dla ony,
Anny Makowskiej. Skada si na niego zapis 200 dukatów od matki Doroty389, wdowy po
Macieju Makowskim. Kolejne sumy dooyli bracia Anny: Stanisaw, Andrzej, Piotr, Jan
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i Maciej, co dao kwot 500 dukatów. W zamian m , Piotr Skaryski, zapisa 700 dukatów
swej onie Annie390.
W roku 1610 Magorzata Skaryska391 w imieniu swoim i siostry Anny sprzeday
Jakubowi Przyraskiemu swoje czci spadku po ojcu i matce w Skarynku. Dobra te nie byy
wielkie, gdy ze sprzeday uzyskay jedynie 235 dukatów.
Kolejna przedstawicielka rodu Skaryskich, Jadwiga392, w roku 1643 sprzedaa za
6 tys. dukatów odziedziczon po ojcu, stryjach i bezpotomnie zmarej siostrze Dorocie, ca
wie Skarynek. Nabywc tej wsi zosta Piotr Zaj czek, syn Wacawa Zaj czka, sdziego
kaliskiego, a jednoczenie potomek kasztelana sieradzkiego, równie Piotra, którego
nagrobek znajduje si w kociele podominikaskim w Sieradzu393.
Pod koniec XVII wieku pojawi si dokument, który informowa o zmianie waciciela
Skaryna. Otó Marcin Wierusz Kowalski zapaci Krzysztofowi, z Pilczy, Koryciskiemu
2 tys. dukatów394, które nalene byy jego zmarej siostrze Mariannie za rezygnacj z praw do
wsi Skaryn. Marcin by postaci znan , gdy w roku 1622 ufundowa klasztor oo.
Reformatów w Kaliszu. Fundacj t zatwierdzi król Zygmunt III Waza. By te fundatorem
kocioa w Wieluniu. Wacicielem Skaryna zosta pod koniec swojego ycia395.
Jego nastpc by syn Jakub, który po mierci ojca, w roku 1714, odda bratu
Maksymilianowi nalen cz spadku. Jednak Maksymilian umiera modo, a spadek po nim
odziedziczya ona Teresa Bojanowska.
Kolejn dziedziczk maj tku Skarzyn bya córka Jakuba396. Jej mem by Baltazar
Korzeniecki. Ze spadku spacia w 1763 roku take Teres Bojanowsk , wdow po
Maksymilianie Wieruszu-Kowalskim dziedzicu Skarzyna oraz jego dzieci397.
W roku 1763 dziedzicem Skarzyna oraz Maych i Duych Siewieruszek by Maciej
Zabocki, piastuj cy urz d wojskiego sieradzkiego. Dobra te zastawi za sum 22 tys. z
Walentemu eromskiemu, wacicielowi Kwaskowa. Ten zobowi za si na poowie dóbr
zapisa na poczet posagu - dla swojej ony Brygidy Zabockiej398 - 6 tys. dukatów. Wiadomo
te, e Maciej z Zabocia Zabocki399 zmar w 1792 roku400.
Ostatnim wacicielem Tokar, o którym wspomniano w XVI wieku, by Jan
Sulimowski. Wdowa po nim, Katarzyna z Kadziskich, w roku 1618 daa w zastaw wsie
Tokary i Gozdów Teofili Brzechwowej, z domu Kwiatkowskiej, i jej synom - Marcinowi
i Andrzejowi. Zyskane pieni dze posuyy do spacenia jednego ze spadkobierców Jana,
a mianowicie Romana Sulimowskiego. Natomiast Stanisaw Tokarski401 sprzeda bratu
Janowi w roku 1619 swoj cz Tokar i Gozdowa za sum 1600 dukatów402.
W roku 1623 jako waciciel Tokar i Gozdowa wystpuje Roman Sulimowski
z Sienna. W tym to wanie roku zawar kontrakt przedlubny z Piotrem Radzewskim ojcem
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Zofii z Bnina Radzewskiej. Na jego mocy przyszy m  na czci posiadoci zapisa
w posagu kandydatce na on 6,5 tys. dukatów403.
Wczeniej wspomniany, Jan Tokarski, waciciel czci Tokar i Gozdowa, w roku
1626 kupione przed siedmiu laty udziay w tyche dobrach sprzeda za 1600 z, bratu swemu
Stanisawowi404.
W roku 1647 z po czenia dóbr utworzono ordynacj Czyewskich, herbu Dryja.
W jej skad weszy Tokary, Milejów i Charupia405.
Roman Sulimowski406 figuruje jako dziedzic Tokar w roku 1661. Po jego mierci syn
Piotr sprzeda Tokary, Gozdowo i Police za 20 tys. dukatów Janowi Kwiatkowskiemu, za po
jego mierci odziedziczyli dobra synowie - Tomasz i Szymon407.
W roku 1690 zastawili oni maj tek za sum 12 tys. dukatów Stanisawowi
z Drzewców Mikoajewskiemu – sdziemu grodzkiemu sieradzkiemu. Po roku, jak wczeniej
pisaem w informacjach dotycz cych Milejowa, zamordowa go Tomasz Kwiatkowski, m 
jego siostrzenicy - Katarzyny z Mikoajewskich, spadkobierczyni zmarego. Obaj bracia
Kwiatkowscy zapisali Hieronimowi Domachalskiemu kwot 6 tys. z na wsiach Tokary
i Gozdowo. Nastpnie 1 tys. z z tej kwoty Hieronim zapisa swojej córce, Zofii, w roku
1693408. W 1695 roku Tomasz spaci swojego brata Szymona i sta si samodzielnym
wacicielem tych dóbr. Niezalenie od tego rozpocz  si w roku 1698 proces zabójcy409,
który zakoczy si w roku 1703 wyrokiem Trybunau Piotrkowskiego, skazuj cym morderc
na mier . Nie czekaj c na wyrok, ona Tomasza sprzedaa w roku 1700 Tokary Fabianowi
Sokoowskiemu – podstolemu ciechanowskiemu410.
On w rok pó niej wydzierawi Tokary, Gozdowo i Police Stanisawowi Nekandzie
Trepce i jego onie Annie, z Modlibowskich. Kontrakt podpisano na trzy lata i opiewa na
19 tys. dukatów411. W 1711 roku wacicielem maj tku by nadal Fabian Sokoowski,
natomiast posesorem, czyli dzierawc , Jan Pacanowski412.
W roku 1729 jako dziedzic tokarskiego maj tku wystpuje Micha Niwiski, który
w tym samym roku wydzierawi maj tek Teresie Trzebiskiej, wdowie po Marcinie
Otockim. Za trzyletni dzieraw zapaci 4,2 tys. zotych. Kaliska Ksiga Grodzka
informuje, e w roku 1742 zastpc posesora, czyli poddzierawc , Tokar by Józef
Stanisawski413.
W XVIII wieku sta jeszcze w Tokarach dwór na kopcu, którego istnienie
potwierdzaj inwentarze z lat 1741414, gdy wacicielem maj tku by Micha Niwiski
i z 1761415, gdy dzierawc by Jakub Koakowski416.
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Ks. Tomasz Czyewski417, dziaaj cy w imieniu ordynacji Czyewskich, w roku 1775
zapisa na utrzymanie dla alumnów, z rodziny Czyewskich herbu Dryja, dochody z dóbr
Tokary, Milejów, Charupia i Laski418.
Przy okazji lubu Agnieszki Niwskiej z Antonim Kaweckim zawarto umow
posagow w roku 1776. Wymienia ona wszystkich, którzy maj swoje udziay w maj tku
tokarskim. Byli to: Agnieszka Niwska, Romuald Ruszkowski, Karol z Mirowa i Myszkowca
Myszkowski i Justa Niwska419.
Natomiast w roku 1787 swoje dziedzictwo na Tokarach, Gozdowie i nie
zamieszkaych wówczas Policach, Romuald Ruszkowski zapisa Stanisawowi
Myszkowskiemu420. Ten by potwierdzony jako dzierawca Tokar w roku 1790421.
Tak przedstawia si stan omawianego terenu w czasach Rzeczypospolitej. Niestety,
pojawiy si trudne lata dla Polski i w rezultacie II rozbioru, zosta zajty przez Prusy i utraci
swoj suwerenno .

2. Od utraty niepodlegoci w roku 1793 do koca II wojny wiatowej
Poza zasadnicz zmian , która bya spowodowana rozbiorami, ycie codzienne nie
ulego istotnym przeobraeniom, poniewa wpywy zaborców zwi zane byy przede
wszystkim ze sprawami administracyjnymi i ci ganiem podatków na rzecz Prus. ycie
natomiast w wiejskich dworach, a tym bardziej zagrodach chopskich toczyo si utartym
tokiem prac w gospodarstwie.
Dopiero wojny napoleoskie i przetaczaj ce si kolumny onierzy, rabuj cych
i niszcz cych ludzkie osiedla i wioski wprowadziy zamieszanie. Wielkie nadzieje Polaków
na wolne pastwo spezy na niczym, a ofiara krwi zoona w subie francuskiej bya
ogromna. Zakoczeniem etapu wojen napoleoskich by Kongres w Wiedniu, na którym
ogoszono utworzenie Królestwa Polskiego, po czonego uni personaln z Rosj . Opisywany
teren sta si tzw. Kongresówk 422.
Warto równie zauway , e w XIX wieku rozwija si przemys wókienniczy
w Sieradzu, Kaliszu i Turku, co zapewne spowodowao, i mieszkacy tego obszaru mogli
wdrowa do miast w poszukiwaniu pracy423. Zwaszcza, e po wojnach napoleoskich
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pojawi si powany kryzys424 zwi zany ze zniszczeniami wojennymi i niszczycielsk
dziaalnoci przemieszczaj cych si wojsk.
Omawiany okres zwi zany by równie ze zrywami narodowymi: pierwszym –
powstaniem listopadowym - na przeomie lat 1830-1831425 i drugim – powstaniem
styczniowym –w latach 1863-1864426.
A w roku 1864 car, chc c odci gn chopów od powstania styczniowego i skierowa
ich przeciw szlachcie427 walcz cej w powstaniu, wprowadza uwaszczenie428 na terenie
Królestwa Polskiego. Kolejnym krokiem wadz zaborczych byo wiksze podporz dkowanie
terenów podbitych przez reorganizacj administracji pastwowej, która wprowadzia nowe
powiaty i gminy. Powsta wówczas powiat w Turku i gminy429 w Skarynie, Tokarach,
Kowalach Paskich.
Skaryn jako gmina naley do s du gminnego okrgu V w Cisewie. W roku 1867
gmina posiadaa obszar 5575 mórg i 2157 mieszkaców430. Przestaa istnie w czasie reformy
terytorialnej powiatu tureckiego w 1938 roku431.
W Tokarach gmina podlegaa s dowi gminnemu IV okrgu maj cego siedzib na
miejscu. Miaa te szko pocz tkow . Jej obszar wynosi 8243 mórg. Mieszkao tu
katolików 3263, 37 protestantów i 9 wyznawców judaizmu. W skad gminy wchodzio
6 dawniejszych wsi, 10 kolonii wieego pochodzenia, 8 folwarków i 19 osad karczemnych
i mynarskich432. Gmin Tokary zlikwidowano w ramach reformy powiatu tureckiego w 1938
roku433.
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Wyjcie z kryzysu wi zano z dwoma sprawami: kapitalizacj folwarków i oczynszowaniem chopów.
Kapitalizacja folwarków polegaa na tworzeniu tzw. folwarków parobczaskich. Najczciej proces ten
przebiega w taki sposób, e chopów rugowano z uytkowanej ziemi w celu jej komasacji, a nastpnie
zatrudniano ich, ju w mniejszej iloci, jako pracowników folwarku. W wikszych obszarowo gospodarstwach
stosowano jednolite metody gospodarowania dla caego gospodarstwa, czyli podozmian, upraw rolin
okopowych, rozwój hodowli, zastosowanie elaznego puga typu angielskiego oraz pierwszych kosiarek i
mockarni. Ujemnym skutkiem tych dziaa byo tworzenie si grupy bezrolnych, którzy nie mieli rodków
utrzymania. Zob. Tame, s. 178.
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Powstanie wybucho 29.11.1830 i trwao do roku 1831, kiedy to upady ostatnie bastiony obrony Modlin 9.10. i Zamo – 21.10.Zob. J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 174 i
178.
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Wybuch powstania 22.01.1863 i zakoczyo si po aresztowaniu Romualda Traugutta w 1864. Zob. Tame, s.
198 i 200.
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Zwaszcza, e po decyzji wadz carskich o wprowadzeniu w roku 1836 Heroldii Królestwa Polskiego, która
wprowadzia ksigi szlachectwa, ilo tych, którzy mogli potwierdzi swoje szlacheckie pochodzenie,
zdecydowanie zmalaa. Nawet procesy zwi zane z kupowaniem szlachectwa nie podniosy znacznie stanu
liczbowego szlachty. Zob. Spis szlachty Królestwa Polskiego, Warszawa 1851.
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Na podstawie ukazu cara Aleksandra II z 2.03.1864 chopi otrzymywali na wasno ziemi, na której
dotychczas gospodarzyli. Uwaszczenie objo take cz suby dworskiej i bezrolnych mieszkaców wsi,
którzy dotychczas uprawiali kawaek ziemi. Pozostaym bezrolnym obiecano przydzieli ziemie z pustek z dóbr
rz dowych i zabranych Kocioowi. Reforma obja 695 tys. gospodarstw, o  cznym obszarze 4,9 mln ha.
Reforma nie rozwi zaa sprawy serwitutów, czyli uprawnie chopów do korzystania z dworskich pastwisk i
uytków lenych, które najczciej oparte byy na umowach ustnych. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia
gospodarcza, s. 181. Co prawda, uwaszczenie zwolnio chopów od powinnoci na rzecz dziedziców, ale
zobowi zao ich do pacenia wyszego podatku gruntowego. Po dwóch latach zmuszono ich do pacenia
wyszego czynszu oraz odrabianie powinnoci szarwarkowych. Zob. Dzieje Turku, praca zbiorowa pod redakcj
E. M a k o w s k i e g o, C. u c z a k a, Pozna 2002, s. 102.
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Nowy podzia zosta wprowadzony z dniem 1.01.1867 roku. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek
1999, s.17.
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Skarzyn, [w:] SGKP, t.10, Warszawa 1889, s. 657.
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A. T y c z y n o, Skaryn, [w:] Materiay…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl
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Tokary,[w:] SGKP, t. 12, Warszawa 1892, s. 359n.
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A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materiay…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl
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Gmina w Kowalach Paskich naleaa równie do s du gminnego okrgu IV
w Tokarach, a w roku 1867 obejmowaa obszar 12791 mórg. Zamieszkiwao na jej terenie
4038 osób434.
Innym elementem represji po powstaniach bya konfiskata 1660 maj tków
ziemskich435 osobom zaangaowanym w walk, z których 500 rozdano rosyjskim
dygnitarzom. Skonfiskowano te dobra kocielne. Na wszystkie maj tki w Królestwie
naoono kontrybucj w wysokoci 20 mln rubli. Rozpocza si te akcja rusyfikacyjna436.
W drugiej poowie XIX wieku pojawiy si korzystne zmiany w zakresie agrokultury,
które spowodoway wzrost wydajnoci produkcji rolnej. Przeoyo si to na wzrost
zamonoci zarówno wacicieli ziemskich jak i samych chopów437. W przypadku wacicieli
maj tków wyraao si to w powstawaniu nowych lub przebudowie starych rezydencji.
Po 1866 roku zaczy si w Wielkopolsce pojawia Kóka Rolnicze, które jednak na
terenie zaboru rosyjskiego rozwiny si dopiero po roku 1905. Wczeniej dziaay na terenie
zaboru chopskie Spóki Rolniczo-Hodowlane, które w pewnym stopniu prowadziy
dziaalno zblion do Kóek Rolniczych438. Rozwin  si równie Ruch Spódzielczy, na
terenie Królestwa rozwina si zwaszcza spódzielczo mleczarska439.
Od lat 80-tych rozpoczyna si na wsi sezonowa migracja zarobkowa, która obejmuje
równie i tereny powiatu tureckiego440. Jej przyczyn bya znaczna ilo maych gospodarstw,
które nie daway utrzymania coraz wikszej ilo ludzi. Na wsi zajmowano si te prac
chaupnicz , zwaszcza tkactwem, którym na terenie powiatu zajmowao si okoo 1000 osób.
Innym miejscem przemysu wiejskiego bya praca w cukrowni w Cielcach, a take w mynach
i gorzelniach 441.
Z tego czasu (XIX wiek) s informacje z dwóch zasadniczych okresów, czyli lat
20-tych i 80-tych. S one caociowe, pozwol wic na przejrzyste ukazanie terenu.
Kolejny czas wielkich zniszcze i dewastacji wsi przypada na czas I wojny
wiatowej442, gdy armia rosyjska i niemiecka stosoway taktyk spalonej ziemi443.
Niew tpliwie wanym w dziejach narodu polskiego by dzie 11.11.1918 roku,
w którym to Rada Regencyjna przekazaa Józefowi Pisudskiemu wadz nad wojskiem444,
cho zapewne dla mieszkaców opisywanego terenu by to dzie, jak kady inny. Dopiero
pó niej uwiadomiono sobie znaczenie odzyskania niepodlegoci.
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Kowale Paskie, [w] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505.
Informacja dotyczy caego kraju.
436
M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 215.
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Ogólnie uwaszczenie wpyno na popraw pooenia gospodarstw wociaskich. Wród chopów nast pia
dua polaryzacja, jedni bogacili si, inni coraz bardziej biednieli. Uwaszczenie spowodowao zmian w
poziomie konsumpcji, budownictwie wiejskim i wyposaeniu mieszka. Zob. Tame, s. 227.
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Kóka Rolnicze przyczyniy si do postpu w zakresie mechanizacji rolnictwa, szerzyy wiedz na temat
stosowania nawozów i melioracji. Kóka Rolnicze obejmoway swym zasigiem 1-2 wsie, rzadko ca gmin.
Zob. Tame, s. 233.
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Spódzielnie wystpuj niekiedy pod nazwa Kóek Rolniczych, prowadziy sklepy wiejskie, rozprowadzay
narzdzia rolnicze, nawozy sztuczne, wgiel, naft itp. Zob. Tame, s. 265.
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Legalna migracja, wedug wydanych dokumentów, przedstawiaa si nastpuj co: 1897-50 osób, 1898 – 322,
1899 – 753, 1900 – 1389, a w 1912 – 10851 osób. Zob. Dzieje Turku, pr. zb. pod red. E. M a k o w s k i e g o,
C. u c z a k a, Pozna 2002, s. 99.
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Struktura gruntów nale cych do chopów i mieszczan-rolników w roku 1880 na terenie powiatu tureckiego
przedstawiaa si nastpuj co: do 3 mórg (do 1,67ha) – byo 3360 gospodarstw; 3-6mórg(do 3,35) - 3836; 6-15
mórg (do 8,38ha) – 1012; 15-30morg (do 16,8ha) – 1228; powyej 30mórg (ponad 16,8ha) – 212 gospodarstw.
Natomiast w 1891 byo na wsi 14132 osób bezrolnych. Zob. Dzieje Turku, s. 103.
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Za wybuch I wojny przyjmuje si dzie 28.07. 1914, kiedy to Austro-Wgry wypowiedziay wojn Serbii.
Zob. J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 215.
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W Królestwie w czasie wojny zarekwirowano 700tys. koni, 1170 tys. byda rogatego, 200tys. nierogacizny
i 272 tys. owiec. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza, s. 285.
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J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 220.
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Jednym z kluczowych problemów odrodzonego pastwa by 57% analfabetyzm na
terenach Królestwa Polskiego. W zwi zku z tym Naczelnik Pastwa wydal dekret nakazuj cy
obowi zek szkolny dla dzieci w wieku 7-14 lat445.
Wan dla ycia na wsi bya uchwaa rolna z 10.07.1919 roku, która wprowadzaa
zasad przymusowego wykupu ziemi powyej okrelonego areau. Reguy parcelacji ustalono
w lipcu 1920 roku. Wprowadzono róne granice parcelacji. Dla omawianego terenu by to
obszar 180 ha, powyej którego maj tek podlega parcelacji. Za wywaszczone maj tki
przysugiwao odszkodowanie w wysokoci poowy ceny rynkowej. Warto równie zwróci
uwag, e 80% sprzedanej ziemi przeznaczono dla bezrolnych i maorolnych446. Trzeba
jednak przyzna , e wyej wspomniane uchway nie zostay w peni zrealizowane,
a parcelacja obja zazwyczaj maj tki pastwowe. Dopiero na mocy tzw. paktu
lanckoroskiego, z roku 1923, reforma zostaa zrealizowana. Ostatecznie ustawa z 28.12.1925
roku wydala odpowiednie zarz dzenia. Na pierwszy plan wysunito parcelacj realizowan
bezporednio przez zainteresowanych wacicieli maj tków447. Na skutek tych dziaa
zmienia si struktura gospodarstw chopskich448.
Pod koniec lat 20-tych najwiksz popularnoci na wsiach powiatu tureckiego cieszy
si mody lekarz - Ignacy Mularek.
Stronnictwo Ludowe byo silne zwaszcza na poudniu powiatu, gdzie w latach 19371938 przeprowadzono kilka akcji strajkowych, a ich koordynatorem by Stefan Lesiecki449.
Widz c sabo rz dów demokratycznych w Polsce, Józef Pisudski podejmuje decyzj
o przejciu wadzy na drodze zamachu stanu450.
Mimo zwikszania si liczby mieszkaców wsi, którzy posiadali wasne
gospodarstwa, na przeomie lat 20- i 30-tych pojawi si kryzys gospodarczy na wsi.
Najbardziej zauwaalnym zjawiskiem by znaczny spadek cen na produkty rolne, w rezultacie
czego spady dochody, co przy duym zadueniu wynikaj cym ze spat rodzinnych i wykupu
ziemi, stanowio powany problem451.
Jednym ze sposobów przeciwdziaania kryzysowi na wsi, wedug ówczesnego
ministra rolnictwa J. Poniatowskiego, byo tworzenie racjonalnych gospodarstw chopskich.
Wzorcem dla tej propozycji bya, niedaleka od interesuj cego nas terenu, wie Lisków, której
blisko zapewne pozytywnie na niego wpywaa.
Ostatecznie sytuacja na wsi zacza si poprawia w drugiej poowie 1935 roku452. Po
tym czasie coraz bardziej rozwijaa si te spódzielczo handlowa, w której najwiksze
znaczenie mia Zwi zek Spódzielni Spoywców RP „Spoem”. Ponadto, istniay sklepy
445
W roku szkolnym 1921/21 obowi zek szkolny realizowao 66 % dzieci, a w roku 1928/29 - 96,4%. W latach
30-tych przeprowadzono reform szkoln . Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski, s. 306 .
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M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, Wocawek 2000, s. 313 .
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W jej rezultacie w latach 1922-38 rozparcelowano  cznie 2650tys.ha. Sami waciciele sprzedali 58,5%
parcelowanego obszaru, pozbywaj c si przy okazji gruntów gorszej jakoci. Reszta gruntów pochodzio
z maj tków pastwowych. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, s. 313 .
448
W roku 1921 gospodarstwa do 2 ha stanowiy 29,3%; miedzy 2-5 ha – 32,9%; midzy 5-10 ha – 24,9%;
pomidzy 10-20 ha – 10,4%; 20-50 ha – 2,5%. W dziesi lat pó niej struktura przedstawiaa si w nastpuj cy
sposób: gospodarstwa do 2 ha stanowiy 30,3%; miedzy 2-5 ha - 33,6%:pomiedzy 5-10 ha 24,2%; 10-20 ha –
9,7%; 20-50 ha - 2,2%. Natomiast w roku 1938 by nastpuj cy stan: do 2 ha -30,7%; 2-5 ha – 33,8%; 5-10 ha 23,9%; 10-20 ha - 9,5%; 20-50 ha - 2,1%. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza, s. 344 .
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A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 22.
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Przewrót majowy odby si w dniach 12-14.05.1926. Zob. . K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z,
Tablice historyczne, s. 226.
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M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza, s. 324.
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W Liskowie znajdowaa si szkoa rolnicza, seminarium nauczycielskie, orodek zdrowia, sierociniec,
spódzielnia mleczarska, kasa Stefczyka, dom ludowy oraz spódzielnia zaopatrzenia i zbytu. Inwestycje
w Liskowie finansowao pastwo, samorz d oraz Polonia. Twórc tej wzorcowej osady by ks. Wacaw
Bliziski, ówczesny senator Rzeczypospolitej. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski, s. 347
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spódzielni rolniczo-handlowych i rolniczo-spoywczych, powi zane ze zwi zkami
spódzielni. Ruch spódzielczy odegra te powan rol w dziedzinie kredytów. Czoow
pozycj zajmowaa Centralna Kasa Spóek Rolniczych, skupiaj ca tzw. Kasy Stefczyka.
Dziaay te Banki Ludowe i Powszechne Spódzielnie Kredytowe453.
Ksi dz Roman Kmiecik, bd c proboszczem w Dobrej w latach 20-tych, wyda
kalendarz dla swoich parafian, umieci w nim równie kilka informacji na temat gminy
w Kowalach Paskich. Urz d gminny mieci si w domu gminnym w Kowalach Paskich.
Kancelaria bya czynna od godziny 8.30 do godziny 15.30. Skad osobowy urzdu
przedstawia si w nastpuj cy sposób: wójtem by Józef Rodziski, sekretarzem gminy Jan
Krzesowski, jego pomocnikami byli Stanisaw Wojcieszowski i Konstanty Wiliski. W skad
Rady Gminy Kowale Paskie wchodzili: Józef Jaworski, Walenty Wypior, Józef Biaek,
Franciszek Nowak, Jozef Górski, Józef Barski, Walenty Kurzawa, Stanisaw Kolenda,
Wacaw Czerniak, Piotr Rogalski, Micha Herman, Wojciech Koata.
Struktura gospodarstw na terenie gminy w tym czasie przedstawiaa si nastpuj co:
gospodarstwa do 5 ha – 741, od 5 do 15 ha – 463, od 15 do 60 ha – 50, od 60 do 150 ha – 1,
od 150 do 500 ha – 2 i od 500 do 2000 ha -1.
Byy tam równie zakady przemysowe, takie jak: gorzelnia i rektyfikacja w Dugiej
Wsi Wartskiej, dwa myny wodne, 9 wiatraków i cegielnia w Nowym Orzepowie.
Budet gminy na rok 1928/29 wynosi 29745 z 81gr, z czego wydawano: na
administracj gminn - 47,04%, szkolnictwo – 21,85%, opiek spoeczn – 21,85%,
komunikacj – 5,05%, bezpieczestwo publiczne – 0,84% i inne wydatki 3,37%.
W gminie dziaaa Kasa Poyczkowo-Oszczdnociowa, która miecia si
w Kowalach Paskich. Kapita zakadowy kasy wynosi 3 tys. z. Wydaa ona 187 poyczek,
na sum 21820 z, natomiast wkady wynosiy 7433 z 44gr. Miaa jedn poyczk
w Pastwowym Banku Rolnym w kwocie 10 tys. z.
W roku 1937 w gminie Kowale Paskie mieszkao 10987osób, na obszarze 13452 ha,
w tym 97% stanowili Polacy454.
Odbudowa pastwa polskiego zostaje brutalnie przerwana w dniu 1.09.1939 roku
przez wybuch II wojny wiatowej455.
Od wrzenia 1939 rozpocz  si okres represji, którymi okupant niemiecki próbowa
zastraszy ludno podbit 456, a w dalszej konsekwencji prowadzi do jego eksterminacji.
Rozpocza si te akcja germanizacyjna, w ramach której przymuszano do wpisywania si na
volkslist, konfiskowano gospodarstwa457, wysiedlano ludno polsk do Generalnej Guberni,
a na jej miejsce sprowadzano Niemców458, gównie z krajów batyckich, Woynia, Besarabii
i innych terenów Europy. Okupant z terenów zajtych na ziemiach polskich chcia urz dzi
zaplecze ywnociowe dla swojej armii walcz cej na wschodzie459. Na wszystkich Polaków
w wieku od 14-70 lat naoono obowi zek pracy, cho faktycznie pracoway zarówno mae
dzieci jak i starcy460.Warto równie zauway , e ostrze przeladowania okupantów
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A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 25.
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K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 232.
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s. 27.
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najbardziej byo skierowane przeciw inteligencji461, gdy sporód tej grupy spoecznej wojny
i czasu bezporednio po niej nie przeyo 95% populacji462. W szczytowym okresie
konspiracji na terenie obwodu tureckiego byo zaprzysionych 1614 onierzy AK, natomiast
w poudniowej jego czci dziaay grupy Batalionów Chopskich463.
Wojska niemieckie uciekay w popochu przed nadci gaj c armi radzieck 464. To
zapowiadao wyzbycie si okupanta hitlerowskiego, ale jak ju wkrótce miao si wielu
przekona , nowa przyja  nieraz bya trudniejsza od dawnej niewoli. Naocznie przekonali si
o tym mieszkacy Kowali Paskich, gdy obserwowali pon cy dwór. Pierwszym
powojennym wójtem w Kowalach by Paruszewski465.
Po przedstawieniu ogólnego ta historycznego przejd teraz do szczegóowego
omówienia poszczególnych miejscowoci. Jako podstaw przyjm pozostaoci dawnych
budowli.
W XIX wieku pod nazw Bdziechów wystpuj zarówno wie, kolonia, jak
i folwark, które nale do gminy w Skarynie. Mieszkacy wioski posiadaj gospodarstwa od
10-20 morgowe, kolonici - 15-20 morgowe, a folwark by wasnoci Sokoowskiego i mia
powierzchni 14 wók466. wiadectwem dawnych lat s materialne lady, a najstarszym
wiatrak ko lak z XIX wieku. Nieco pó niejsza, bo z przeomu XIX i XX wieku, bya zagroda
nr 72, na któr skaday si: drewniany dom, stodoa, uraw i gliniana obora. W pocz tkach
XX wieku powstay: murowany budynek szkoy467, drewniany dom nr 59, murowany dom nr
62, drewniany dom nr 29. Z lat 30-tych XX wieku pochodzi zagroda nr 58. By to drewniany
dom, murowana obora i drewniana stodoa468.
We wsi Bielawki w roku 1879 byo 21 gospodarstw ze 154 morgami ziemi469.
Naleaa ona do maj tku Kawczyn.
W roku 1827 Chocim liczy 23 domostwa i 115 mieszkaców470. W 1836 roku
maj tek kupi Józef Zaborowski, w którego rodzinie pozostawa a do 1904 roku471.
Reorganizacje, zarówno administracyjne, jak i rolne, doprowadziy do sytuacji, e w latach
80–tych XIX wieku Chocim nalea do gminy w Tokarach. Obszar maj tku wynosi 3420
mórg, w tym ziemi ornej byo 1140,  k - 240, lasów - 1200, ogrodów, pastwisk i dróg - 300.
Wie, skadaj ca si z rolników uwaszczonych przez cara, miaa 122 osadników, którzy
posiadali 540 mórg ziemi. Dobra Chocim skaday si z folwarków Chocim, Nowogród,
Olesin lub Wielopole oraz wsi: Kaszew, Ziemicin i Okrglica. Razem - 1000 mieszkaców.
W maj tku znajdowaa si hodowla owiec gatunku Rambouillet-Negretti i stadnina koni. Bya
tu take gorzelnia wyrabiaj ca dziennie 50 korcy zacieru i wiatrak o trzech gankach. Gdy
gospodarstwo obja rodzina Zaborowskich, wprowadzono podozmiany 10-polowe. Na
miejscu znajdowao si take gospodarstwo rybne z 8 stawami472. Prowadzono te
systematyczn gospodark len , dziel c cao lasów na kilka czci: drzewa stare ponad
100-letnie, zagajniki wyhodowane we wasnych szkókach, las dbowy, modrzewiowy,
brzozowy, sosnowy i wierkowy. W lasach znajdowaa si znaczna ilo saren i zajcy. Znane
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s te nazwy poszczególnych czci: Raszewski bór, Okr glica i Lesisko Piaski473. We wsi
Chocim byo 14 wocian, posiadaj cych 8 mórg gruntu, natomiast we wsi Okrglica - 26
osadników, posiadaj cych 91 mórg. Z kolei wie Ziemicin miaa 54 mieszkaców,
uprawiaj cych 160 mórg, a Kaszew osadników 28, posiadaj cych 152 morgi ziemi474.
W pierwszej poowie XIX wieku, na zachód od drogi Turek –Baszki, zlokalizowano
rozlegy 8 ha park krajobrazowy, zaoony jeszcze przez rodzin Czarneckich, cho
ostateczn form przyj , gdy wacicielami maj tku byli ju Zaborowscy475.
Na jego zachodnim skraju znalaza si siedziba dziedziców. Dwór476 ulokowano na
pograniczu czci rezydencjonalnej i gospodarczej,  czy w sobie osie perspektywiczne
i komunikacyjne. Na zachód od niego byo podwórze gospodarcze, do którego wioda droga
od skrzyowania dróg z Tokar, Gozdowa, Lipicz. W tej zachodniej czci wzniesiono
kompleks budynków gospodarczych477, wród których naley wymieni gorzelni, owczarni,
stajni, wozowni i koloni mieszkaln dla pracowników maj tku478.
Zarówno park, dwór, jak i budynki folwarczne otaczay ze wszystkich stron sady.
Gówny dojazd zaplanowano od wschodu, poprzez ponad kilometrow alej bukowojesionow , a dalej przez bram gówn , sad, obok stawów rybnych i teren parku w stron
dworu. W kompozycji parku dominuj c rol odgryway wanie stawy: duy – poudniowy
i mniejszy – pónocny, na którym znajdowaa si sztucznie usypana wyspa. W parku479
posadzono kilkadziesi t gatunków drzew i krzewów, midzy innymi: buki, dby,
kasztanowce, klony, jesiony, wierki, sosny, wierzby, topole, brzozy, graby i cyprysy.
Pozostaoci XIX wiecznego dworu byo, prawdopodobnie, przylegaj ce od zachodu do
nowego dworu skrzydo murowano-drewniane, z którego pó niej urz dzono zaplecze
gospodarcze480.
Na pocz tku XX wieku dobra przej  Henryk Iwaczyk. On to w roku 1910 wystawi
obecnie istniej c rezydencj481. Zostaa ona wzniesiona na planie prostok ta z cegy, na
fundamencie z kamieni polnych i pokryta niskim dachem czterospadowym.
W siedmioosiowej reprezentacyjnej elewacji wschodniej architekt zaakcentowa cz
rodkow trójosiowym ryzelitem, poprzedzonym tarasem ze schodami, na osi znalaz si
balkon pitra wsparty na dwóch ujmuj cych wejcie filarach, a cao zwieczy przy pomocy
trójk tnego naczóka. Elewacja zachodnia jest szecioosiowa, z dodatkowym zejciem do
ogrodu. Elewacje boczne - pónocn i poudniow - potraktowano marginalnie, dopasowuj c
do caoci482.
Po wybudowaniu dworu Henryk Iwaczyk gospodarzy tu do wybuchu II wojny
wiatowej. Jego dobra w latach 20-tych przedstawiano jako wzorcowo prowadzone
(w ramach ówczesnego województwa ódzkiego). Szczególnie zwracano uwag na
gospodarstwo rybne i zaplecze mieszkalne dla suby dworskiej. Niestety, maj tek stawa si
coraz mniejszy i w roku 1938 liczy ju tylko 652 ha. W czasie II wojny wiatowej mienie
przej  okupant niemiecki483.
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Nazwa Ciemie obejmowaa folwark i wie, nale ce do gminy Kowale Paskie.
Gruntów ornych wraz z  kami nale cymi do dziedzica byo 154 morgi. Cao jednak
maj tku obejmowaa jeszcze ziemie wociaskie z folwarku Zastrue oraz myn wodny
Pakua i wynosia 683 morgi gruntu. Ziemie byy tu przewanie pszenne, bardzo urodzajne.
W XIX wieku wacicielami maj tku byli Truszkowscy484.
W roku 1827 Czachulec Stary zamieszkiwao 141 osób, w 25 domach. W drugiej
poowie XIX wieku niepokojono si jednak, e osiada tam kolonia niemiecka mao si
polonizuje, a co za tym idzie, sabo wada jzykiem polskim. Jednym z elementów
separatyzmu niemieckiego bya szkoa ewangelicka. Gospodarz cy w tej wsi mieszkacy byli
zamoni. Swoje dochody czerpali z rolnictwa, rzemiosa, wyrabiali bowiem deski i gont,
zajmowali si take ogrodnictwem485.
Podobnie sprawa miaa si z Czachulcem Nowym, który równie zasiedlia kolonia
niemiecka. W 1827 roku mieszkao tu 130 osób, w 20 domach, a w latach 90-tych ilo
gospodarstw wzrosa do 27. Równie i ich pracowito chwalono, a ganiono nacjonalizm
niemiecki486.
Na tym te terenie zostay zapisane najsmutniejsze karty II wojny wiatowej, gdy
w latach 1941-1942 znajdowao si centrum getta ydowskiego, przez które przeszo, wedug
rónych szacunków, od 4 do 6 tys. ydów487.
Dziewitka w roku 1827 miaa 12 domów i 90 mieszkaców. Pod t nazw kryje si
wie i folwark, które naleay do dóbr Kowale Paskie, a tym samym i do gminy
w Kowalach. Podlegaa pod okrg s dowy gminny w Tokarach. W drugiej poowie XIX
wieku liczya 116 mieszkaców488. Najstarsze istniej ce zabytki w tej miejscowoci pochodz
z pocz tków XX wieku i s to: dom nr 7, zbudowany z gliny i drewna oraz drewniany dom
nr 15489.
Dzierzbotki w roku 1827 liczyy 16 domostw, których yo 86 mieszkaców. Po
rozparcelowaniu dawnego maj tku Kouchowskich, stay si koloni , która obejmowaa 510
mórg ziemi i zamieszkiwao j 371 osób. Naleay do gminy Kowale Paskie490. W roku 1879
byy 23 gospodarstwa, posiadaj ce 95 mórg gruntów491. Najstarszym, do dzi istniej cym
zabytkiem, jest dom drewniany nr 18, pochodz cy z 1890 roku, a z pocz tków XX wieku
pozostaa zagroda nr 17, na któr skada si murowany dom i gliniana obora. Ponadto dom nr
10 powsta okoo roku 1930492. Cennym wiadectwem dawnych czasów pozosta wiatrak
ko lak z roku 1900493. Wie naleaa do maj tku Kawczyn.
Na podobnej zasadzie funkcjonowaa Dzierzbocka Cegielnia, nale ca dawniej do
maj tku Kouchowskich, a w interesuj cym nas czasie koloni zamieszkiwao 70 osób. Ona
równie naleaa do gminy w Kowalach494. W roku 1879 posiadaa 8 gospodarstw na 51
morgach ziemi495. Naleaa do maj tku Kawczyn.
Guchów w roku 1827 obejmowa 25 domów, 182 mieszkaców i 43 osadników.
W latach 80-tych XIX wieku, rozoony by na 1650 morgach, z czego wocianie posiadali
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390mórg. Do dworu naleao 660 mórg gruntów ornych, lasów - 240 mórg,  k - 300 mórg,
które byy irygowane. Byo równie 6 stawów z gospodarstwem rybnym. Wie zabudowano
wzorowo496.
Zespó dworski od wieków znajdowa si w centrum miejscowoci. W jego skad
wchodzi dwór otoczony parkiem, w którym znajdoway si pozostaoci siedziby na kopcu,
a take zabudowa gospodarcza oraz due stawy rybne. Pónocn granic caego zaoenia
stanowia szosa wiod ca z Rzymska, a wzdu jej osi rozlokowano kolejne folwarki, dwór
i stawy. Przy pónocno-zachodnim naroniku, znajdowao si skrzyowanie czterech
przecinaj cych si w Guchowie dróg: z Tokar, od Kawczyna, od Rzymska, a take od
Chocimia. Na pónoc ode rozlokowano regularn zabudow wsi, skupion po wschodniej
stronie szosy do Kawczyna. Wedug pomiaru sporz dzonego w 1885 roku park zajmowa
powierzchni 2,90 mórg497, ogrody owocowo-warzywne - 5,310, podwórze folwarku wraz
z zabudow gospodarcz - 5,120 mórg498.
Wspomniany dwór powsta zapewne w drugiej poowie XIX wieku z fundacji rodziny
Zaborowskich499. Nie odnaleziono jednak adnych przedstawie tej posiadoci, dlatego
trudno jednoznacznie okreli jego wygl d500.
Pozostaoci z lat wietnoci tych dóbr w XIX wieku s : spichrz dworski501, dom
zarz dcy maj tku502, obora murowana503, a take dom murowany nr 3504.
Dobra Guchów bd ce w posiadaniu Lecha i Izabeli Zaborowskich, stopniowo
parcelowano. W 1937 folwark liczy ju tylko 267 ha. Prawdopodobnie jeszcze przed
wybuchem II wojny wiatowej przesta istnie , a jego waciciel, Lech Zaborowski, po
mierci ony wyjecha do Warszawy505.
Pod nazw Gozdów – krya si wie i folwark, które naleay do gminy Tokary.
W roku 1827 byo w nim 8 domostw i 143 mieszkaców. By czci maj tku Tokary
i przynalea do rodziny Biernackich506. Gozdów posiada 413 mórg ornego gruntu
dworskiego,  k - 97, zagajników - 120 mórg507. Na skutek parcelacji maj tku w Tokarach
wyodrbnia si samodzielna wasno w Gozdowie. Zapewne rodzina Biernackich,
ówczesnych wacicieli, podja trud budowy swojej siedziby w tym miejscu508.
W parku krajobrazowym509, wysadzonym dbami, bukami, klonami, lipami,
wierkami, cyprysami, srebrnymi wierkami i tujami, znajdowa si dwór510. Usytuowano go
frontem na poudnie. Skada si z dwóch przecinaj cych si pod katem prostym bry. By to
parterowy korpus i pitrowe skrzydo naoone osiowo na korpus. W ten sposób w obu
duszych elewacjach powstay ryzelity. Tak rozplanowane bryy pokryto dachami
dwuspadowymi, dziki czemu w trójk tnie zamknitych elewacjach szczytowych korpusu
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i ryzalitów powstao miejsce na okna dodatkowych kondygnacji poddasza511. Na pónoc
i zachód od siedziby znajdowao si kilka stawów po czonych kanaem. Na zachód od
rezydencji znajdowaa si cz gospodarcza ustawiona w czworobok512, z niej pozosta do
dzi istniej cy spichrz kamienny z okoo 1860513.
W roku 1906 maj tek Gozdów przeszed w rce rodziny Modeckich, która go
posiadaa do czasu II wojny wiatowej. Podlega on parcelacji w latach 20-tych i 30-tych,
cho jeszcze w roku 1939 obejmowa ponad 400 mórg514. Pocz tkowo maj tek ttni yciem
towarzyskim, zwaszcza, e waciciele - Wadysaw i Maria Modeccy - mieli trzy córki
i dopóki nie wyszy za m , to pojawiao si tu wielu adoratorów modych dziedziczek. Kiedy
jednak zawary zwi zki maeskie i wyprowadziy si, a pan Wadysaw zmar, w domu
pozostaa jedynie samotna dziedziczka - Maria Modecka. Jej dramat zacz  si, gdy wiosn
1940 roku zostaa zmuszona do natychmiastowego opuszczenia maj tku i tuaa si po
ronych obozach przejciowych, by umrze w jednym z nich, pod Toruniem515.
Od pierwszej poowy XIX wieku do roku 1939 maj tek Kawczyn by wasnoci
rodziny Modzianowskich516. W samej wiosce w roku 1827 znajdowao si 18 domów,
w których mieszkay 174 osoby. Maj tek obejmowa wsie: Kawczyn, Dzierzbotki,
Dzierzbocka Cegielnia i Bielawki. Mia powierzchni 601 mórg. Gruntów ornych i ogrodów
byo 447 mórg,  k - 67, lasu - 35, a nieuytków i terenów zabudowanych - 31 mórg.
W folwarku byo 11 budynków murowanych i 6 drewnianych. Prowadzono podozmian
9 i 12-polowy. W roku 1879, po wyciciu lasu, od czono od tych dóbr 337 mórg. We wsi
Kawczyn byy wtedy 44 gospodarstwa posiadaj ce 101 mórg ziemi517.

9. Maksymilian Młodzianowski
właściciel Kawęczyna od 1850 r.

10. Tomasz Młodzianowski
właściciel majątku w Kawęczynie do 1938r.

Źródło: Prywatne zbiory Piotra Młodzianowskiego
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Modzianowscy, w pierwszej poowie XIX wieku, rozplanowali i zaoyli obszerny
zgeometryzowany park, w którym okoo 1850 roku powstaa rezydencja rodzinna518,
a konkretnie - dwór drewniany umieszczony w zachodniej czci zaoenia, frontem do
gównej drogi wiod cej z Kawczyna na pónoc. W tym te czasie powsta folwark, pooony
na poudnie od czci rezydencyjnej, po drugiej stronie szosy wschód-zachód, wiod cej przez
osad519. Trudno dzi jednoznacznie okreli czas, w którym budowla drewniana zostaa
zast piona przez obecnie znany gmach murowany520. Najprawdopodobniej w latach 20-tych
lub 30-tych XX wieku istniaa ju rezydencja murowana521. Od jej zachodu znajdowa si
duy owalny klomb, a od wschodu usytuowano dwa kwadratowe partery, midzy którymi
znajdowaa si o gównej alei, zamknita od zachodu przez kuliste grupy drzew na rozlegej
polance. Kompozycj oparto na sieci równolegych i prostopadych dróg, akcentuj c rol
centralnej osi i obwodnic, obsadzonych alejami grabowo-lipowymi. We wschodniej czci
parku, na jego gównej osi, powstaa owalna wyspa – otoczona stawem po czonym
z kanaami wybiegaj cymi na pónoc i poudnie. Mona byo na ni si dosta mostkami,
które prowadziy na okaza polank krajobrazow , ze ciekami o nieregularnym przebiegu,
zamykaj c cao od wschodu. Przy ksztatowaniu parku522 uyto zrónicowanych gatunków
drzew, posadzono: dby, graby, lipy, jesiony, czeremchy, orzechy woskie, modrzewie,
sosny, wierki, topole i wierzby523.
Na przeomie XIX i XX wieku maj tek Kawczyn lea na terenie gminy Kowale.
Wie zamieszkiwao 229 osób, a chopi posiadali 163 morgi ziemi524. Gruntu dworskiego
ornego byo 620 mórg,  k - 60 mórg i lasów - 40 mórg. Modzianowscy inwestowali
w gospodarstwo rybackie, zlokalizowane na pónoc od siedziby, za pasem sadów i ogrodów
warzywnych525. Wartym zauwaenia by fakt istnienia szkoy pocz tkowej526. Ostatnim
wacicielem maj tku by Tomasz Modzianowski527, który obj  maj tek w roku 1904 po
poprzedniku - Janie Modzianowskim528. Gospodarowa na niewielkim ju areale 186 ha.
Pozostae grunty zostay wczeniej sprzedane, midzy innymi w ramach reformy rolnej
w roku 1925529. Po wkroczeniu Niemców, na pocz tku II wojny wiatowej, w grudniu 1939,
waciciele opucili swój maj tek, a jeden z potomków ostatniego dziedzica, Stanisaw
Modzianowski, zgin  w powstaniu warszawskim, w randze podporucznika530.
Kowale Paskie to zarówno wie, jak i folwark, a take probostwo. Tam te miecia
si siedziba gminy. Wie Kowale wraz z Wol Kowalsk miaa 21 domostw, w których
mieszkay 323 osoby. Z probostwem by zwi zany jeden dom, w którym mieszkao 6 osób,
a w folwarku (w 5 domach) mieszkay 153 osoby. Gmina Kowale Paskie posiadaa w roku
1867 obszar 12791 mórg i miaa 4038 mieszkaców. Podlegaa s dowi gminnemu okrgu IV,
w Tokarach. Na miejscu bya te szkoa pocz tkowa531. Pami tk wietnoci Kowali Paskich
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w pocz tkach XX wieku pozosta murowany budynek dawnego urzdu gminnego, w którym
obecnie znajduje si posterunek policji. Tamte czasy pamita te drewniany budynek posesji
nr 32532.
Dobra Kowale Paskie albo Szlacheckie skaday si z folwarków: Kowale Paskie,
Kaczki Mostowe, Kaczki rednie, Siedliska, Dziewi tka i Muchtów oraz osady lenej - Myn
Przygoski. Dobra te zamieszkiwao 425 mczyzn i 432 kobiety. Grunty dworskie w latach
80-tych XIX wieku zajmoway 4020 mórg: ornych byo 1337,  k - 689, lasu - 830. Dobra te
miay ronych wacicieli i naleay do Walewskich, Czarneckich, a w drugiej poowie XIX
wieku do Wgierskich i Scholtzów533.
Robert Scholtz zaoy myn parowy534, a take fabryk, która wytwarzaa rocznie
okoo 500 ton m czki kostnej,. Po nim wacicielem dóbr sta si Jan Koodziejski,
a nastpnie rodzina Skowroskich.
Ostatnimi wacicielami byli Józef Janusz Skowroski wraz z maonk Zofi z domu
Nacz-Raczysk 535. Kolejne lata XX wieku doprowadziy do rozparcelowania tych dóbr,
midzy innymi oddzielono Kaczki rednie i ich nowy waciciel postawi sobie tam odrbn
siedzib536. W czasie okupacji maj tek zajli Niemcy, a rodzinie Skowroskich w dniu
8.12.1939r. dano kwadrans na opuszczenie siedziby. Wdruj c przez kolejne punkty etapowe:
koció w Turku i Koo, zostali wraz z innymi wacicielami ziemskimi wysiedleni do Bochni,
pó niej przebywali czasowo równie w Warszawie i w okolicach Sochaczewa537.
We wsi Kowale Paskie osiedlonych byo 30 gospodarzy na 60 morgach, we wsi
Cegielnej - 11 na 41 morgach, w Kaczkach rednich byo ich 10 na 112 morgach,
w Kaczkach Mostowych mieszkao 14 na 24 morgach, a wie Siedliska miaa 14 gospodarzy
pracuj cych na 204 morgach538.
W roku 1920 powstaa jednostka Ochotniczej Stray Poarnej w Kowalach
Paskich539. Inicjatorami byli ks. Stanisaw Dutkiewicz i grono mieszkaców, m.in. Ludwik
Kleta, Czesaw Paruszewski i Jan Winiewski. Pierwsz remiz byo pomieszczenie
udostpnione na plebanii. Kolejny proboszcz - ks. Tadeusz Rutkowski wydzieli z ziemi
parafialnej dziak, na której w 1925r. powstaa niewielka stranica.
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11. Budynek dawnego Urzdu Gminy w Kowalach Paskich, obecnie posterunek policji
ródo: „Archiwum Igy” z 1942 r.

Opisuj c Kowale Paskie z XVIII wieku, wspomniaem o chlubie tej miejscowoci,
czyli o siedzibie wacicieli ziemskich, przepiknym dworze modrzewiowym. Urokliwe to
miejsce wydawao si, e bdzie zawsze symbolem maj tku Kowale Paskie. Nie zniszczyli
go Niemcy, ale niestety, nie przetrwao wyzwolenia. W styczniu 1945 roku zatrzyma si we
dworze oddzia wojsk rosyjskich. onierze na róny sposób si pocieszali po kolejnym dniu
walk. Jednym z ich pomysów byo rozpalenie ogniska wewn trz budowli, co niestety
doprowadzio do jej doszcztnego zniszczenia540.
Lenictwo – zasadniczo w miejscowoci tej istniej tylko zabytki pochodz ce z XX
wieku. Nale do nich: dom murowany nr 47, pochodz cy z roku 1918 i dwie budowle z 1930
roku, a mianowicie dom drewniany nr 11 i obora murowana w zagrodzie nr 9541.
Marcjanów – najstarszym wytworem r k ludzkich na tym terenie pozostaje wiatrak
ko lak542 z poowy XIX wieku i drewniany dom nr 18, z pocz tku XX wieku543.
Marianów – o yciu w XIX wieku na tym terenie wiadcz dwa zabytki: dom
drewniany nr 14, powstay przed poow XIX wieku i kapliczka murowana z okoo 1850 roku
roku. Pozostae zabytki pochodz ju z XX wieku, a s to: murowany dom nr 15, z pierwszej
wierci wieku, drewniana stodoa w zagrodzie nr 5, z 1927 roku, murowany dom nr 18,
z 1929 roku i równie murowany dom nr 26, z 1935 roku544.
W Milejowie545 w roku 1802 przychodzi na wiat syn Ignacego Konopnickiego i Tekli
z Potockich - Wawrzyniec, pó niejszy powstaniec listopadowy. Z jego potomstwa pochodzi
Jarosaw, m  znakomitej pisarki - Marii Konopnickiej546.
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Dane z roku 1827 wskazuj , e byy w tej wsi 22 domostwa, z ogóln liczb 244
mieszkaców. Do Milejowa przynale : wie, folwark, osada karczmy i myn, które le na
terenie gminy Tokary. W drugiej poowie XIX wieku we wsi byo 21 domów i wraz z osad
Stpka zamieszkiwao tu 286 osób. Folwark posiada 9 domów z 95 mieszkacami. Osada
karczmarska miaa 1 dom, w którym yo 4 ludzi, myn oraz jeden budynek, w którym
mieszkay 3 osoby. Folwark i wie zajmoway obszar 946 mórg, z czego gruntów ornych
i ogrodów - 503,  k - 145, pastwisk - 59, wody - 5, lasu - 173, zaroli - 44, nieuytków
i placów - 18 mórg. Budynków murowanych byo 10, za z drewna - 12. W uprawie
stosowano podozmian 4-plonowy, wykorzystywano te wiatrak. Wie Milejów miaa 47
osadników, gospodarz cych na 350 morgach547.
O XIX wieku przypomina drewniana stodoa w zagrodzie nr 33, z koca tego wieku.
Pozostae budowle pochodz ju z wieku XX i nale do nich: dom drewniany nr 35
z pocz tku wieku, dom drewniany nr 15 z 1910 roku. Kolejne- to budowle z roku 1920:
zagroda nr 7, na któr skadaj si murowany dom, chlew murowano-kamienny, drewniana
stodoa; zagroda nr 36, skadaj ca si z drewnianych domu i stodoy, murowany dom nr 83.
Zagrod nr 90, skadaj c si z drewnianego domu, murowanej obory i drewnianej stodoy,
datuje si na 1. wier XX wieku, a zagroda nr 63, na któr skadaj si gliniane domy, obora
i drewniana stodoa, powstaa w roku 1933548.
W roku 1922 zebraa si grupa inicjatywna, która widziaa potrzeb powstania
jednostki OSP w Milejowie549. Najprawdopodobniej jej pierwszym prezesem by Edmund
Drapiski, nauczyciel szkoy podstawowej w Milejowie, a naczelnikiem - Stanisaw
Ciesielski. Pocz tkowo spotkania odbyway si w domu rodziny wikliskich. Pierwsz
drewnian stranic wybudowano na gruncie, który stra otrzymaa po parcelacji maj tku
w Milejowie. Warto zauway , e straacy, oprócz gaszenia poarów, prowadzili te
dziaalno kulturaln , m.in. dziaa teatr amatorski. Potrzebna wic bya wiksza remiza,
któr oddano do uytku w roku 1935. W dwa lata pó niej jednostka otrzymaa sztandar, który
wykonay siostry zakonne z Liskowa.
Nowy wiat – kolonia w gminie Tokary posiadaa 99 mieszkaców550. Na terenie
kolonii znajduj si zabytki z pocz tków XX wieku, a mianowicie kapliczka z 1 wierci tego
wieku i gliniany dom nr 9, z okoo 1920 roku551.
Natomiast w Okrglicy w XIX wieku istniao 10 domów, bya take karczma
z jednym domostwem, z 11 mieszkacami. Naleaa do gminy w Tokarach552. Mona si
domyla , e spotkane dzi zabytkowe domy pochodz z tamtych czasów. I tak do dzi
przetrway: drewniano-gliniany nr 13, (z przeomu XIX/XX wieku) nieco pó niejszy, bo
z 1910 roku, nr 7 i murowany nr 9, z okoo 1920 roku553.
Siedliska554 to wie nale ca do maj tku Kowale Paskie. W 1827 posiadaa 7 domów
i 75 mieszkaców, a w drugiej poowie XIX wieku zamieszkiwao tu ju 14 gospodarzy,
naleay do nich 204 morgi ziemi555. Zarówno wie, jak i folwark pooone byy nad
strumieniem Przyw ska i pooone byy na terenie gminy w Kowalach Paskich.
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Wie miaa 9 domów, wraz z Koloni Dziewi tk albo Cegielni 191 mieszkaców,
14 gospodarstw, 204 morgi. Folwark Siedliska wchodzi w skad dóbr Kowale556.
Siewieruszki w XIX wieku dzieliy si na Mae i Wielkie. I tak, pod nazw
Siewieruszki Mae znajdujemy wie i koloni skadaj c si z 16 domów i 95 mieszkaców,
a take folwark z trzema domami, w których mieszkao 28 osób. Na obszarze tej wioski
powstay wczeniej wsie Wojciechów, Rudniki i Nowy wiat. Natomiast Siewieruszki
Wielkie posiaday 7 domów z 54 mieszkacami, folwark, jeden dom z 13 mieszkacami. Bya
te pojedyncza osada z 8 osobami. Na jej terenie powstaa wczeniej wie Marianów557.
Skaryn to swoista wiejska aglomeracja, na któr skaday si wsie Skaryn
i Skarynek oraz dwa folwarki Skarynek i Andrzejów558.
Skarynek559 by wsi z folwarkiem w gminie Skaryn. Folwark mia 2 domostwa,
z 46 mieszkacami. Wie to obecny Skaryn, który posiada w 1827 roku 6 domów i 60
mieszkaców560. wiadkiem koca XIX wieku by drewniany dom nr 5, a z pierwszej wierci
XX wieku pochodzi zagroda nr 18, na terenie której znajduj si drewniane budynki: dom
i stodoa561.
Skaryno562 to wie i folwark w gminie Skaryn. Wie miaa 25 domostw, wraz ze
Skarynkiem i koloni Stanisawa posiada 327 mieszkaców. Folwark mia 3 domy i 16
mieszkaców. Dobra Skaryn skaday si w 1888 roku z folwarku Skarynek i Andrzejów,
a byy rozoone na 1408 morgach. Skaryn posiada 517 mórg gruntów ornych i ogrodów,
 k - 19, lasu - 314, nieuytki to 21 mórg. Budynków murowanych byo 11, a drewnianych 6.
Stosowa wtedy w uprawie podozmian na 12 polach.
Folwark Skarynek posiada gruntów ornych i ogrodów 194 mórg,  k - 11,
nieuytków - 7, budynek murowany - 1, drewnianych - 3.
Folwark Andrzejów mia 6 mórg gruntów ornych i ogrodów,  k - 4, pastwisk - 7, lasu
- 241, nieuytków – 10, w odpadkach - 57 mórg. Byy take trzy budynki drewniane563.
Ochotnicza Stra Poarna powstaa w Skarynie564 w roku 1928, a jej zaoycielami
byli Ignacy i Stanisaw Bawasowie i Stanisaw Smak. W roku nastpnym zakupiono wóz
konny i pierwsz sikawk rczn . Pierwsz siedzib jednostka zorganizowaa sobie
w zakupionym wiatraku, w którym dolna cz suya za magazyn sprztu, a górna bya
wykorzystywana dla celów kulturalnych.
Stanisawa – to kolonia, o której wspomniano wyej, znajdowaa si na terenie gminy
Skaryn. Z pocz tku XX wieku pochodzi zespó mynarski; wiatrak ko lak i dom
mynarza565.
Tokary skaday si z dwóch wiosek, st d jedne nazwano Wielkie, a drugie Mae.
Tokary Wielkie w 1827 roku skaday si z 16 domów i 193 mieszkaców, którzy posiadali
27 mórg. Folwark po rozkolonizowaniu566 mia w roku 1878 zaledwie 310 mórg.
Folwark kocielny (114 mórg), po powstaniu styczniowym zosta zabrany parafii
i przekazany niejakiemu Chersoskiemu. Wie Tokary Mae posiadaa 12 domów i 114 mórg.
W skad dóbr wchodzi jeszcze Gozdów i wsie - Myszkowice i Kolonia dary567.
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W Tokarach murowany dwór568 pochodzi z 1. poowy XIX wieku i by znacznie
skromniejszy ni w innych wioskach. Kolejny budynek, warty uwagi, to murowana
oficyna569, pochodz ca z 2. poowy XIX wieku i murowany dom nr 33, pochodz cy z koca
XIX wieku570.
Jednym z modniejszych stowarzysze w czasie midzywojennym by Zwi zek
Strzelców, oddzia tego stowarzyszenia powsta równie i w Tokarach, a jego prezesem by
dziedzic Guchowa Lech Zaborowski571.
Jednostka OSP w Tokarach572 powstaa w roku 1915. Wsparcie dla niej okazywali
waciciele maj tków w Guchowie i Chocimiu. W latach 20-tych zakupiono beczkowóz
i rczn pomp. Kierownik miejscowej szkoy, Alfons lzak zorganizowa w roku 1935
orkiestr dt . W latach 30-tych miejscowa spoeczno ufundowaa jednostce sztandar.
Natomiast w roku 1939 oddano do uytku stranic im. Józefa Pisudskiego, która miaa
suy celom zarówno organizacyjnym, jak i kulturalnym. Wybuch II wojny wiatowej
spowodowa zawieszenie dziaalnoci stray.
Wojciechów to kolonia w gminie Kowale Paskie, w której znajdoway si 24 domy
z 213 mieszkacami. yo w niej 34 osadników na 320 morgach i naleaa do dóbr
Siewieruszki573. Do zabytków zaliczamy: dom drewniany nr 38, z 1910 roku, dom drewniany
nr 28, z roku 1920, dom drewniany nr 42, z 1924 roku, dom drewniany nr 29 z 1926 roku574.
W darach w 1827 roku byy dwa domy z 27osobami, natomiast w 2. poowie XIX
wieku byo ju tylko 17 domów, a mieszkaców - 286. Kolonia ta naleaa do gminy
w Tokarach575.

3. Gmina w latach: 1945 - 1989
Po zakoczeniu II wojny wiatowej576 nowy ustrój widzia ca przyszo
w proletariacie, który mia mu wszystko zawdzicza i by podstaw funkcjonowania nowej
wadzy komunistycznej. W wyniku dziaa okupanta zlikwidowano wielk wasno ziemsk ,
a dziea zniszczenia dopenia reforma rolna577 PKWN578.
Pocz tkowy okres powojenny, do 1946, zwi zany by ze znaczna migracj z terenu
powiatu na ziemie odzyskane. W tym czasie wyjechao 10767osób, a jednym z powodów
opuszczenia miejsca zamieszkania by nadmiar r k do pracy579.
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W Polsce rozpoczto gospodark planow . Pierwszym jej etapem by trzyletni plan
odbudowy580. Pocz tek tego okresu przebiega w atmosferze poparcia dla rolnictwa
indywidualnego. Wspierano je kredytami i pomoc materialn , gównie ze rodków
zagranicznych, skierowanych w ramach pomocy zwan w skrócie UNRA- . Odbudowa
przebiegaa wolno. W 1947 roku rolnictwo nie osi gno jeszcze poowy stanu wytwórczego
z roku 1937. Mimo tego sytuacja na tyle si poprawia, e od 1.01.1949 roku zlikwidowano
system kartkowy. Niestety, z tym rokiem zwi zana bya zmiana nastawienia pastwa do
rolnictwa581.
W grudniu 1948 roku na I Kongresie PZPR582 przyjto wytyczne do planu
szecioletniego, obejmuj cego lata 1950-55, a jednym z jego elementów bya kolektywizacja
wsi583. Ju we wrzeniu 1948 roku pojawi si program kolektywizacji wsi, oparty na
wzorcach przejtych z ZSRR, cho oficjalnie nie uywano rosyjskiego sowa „kochoz”.
W roku 1949 opracowano typowe statuty spódzielni produkcyjnych, które oparte byy na
wzorcach rosyjskich. Powoano do ycia Pastwowe Gospodarstwa Rolne, które miay sta
si symbolem dominacji w rolnictwie sektora pastwowego nad prywatnym. Wedug zasad
ustalonych przez PPR, we wsi moga powsta spódzielnia, gdy ch jej zaoenia wyrazio co
najmniej pi osób. Czonkom spódzielni gwarantowano rone przywileje: ulgi w podatkach,
ubezpieczenie na staro , opiek lekarsk , a nawet pierwszestwo w ksztaceniu dzieci584.
Chopi podchodzili do kolektywizacji bardzo niechtnie, a nawet wrogo585.
Proces zakadania spódzielni produkcyjnych w 1951 powierzono aparatowi
partyjnemu i urzdom bezpieczestwa. Te ostatnie przy pomocy gminnych posterunków
Milicji Obywatelskiej „rozkuaczaj c” polsk wie, dopuszczay si aktów przemocy, nie
wy czaj c tortur i aresztów. Rz d te w latach 1951-52 stopniowo przywróci obowi zkowe
dostawy zboa, trzody chlewnej, mleka i ziemniaków. W krótkim czasie stay si one
narzdziem kolektywizacji wsi, bowiem ceny za dostarczone produkty byy nisze od
przecitnych kosztów produkcji. Za nie wywi zywanie si z obowi zkowych dostaw,
„niedbalstwo” podczas akcji siewnej, stosowano powszechnie kary grzywny z zamian na
areszt, czy te osadzenie w obozach pracy.
Oprócz nacisków ekonomicznych stosowano zmasowan akcj propagandow .
Naleay do niej wyjazdy agitacyjne studentów i pracowników na wie. Mimo wielkich
nakadów propagandowych i ekonomicznych kolektywizacja nie przyniosa spodziewanych
wyników586 i dlatego wprowadzono w latach 1951-52 czciow reglamentacj zaopatrzenia,
a w roku nastpnym drastyczne podwyki cen ywnoci587. Spowodowao to ucieczk
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Plan na lata 1947-1949 zakada: zwikszenie wytworzenia rodków dla rolnictwa; osi gnicie penego stanu
zatrudnienia i likwidacji przeludnienia na wsi; przemiany strukturalne zwi zane z reform roln i osadnictwem;
prace parcelacyjno-osadnicze na Ziemiach Zachodnich; eksport produkcji rolnej; podporz dkowanie
spódzielczoci pastwu; kontrola cen na produkty spoywcze; kolektywizacj rolnictwa. Zob. M. K r a j e ws ki,
Historia gospodarcza..., s. 425-27.
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Produkcja rolinna bya o 37% nisza, a hodowlana o 46% nisza. Zob. Tame, s. 429-30.
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By to Kongres Zjednoczeniowy, w rezultacie którego powstaa PZPR, odbywa si w dniach 15-21.12.1948.
Zob J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 274.
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Zakada zwikszenie roli przemysu cikiego i chemicznego. W rolnictwie natomiast wzrost produkcji
o okoo 50%. Uznano te potrzeb powszechnej elektryfikacji wsi, a take konieczno melioracji i peniejszego
wykorzystania zasobów agrotechniki. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 453.
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Kolektywizacja miaa obj przede wszystkim gospodarstwa rednie od 5-20 ha, które zajmoway 68,2%
powierzchni uytków rolnych. Zob. Tame, s. 455.
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Zwi zane to byo z przywi zaniem do ziemi, któr wielu chopów otrzymao po wielowiekowej walce o ni ,
prowadzonej przez ich dziadków. Niemay wpyw miaa te znajomo radzieckich kochozów. Zob. Tame,
s. 456.
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Plon z czterech zbó w roku 1955: w sektorze prywatnym wynosi 14,3q z ha, w spódzielczym 14.9q z ha.
Na 100ha uytków rolnych w gospodarstwach chopskich przypaday 44 sztuki byda i 55 sztuk trzody chlewnej,
w spódzielniach za 32 i 40. Zob. Tame, s. 456.
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z przeludnionej i biednej wsi, gównie modych, do miasta. Masowej fali przejcia ludnoci
wiejskiej do miasta towarzyszyy specjalne kampanie prowadzone z inicjatywy
„kierowniczej” partii588. W roku 1952 wprowadzono te obowi zkowe ubezpieczenie, których
wpacane skadki uderzay przede wszystkim w rolników indywidualnych589.
Na wsi tworzono i popierano spódzielczo skupion w Centrali Rolniczej
„Samopomoc Chopska”. Spódzielnie w niej skupione zmonopolizoway handel wiejski590.
Dopiero w roku 1954 produkcja globalna na wsi bya wiksza ni przed wojn 591. Gospodarka
polska zdoaa w tym czasie odbudowa zniszczenia wojenne, ale „budowa podstaw
socjalizmu” nie dawaa realnych perspektyw dla modego pokolenia. Zapa modych by
zjawiskiem niekwestionowanym. Modzi, wyrwani z wiosek i maych miasteczek, piewali
dla jej aktywu „Wszystko, co w Polsce mode i pikne, idzie pod nasze sztandary”592.
Kolejny etap gospodarczy - poprzedziy go wydarzenia, które miay miejsce
w czerwcu i pa dzierniku 1956 roku593 - nazwano planem picioletnim i dotyczy lat 19561960. Podstaw mia by szybki wzrost pac i konsumpcji, zwaszcza dóbr pochodzenia
przemysowego. W rolnictwie zaprzestano kolektywizacji, a 80% istniej cych spódzielni
produkcyjnych rozwi zao si594. Pozytywne zmiany wynikay przede wszystkim z tego, e
rolnikom nie przeszkadzano w ich pracy. Znika obawa przed siow kolektywizacj ,
a chopów nie nazywano ju kuakami. Wzrosa produkcja maszyn i narzdzi rolniczych,
a w ramach reanimacji spódzielczoci wzrosa sie placówek detalicznych prowadzonych
przez spódzielnie spoywców. Zaktywizowaa si take spódzielczo zaopatrzenia i zbytu
na wsi. Ci gle jednak brakowao artykuów spoywczych i aby temu przeciwdziaa
podwyszano ceny, a od 1957 roku wprowadzono „bezmisne poniedziaki”595.
Warto równie zauway , e piciolatka ta zwi zana bya z rozwojem przemysu
energetycznego, który realizowany mia by te na terenie powiatu tureckiego. W grudniu
1958 roku rz d zatwierdzi uchwa o powstaniu Kopalni Wgla Brunatnego „Adamów”.
Prace rozpoczto w roku nastpnym, a jednoczenie w roku 1960 zacza powstawa
elektrownia „Adamów”. Dziki tym zakadom pracy okoliczna ludno znalaza zatrudnienie.
Zmieniaa si struktura gospodarcza regionu, z rolniczej na przemysowo-rolnicz . Zaczli te
przyjeda pracownicy do wyej wspomnianych zakadów z terenu caej Polski, co równie
wpyno na struktur ludnoci596.
W marcu 1959 roku III Zjazd PZPR597 opowiedzia si za dalszym rozwojem
spódzielczoci na wsi poprzez zastosowanie specjalnych ulg, bonifikat i pomocy finansowej
pastwa. W ten sposób rozpoczto kolejn piciolatk: 1961-65. Przedmiotem szczególnej
troski partii w tym okresie miay by kóka rolnicze i wiejska spódzielczo . W propagandzie
nasiliy si ponownie akty walki z gospodarstwami rodzinnymi i duymi gospodarstwami
indywidualnymi powyej 20 ha. W tym samym roku powoano te Fundusz Rozwoju
Rolnictwa. Fundusz mia dysponowa rodkami, które przede wszystkim miay aktywizowa
Kóka Rolnicze, które stay si „tylnymi drzwiami” w procesie kolektywizacji polskiej wsi.
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Tame, s. 462.
Ubezpieczano budynki od ognia, uprawy od gradobicia i powodzi, a take od nieszczliwych wypadków
w komunikacji i od odpowiedzialnoci cywilnej. Zob. Tame, s. 464.
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Przekroczono poziom produkcji z roku 1938. Zob. Tame, s. 462.
592
Tame, s. 465.
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W czerwcu tzw. wydarzenia poznaskie zwi zane z krwawo stumionym strajkiem, a w pa dzierniku
wydarzenia przede wszystkim w Warszawie, których rezultatem by powrót do wadzy Wadysawa Gomuki.
Zob. J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 282 i 284.
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Obrady odbyway si w dniach 10-19.03.1959. By to kolejny etap odchodzenia od zaoe pa dziernika
1956. Zob. J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 286.
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Celem tych dziaa miao by umocnienie zespoowego gospodarowania. Koordynacj
rozdziau rodków Funduszu Rozwoju Rolnictwa zajmowa si powoany do ycia Centralny
Zwi zek Kóek Rolniczych. Co najmniej 75% funduszy miao by przeznaczonych na
inwestycje zespoowe kóek, tj. zakup traktorów i maszyn rolniczych, a pozostae - 25% na
melioracj, budow zakadów przetwórczych, wytworni materiaów budowlanych itp.
Trudnoci w zakupie maszyn i urz dze, w otrzymaniu kredytów i materiaów budowlanych
powodoway due zainteresowanie chopstwa t form upastwowienia rolnictwa.
Warunkiem korzystania z Funduszu Rozwoju Rolnictwa byo wniesienie przez rolnika
pewnej kwoty w formie udziau do Kóka Rolniczego. Na efekty takiej polityki nie trzeba
byo dugo czeka , gdy ju w 1962 roku blisko 70% soectw miao na swoim terenie kóka,
a powyej 30% rolników byo ich czonkami. W 1968 roku istniay ju w 87% wsiach
i zrzeszay 54 % rolników. Jednoczenie podwyszono wymiar kontyngentów wobec
gospodarstw indywidualnych. Wprowadzano wic socjalizm na wsi poprzez preferowanie
sektora pastwowego i spódzielczego598.
Lata 60-te to czas, w którym na opisywanym terenie zaczto elektryfikowa wie.
I tak w roku 1965 elektryczno posiadao ju 140 wsi, a w kolejnych latach, do roku 1970,
zelektryfikowano jeszcze 106599.
Kolejny etap w yciu gospodarczym Polski wyznaczaj lata 1966-1970. Okres ten
nazwano polityk selektywnego rozwoju. Zauwaono bowiem, e pastwo nie byo w stanie
rozwija wszystkich dziedzin gospodarki, trzeba wic byo wybra niektóre jako waniejsze.
W dziedzinie rolnictwa zaoono obnienie tempa rozwoju. Zakadano jednak wysok
dynamik rozwoju PGR, co potwierdzao tez o konsekwentnym popieraniu sektora
pastwowego w rolnictwie600. Ponadto, trudne warunki atmosferyczne w roku 1969
spowodoway powane zmniejszenie produkcji rolnej. Wpyno to na znaczny wzrost cen,
a w rezultacie do wyst pienia robotników i strajku w stoczni gdaskiej, który rozpocz  si
14.12.1970 roku601. Wydarzenia te miay tragiczny fina i doprowadziy do upadku ekipy
Wadysawa Gomuki602.
W grudniu 1970 roku do wadzy dochodzi E. Gierek603, który swoj dziaalno
prowadzi pod hasem „aby Polska rosa w si, a ludzie yli dostatnio”. Kierowanie pastwem
rozpocz  od pozyskania kredytów w krajach Europy Zachodniej i w oparciu o nie rozpocz 
reform gospodarki604.
Pierwsze lata gierkowskiej dekady przyniosy zmiany w polityce rolnej pastwa.
Partia deklarowaa tworzenie lepszych warunków produkcji we wszystkich sektorach
gospodarstw rolnych, preferuj c jednak PGR i spódzielnie produkcyjne. Uznano
jednoczenie, e chopa naley mocniej zwi za z pastwem, m.in. poprzez system
powszechnej kontraktacji produkcji rolniczej. Zniesienie z dniem 1.01.1972 roku
obowi zkowych dostaw po zanionych cenach stwarzao warunki do poprawy egzystencji
gospodarstw rodzinnych, w tym przede wszystkim moliwoci ich unowoczeniania.
Zniesione przepisy day moliwo powikszenia gospodarstw. Temu celowi suyy
wprowadzone doywotnie renty z tytuu przekazanej pastwu ziemi. Nast piy pewne zmiany
598
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W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 294.
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w strukturze agrarnej gospodarstw indywidualnych. Z jednej strony wzrosa liczba
gospodarstw najmniejszych (do 2 ha), kosztem rednich (2-10 ha), z drugiej strony za,
w zwi zku z preferencjami pastwa dla gospodarstw specjalistycznych, zwikszya si liczba
gospodarstw duych (10-20 ha). Proces ponownej industrializacji kraju powodowa szybki
odpyw modziey ze wsi do miast, pojawiy si wic gospodarstwa bez nastpców. Ziemia
tych gospodarstw trafiaa do Pastwowego Funduszu Ziemi (PFZ). W latach 1971-75 do
funduszu trafio ponad 895 tys. ha. Okoo 288 tys. ha przeszo do gospodarstw chopskich,
pozosta przydzielono PGR i spódzielniom produkcyjnym605.
Kolejnym elementem zwi zanym z przejmowaniem przez pastwo gruntów byo
powoanie w roku 1973 Spódzielni Kóek Rolniczych (SKR), które powi zane z urzdami
gmin, przejy cz zada realizowanych dot d przez gminne spódzielnie „Samopomoc
Chopska”. Zajmoway si one gównie mechanizacj upraw rolnych, wiadcz c w tym
wzgldzie usugi dla rolników. SKR powstay przymusowo i w roku 1975 istniao ich
w Polsce 1894. W efekcie znacznie uszczuplona zostaa prywatna wasno , co zostao
przyjte przez PZPR jako sukces w uspoecznianiu polskiego rolnictwa. Niezalenie od tego
zmniejszy si area uprawny. Zacz  si pojawia niedobór zbó, zwaszcza na pasze, które
pocz tkowo niwelowano importem. Mimo e globalna produkcja w latach 1971-75 wzrosa,
to powoli nastpowao jej zaamanie ze wzgldu na nieurodzaj spowodowany warunkami
pogodowymi, które nast piy w roku 1975606.
Niestety, ju w roku 1976 zacz  si pojawia brak ywnoci i w zwi zku z tym
znacznie wzrosy ceny607. Fakt ten poci gn  za sob fal strajków608. Przyczyn upadku
systemu gospodarczego bya tzw. puapka kredytowa, gdy ¼ dochodów z eksportu
przeznaczano bya na spat zaduenia609. W sierpniu 1976 roku610 wyrazem kryzysu byo
ponowne (po wielu latach) wprowadzenie kartek na cukier
W polityce rolnej, w okresie 1975-80, w PZPR obowi zyway wczeniej przyjte
kanony, polegaj ce na tworzeniu warunków do funkcjonowania Pastwowych Gospodarstw
Rolnych (PGR), Rolniczych Spódzielni Produkcyjnych (RSP) i Spódzielni Kóek
Rolniczych (SKR) oraz indywidualnych gospodarstw specjalistycznych. Dowodem
niesabn cej roli sektora pastwowego w rolnictwie by fakt, e blisko 2/3 nakadów na
inwestycje produkcyjne kierowano do PGR-ów, Spódzielni i Kóek Rolniczych, przy czym te
ostatnie w latach 1976-80 uzyskay dodatkowy priorytet611. W tym te czasie, gównie na
skutek tzw. ustaw socjalnych, zmniejszy si area uprawiany przez rolników indywidualnych,
co prowadzio do malej cej wydajnoci w produkcji rolnej. Skutkiem tego by zwikszaj cy
si import zbó612. Wzrosa liczba placówek handlowych nale cych do organizacji
spódzielczych, rozwija si te sektor handlu prywatnego613.
W roku 1980 kolejki przed sklepami wyduay si coraz bardziej, powstaway
„komitety kolejkowe”, a od 1 lipca wprowadzono podwyki cen. W sierpniu zaczy si
605
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Powodem takiej sytuacji byy olbrzymie nakady na sektor pastwowy i spódzielczy, które wspierano m. in.
importowan pasz , a mimo tych nakadów sektory te nie wykazyway si efektywnoci gospodarowania. Zob.
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stumione przez siy porz dkowe. Zob. J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne,
s. 298.
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strajki na Wybrzeu, stopniowo obejmuj ce cay kraj. W Polsce zostaje zarejestrowany NSZZ
„Solidarno ”614. Duch wolnoci pojawi si równie i w rodowiskach wiejskich, powsta
NSZZ RI „Solidarno ”615. Wadze pastwowe, mimo zapowiadanych reform, nie
przedstawiy odpowiedniego programu, który dawaby na to nadzieje. Wymylono w kocu
stan wojenny, który ogoszono w dniu 13.12.1981 roku616, zapowiadaj c w dalszej kolejnoci
reformy617.
Jedn z korzystniejszych regulacji prawnych bya zgoda, aby rolnicy indywidualni
przejmowali grunty z PFZ. Bardzo szybko okazao si, e 79% tego zasobu zostao przejte
przez mieszkaców wsi- rolników618. Wie odczuwaa dotkliwie brak nawozów sztucznych
do produkcji rolinnej i pasz do produkcji zwierzcej, co powodowao, e rolnictwo nie
mogo nabra odpowiedniego rozpdu619.
Po 1981 roku rozszerzono system kartkowego zaopatrzenia. Kolejne rz dy
podejmoway dziaania dla polepszenia sytuacji gospodarczej, jednak niewielkie odnosio to
skutki620. Dopiero ustawa z dnia 20.07.1983 roku zagwarantowaa trwao prywatnych
gospodarstw chopskich621.
W dniu 6.02.1989 roku rozpoczy si rozmowy przy okr gym stole, które
doprowadziy w dniu 4.06.1989 roku do pierwszych, czciowo wolnych, wyborów
w powojennej Polsce622. Nast pi koniec PRL-u i gospodarki nakazowo-rozdzielczej,
a rozpoczto wprowadzanie gospodarki rynkowej i wielopartyjnego systemu politycznego623.
We wrzeniu 1989 roku opublikowano program gospodarczy rz du solidarnociowego,
zwany planem Balcerowicza624.
Za koniec epoki komunizmu przyjmuje si wic rok 1989, kiedy to odbyy si wybory
parlamentarne i wprowadzono organy wadzy ustawodawczej - sejm i senat, gow pastwa
zosta prezydent, a wadz wykonawcz by rz d.
W roku 1989 wprowadzono urynkowienie rolnictwa, które polegao na liberalizacji
cen detalicznych i mar ywnoci, jednak bez koniecznych posuni demonopolizacyjnych
w dziedzinie zaopatrzenia i obrotu produkcji w tej dziedzinie gospodarki. Jednym ze skutków
tej sytuacji bya hiperinflacja625.
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W dniach 30.08.-3.09.1980, rz d podpisuje tzw. porozumienia sierpniowe w Szczecinie, Gdasku
i Jastrzbiu. Zob. J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, Wrocaw 2003, s. 300.
Gównymi organizatorami zwi zku na terenie Turku byli Andrzej Lichodziejewski, pracownik szpitala i Jerzy
urawiecki, z zawodu socjolog. Po wprowadzeniu stanu wojennego 8 dziaaczy NSZZ „Solidarno ” byo
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Rok 1990 wyznacza pocz tek nowego systemu gospodarczego w Polsce. Operacj
transformacji gospodarki w kapitalistyczn , wolnorynkow podzielono na dwa etapy:
pierwszy – krótki, w granicach kilku miesicy, mia doprowadzi do stabilizacji i drugi –
obliczono na kilka lat, mia na celu przeprowadzenie transformacji systemowej i rzeczowej626.
Oprócz wyej wspomnianych spraw ogólnopastwowych, którymi yli równie
i mieszkacy naszej gminy, pojawiy si te mniej istotne w skali caego kraju, ale wane
w yciu lokalnym. Na pocz tku lat 70-tych wybudowano stacje uzdatniania wody wraz
z sieci wodoci gow w Tokarach Pierwszych. W latach 80-tych w naszej gminie
wybudowano hydroforni w Marcjanowie i Kowalach Paskich - Kolonia oraz pooono
gówne linie sieci wodoci gowej wraz z przy czami we wsiach: Guchów, Milejów,
Okrglica, Chocim, Marianów Wie, Marcinów, Wojciechów, Skaryn, Kawczyn, Kowale
Paskie Wie, Kowale Paskie – Kolonia, Siedliska, Stanisawa, Ciemie, Lenictwo, Nowy
wiat, Tokary Drugie. Pooono równie nawierzchni asfaltow na drogach TokaryMilejów, Wojciechów-Nowy wiat oraz cz Bdziechowa i Borku Guchowskiego.
Jednym z waniejszych wydarze jednocz cych cay Bdziechów bya niew tpliwie
dziaalno Ochotniczej Stray Poarnej. W dniu 10.10.1965 roku na zebraniu
inauguracyjnym powoano do istnienia jednostk OSP627. Jej inicjatorem i zaoycielem by
Roman Kska – przewodnicz cy Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach. Pierwszym
prezesem by Józef Dzikowski, a naczelnikiem, Ireneusz Kalinowski. W ci gu kolejnych lat
pozyskiwano sprzt ganiczy, a w roku 1973 oddano do uytku stranic OSP, któr w ci gu
kolejnych lat rozbudowywano i modernizowano. Jednostka w roku 1995 zyskaa pojazd
bojowy marki Nysa, a od 2002 roku posiada pojazd marki uk. W dniu 15.05.2005 roku,
w 40-t rocznic istnienia, spoeczestwo wsi i sponsorzy ufundowali straakom sztandar.
Aktualnie jednostka posiada samochód bojowy marki Lublin II.
Inn wan spraw dla tej spoecznoci bya szkoa podstawowa, która prowadzia
zajcia w klasach I-IV, a nastpnie 0-IV. Po wojnie uczyli w niej maonkowie Mistejko,
a nastpnie Stanisawa i Jan Walczyscy. Po nich opiek nad szko przejli pastwo Janina
i Czesaw Balcerczykowie. Na skutek zwikszaj cej si liczby dzieci postanowiono zbudowa
oddzielny dom dla nauczycieli, dot d mieszkaj cych w budynku szkolnym, a ich mieszkania
zagospodarowa na kolejne klasy lekcyjne. Zamierzenie to zostao spenione w roku 1965628.
Szkoa funkcjonowaa do koca roku szkolnego 1995/1996.
Po zakoczeniu wojny Chocim podzieli losy innych dworów, maj tek
upastwowiono, a resztówk przekazano do Pastwowego Funduszu Ziemi. We dworze
zamieszkali pracownicy zlikwidowanego maj tku. Bardzo szybko rozpocz  si proces
dewastacji. Jeszcze w latach 40-tych rozebrano na materia budowlany wikszo budynków
gospodarczych. Wycito sad okalaj cy teren i pónocn alejk graniczn parku. Na gruntach
nale cych niegdy do dworu, w rejonie Olesina, po 1945 powstaa wie Chocim. Czsto
zmieniali si administratorzy i uytkownicy dworu, popadaj cego stopniowo w ruin.
W najgorszym stanie znajdowao si skrzydo zachodnie, w kocu XX wieku doywaj ce
swych dni629. Ostatnim wacicielem Chocimia by Henryk Iwaczyk.
W roku 1968 zespó dworsko-parkowy przechodzi w uytkowanie Koa Rolniczego
w Guchowie, a w roku 1979 przekazany zostaje Rolniczej Spódzielni Produkcyjnej
w Skarynie630.
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Transformacja ustrojowa otworzya w przypadku Chocimia drog do sprzeday
zespou dworskiego, co nast pio w 1992 roku. W latach 90-tych prywatny nabywca
przeprowadzi kompleksowy remont, rozbieraj c cz zachodni , na miejscu której powsta
taras, dwór zyska wówczas od poudnia wspóczesn , udan elewacj nawi zuj c do
przeszoci. Pooono nowe tynki i dach, zabezpieczono wntrze budowli przed dalszym
zniszczeniem. W ten sposób zabytkowy budynek zosta uratowany przed zagad , która
w tym samym czasie dokonaa si w okolicznych maj tkach. Niemniej jednak rozpoczty
remont nigdy nie zosta doprowadzony do koca631.
Ju w XXI wieku, w roku 2005, Chocim zmienia wacicieli, a od kilku lat jest
wasnoci mieszkanki Turku. W dawnym magazynie gorzelni – jedynej zachowanej
z folwarku budowli – znajduje si obecnie mieszkanie dla administruj cych dworem
pracowników. Na miejscu dawnego folwarku powstay stawy rybne- odrodzia si duga,
jeszcze XIX wieczna tradycja. Dwór, ocalony od zniszczenia, czeka jeszcze na przywrócenie
funkcji mieszkalnych i reprezentacyjnych. Rozlegy park ze stawami, peen pomników
przyrody – jak wspaniay d b na skraju pónocnej polany, czy gaz narzutowy na zachód od
dworu – pozostaje nadal przestrzeni dziewicz , wymagaj c jeszcze kompleksowych
dziaa. W miejscu skrzyowania szlaków, przy zachodniej granicy zaoenia, o przeszoci
przypomina tylko kapliczka w. Wawrzyca632.
Guchów – po rozebraniu na czci maj tku resztówka wraz z dworem wesza
w posiadanie mieszkaców wsi i dawnych pracowników dziedzica. W czasach PRL-u dawny
obraz Guchowa zacz  si zaciera . Na materia budowlany rozebrano budynki gospodarcze,
stawy rybne wyschy. Dwór Zaborowskich jeszcze w latach 60-tych suy jako miejsce
zabaw i majówek. Podzielony midzy wielu wacicieli teren zaoenia dworskiego
przeistoczy si powoli w uytki rolne. Cakowicie wycito park, na którego terenie znalazy
si  ki i pola uprawne. Na miejscu dawnej zabudowy wyrosy domy mieszkalne. Dwór
spon , a pozostae ruiny, ceglane rumowisko, w którym poniewieray si szcz tki dawnego
wyposaenia i detalu architektonicznego, topniay z roku na rok. W roku 2007 tam, gdzie
niegdy staa siedziba Zaborowskich, mona byo napotka ju tylko wystaj ce z ziemi
cegy633.
O dawnej wietnoci Guchowa mog wiadczy pozostae z zespou dworskiego:
murowany spichrz z 2. poowy XIX wieku634, obora murowana z tego samego czasu,
murowana oficyna z przeomu wieków XIX i XX635, a take dom nr 3, z tego samego
okresu636.
Myl o zorganizowaniu OSP w Guchowie637 pojawia si w roku 1946, cho jej
zarejestrowanie nast pio dopiero w roku 1948. Organizatorem jednostki by Jan
Gromadziski, pierwszym prezesem by Antoni Koziarek, a naczelnikiem - Ignacy Pietrzak.
W roku 1960 oddano do uytku remiz, która pozwolia stray na rozpoczcie dziaalnoci
kulturalnej, midzy innymi dziaa tu amatorski zespó teatralny. Obiekt ten modernizowano
i ostatecznie ukoczono prace w 1988 roku. W listopadzie roku 1991 OSP w Guchowie
zakupia wóz bojowy marki uk. W roku 1994 jednostka zyskaa sztandar ufundowany przez
mieszkaców wsi. Po kolejnych kilku latach, w 1997 roku straacy otrzymali wóz bojowy
marki Star. Bardzo dobre rezultaty przynioso szkolenie bojowe, gdy OSP z Guchowa od lat
zajmuje czoowe miejsca na zawodach straackich zarówno krajowych, jak
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i midzynarodowych. Funkcj prezesa peni Krzysztof Kwiciak, a naczelnika - Adrian
Kwiciak.
Gozdów – po przejciu w roku 1945 i rozparcelowaniu maj tku w dworze urz dzono
szkol podstawow , dziaaj c tu do roku 1987. W tym czasie przeksztacono wntrze,
a w ramach prowizorycznych remontów oszpecono te gówn elewacj wymieniaj c
balustrad balkonu i zatynkowuj c cz boniowan . Rozebrano zabudowania gospodarcze,
wycito te cz starych drzew parkowych, a ogród zostawiono swojemu losowi. W 1991
blisko czterohektarowy teren „resztówki” znalaz si w posiadaniu gminy Kawczyn, do
której zgosiy si spadkobierczynie Marii Modeckiej. Jednake zamiast trafi do r k
potomków dawnych wacicieli Gozdów w grudniu roku 1993 sta si wasnoci inwestora
z gminy elazków, który nie dopeni zawartego w umowie warunku kupna, czyli
wyremontowania dworu i przywrócenia parku do dawnej wietnoci, cho udao si
rozpocz prace zabezpieczaj ce drzewostan. Budowla jednak bardzo szybko zmienia si
w ruin. Dwór od 2006r. jest wasnoci Ewy i Andrzeja Opatków, którzy rozpoczli
odrestaurowywanie zabytkowego dworku638.
Kawczyn – po zakoczeniu wojny, przez dwa lata, w opuszczonym dworze
mieszkaa rodzina byego ogrodnika, Jana Zaj ca. Dawny maj tek szlachecki, okrojony przez
midzywojenne parcelacje, zosta ostatecznie zlikwidowany i przeksztacony w Gminn
Spódzielni „Samopomoc Chopska”639. W 1947 roku w dworku umieszczono szkol
podstawow , która dziaaa 48 lat. W owym czasie dawna forma caego zespou zacza si
zaciera 640.
W latach pi dziesi tych rozebrano cz zabudowa nale cych niegdy do
folwarku. Reprezentacyjny podjazd przed dworem zast pio boisko szkolne, znikny partery
ogrodowe po wschodniej stronie, a przylegaj ce od pónocy i zachodu warzywniak i sady
zostay zamienione na grunty orne, a z czasem i w czci zabudowane. Parcelacja otoczenia
okrojonego parku negatywnie wpyna na jego stan. Od strony poudniowej, przy gównej
drodze wioski, wyrós kompleks nowej zabudowy, a s siedztwo skadowiska nawozów
uszkodzio cenne aleje grabowo-lipowe641.
Nie obyo si bez przeksztace i w ogrodzie. Fataln bya decyzja lokalizacji
betonowej muszli koncertowej, z krgiem tanecznym, na gównej osi caego ukadu. Niemniej
park nadal wykorzystywano – czsto odbyway si tutaj zabawy i doynki. Cho na pocz tku
lat 80-tych geometryczny ukad by jeszcze czytelny, to ju wówczas autorzy dokumentacji
konserwatorskiej podkrelali zy stan tej zabytkowej przestrzeni i konieczno podjcia
dziaa ratowniczych642.
Po wojnie powstaa biblioteka, której kierownikiem bya pani Jasnowska, jednak ju
w roku 1958 jej ksigozbiór trafi do biblioteki w Tokarach. W roku 1973 powstaa Gmina
Kawczyn i mimo e pocz tkowo jej siedziba bya w Kowalach Paskich, to jednak w roku
1976 przeniesiona zostaa ostatecznie do Kawczyna, a to spowodowao systematyczny
rozwój miejscowoci643. Tu zaczy pojawia si instytucje, które do swojego funkcjonowania
potrzeboway bliskoci wadz lokalnych. To za sob poci gno budownictwo gospodarcze
i mieszkaniowe. Niew tpliwie wic przeniesienie siedziby gminy przyczynio si do
znacznego rozwoju Kawczyna.
Po przemianach ustrojowych pocz tkowo sytuacja dworu w Kawczynie nie zmienia
si, pozosta on wasnoci gminy, dopiero w 1995 roku wyprowadzia si st d szkoa.
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Istniaa koncepcja adaptacji zabytku na siedzib Gminnego Orodka Kultury, jednak z braku
funduszy i koniecznoci innych inwestycji, upada644. Ostatecznie samorz d sprzeda zespó
dworski osobom prywatnym. Obecnie jest on w gestii dwóch wacicieli645. Dwór jednak przez 14 lat nieuytkowania - przedstawia stan daleko posunitej ruiny, ze spkanymi
murami, odpadaj cym tynkiem, zniszczonym stropem, zawilgoceniem646.
Zaoenie jednostki OSP w Kawczynie647 miao miejsce w roku 1958. Jej pierwszym
prezesem by Jan Zaj c, a naczelnikiem - Edward Kostrzewski. W roku nastpnym zakupiono
pierwszy sprzt ganiczy, który systematycznie uzupeniano. W roku 1987 dokonano otwarcia
remizy w Kawczynie, a jednoczenie uzyskano te, wtedy pierwszy, wóz bojowy marki uk.
Kolejnym by, w roku 1991, wóz marki Jelcz, a pó niej nastpne. W roku 1998 jednostka
dziki staraniom mieszkaców Kawczyna, Dzierzbotek, Modzianowa, Nowego wiatu,
Wojciechowa oraz innych darczyców, otrzymaa sztandar. Obecnie prezesem jest Wojciech
Dytwiski, a naczelnikiem - Krzysztof Dytwiski.
Kowale Paskie – wczeniej wspomniaem, e wyzwolenie tej miejscowoci przez
wojska rosyjskie byo niemniej tragiczne ni sama II wojna wiatowa, spalono wówczas
modrzewiowy dwór z poowy XVIII wieku. Maj tek Kowale, z racji swych niewielkich
rozmiarów, nie podlega reformie rolnej (wedug zalece z roku 1944). Dodatkowym
„atutem” ,który chroni przed reform roln , by fakt zniszczenia samego dworu.
Dawni waciciele – rodzina Skowroskich - przez jaki czas mieszkali na terenie swej
dawnej siedziby, przystosowuj c do celów mieszkalnych kurnik. Ten stan rzeczy utrzymywa
si do lat 50-tych, gdy - w atmosferze stalinowskiego terroru - ostatecznie pozostaoci dóbr
sprzedano na dziaki budowlane. Na miejscu zabudowy folwarcznej powstaa midzy innymi
remiza straacka i hotel. Po rozebraniu ruin dworu, w dawnym ogrodzie, wyrós pawilon
mieszcz cy placówk zdrowia, czciowemu zabudowaniu ulegy sady. Smutnym
wiadectwem przeszoci by, do dzi stoj cy, samotny supek dawnej bramy wjazdowej do
dworu. Obok pozostao jeszcze kilka drzew648.
Po zakoczeniu II wojny wiatowej rozpocza swoj dziaalno równie szkoa
w Kowalach Paskich, jej kierownikiem w latach 1945-1960 by Mikoaj Buaszenko.
W szkole zajcia prowadzili równie: Maria wi tczak, Józefa Kloczkowska, p. Stpie,
p. Krygier. Kolejnymi kierownikami, a pó niej dyrektorami byli: Maria wi tczak, Józef
Kolenda i Eugeniusz Maolepszy. Za jego dyrekcji powstaa myl rozbudowy szkoy, gdy
budynek powstay tu przed II wojn by ju za may.
Od 1991 roku dyrektorem szkoy bya Halina Kurzawa. Szkoa miaa punkt filialny
w Modzianowie, ale w roku 1991 zosta on zlikwidowany z powodu malej liczby dzieci649.
Po wojnie druhowie z OSP rozpoczli systematyczna prac szkoleniow
i organizacyjna, której jednym z elementów byo wybudowanie nowej remizy. Powstaa ona
w 1967 roku. Ochotnicza Stra Poarna otrzymaa w roku 1970 sztandar, który ufundowali
mieszkacy wsi. Jednostka posiadaa kolejno kilka wozów bojowych, a obecnie posuguje si
samochodem marki Star-Man. Od 1997 roku jednostka znajduje si w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Ganiczym. W roku 2006 naczelnikiem OSP w Kowalach Paskich zosta
January Mikoajczyk, a w roku nastpnym jednostka otrzymaa nowy sztandar650.
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W miejscowoci tej w roku 1946 zostaa zarejestrowana biblioteka, cho praktycznie
zacza dziaa dopiero w roku 1947651. Funkcjonuje ona do czasów obecnych. Wczeniej
miecia si w budynku Komendy Policji, a od 2007 na parterze miejscowego budynku
orodka zdrowia.
Pocz tki powojennej suby zdrowia w Kowalach Paskich sigaj roku 1956, gdy
w budynku gromadzkiej rady narodowej powsta punkt felczerski. Pó niej zosta przeniesiony
do budynku stray poarnej, w którym funkcjonowa do roku 1973. W okresie tym o zdrowie
miejscowej ludnoci dba felczer, Telesfor Paczkowski. W roku 1974 wybudowano nowy
gmach dla suby zdrowia. Kierownikiem orodka by lekarz, Franciszek Skrzywanek do
1998r.652. Od 1999r. Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej (NZOZ) prowadz Pastwo
Wioletta i Janusz Bogaccy, a stomatologiem jest Pani Jadwiga Kiesner-Porada.
Kowale Paskie mog poszczyci si równie przedszkolem. Oddano je do uytku
w roku 1974, w marcu tego roku trafili do placówki pierwsi wychowankowie. Pocz tkowo
by to jeden oddzia dla wszystkich dzieci. W roku szkolnym 1977/1978 wyodrbniono drug
grup dla dzieci 6-letnich. Pierwszym dyrektorem placówki bya Bernadeta Bloch, która
funkcj t penia do 1997 roku. W tym te roku zostaa wyremontowana zachodnia strona
przedszkola, a po wakacjach nowym dyrektorem zostaa Dorota Mynarska, która peni t
funkcj do czasów obecnych653.
Pocz tki OSP w Marianowie654 sigaj roku 1947, kiedy to odbyo si zebranie
zaoycielskie, pierwszym prezesem wybrano Józefa Tomczyka, a naczelnikiem - Mariana
Skotowskiego. Remiz oddano do uytku w roku 1974, pó niej j jeszcze powikszano.
Jednostka te wzbogacaa si o kolejne sprzty ganicze, a w roku 1992 otrzymaa pierwszy
wóz bojowy marki uk.
Po zakoczeniu wojny jednostka OSP w Milejowie podja trud dziaa
organizacyjnych, który doprowadzi druhów do stanu zorganizowania sprzed II wojny
wiatowej. Pierwszy wóz bojowy jednostka otrzymaa w roku 1952, a w trzy lata pó niej
zast piono go kolejnym, by wreszcie w pocz tkach lat 60-tych mie pojazd marki Star-21,
który peni sub do roku 1975. Obecnie OSP korzysta z pojazdu marki Magirus-Deutz.
W roku 1991 podjto uchwa o budowie nowej remizy OSP, a prace przy niej trway
sze lat. W roku 2003 jednostka otrzymaa nowy sztandar, który by replik pierwszego
sztandaru, z roku 1937, a ufundowa go ks. kan. Jan Matusiak.
Na czele zarz du jednostki w latach 1991-2007 sta prezes Jan Nowak, a po nim
funkcj t przej  Wodzimierz Filipczak - wiceprezesi to ks. Antoni Janicki i Jarosaw Król,
naczelnikiem jest Pawe Nowak655.
Po II wojnie OSP w Skarynie zorganizowaa si w roku 1946 roku. Jednym
z podstawowych zada, jakie sobie postawia, bya budowa nowej remizy, któr oddano do
uytku w roku 1957. Pierwszy samochód bojowy otrzymaa w roku 1973 i by to Star 20. Po
piciu latach OSP otrzymaa sztandar z fundacji organizacji spoecznych i wasnych skadek.
W pocz tkach lat 80-tych podjto starania, aby wybudowa now remiz. Do uytku oddano
j w roku 1984, z kolei w 1986r. jednostka otrzymaa samochód bojowy marki Star656.
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W czasach powojennych powstaa te i funkcjonowaa biblioteka, cho nie zachoway
si dane, kto j prowadzi. Tokary – po wojnie reaktywowano gmin w Tokarach. Przetrwaa
ona do 1972 roku, kiedy to ówczesne wadze wprowadziy dwuszczeblowy podzia
administracji kraju. Wówczas zlikwidowano ju istniej c gmin i w czono j , wraz
z czci gminy Kowale Paskie, do nowo powstaej gminy Kawczyn657.
OSP w Tokarach dziaalno wznowia w roku 1946. W roku 1955 rozbudowano
remiz, któr pó niej jeszcze powikszono w latach 70-tych i 90-tych. W roku 1959 jednostka
otrzymaa pierwszy samochód straacki, a kolejny wóz bojowy - marki Star 244 i inny sprzt
poarniczy - otrzymano w roku 1982. Pó niej zakupiono jeszcze wóz marki uk i Ford
Transit, który suy do przewozu straaków658.
W Tokarach szkoa istniaa659 od niepamitnych czasów. Po zakoczeniu II wojny
wiatowej wróci do szkoy jej przedwojenny kierownik, Alfons lzak i wraz z on podj 
si organizacji zaj . Od poowy lat osiemdziesi tych szkoa funkcjonowaa w dwóch
budynkach. W okresie powojennym kierownikami i dyrektorami szkoy byli: Stefan Nitecki,
Tadeusz Zielonka, Jan Osiewaa, Jadwiga Piekarska, Ewa czna, Karolina Kurc, Krzysztof
Kolenda660. A obecnie od 2003r. funkcj t peni Ewa Wojtczak.

12. Szkoa im. Jana Pawa II w Tokarach Pierwszych
ródo: Zdjcie z kroniki Urzdu Gminy w Kawczynie

Biblioteka w Tokarach powstaa w roku 1958, najprawdopodobniej podstawowym jej
ksigozbiorem byy pozycje przejte z biblioteki w Kawczynie. Obecnie biblioteka ta mieci

657

A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materiay…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl
Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stray Poarnych Powiatu Tureckiego, s. 123-127.
659
Szkoa bya najprawdopodobniej bya w Tokarach od czasów szkoy parafialnej o której wiadomo, e istniaa
ju w roku 1521. najprawdopodobniej w XIX wieku zostaa przejta przez gmin i tak funkcjonuje, Az do dnia
dzisiejszego.
660
J. Czyewski, Obszar gminy…, s. 29-30.
658
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si na poddaszu budynku orodka zdrowia i jest fili Biblioteki Publicznej Gminy
Kawczyn661.
Pocz tki suby zdrowia po II wojnie sigaj roku 1950. Przez 10 lat pracowa tu
felczer, Józef aduch. Po nim kolejni felczerzy, a nastpnie ju lekarze: wiszcz, Tadeusz
Kwiatkowski, Stefan Kubicki, Franciszek Skrzywanek, Wadysaw Mikulski i Mikulska
Gabriela (stomatolog), Antoni Szaek, Bogusaw Mikowski i Józef Kuli. Obecnie od 1986r.
kierownikiem orodka zdrowia jest lek. Jarosaw Król. Orodek mieci si w dawnym
budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach, który w roku 1981 poddany
zosta kapitalnemu remontowi662.
W okresie powojennym, w roku 1947, gdy w kraju leczono rany zadane przez wojn,
w dzarach663 zebraa si grupa mieszkaców, która powoaa do istnienia jednostk OSP.
Pierwszym jej prezesem by Kazimierz Zduniak (w latach 1947-1996), a naczelnikiem - Jan
Szczegiecki. Pierwszy sprzt poarniczy by w roku 1949, jednak dopiero w roku 1955
wybudowano gara, w którym go przechowywano. Po siedmiu latach do istniej cego
budynku dobudowano sal taneczn , a w roku 1963 dokupiono brakuj cy sprzt. W roku
1989 przekazano do uytku now stranic, a w trzy lata pó niej jednostka otrzymaa
pierwszy wóz bojowy marki uk. W roku 2007 wrczono OSP dary sztandar - symbol
jednostki. W roku 2009 stan sprztu ganiczego wzbogaci si o wóz bojowy marki Renault.
Na tym terenie w budynku Dworu w Gozdowie funkcjonowaa równie Szkoa
Podstawowa w darach, któr powoano do istnienia w 1945r. o szeciu oddziaach. Nauk
w klasie VII dzieci kontynuoway w SP w Tokarach. W roku 1956 utworzono na miejscu
równie klas siódm . W 1961r. zosta wprowadzony system omioklasowy. Taka
organizacja szkoy trwaa do roku 1977, kiedy to uczniowie klas IV-VIII zaczli uczszcza
do Tokar, a szkoa staje si fili Szkoy Podstawowej w Tokarach. W roku 1984 zostay
przeniesione równie klasy I-III. Do 1987 roku funkcjonowa tam jeszcze oddzia „0”. W tym
to wanie roku szko zlikwidowano. Przeoonymi po II wojnie byli: Kazimiera Stasiska,
Jan Olek, Bogdan Jarych, Stanisaw Kujawiski, Andrzej Adamczewski i Gertruda Szajrych
(ju jako kierownik filii)664.

661

Kierownikami biblioteki w Tokarach byli w latach: 1958-1960 – Roman Kska; 1960 – Jan Sieradzan; 1961 –
Zofia Szabowska; 1965 – Zofia Kska; 1965-1993- Halina Kustosz; 1993 - 2003 Elbieta Kornacka
(Kalinowska); 2003-2006 Katarzyna Olek; 2006-2008 – Anna Duczmaska; 2008 - Aleksandra Antczak. Zob.
AGK, Informacja o funkcjonowaniu bibliotek publicznych na terenie gminy w Kawczynie, s. 1-2.
662
J. C z y  e w s k i, Obszar gminy…, s. 38-39.
663
Opracowanie dziejów OSP dzary, zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stray Poarnych
Powiatu Tureckiego, s. 127-130.
664
J. C z y  e w s k i, Obszar gminy…, s. 30.
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Rozdzia III
Parafie na terenie gminy
1. Organizacja Kocioa w Polsce
Za czas powstania chrzecijastwa w Polsce przyjmuje si rok 966, w którym to
ksi  Mieszko I665 (z najbliszym otoczeniem) przyj  sakrament chrztu666. Czsto jednak
zwraca si uwag na fakt, e pocz tki chrzecijastwa na ziemiach polskich sigaj znacznie
wczeniejszego okresu. Potwierdzeniem tego jest chociaby wspomnienie o ksiciu na
Wilicy667, który zosta nawrócony przez braci soluskich668. Innym argumentem moe by
i ten, e wprowadzanie chrzecijastwa w X wieku nie napotykao na specjalne trudnoci.
Mona zatem przypuszcza , e wielu Sowian zetkno si z wyznawcami Chrystusa lub sami
ju nimi byli669.
Faktem pozostaje, e w roku 968 powstaa pierwsza diecezja na ziemiach polskich,
która swoj siedzib miaa w Poznaniu670, a zasigiem obejmowaa cae terytorium pastwa
Piastów. Taki stan utrzymywa si do koca wieku X. Wtedy to w roku 997 ginie mierci
mczesk Wojciech671, wczeniejszy biskup Pragi, który najprawdopodobniej z polecenia
wadcy Polski, a moliwa jest równie i decyzja papieska, mia prowadzi dziaalno
misyjn na terenach dzisiejszej pónocnej Polski. W czasie ewangelizacji, poniós mczesk
mier . Wydarzenie to odbio si tak szerokim echem w ówczesnej Europie, e wszyscy
wielcy tego wiata zapragnli odda cze witemu mczennikowi. Do Gniezna wic
pospieszy cesarz ze swoim dworem, moni wieccy, przedstawiciele papiea i dostojnicy
kocielni. Spotkanie, które odbyo si w roku 1000, nazywa si najczciej Zjazdem
Gnie nieskim672. Trzeba te zauway , e ów zjazd mia znamiona równie synodu
kocielnego, zwaszcza e jego efektem byo nowe rozgraniczenie diecezji na ziemiach
podlegych Bolesawowi Chrobremu673. Powstaa wic metropolia w Gnie nie pod
patronatem w. Wojciecha, a take diecezje w Krakowie, Koobrzegu i Wrocawiu. Nadal te
istniaa diecezja w Poznaniu. Szybko jednak okazao si, e pogastwo byo jeszcze na tyle
silne na Pomorzu, e diecezja w Koobrzegu upada okoo roku 1013. Najprawdopodobniej

665

Mieszko I, syn Ziemomysa, ksi  polski w latach 963-992. Przyj  chrzest, który pozwolil jego pastwu
wej na aren dziejow . Zob. K. L e p s z y, S. A r n o l d, Sownik biograficzny historii powszechnej do XVII
stulecia, Warszawa 1968, s. 323-324.
666
J. K  o c z o w s k i, redniowiecze i Rzeczpospolita, [w:] Zarys dziejów Kocioa katolickiego w Polsce,
praca zbiorowa pod reakcj J. K  o c z o w s k i e g o , Kraków 1986, s. 21.
667
Gród sowiaski w pobliu Krakowa.
668
Bra mi soluskimi nazywano pochodz cych z Salonik Cyryla i Metodego. Zob. B. K u m o r, Historia
Kocioa, t. 2, Lublin 2005, s. 125.
669
W. A b r a h a m, Organizacja Kocioa w Polsce do poowy wieku XI, Pozna 1962, s. 96.
670
B. K u m o r, Biskupstwo w Poznaniu. Utworzenie metropolii w Gnie nie,[w:] Historia Kocioa w Polsce,
praca zbiorowa pod redakcj B. K u m o r a, Z. O b e r t y  s k i e g o, cz. 1, t. 1, Pozna-Warszawa 1974, s. 38.
671
J. K  o c z o w s k i, redniowiecze i Rzeczpospolita, s. 24.
672
B. K u m o r, Biskupstwo w Poznaniu. Utworzenie metropolii w Gnie nie, s. 40.
673
Bolesaw Chrobry – urodzi si w roku 967, jego matk bya Dobrawa, córka Bolesawa I ksicia Czech
i Mieszko I - ksi  Polski. Obj  rz dy w roku 992, panowa do mierci (1025). Koronowany na pierwszego
króla Polski w 1025 roku. Zob. M. T y m o w s k i, Bolesaw I Chrobry Wielki, [w:] Ksiga królów i ksit
polskich, praca zbiorowa pod redakcj S. K. K u c z y  s k i e g o, Warszawa 1999, s. 18-21.
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wtedy powstaa diecezja w Kruszwicy, która obja obszar wyej wspomnianej 674. W XI
wieku powstay jeszcze diecezje w Pocku, w 1123 we Wocawku675 i w Lubuszu.
Do naszych rozwaa wystarczy naszkicowanie organizacji diecezjalnej w tej czci
ziem polskich. Co prawda, najstarszy dokument potwierdzaj cy przynaleno diecezjaln
interesuj cego w tej pracy terenu, czyli obecnej gminy Kawczyn, pochodzi z roku 1136676, to
jednak moemy si domyla , e przynaleno administracyjna, od pocz tku istnienia
archidiecezji, nie zmienia si. Stan ten zachowa si do roku 1818, gdy na skutek
postanowie Kongresu Wiedeskiego i odpowiednich dokumentów Stolicy Apostolskiej677,
teren ten znalaz si w granicach diecezji kujawsko-kaliskiej.
Po odzyskaniu niepodlegoci, w roku 1918, podjto te dziaania maj ce na celu
uregulowanie spraw kocielnych w nowych granicach pastwa. Ich skutkiem byo podpisanie
przez Rzeczpospolit w roku 1925 konkordatu ze Stolic Apostolsk . Na jego podstawie
zostaa wydana bulla „Vixdum Poloniae unitas” powouj ca do istnienia diecezj
wocawsk 678, w której granicach pozostaje do dnia dzisiejszego, mimo dwukrotnej jeszcze
jej reorganizacji.
Kolejn spraw , która bdzie interesuj c w niniejszej pracy, jest kwestia istnienia
parafii. Mona powiedzie , e parafia to w znaczeniu administracji Kocioa jej najnisze
ogniwo, czyli w rozumieniu administracji cywilnej - to równie gmina. Czasami ta jednostka
administracji kocielnej bya równie wykorzystywana przez administracj pastwow .
W tym jednak miejscu zwróc uwag na parafi w znaczeniu czysto kocielnym.
Pojawiaj ce si na ziemiach polskich chrzecijastwo swoje pierwsze wi tynie miao
przede wszystkim w grodach ksi cych, gdy tam miay one zapewnione bezpieczestwo,
a dostojnicy budowali je przede wszystkim dla wasnych potrzeb. Z czasem, gdy wzrastaa
liczba chrzecijan, potrzeb chwili byo wznoszenie nowych wi ty w miejscach siedzib
wadz lokalnych, a nastpnie w siedzibach prywatnych dostojników ksi cych. Powoli wic
obszar kraju pokrywa si kocioami, do których d yli wierni z okolicy. Nie byy to jednak
parafie w dzisiejszym znaczeniu, gdy nie miay cile okrelonego okrgu, a oparte byy na
naturalnym zmierzaniu do najbliszej wi tyni679. Wadysaw Abraham uwaa, e jeszcze
w czasach Bolesawa Krzywoustego nie byo na terenie pastwa polskiego parafii680. Chodzi
oczywicie o parafie w cisym tego sowa znaczeniu, czyli z oznaczonym okrgiem
parafialnym. Dopiero Sobór IV na Lateranie nakaza ich tworzenie. Od tego czasu, zaczyna
si okres powstawania nie tylko nowych kocioów, ale przede wszystkim parafii.
Wysz jednostk organizacyjn od parafii byy dekanaty i archidiakonaty. Parafie nas
interesuj ce w czasie przynalenoci do archidiecezji gnie nieskiej to: Kowale Paskie
nale ce do dekanatu koniskiego w archidiakonacie gnie nieskim oraz Guchów i Tokary
nale ce do dekanatu stawskiego w archidiakonacie kaliskim681. W okresie dziaalnoci
diecezji kujawsko-kaliskiej, wszystkie parafie naleay najpierw do dekanatu stawskiego,
674
W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji wocawskiej, [w:] Diecezja wocawska 2000, Wocawek 2001,
s. 17-18.
675
Do powstania diecezji we Wocawku przyczynio si zniszczenie Kruszwicy i z niej przeniesiono diecezj do
Wocawka. Zob. W. K u j a w s k i, Diecezja wocawska i jej granice w dokumentach Stolicy Apostolskiej,[w:]
Jan Pawe II Aposto prawdy, praca zbiorowa pod redakcja J. K  d z i e r s k i e g o, Wocawek 2005, s. 190.
676
Bulla wydana dla arcybiskupa gnie nieskiego okrela teren jego diecezji. W dokumencie tym wskazane s
kasztelanie nale ce do tej diecezji, a wród nich zostaa wymieniona kasztelania spycimierska, do której
naleay nasz teren. Zob. W. A b r a h a m, Organizacja Kocioa w Polsce do poowy wieku XII, s. 227.
677
Bulla „Ex imposita Nobis” z 1818, rozgraniczaa diecezje w ramach Królestwa Polskiego, na mocy tego
dokumentu powstaa diecezja „wocawska, czyli kaliska”, a w kocu utrwalia si nazwa kujawsko-kaliska.
Zob. W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji wocawskiej, s. 21-22.
678
Tame.
679
S. Z a c h o r o w s k i, Pocztki parafii polskich, Kraków 1909, s. 12.
680
W. A b r a h a m, Organizacja Kocioa , s. 190.
681
Potwierdzaj to protokoy wizytacyjne.
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a gdy zaborca domaga si dostosowania dekanatów do granic powiatów, w nowo powstaym
powiecie w Turku utworzono równie siedzib dekanatu, do którego naleay wyej
wspomniane parafie.

13. Dekanat dobrski
ródo: Na podstawie Diecezja Wocawska 2000, Wocawek 2001.

Ju w czasach wspóczesnych, w ramach diecezji wocawskiej, przy okazji kolejnej
reorganizacji dekanatów utworzono dekanat z siedzib w Dobrej, do którego w czono te
parafie. Taki te stan istnieje do dnia dzisiejszego.
Kolejnym elementem, na który naley zwróci uwag, to sposób tworzenia parafii.
Pierwszym etapem byo znalezienie instytucji lub osoby, która byaby jej fundatorem682,
miaa odpowiednie fundusze potrzebne do wybudowania wi tyni, utrzymania wi tyni
i kapana, który by przy niej pracowa.
Wystawienie budynku kocioa i zaplecza gospodarczego, a take przekazanie mienia
na utrzymanie wi tyni i jej duszpasterza tworzyo fundacj683, a kiedy fundacja zostaa
zorganizowana, zwracano si do wadzy kocielnej o erygowanie, czyli utworzenie parafii.
682
683

W. G  o w a, Fundator,[w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 772.
W. W ó j c i k, Fundacja,[w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 760-761.
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Po wydaniu odpowiedniej decyzji - aktu erekcyjnego684 - powstawao beneficjum
parafialne685, a kapan, który by do niej kierowany, stawa si beneficjantem686.
Warto równie zaznaczy , e dokument eryguj cy parafi zawiera: okrg
parafialny687, uposaenie, wezwanie kocioa, przywileje688. Mieszkacy byli zobowi zani do
przestrzegania prawa parafialnego689. Niestety, w redniowieczu akty powouj ce do ycia
parafie do naszych czasów nie zachoway si. Wobec tego, jako dokument potwierdzaj cy
istnienie parafii, czyli akt erekcyjny, przyjmowano zapis Jana askiego690 w „Liber
beneficiorum”691. Tak byo równie i w przypadku opisywanych.
Pocz tkowo koció stanowi wasno tej osoby, która go wybudowaa. Pobierane
podatki kocielne nie stanowiy wasnoci kocielnej tylko prywatn , budowniczego. Dopiero
wskutek reformy gregoriaskiej, która w Polsce zostaa wprowadzona w XIII wieku, prawo
wasnoci przeszo w prawo patronatu692 i co za tym idzie - prezenty. Fundator wic i jego
spadkobiercy, jako patronowie, mieli pewne prawa i obowi zki wzgldem teje parafii.
Do obowi zków naleao dbanie o wi tyni i odpowiednie zabezpieczenie materialne dla jej
duszpasterza693. Przywilejem najwaniejszym dla nich byo prawo przedstawienia –
prezentowania694 - kandydata na proboszcza parafii. Po opuszczeniu jej przez poprzednika,
wadza diecezjalna zwracaa si do kolatora o przedstawienie kandydata na proboszcza.
Po wskazaniu osoby bya ona mianowana na to beneficjum. Przywilejem patrona byo te
i to, e w dokumentach kocielnych by on zawsze wskazywany i w sytuacjach wanych
pytano równie jego o zdanie w kwestiach parafialnych. Mia w wi tyni swoj awk i za
684
Erekcja – akt prawny powouj cy do istnienia urz d kocielny, beneficjum, instytucj oraz stowarzyszenie
kocielne. Zob. W. G ó r a l s k i, Erekcja,[w:] EK, t. 4, Lublin 1985, szp. 1068.
685
Beneficjum - z ac. dobrodziejstwo. W prawie kanonicznym urz d kocielny z wasnym uposaeniem. Zob.
J. R y b c z y k, Beneficjum, [w:] EK, t. 2, Lublin 1985, szp. 262-265.
686
Beneficjant – waciwy zarz dca maj tku beneficjalnego oraz jego uytkownik, ale nie by wacicielem
beneficjum. Zob. J. R y b c z y k, Beneficjant, [w:]EK, t. 2, Lublin 1985, szp. 262.
687
Miejscowoci nale ce do danej parafii. Zob. W. A b r a h a m, Organizacja Kocioa w Polsce do polowy
wieku XII, s. 191.
688
Gównymi przywilejami parafii byy odpusty.
689
Iura paroecialia (ac. prawo parafialne) – wszelkie uprawnienia i obowi zki dziaalnoci duszpasterskiej
parafii, jak: nauczanie, sprawowanie liturgii (zwaszcza sakramentów), zarz dzanie wspólnot wiernych. Zob. E.
W i l e m s k a, Iura paroecialia,[w:] EK, t.7, Lublin 1997, szp. 554. Obowi zek mszalny naleao realizowa
w swoim kociele parafialnym, w nim równie naleao przyjmowa wszystkie sakramenty, a przede wszystkim
przystpowa do spowiedzi i przyjmowa Komunie wit . Zob. I. S k i e r s k a, Miasto w kociele,[w:]
Ecclesia et civitas, praca zbiorowa pod redakcja H. M a n i k o w s k i e j, H. Z a r e m s k i e j, Warszawa 2002,
s. 398.
690
Jan aski – urodzony w 1456 roku w asku. Od 1503 roku by kanclerzem wielkim koronnym. W 1511
mianowany arcybiskupem gnie nieskim. Zmar w Kaliszu w dniu 19.05.1531 roku. Po objciu urzdu
arcybiskupa nakaza sporz dzi opis maj tków parafialnych, prace trway przez kilka lat (1510-1522). Zob.
P. J a n o w s k i, aski Jan, [w:]EK, t. 11, Lublin 2006, szp. 415-418.
691
Liber beneficiorum - ksiga uposae – zawieraj ca opisy beneficjów w diecezji wraz z podaniem ich
dochodów. Sporz dzano je najczciej w zwi zku z nakadaniem n duchowiestwo kontrybucji na potrzeby
Rzeczypospolitej np. subsydium charitativum, których wysoko bya okrelana przez synod prowincjonalny lub
diecezjalny, na wniosek króla lub sejmu. Nas interesuj cy powstawa od roku 1510, z polecenia abp Jana
askiego dla diecezji gnie nieskiej. Zob. E. G i g i l e w i c z, Liber beneficiorum, [w:] EK, t. 10, Lublin 2004,
szp. 946-947.
692
Prawo patronatu byo wykonywane przez waciciela miasta lub wioski lub przez osob przez niego
wyznaczon . Zob. Z. Z y g l e w s k i, Religijno w miastach kujawskich pó nego redniowiecza, [w:] Ecclesia
et civitas, praca zbiorowa pod redakcja H. M a n i k o w s k i e j, H. Z a r e m s k i e j, s.330.
693
W czasach staropolskich opieka nad wi tyni parafialn naleaa do tego, komu przysugiway prawa
patronackie. W miastach lokowanych na prawie niemieckim do kontroli nad beneficjum i „fabryk kocioa”
poczuway si lokalne spoecznoci reprezentowane przez swe wadze. Zob. W. K o w a l s k i, Koció
w miecie opatów. róda i wysokoci dochodów parafii jdrzejowskiej w redniowieczu i w czasach wczesnonowoytnych, [w:] Ecclesia et civitas, pr. zb. pod redakcja H. M a n i k o w s k i e j, H. Z a r e m s k i e j, s. 269.
694
W. A b r a h a m, Organizacja Kocioa w Polsce do polowy wieku XII, s. 221.
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niego równie modlono si. Kolatorzy w niektórych miejscach wystpowali jeszcze przed
II wojna wiatow . Przestali funkcjonowa po jej zakoczeniu, zwaszcza e zabrano maj tki,
z których mona byo wspiera potrzeby kocioa. Wspóczenie biskupi samodzielnie
mianuj nowych proboszczów, a obowi zek utrzymania parafii spoczywa na wszystkich
parafianach.
Warto równie zwróci uwag, e funkcjonowanie parafii postrzegane bywa przez
pryzmat instytucji. Dla przecitnego jednak czowieka yj cego na danym terenie parafia to
pewien okrelony rytm ycia, bowiem cykl roczny oparty zosta nie tylko na systemie
wegetacji, ale równie i na cyklu liturgicznym. Okres zabawy, ale równie i okres
umartwiania - to czas wynikaj cy z cyklu liturgicznego, który kadego roku rozpoczyna si
na nowo. Podobnie z okresem tygodniowym opartym na niedzieli, jako dniu wypoczynku od
pracy, a który powica si Bogu. Równie dzwony „woaj ce” na „Anio Paski”,
trzykrotnie w ci gu dnia, okrelay czas rozpoczcia pracy, czas przerwy na obiad i czas
zakoczenia pracy, a w sytuacjach niebezpieczestwa obwieszczay zagroenie.
Omawiaj c parafie, które maj siedziby na terenie obecnej gminy Kawczyn,
spróbuj wykaza pewne wspólne elementy. Nale do nich: czas powstania, fundator
i kolator, okrg, uposaenie, wi tynia i jej przywileje, wystrój, duszpasterzy
i duszpasterstwo.

2. Parafia w Guchowie
Powstanie parafii w Guchowie spowija mrok dziejów. Faktem jest, e ju w XV
wieku pojawia si w dokumentach kocielnych jako wie parafialna695 i st d domyla si
naley, e powstaa przynajmniej na przeomie XIV i XV wieku696. Niestety, nic na temat
daty jej erekcji nie wiemy, poniewa nie zachowa si do naszych czasów dokument
ustanawiaj cy parafi, jako ten akt, pó niejsze wizytacje przyjmoway dokument
potwierdzaj cy stan parafii, który zosta sporz dzony na polecenie arcybiskupa
gnie nieskiego, Jana askiego, który my znamy pod nazw „Liber beneficiorum”, a dotyczy
archidiecezji gnie nieskiej. Parafia Guchów wystpuje w nim w ramach archidiakonatu
kaliskiego i dekanatu stawskiego697. Do tego dokumentu bd si odwoywa wielokrotnie.
Poniewa nie zachowa si oryginalny akt erekcyjny, nie wiemy, kto by fundatorem
kocioa i parafii. Domyla si jednak moemy, e by to ówczesny waciciel wsi Guchów,
zwaszcza, e w dokumentach pó niejszych - jako kolatorzy - wystpuj wanie waciciele
teje wsi.
I tak, w 1521 roku wacicielami Guchowa jest rodzina Zarembów698, maj ca swoj
siedzib rodow w Kalinowej (koo Baszek), z której wywodzi si midzy innymi wojewoda
kaliski – Jan Zaremba. Zapewne przez dugie lata oni wanie t funkcj penili. W roku 1753
kolatorem by Tomasz Gaczyski699, który (wypeniaj c swoje obowi zki) wystawi nowy
koció. Po nim zapewne t funkcj sprawowali jego potomkowie.
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J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s. 68, przypis.
K. R u r k a, Guchów,[w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp.1153.
Cay tekst dotycz cy tej parafii znajduje si na dwu stronach. Zob. J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 2,
Gniezno 1881, s. 68-69.
698
J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s. 68.
699
Guchów, [w:]Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, Wocawek 1877, s. 88. Cho wizytacja z 1825
roku jako budowniczego kocioa podaje Jana Gaczyskiego. Zob. ADW, ABK-Kal Wiz 10, s. 30
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Kolejnymi wacicielami wsi, a zatem i kolatorami, byy rodziny Ostrowskich,
Wyków, Pstrokoskich700, Cieleckich, Borzckich, a ostatnimi Zaborowscy.
W XX wieku pojawi si organ zwany dozorem kocielnym, który, co prawda, nie by
wprost kolatorem parafii, ale troszczy si o problemy parafialne i wystpowa do wadzy
diecezjalnej w sprawie obsadzenia parafii701.
Od XIII wieku zaczto erygowa parafie terytorialne. Jedn z istotniejszych spraw
bya kwestia okrgu parafialnego. Pierwotnie parafia obejmowaa maj tek dziedzica
guchowskiego702. Kolejne wizytacje wspominaj o pobieraniu podatku kocielnego, czyli
dziesiciny tylko z Guchowa, a wic tylko ten maj tek i wioska naleay do parafii. Z roku
1825 istnieje informacja o przynalenoci do parafii dwóch wiosek, w których znajduj si
dwory, a mianowicie - Guchowa i Wilczkowa703. Z czasem, zapewne dziki karczowaniu
lasu, jak i zmianom spowodowanym przez uwaszczenie w czasie powstania styczniowego,
pojawia si ju jednoznacznie wyodrbniona wioska Borek Guchowski. Opis parafii z roku
1877 informuje ju o tym, e nale do niej: Guchów, Wilczków i Borek Guchowski704.
Jeszcze w roku 1972 widniej tylko te trzy miejscowoci, natomiast w roku 1991 wymienione
zostao take Rzymsko705. Domyla si naley, e na przeomie lat 70-tych i 80-tych ta
miejscowo zostaa w czona do parafii w Guchowie706. Po roku 2000 zostay w czone trzy
rodziny z miejscowoci Ostrówek, z parafii Dobra, które miay zdecydowanie bliej do
kocioa w Guchowie.
Kolejn spraw , która bya istotn , byo jej uposaenie. Zapisywano je w akcie
erekcyjnym, a poniewa takowy si nie zachowa, dlatego ponownie pozostaje odwoa si do
„Liber beneficiorum”. Przypomn, co skadao si na uposaenie parafii, a zatem
i proboszcza, bo pierwotnie nie rozróniano tych dwóch spraw. Kwestie maj tkowe
reguloway przepisy prawa kocielnego i umowa midzy pastwem i Kocioem wówczas
obowi zuj ca. Na uposaenie skaday si wic: ruchomoci przeznaczone do uytku suby
Boej, ziemie z nieruchomociami i inwentarzem, a take ludno poddana w nich
mieszkaj ca, wraz ze swoimi wiadczeniami. Ponadto, waciciel ziemi i inne osoby
przekazyway Kocioowi take pewne swoje prawa i dochody. Ostatnim elementem byy
dziesiciny707 i opaty wynikaj ce 708z posugi kapaskiej709. Na okrelenie spraw
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Kolatorstwo rodzin Pstrokoskich i Wyków potwierdza wizytacja z roku 1825. Zob. Tame.
ADW, AKDW, Akta parafii Guchów z lat 1926-1939, o sygnaturze AKDW par.63, zawieraj wiele listów
dozoru kocielnego prosz cych o przysanie staego proboszcza do tej parafii.
702
W tekcie Liber beneficiorum wymieniony jest bowiem tylko Guchów, natomiast w przypisie w tym
dokumencie s wymienione inne miejscowoci, ale tego zapewne wpisu dokona wydawca pozycji przed jej
wyjciem w wersji drukowanej. J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s. 68-69.
703
ADW, ABK-Kal. Wiz 10, k. 31v.
704
Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 88.
705
Rocznik diecezji wocawskiej 1991,Wocawek 1991, s. 580.
706
Zaznaczy jednak naley, e nie caa wioska Rzymsko naley do parafii w Guchowie.
707
Podatek pobierany w naturze od podwadnych, obejmuj cy 10% ich dochodów i by przeznaczony na
potrzeby wieckie i kocielne, przede wszystkim na utrzymanie duchowiestwa. Dziesicina moga by
naturalna, czyli uiszczana w snopach zboa (snopkowa), albo w wymóconym zbou, niekiedy zamienian na
gotówk, zwan wtedy dziesicin pienin . Jedn z form dziesiciny byo tzw. meszne czyli ofiara z któr
proboszcz sprawowa cay rok msz za parafian. Z czasem dziesicin wymierzano szacunkowo zniaj c j do
1/12. 1/15, 1/20, a nawet 1/50 . Na sejmie w piotrkowie w 1562-1563 opodatkowano dziesicin. Zob. J. D u d z
i a k, Dziesicina,[w:] EK, t. 4, Lublin 1985, szp. 600-602.
708
W. A b r a h a m, Organizacja Kocioa w Polsce do poowy wieku XII, Pozna 1962, s. 238.
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Tzw. iura stolae – ofiary skadane przez wiernych na utrzymanie duchownych z okazji speniania przez nich
posug kapaskich typu: udzielanie sakramentów witych , odprawianie pogrzebów. Zob. H. K a r b o w i a k,
Iura stolae, [w:]EK, t. 7, Lublin 1997, szp. 554.
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maj tkowych parafii uywano pojcia „fabrica ecclesiae”710. Maj tek kocielny by spisany
w inwentarzu711, a w czasie wizytacji by wpisywany do protokou.
Parafia w Guchowie na pocz tku XVI wieku posiadaa swój maj tek, na który
skadao si pole pooone w miejscu nazywanym „Lyskowsky”, podzielone na 4 czci
i ogród712. Na ziemiach parafialnych mieszkao trzech rolników, którzy te pola obrabiali,
a byli to: Stanisaw Grysza (moliwe Gruszka), Maciej Doliwa i Stefan Szczepan. Ponadto,
proboszcz pobiera dziesiciny713 od dziedzica i rolników. Ogólnie dochód ten obliczany by
na 5 marek. Oprócz tego, poprzedni dziedzic zapisa parafii 50 marek, z których co roku
miaa otrzymywa 3 marki, 16 groszy714. Bya tam te plebania i budynki gospodarcze.
W pocz tkach XVII wieku podstaw dochodu proboszcza bya dziesicina, któr
otrzymywa od dziedzica, Janusza Zaremby, a która wynosia 10 marek. Parafia posiadaa te
zapis na kwot 55 marek, którego dokona do ksigi grodzkiej w Sieradzu715w roku 1505
Adam Dbiski. W roku 1640 dobra proboszczowskie posiaday kilka terenów. Pierwszym
by ten, na którym znajdowa si koció z plebani , ustawion na wschód od wi tyni.
W pobliu znajdowa si ogród, a w samym Guchowie byo ich kilka. Ponadto, proboszcz
posiada ziemi uprawn , któr otrzyma od dziedzica. Z wsi kocielnej otrzymywa 12
korców zboa z racji dziesiciny, od dziedzica po 2 korce yta, pszenicy, jczmienia i owsa,
natomiast od chopów po jednym z kadego rodzaju zboa. Mia take legaty716.
Wizytacja z 1765 nie wykazuje szczególnie posiadoci ziemskich, zwraca jednak
uwag, e proboszcz pobiera dziesicin snopkow i meszne717 z Guchowa. Wicej uwagi
powica zapisom dokonanym na rzecz kocioa w Guchowie718.
Z wizytacji w roku 1783 wiadomo, e bya zapisana testamentalnie na koció lokataprzez ks. M. Gaczyskiego, kan. katedry gnie nieskiej i oficjaa kaliskiego719. Z tego czasu
zachowa si te opis ziemi parafialnej, pooonej w kilku miejscach. Ponadto, z Guchowa

710
Fabryka Kocioa (ac. fabrica ecclesiae) – dawna kanoniczna nazwa kocioa (budynku) jako osoby prawnej,
maj cej zdolno do nabywania, posiadania, zarz dzania i zbywania ruchomych i nieruchomych dóbr
materialnych (zdolno prawna). Zob. Z. L a b u d a, A. W e i s s, Fabryka kocioa, [w:] EK, t. 5, Lublin 1989,
szp. 8.
711
Inwentarz kocielny (ac. inventorium) – wykaz spis wszystkich dóbr ruchomych i nieruchomych oraz praw
i obowi zków kocioa i proboszcza. Zob. L. A d a m o w i c z, Inwentarz kocielny, [w:]EK, t.7, Lublin 1997,
szp. 418.
712
Ogród w czasie wizytacji uywany przez dziedzica.
713
Bya to dziesicina snopkowa
714
J. a s k I, Liber beneficiorum, s. 69.
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ADW, AAG. Wiz. 2, s. 271. Zapisy w tym czasie dokonywane byy na 7-5%, zapewne wic w takim
przedziale mieci si i ten. Dopiero pó niej w XVIII wieku, gdy nastpowaa dewaluacja pieni dza zapisy
ksztatoway si od 5-3,5%.
716
Zapis z roku 1675, w wysokoci 1000 florenów, na dobrach Rzuchta (Rzechta) na jedn msz za dusz
ukasza M czyskiego i drug za zmarych z jego rodziny. Ponadto, wspomina si o dawniejszych legatach
Andrzeja z Uniejowa na dochód z kwoty 70 fl, cho nie wiadomo, dlaczego odbiorc tego zapisu jest proboszcz
z Malanowa. I kolejna lokata 30 flpl, dla kocioa w Guchowie, któr otrzymuje miejscowy proboszcz. Zob.
ADW, AAG. Wiz. 11, s. 571.
717
Inaczej mszalne, czyli opata za która proboszcz w niedziele i wita odprawia msz wita za parafian.
718
Ks. kan. katedry gnie nieski i oficja kaliski, Jan Gaczyski, zapisa 5% dochodu od sumy 3 tys. florenów
polskich na dobrach Guchów w roku 1729, w ksidze grodzkiej w Sieradzu, z przeznaczeniem na dwie msze
wite w tygodniu. Z czasem na skutek dewaluacji zmniejszono nakaz do odprawienia 1 mszy tygodniowo. Inny
zapis – dochód 35 flpl od kwoty 1000 flpl na dobrach Rzychta (prawdopodobnie Rzechta) z roku 1675.
Proboszcz mia w zamian odprawi jedn msz tygodniowo, w sobot, za dusz p. ukasza M czyskiego
i drug , w pi tek, za wszystkich zmarych z tej rodziny. Nastpny zapis – dochód 5 florenów i 8 groszy, od
kwoty 155 flpl na dobrach wsi Pradzew (nazwa miejscowoci trudna do odczytania), a zapis dokonano w ksidze
grodzkiej w Kaliszu, cho dochód ten nie dochodzi. Zob. ADW, AAG. Wiz. 56, s. 720n.
719
ADW, AAG. Wiz. 79, k. 16
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dziesiciny snopkowe i meszne w wymiarze po dwa korce: yta, pszenicy, jczmienia i owsa.
Proboszcz posiada w swoim gospodarstwie dwa konie, cztery woy i dwie krowy720.
W roku 1825 dochody z parafii obliczano na 532 z i 26 gr. Skaday si na nie
dochody z gruntów, dziesicina zboowa i pienina, a take dochody z kapitaów. Parafia
posiadaa w dobrym stanie plebani, podobnie budynki gospodarcze, które wystawi
ówczesny proboszcz (wasnym kosztem), a drewno na budynki ofiarowa dziedzic721.
W roku 1938 ks. Stanisaw Perliski zwróci si do Kurii we Wocawku o pozwolenie
na sprzeda 1900 m² gruntu wraz z budynkami (plebani i obórk ). Za pieni dze z tej
transakcji zakupi teren po przeciwnej stronie drogi, wraz z dawnym spichrzem, który
zamierza przerobi na koció722, i dwoma innymi budynkami oraz domem zarz dcy
(z przeznaczeniem na plebani) i budynek gospodarczy. Proponowa te proboszcz zakupi
drugi spichrz pod rozbiórk, a zyskan z tego ceg przeznaczy na przebudow budynku
przeznaczonego na koció. Planowa jeszcze zaci gn poyczk na cele budowlane723.
Po wojnie zakupione budowle wykorzystywano dla celów parafialnych. W domu
zarz dcy bya plebania, natomiast do celów gospodarczych suyy pozostae budynki. Cho
pocz tkowo budynek mieszkalny zasiedlono miejscowymi rodzinami, to z czasem jednak sta
si faktycznie mieszkaniem ksidza. Jednak w latach 90-tych
stan budynku by
katastrofalny, wilgo sigaa ju pierwszego pitra, tak wic nowo przybyy proboszcz,
ks. Stanisaw Kiermasz postanowi budowa now plebani. Podjty trud zaowocowa
powstaniem w roku 1998 nowego domu dla proboszcza724. Maj tkiem wasnym parafii
pozostao take 5,36 ha ziemi725.
Kolejnym elementem, na który zwróc uwag w niniejszym opracowaniu, bdzie
koció parafialny. Nie znamy ani czasu, w którym powsta pierwotny koció parafialny, ani
jego wygl du. Najstarsze bowiem informacje pochodz z drugiej poowy XV wieku
i informuj , e ju wtedy bya wi tynia726. Jednak, czy bya to pierwotna budowla, czy ju
kolejna, nie wiadomo.
Z pocz tków XVII wieku s pierwsze peniejsze informacje, m.in. ta, e koció by
drewniany i konsekrowany pod wezwaniem Matki Boej nienej (w roku 1597)727. Ponadto,
mia dziewi ozdobnych otarzy i wieyczk – sygnaturk, w której mieci si dzwonek do
sygnowania. Przy kociele bya take dzwonnica z trzema dzwonami728. Zapewne znajdowaa
si na cmentarzu przykocielnym, bo przypomnijmy, pierwotnie zmarych dobrodziejów
kocioa chowano w jego podziemiach – jeeli takowe byy, a innych wiernych obok
wi tyni. Domylamy si, e i tak byo w Guchowie.
W 1607 roku pojawia si informacja, e miejscowy koció ma jako swojego patrona
w. Macieja729, a jeden z dziewiciu jego otarzy powicony by Matce Boej nienej730.
Stwierdzenie to moe zastanawia , gdy nic nie wskazuje na powstanie nowej wi tyni, ale
niew tpliwie nast pia zmiana wezwania.
720
Pola parafialne rozci gay si w kierunku Wilczkowa i w samym Wilczkowie, w kierunku Ziemicina,
w kierunku Tokar i w kierunku Milejowa. Posiaday te swoje nazwy: „Przedziaki”, „Wiory”, „Na Piecu”. Zob.
Tame, k. 17v.
721
ADW, ABK-Kal. Wiz 10, k.32v
722
Koció pierwotny spon  w roku 1919.
723
ADW, AKDW, par. 63, s. 23-31.
724
Diecezja Wocawska 2000, s. 202.
725
Tame.
726
J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 68 przypis.
727
K. R u r k a, Guchów, [w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 1153.
728
ADW, AAG. Wiz. 2, s. 268n.
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wity Maciej – do czy do grona apostoów na miejsce Judasza. Jego wybór by jednym z pierwszych
dziaa pierwotnej wspólnoty Kocioa. Liturgiczne wspomnienie – wito przypada obecnie 14 maja, wczeniej
obchodzono je 24 lutego. Zob. W. Z a l e s k i, wieci na kady dzie, Warszawa 1998, s. 250-251.
730
ADW, AAG. Wiz. 4, s. 247.
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W roku 1640 koció posiada tylko trzy otarze: wielki, powicony Najwitszej
Maryi Pannie- z jej obrazem, drugi powicony Trójcy witej i trzeci z obrazem
przedstawiaj cym Jezusa Chrystusa. Zapewne na otarzu, przynajmniej gównym, znajdowao
si tabernakulum, w którym przechowywano Najwitszy Sakrament. Pierwsze dwa otarze
okrelane s jako staroytne, wic zapewne trzeci zosta niedawno wybudowany. Ponadto,
jest informacja, e w maym chórze, czyli w prezbiterium, znajduje si podoga, a w wielkim
chórze, czyli w nawie, posadzka zrobiona z cegy. Koció posiada podwójne drzwi: gówne
zapewne na kocu nawy, a drugie, boczne, z lewej strony. Wystrój wewntrzny wi tyni
stanowiy przede wszystkim drewniane otarze z niezniszczonymi portatylami, na których
znajdoway si krzy, lichtarze i potrójne obrusy. Poza tym bya zapewne ambona
i chrzcielnica. W nawie stay awki. Wizytator stwierdza, e nie byo w kociele organów.
W zakrystii, umieszczonej zapewne w pobliu prezbiterium, znajdowa si konfesjona i szafy
na sprzty liturgiczne. Nie byo ju jednak dzwonnicy731.
Warto równie zauway , e kady koció mia swoje przywileje, do których naleay
przede wszystkim odpusty. W tym czasie obchodzono dwa. Pierwszy zwi zany by
z dedykacj kocioa, obchodzono go w niedziel po w. Jadwidze, a drugi z patronem
kocioa, czyli liturgicznym wspomnieniem w. Macieja732.
W poowie XVIII wieku wi tynia bya w tak zym stanie, e ówczesny dziedzic
Guchowa - Tomasz Gaczyski733 - postanowi wybudowa now , z drewna
modrzewiowego734.
Wizytacja z roku 1765 bya zapisem penym radoci, e oto przed 10 laty oddano do
uytku now wi tyni. Prawdopodobnie zbudowana bya na wzór poprzedniej, równie pod
wezwaniem w. Macieja. W kociele znajdoway si trzy otarze, a w otarzu gównym –
wielkim, wykonanym z drewna, znajdowao si tabernakulum. Nie by konsekrowany, ale
posiada cay portatyl. Umieszczono w nim obraz Matki Boej Czstochowskiej735. Drugi
otarz powicony zosta Cierpi cemu Panu Jezusowi i umieszczony w nawie, trzeci dedykowany Trójcy witej. Na kadym z otarzy umieszczono krzy i wiece, a take
nakryto je obrusami. Wystroju dopeniay chrzcielnica, ustawiona w centrum wi tyni
i ambona, do której prowadziy dwa wejcia736.
Pod koniec XVIII wieku, w roku 1783, wizytator zauwaa w wi tyni cztery otarze.
Oprócz wspomnianych wyej, zbudowano jeszcze otarz powicony w. Annie737. Pisze
równie, e cmentarz przy kociele by ju za may i dlatego zosta zamknity738. Trudno
jednoznacznie powiedzie , czy ju wtedy powsta obecnie istniej cy cmentarz (pomidzy
drogami do Tokar i Milejowa). Przy kociele bya dzwonnica z dwoma dzwonami.
W pocz tkach XIX wieku, w roku 1825, wi tynia by w niezym stanie, jednak ciana
frontowa potrzebowaa ju naprawy, gdy w dwóch miejscach bya nadgnita. Teren
przykocielny zosta otoczony parkanem, cho i on potrzebowa remontu. Przy wi tyni
znajdowa si grób p. Michaliny Wgierki739, na którym bya adnotacja dotycz ca jej urodzin
731

ADW, AAG. Wiz 11, s. 569-571.
Tame
Guchów, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 613.
734
Rocznik diecezji wocawskiej 1972, Wocawek 1972, s. 307.
735
Kult Matki Boej Czstochowskiej rozwin  si po ocaleniu kraju od potopu szwedzkiego, a tym bardziej po
roku 1717, czyli roku koronacji cudownego obrazu na Jasnej Górze.
736
ADW, AAG. Wiz. 56, s. 717n.
737
wita Anna, matka Najwitszej Maryi Panny, kult rozwin  si w XVI wieku, w czasie panowania Stefana
Batorego i Anny Jagiellonki. W tym czasie zaczy te powstawa Bractwa w. Anny, które jeszcze bardziej
pobudziy do oddawania czci witej. Wspomnienie liturgiczne 26 lipca. Zob. W. Z a l e s k i, wieci…, s. 425426.
738
ADW, AAG.Wiz.79, k. 16.
739
Nazwisko moe by bdnie odczytane.
732
733
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i mierci. Ilo otarzy najprawdopodobniej nie ulega zmianie, a przy gównym, w czasie
naboestw, palia si wieczna lampka.
Wtedy ju by niezaleny cmentarz do chowania zmarych, który nie mia ogrodzenia
tylko otoczony zosta rowem. Umieszczono na nim krzy740. Na cmentarzu te w roku 1835
powstaa kaplica p.w. bogosawionej Salomei741, a w roku 1875 teren przykocielny na nowo
zosta ogrodzony742.
wi tynia zapewne podlegaa remontom, ale funkcjonowaa do roku 1919. Spona
pod wpywem wyadowa atmosferycznych. W roku 1922 przygotowano prowizoryczny
budynek drewniany, który w latach midzywojennych peni funkcje wi tyni parafialnej.
W roku 1951 przebudowano wntrze zakupionego przed wojn spichrzu i w nim rozpoczto
sprawowa posug sakramentaln . W latach 1959-1960 dobudowano dwa pomieszczenia,
z których jedno penia funkcje sali katechetycznej743, a drugie zakrystii. Obecny wygl d
wntrzu nadano w ramach prac prowadzonych w latach 1972 -1981744. W tym te roku
koció zosta konsekrowany745.
Obecnie koció w. Macieja Apostoa w Guchowie posiada 6 rze b zabytkowych:
postacie w. Piotra746, w. Pawa747, w. Jana Nepomucena748, Jezusa Ukrzyowanego, Boga
Ojca, w. Anny oraz dwa XIX-wieczne feretrony749.
Po omówieniu statycznego elementu parafii, jakim zawsze bya wi tynia, przyszed
czas, aby zwróci uwag na to, co jest elementem zmiennym, ale te nadaj cym ycie parafii,
czyli na duszpasterzy i prowadzone przez nich duszpasterstwo. Wspomn te o wieckich
pracownikach parafii.
Nim opisz prac duszpasterzy i prowadzonego przez nich duszpasterstwa, trzeba
zauway , e parafia na skutek tego, i posiadaa niewielkie uposaenie, wielokrotnie
wakowaa, czyli nie posiadaa wasnego proboszcza. Dorywczo posug penili
proboszczowie innych parafii lub zakonnicy, zazwyczaj bernardyni750 z Warty.
Duszpasterstwo zazwyczaj zwi zane byo ze sprawowaniem sakramentów witych
i goszeniem sowa Boego, dlatego wskazywa bd na inne formy pracy kapanów.
Najdawniejszym znanym proboszczem w Guchowie by ks. Jakub Strzemski, który
pracowa w pocz tkach XVI wieku. W tym czasie kocioem opiekowali si Mikoaj Vidal
i Marcin Klucznik751.
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ADW, ABK-Kal. Wiz 10, k. 30n.
Salomea, córka Leszka Biaego, urodzona okoo 1212 roku. Bya on ksicia wgierskiego, Kolomana.
Po mierci ma wrócia do Polski i reszt swoich dni dopenia w klasztorze klarysek na Skace. Zmara 17
listopada 1268 roku. Zob. W. Z a l e s k i, wieci…, s. 735-738.
742
Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 88.
743
Z czasem zostaa przerobiona na kaplic przedpogrzebow .
744
Kronika parafialna przedstawia poszczególne etapy i szczegóy podejmowanych prac. Zob. APG, Kronika
parafii w. Macieja w Guchowie, t. 1.
745
Diecezja Wocawska 2000, s. 202.
746
Piotr – pierwszy z apostoów, biskup Rzymu i gowa Kocioa. Zob. W. Z a l e s k i, wici…, s. 352-356.
747
Pawe –przeladowca chrzecijan o imieniu Szawe, który pod Damaszkiem nawraca si i w tym miecie
przyjmuje chrzest, na którym otrzymuje imi Pawe. Zob. W. Z a l e s k i, wici…, s. 356-359.
748
Jan Nepomucen y w XIV wieku w Czechach, zamczony przez króla Wacawa IV. Wedug jednej z wersji
dlatego, e nie chcia królowi ujawni grzechów jego ony, której by spowiednikiem. mier mczesk
poniós 20.03.1393 roku. Zob. W. Z a l e s k i, wieci…, s. 264-265.
749
AGK, Gmina Kawczyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 22.
750
Franciszkanie – Zakon Braci Mniejszych – zaoony przez w. Franciszka. Z czasem ulega rónym
podziaom, tworz c przynajmniej w nazewnictwie oddzielne zakony. Faktycznie bernardyni to jedna z prowincji
franciszkaskich, o ostrzejszej ni inne regule. Posiadaj po dzie dzisiejszy swój klasztor w Warcie.
Zob. B. o z i  s k i, Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 2002, s. 50-51.
751
J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 68.
741
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14. Obecny koció parafialny w Guchowie
ródo: Zdjcie z kroniki Urzdu Gminy w Kawczynie

W pocz tkach XVII wieku bya przy parafii szkoa752, której rektorowi proboszcz
paci rocznie 5 florenów, a kantorowi - 12753. W kilka lat pó niej pracowa tu jako proboszcz
Baej z Brze na, który wicenia kapaskie przyj  w roku 1598, a w parafii pracowa od
1609. Kantorem by Walenty z Kowali, który za swoj posug otrzymywa 4 fl754.
Nastpny wizytator ju w XVIII wieku, jako proboszcza pokazuje nam ks. Marcina
Starczewskiego, który zosta wywicony w roku 1714. Posiada on potrzebne ksi ki, czyli
brewiarz, rubrycel i inne pozycje niezbdne do nauczania. Obsugiwa te drugie beneficjum,
w Mikowicach755.
W 1765 roku duszpasterstwo w parafii prowadzi ks. Antoni Go dziewski, który
wicenia kapaskie otrzyma w roku 1747, a do pracy w Guchowie skierowany zosta
w roku 1758. Pracowa sam, nie byo ju szkoy, a kantor przyjeda do pomocy tylko na
wita756.
Kolejnym proboszczem, w latach 1780-1783, by ks. Dominik Wartski757, a od 1783
ks. Jan Siewierski, który urodzi si w roku 1753, a wicenia kapaskie otrzyma w roku
1778. By przygotowany intelektualnie i duchowo do spowiadania w tej parafii758.
752

Szkoy w tym czasie istniay zwaszcza w miastach, gdzie na tyle przygotowyway swoich uczniów, aby ci
mogli udawa si na studia do szkó katedralnych b d na uniwersytet do Krakowa. Sporód uczniów tych szkól
rekrutowali si pisarze znajduj cy zatrudnienie zarówno w kancelariach wieckich, jak i kocielnych. Istot
szkó wiejskich byo opanowanie czytana i pisania. Byy to jedyne szkoy przez wieki istniej ce w Polsce.
Prowadzenie szkó naleao do obowi zków Kocioa.
753
ADW, AAG. Wiz. 2, s. 271.
754
ADW, AAG. Wiz. 4, s. 251.
755
ADW, AAG. Wiz. 11, s. 572.
756
ADW, AAG. Wiz. 56, s. 721n.
757
ADW, AAG. Wiz.79, k. 16.
758
Tame, k. 17v.
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W XIX wieku, w roku 1823, urz d proboszcza peni ks. Odo Trz sowski, który
urodzi si w roku 1796. wicenia kapaskie przyj  bd c w L dzie u cystersów759,
a pó niej przeszed do diecezji. Posiada on ksi ki zarówno teologiczne, jak i kaznodziejskie,
a take medytacje i pozycje o tematyce moralnej. By bardzo dobrym gospodarzem,
odbudowa budynki gospodarcze. Zoy te egzaminy proboszczowskie, nie odprawi jednak
rekolekcji. Z pracowników zatrudniony by tylko jeden czowiek, który  czy funkcj
kocielnego i organisty, i zarabia 105 z760.
Kolejnym znanym administratorem parafii by bernardyn o. Bonifacy Barykiewicz,
który urodzi si w roku 1817. wicenia kapaskie otrzyma w roku 1842, a do parafii
przyszed w 1871. Gorliwie zajmowa si prac zarówno gospodarcz , jak i duszpastersk .
Ogrodzi m.in. cmentarz przykocielny. W ramach prowadzonego duszpasterstwa zajmowa
si bractwem kocielnym761. Byo to Bractwo Opacznoci Boej. Darzono go szczególnymi
wzgldami, poniewa po 30-tu latach by pierwszym „wasnym” proboszczem762.
W 1887 roku do parafii przyby ks. Walenty Wyczyszkiewicz, co do gorliwoci
którego wizytator z roku 1888 mia wiele zastrzee. Napisa midzy innymi „adnej
gorliwoci w wypenianiu obowi zków nie mia”, cho uczciwie przyzna, e nie sycha
o jego niemoralnym yciu. Przy parafii pracowa jeden czowiek, jednoczenie bd cy
i kocielnym, i organist , a jego ona bya gospodyni na plebanii763.
Najprawdopodobniej od ks. Franciszka Stopierzyskiego rozpocz  si w dziejach
parafii okres, w którym proboszczowie przebywali na parafii bardzo rzadko, a faktycznie
parafia bya pod opieka proboszcza z Tokar. Sam ksi dz Franciszek Stopierzynski by
praatem kapituy katedralnej we Wocawku, profesorem w seminarium duchownym i peni
funkcj wizytatora klasztorów na terenie diecezji. Do parafii zapewne nie przyjeda, czego
mona si domyla z faktu, e nie by nawet w czasie wizytacji biskupiej764. Odbya si ona
w dniu 28.04.1910 roku, przeprowadzona zostaa przez bp Stanisawa Zdzitowieckiego765.
W sprawozdaniu zaznaczy, e w parafii bya ochronka766, któr zaoya i zapewne
finansowaa rodzina Zaborowskich. Dzieci z niej pieway na powitanie wizytatora. Pod
nieobecno proboszcza, ks. F. Stopierzyskiego, parafi administrowa ks. Kacper Korycki
proboszcz z Tokar.
Ksi dz biskup udzieli te sakramentu bierzmowania 118 osobom. Na zakoczenie
wizytacji odby si obiad u dziedziców, a jednoczenie kolatorów - Izabelli i Leszka
Zaborowskich767.

759
Cystersi – Zakon powsta w roku 1098, do Polski przybyli w 1140. By to odam benedyktynów o ostrzejszej
regule. W duchowoci tego zakonu drog do naladowania Chrystusa bya liturgia. Zob. B. o z i  s k i,
Leksykon zakonów…, s. 40-41.
760
ADW, ABK-Kal. Wiz. 10, k. 32n.
761
Bractwo byo form organizacyjn wiernych w oparciu o kult patrona, form modlitewn lub sposób
dziaania. Wszyscy byli sobie równi, zarówno duchowni, jak i wieccy, nie byo te rónic wynikaj cych
z zamonoci. Istnienie ronych bractw wskazuje na znaczne nimi zainteresowanie, zarówno w miastach jak i na
wsi. Zob. H. W i t c z a k, Z ycia religijnego w królewskim miecie Koninie, Wocawek 2006, s. 256. A take K. K u m a k, Bractwa kocielne,[w:]EK, t. 2, Lublin 1985, szp. 1013-1016.
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Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 88.
763
ADW, ABK-Kal.Wiz.18, s.7.
764
Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej, t. 4 Wocawek 1910, s. 381.
765
Stanisaw Zdzitowiecki urodzony w roku 1854 w Barzkowicach kolo Piotrkowa Trybunalskiego. wicenia
kapaskie otrzyma w Warszawie w roku 1877. Biskupem kujawsko-kaliskim mianowany 0.02.1902 roku, sakr
biskupi otrzyma 23.11.1902 z r k abp Jerzego Józefa Szembeka, rz dy w diecezji obj  w grudniu 1902. Zmar
we Wocawku 11.02.1927 roku. Zob. Z. S z u b a, Biskupi polscy XX wieku, [w:] ycie katolickie, t. 5-6,
Warszawa 1983, s. 49-50.
766
Rodzaj dzisiejszego przedszkola.
767
Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej, t. 4 Wocawek 1910, s. 240.
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Kolejne lata w parafii to uporczywe zabieganie parafian o mianowanie proboszcza do
Guchowa i spory z kolejnymi proboszczami w Tokarach. Chodzio o to, aby jak najczciej
przyjedali z posug do parafii. Zachowaa si z tego czasu korespondencja midzy
parafianami i kuri biskupi . Materia ten bardzo szczegóowo ukazuje, w jakie dni
przybywali ksia z Tokar z posug do Guchowa768.
W roku 1936 na terenie parafii uczono religii w szkole, w Wilczkowie. Bya to szkoa
o dwu oddziaach, do której uczszczao 50 dzieci769.
Rado w parafii bya bardzo dua, gdy w 1938 roku przyby mody, energiczny
kapan, ks. Stanisaw Perliski. Zaj  si on najpierw zakupem spichrza z przeznaczeniem na
koció, sprzeda ziemi parafialn z myl , aby za zdobyte pieni dze wyremontowa
i przystosowa zakupiony obiekt. Chcia wzi równie poyczk, na cele budowlane770.
Niestety, wybucha II wojna wiatowa i plany nie mogy zosta zrealizowane. Gorliwy
ks. Stanisaw trafia do obozu koncentracyjnego771, który przey i po wojnie pracowa
w innych parafiach.
Po wojnie parafi obsugiwali znowu proboszczowie z Tokar. Pierwszym wasnym
proboszczem by ks. Jan Trzaskowski, który przyby w 1956 roku. Czasy tamte jednak nie
sprzyjay dziaalnoci w parafii. Wadze pastwowe nie daway pozwolenia na prace, wic
kolejni ksia szybko si zmieniali. I tak, w jednym tylko 1956 roku w parafii pracowao
kilku ksiy: wspomniany ju ks. J. Trzaskowski, od 1.10. - ks. Józef cki, a od 5.11. - ks.
Adolf Rajzer. Kolejni duszpasterze przebywali niewiele duej: wspomniany ks. A. Rajzer
w latach 1956-57, ks. Józef Lisewski (1957-59), Zenon Mateja (1959-60), dopiero ks.
Klemens Nowakowski pracowa pi lat (1960-1965). W czasie jego pobytu przystosowano
i dobudowano dwa pomieszczenia do spichrza i poczyniono dalsze prace, aby wi tynia
speniaa wymogi liturgiczne. Jego nastpcami byli: ks. August Brandt w latach 1965-1968,
ks. Józef Dusiski od roku 1968 do 1972. Domyla si naley, e oni rozpoczli
systematyczn prac duszpastersk 772.
Jednak dopiero ks. Stanisaw Bazela, podj  prace przystosowuj ce w peni budynek
do celów liturgicznych. Usun  stoj ce na rodku kocioa filary i nada mu obecny wygl d.
On te, pracuj c w parafii przez wiele lat773, prowadzi systematyczne duszpasterstwo, czego
lady pozostay w kronice parafialnej774.
Po ks. Stanisawie Bazeli przyszed ks. Stanisaw Stasiak, który przez cztery lata
spenia obowi zki duszpasterskie, jako proboszcz tej parafii. Pracowa w latach 19851989775. Po nim, przez nastpny rok, cho nie jako proboszcz, tylko pomoc duszpasterska, by
ks. Wacaw awiski776.
W roku 1990 przyszed ks. Stanisaw Kiermasz, o którym na podstawie posiadanych
danych mona powiedzie , e by najduej pracuj cym w parafii proboszczem. O jego pracy
gospodarczej wspomniaem ju wczeniej, teraz przypomn tylko, ze przez lata
systematycznie
sprawowa
posug
sakramentaln ,
poprzedzon
odpowiednim
768

Midzy innymi ks. L. Kwakiewicz informuje biskupa, e w Guchowie odprawia: odpust, w niedziele po
Boym Ciele, drugi dzie Boego Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych wi t, w co drug niedziel, ponadto
w suche dni i pogrzeby. ADW, AKDW par. 63, k. 3-22.
769
ADW, AKDW, par.207, k. 32.
770
ADW, AKDW, par.63, k. 23-31.
771
Ks. Stanisaw Perliski - wizie obozu w Dachau. „Nawet w czasie godu wzgldnie mocny ciaem,
a cakowicie mocny duchem. By uczynny dla kolegów, zwaszcza sabszych, spiesz c im z pomoc przy pracy
na plantacjach i przy noszeniu kotów.” Zob. F. K o r s z y  s k i, Jasne promienie w Dachau, PoznaWarszawa 1985, s. 203.
772
APG, Kronika parafii w. Macieja w Guchowie, t. 1, k. 1-2.
773
Pracowa w latach 1972-1985.
774
Zob. APG, Kronika parafii w. Macieja w Guchowie, t. 1-2.
775
Tame, t. 2, k.20v.
776
Pracowa od 1.07.1989 do 30.06.1990. Zob. Tame.
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przygotowaniem. Zajmowa si wic przygotowaniem dzieci do I spowiedzi i Komunii w.,
modzie przygotowywa do sakramentu bierzmowania i maestwa, a zmarych parafian
odprowadza na miejsce wiecznego spoczynku. Ta cicha, ale systematyczna praca po latach
dawaa wspaniale rezultaty, z których – jako proboszcz – korzysta autor niniejszej pracy.
Kolejnymi wic duszpasterzami w parafii byli w latach 2007-2008 ks. Henryk
Witczak, ks. Marek Biskupski od 2008 do 2009r. i obecnie pracuj cy ks. Dariusz Horbiski,
który do parafii przyszed w roku 2009. Dziaalno duszpasterska w parafii obejmuje: Koo
ywego Róaca, Duszpastersk Rad Parafialn i Liturgiczn Sub Otarza777.

3. Parafia w Kowalach Paskich
W ródach zostaa zapisana legenda, jakoby koció w Kowalach Paskich zosta
przeniesiony z Turku. Jak to czsto bywa, zapewne ziarnkiem prawdy w tym opowiadaniu by
fakt, e koció przyniesiono z Turku778, ale nie w znaczeniu materialnym - budynku, tylko
w przenonym, poniewa pierwotnie Kowale naleay do parafii w Turku.
W XV wieku istnieje ju parafia, cho nie wiadomo przez kogo i kiedy zostaa
erygowana779. Domylamy si, e byo to na przeomie XIV i XV wieku780. Nie znamy te jej
fundatora i kocioa. Mona jedynie postawi pewne hipotezy. Pierwsza wskazywaaby na
zarz dc maj tku arcybiskupiego, którego siedziba bya najpierw w Uniejowie, a pó niej
w Turku, jako na tego, który ufundowa koció- zwaszcza e do pewnego momentu
i Kowale wchodziy w skad dóbr arcybiskupich. Równie dobrze mona przyj , e po
podziale tej wsi na dwie czci arcybiskupi 781 i szlacheck 782, waciciel tej drugiej, chc c
nada jej wiksze znaczenie, wybudowa tu wi tyni.
Wokó wic kocioa powstaa parafia, dla której z braku zachowania oryginalnego
aktu erekcyjnego, za takowy uwaa si dokument zwany „Liber beneficiorum” Jana
askiego783. Mimo i nie znamy fundatora, to jednak wiemy, e kolatorem parafii by
dziedzic wsi Kowale Paskie784. W XVI wieku bya to rodzina Walewskich785, w roku 1608
Jadwiga Wilewska786. Z roku 1732 pochodzi informacja, e kolatorem wi tyni by
Franciszek Gaecki, starosta bydgoski787. W dostpnych dokumentach od roku 1766788 do
1790789 jako waciciel Kowali, a zatem i kolator wystpuje Ignacy Gaecki, równie starosta
bydgoski. W XIX wieku jako kolatorzy pojawiaj si: w roku 1801 – Ignacy Radoliski,
w 1825 - wymieniona zostaa generaowa Fiszerowa790, a dopiero kolejny - Antoni Czarnecki,
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Rocznik diecezji wocawskiej 2009, s. 231.
J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, Gniezno 1880, s. 260.
Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 91.
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Diecezja wocawska 2000, s. 202.
781
Kowale Ksie.
782
Kowale Paskie lub Szlacheckie.
783
J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 260-261.
784
ADW, AAG. Wiz. 3, k. 163v.
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J. a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 260 przypis.
786
Moliwy b d odczytu wtedy nadal bya by to Walewska. Zob. ADW, AAG. Wiz. 3, k. 163v.
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ADW, AAG. Wiz. 63, s. 21.
788
Tame, s, 20.
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ADW, AAG. Wiz. 85, k. 137.
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Zdaje si, e wymieniona generaowa bya wacicielk dóbr, jednak przebywa ona na stae za granic ,
najprawdopodobniej w Rosji. Byy przekazywane w dzieraw (faktycznie dzierawi je W. uba). St d zapewne
mierne zainteresowanie owego dzierawcy sprawami parafialnymi. ADW, ABK-Kal. Wiz 10, k. 42.
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spenia swoje obowi zki. Na miejsce starej, zniszczonej wi tyni wybudowa now 791.
Kolejnym wacicielem Kowali by Rober Scholtz792, który nie poprzestawa tylko na uprawie
ziemi, ale równie rozpocz  dziaalno , któr mona byo wtedy nazwa przemysow , cho
brak ladów, aby opiekowa si parafi .
Pierwotny okrg parafialny obejmowa wsie Kowale i Siedliska793. W XVIII wieku,
w roku 1775 wyszczególnieni s przystpuj cy do spowiedzi mieszkacy nastpuj cych
wiosek: Kowale, Wola, Siedliska i Dziewi tka794. W trzy lata pó niej, w kolejnej wizytacji,
pojawia si Muchtów795, natomiast wizytacja, z roku 1825, dodaje jeszcze Przygonki796.
Informacje z drugiej poowy XIX wieku okrelaj w nastpuj cy sposób okrg parafialny:
Kowale, Siedliska, Wola i Cegielnia Kowalska, Dziewi tka, Muchtów, Myn Przygoski
i Horyza797.
Ju w XX wieku, w latach dwudziestych, do parafii naleay wioski: Kowale Paskie,
Wola Kowalska, Dzierzbotki, Siedliska, Muchtów, Marcjanów, Ciemie, Lenictwo, KoloniaCiemie, Dziewi tka, Kolonia-Dzierzbotki, Cegielnia Dzierzbocka, Zastrue, Parcele798.
Obecnie okrg parafialny stanowi nastpuj ce miejscowoci: Kowale Paskie, Kowale
Paskie-Kolonia, Ciemie, Dzierzbotki, Dziewi tka, Lenictwo, Modzianów, MarianówKolonia, Siedliska799.
Podstaw funkcjonowania kadej instytucji, w tym równie parafii, s rodki
materialne do utrzymania jej oraz pracowników. Uposaenie wic byo zapisywane w akcie
erekcyjnym. Z braku oryginalnego aktu powouj cego parafi, za takowy przyjmujemy
dokument powstay w kancelarii abpa Jana askiego, zwany „Liber brneficiorum”. Z niego
dowiadujemy si, e do parafii naley plac, na którym stoi koció i plebania wraz
z przylegaj cym do ogrodem. Ponadto, teren po drugiej stronie drogi, równie z ogrodem,
a take jeden an ziemi wraz z  kami. Proboszcz otrzymywa dziesicin, nastpnie
dziesicin snopkow z wszystkich pól, zarówno dworskich, jak te i chopskich w Kowalach,
a take jako meszne po dwa korce zboa, a na kold - po 1 groszu. Z Siedliska za meszne z
anu po dwa korce owsa, a take po 1 groszu koldy800.
Bardzo obszernie uposaenia parafii opisuje wizytacja z roku 1790. Midzy innymi
okrela pooenie poszczególnych pól, które podzielone s na trzy czci801. Na zachód od
kocioa by plac, na którym staa plebania. Od kocioa oddziela j sad, dalej w kierunku
pónocnym ogród, ju troch zaniedbany, ci gn cy si do strugi. W ogrodzie bya stodoa
i pomieszczenie na sprzty rolnicze. Plebania nie bya zamieszkaa przez ksidza, tylko
wykorzystywana przez sub dworsk . Przedstawiaa si nastpuj co: wejcie gówne byo
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od poudnia, z którego - wchodz c na lewo - bya wielka izba, w której mieszka kucharz
dworski, na prawo od wejcia - maa izba, w niej mieszka zarz dca dworski802.
Ponadto, na maj tek parafialny skaday si jeszcze podatki: z Kowali - piciu kmieci
pacio meszne po 2 wiertle yta i tyle owsa; z Woli Kowalskiej - 6 kmieci dawao meszne
take jak poprzednicy; mynarz miejscowy - jeden wiertel m ki ytniej pytlowej; z Siedliska –
5 kmieci i mynarz daj tyle, co poprzednicy. Oprócz tego adnych budynków innych ani
inwentarza gruntowego, ani sprztu parafia nie posiadaa. Przygl daj c si wykazowi mienia
kocielnego, mona by byo powiedzie , e uposaenie wcale nie byo mae. Rodzi si wic
pytanie, dlaczego brak na miejscu duszpasterza.
Sprawa wyjania si, gdy przejrzy si zarz dzenia powizytacyjne. Okazuje si, e
ziemie przej  dziedzic, podobnie i plebani, wic nie byo ani gdzie mieszka , ani z czego si
utrzyma . Dorywczo pracuj cy zakonnicy traktowani byli bardziej jako kapelani dziedzica ni
proboszczowie, wobec czego mieszkali i ywili si prawdopodobnie we dworze803.
Wizytacja z 1801 roku informuje wprost, e plebani nie ma, a jest tylko plac, na
którym powinna sta . By natomiast budynek, w którym mieszka organista. Budynek skada
si z sieni i jednej izby. Maj tek ziemski nadal by w uytkowaniu dziedzica804.
Sytuacja maj tkowa zmieniaa si, gdy wacicielem dóbr zosta Antoni Czarnecki,
który nie tylko wybudowa koció, ale jeszcze plebani i budynki gospodarcze. Odda te
zabrane ziemie parafialne. Plebania ta funkcjonuje do dzi, a po ostatnim remoncie (w roku
2004) nabraa nowego blasku805.
W 1888 roku parafia posiada ju 6 mórg ziemi, a proboszcz dzierawi jeszcze od
chopów ziemi i j uprawia. Oczywicie mia gdzie mieszka i zasadniczo nie mia
problemów z utrzymaniem si806.
W latach dwudziestych XX wieku oprócz plebanii byy zabudowania gospodarcze
i oddzielny dom dla organisty. Na maj tek parafii skadao si 8 mórg ziemi z ogrodem,
proboszcz posiada take inwentarz807. Wspóczenie na jej uposaeniu jest 4,88 ha ziemi808.
Centrum ycia religijnego znajduje si oczywicie w wi tyni, dlatego teraz zajm si
tym elementem parafii. Pierwotny znany koció809 w Kowalach Paskich zosta wystawiony
pod wezwaniem Wszystkich witych i bya to budowla drewniana810. Blisze o niej
informacje posiadamy jednak dopiero z roku 1608. Wtedy w wi tyni byy trzy otarze. Na
gównym znajdowao si tabernakulum. Byy to otarze drewniane tylko z kamiennym
portatylem. Na rodku sta krzy, bya te chrzcielnica, z wod chrzcieln powiecon
w sobot przed Zesaniem Ducha witego. Do wi tyni bya dobudowana zakrystia, a obok
staa dzwonnica z dwoma dzwonami811.
Jeszcze wicej o niej informacji jest z XVIII wieku. Nadal znajduj si trzy otarze:
wielki, nie konsekrowany z portatylem. Na nim znajduje si obraz Wszystkich witych,
adnie ozdobiony, i tam ustawione zostao tabernakulum. Po bokach jest 6 wieczników
cynowych. Drugi otarz, w wielkim chórze, z obrazem Najwitszej Maryi Panny Bolesnej,
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który syn  askami, wyposaony - podobnie jak poprzedni - w wieczniki. Trzeci,
umieszczony naprzeciw poprzedniego, w którym znajduje si obraz w. Antoniego
Padewskiego812.
Kolejna wizytacja nie przedstawia nowych otarzy, zwraca tylko uwag, e
chrzcielnica nie jest ju najnowsza. W dzwonnicy byy dwa dzwony, trzeci za w wieyczce
na kociele jako sygnaturka813. W roku 1778, w gównym otarzu, znajduje si ju obraz
Matki Boej Bolesnej, na którym umieszczone byo równie tabernakulum do
przechowywania Najwitszego Sakramentu814.
Gorliwym musia by wizytator dokonuj cy opisu stanu parafii w roku 1790, gdy, tak
jak w przypadku innych elementów, tak i w sprawie wi tyni by bardzo dokadny. Koció,
jak wczeniej wspomniaem, by drewniany, na rodku z sygnaturk . Dookoa niego
znajdowa si cmentarz z ogrodzeniem drewnianym z zamykan furtk , nad któr pod
daszkiem bya dzwonnica z dwoma dzwonami. Na cmentarzu przykocielnym bya równie
wybudowana kostnica, czyli dzisiejsza kaplica przedpogrzebowa. Wchodz c do wntrza
wi tyni, wizytator zobaczy trzy otarze. Wielki otarz by powicony Wszystkim witym
i obraz ich przedstawiaj cy znajdowa si w gównej kondygnacji, powyej natomiast by
obraz w. Marcina815. Drugi powicony by Matce Boej Bolesnej, a na jego zasuwie
znajdowa si obraz Jezusa Ukrzyowanego816. Trzeci za- wanie Mce Pana Jezusa
i dlatego w centrum by obraz przedstawiaj cy Jezusa Ukrzyowanego, a na jego zasuwiew. Wojciech. Chrzcielnica zostaa umieszczona po prawej stronie wielkiego otarza, ale bya
ju stara. Przy otarzu bya te ambona. Na chórze muzycznym znajdowa si pozytyw
o 5 gosach, który suy do podtrzymywania piewu. Wystroju dopeniay dwa konfesjonay
ustawione w widocznych miejscach817.
Informacje jednak z roku 1825 byy ju tragiczne: sufit i ciany z dwóch stron
spróchniae, koció pochyli si, a dach i podoga zniszczone. Byo ju tak le, e w wi tyni
nie byo nawet Najwitszego Sakramentu i olejów witych818.
Przyszed jednak czas radoci dla parafian w Kowalach Paskich, kiedy wacicielem
maj tku zosta Antoni Czarnecki, hrabia na Lubiszynie, krojczy wielki koronny819. W latach
1842-47 wybudowa nowy murowany koció820, przygotowa te miejsce pod nowy
cmentarz. Zapewne gówny ciar prac budowlanych wzi  na siebie dziedzic, ale i parafianie
opodatkowali si na malowanie wi tyni po 2 tys. marek od morgi. W roku 1851 koció
zosta powicony przez kan. kaliskiego, ks. Michaa Zienieckiego, proboszcza w Charupi
Maej. wi tyni powicono Najwitszej Maryi Pannie i okrelono j wezwaniem Matki
Boej Bolesnej.
Przedstawiaa si imponuj co, wewn trz byy trzy murowane otarze. Wielki
wykonany zosta na styl frontonu wi tyni doryckiej, z czterema kolumnami i malowany by
olejno, w kolorze stalowym. Tabernakulum drewniane, dostosowane do caoci otarza.
W centrum otarza gipsowy krzy z Jezusem Ukrzyowanym. Otarz drugi, po prawej
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stronie821, powicony by Matce Boej Bolesnej, a po lewej - w. Antoniemu. Równie na
otarzach bocznych znajdoway si tabernakula. Chrzcielnica, pod cian obok otarza
w. Antoniego, wykuta z marmuru przedstawia anioa w klcz cej postawie d wigaj cego
czar chrzcielnicy, w rodku naczynie z wod wicon . Oleje wite znajdoway si
w zamkniciu przy tym otarzu. Ambona, po prawej stronie w prezbiterium, bya murowana,
na ni naoone pikne stiukowe ozdoby, cho ju troch zniszczone. Dwa drewniane
konfesjonay umieszczono z boku. W nawie byo 10 awek brzozowych, przy otarzach
bocznych - po jednej dbowej, z wysokim oparciem. Chór muzyczny by na dwóch
kolumnach murowanych, a balustrada pomalowana. Na nim organy piszczakowe822.
W 1920 zaoono na kociele pokrycie z blachy ocynkowanej. W wi tyni, w okresie
kilkudziesiciu lat co pewien czas byy prowadzone bie ce naprawy. W roku 2006
przeprowadzono remont kapitalny kocioa: wymieniono pokrycie dachu z blachy na
dachówk karpiówk, osuszono mury, naprawiono i pomalowano elewacj, na wiey
wymieniono stolark okienn i zamontowano zegary, wykonano remont zakrystii,
zamykaj cej bry kocioa od strony wschodniej. Obiekt w chwili obecnej znajduje si
w dobrym stanie technicznym823.
Konserwacj polichromii w kociele przeprowadzono w 1986 roku. Obecnie stan
malowide okreli naley jako nienajlepszy. Na rónorodno zniszcze polichromii wpyn 
cay szereg czynników dziaaj cych niszcz co zarówno w samym obiekcie, jak i na zewn trz.
Miay na to wpyw zmiany mikroklimatu panuj cego w wi tyni, gromadz cy si kurz, brud,
postpuj ca degradacja uytych materiaów warstwy pokrywaj cej malowida, a take
destrukcyjne dziaanie wody, na skutek nieszczelnego pokrycia dachu, która spowodowaa
wypukanie si wielu skadników zaprawy. Malarstwo cienne wymaga szybkiej interwencji
konserwatorskiej, która pozwoli na uczytelnienie malowide i ich ponowne
wyeksponowanie824.
Do zabytków ruchomych w kociele zaliczono 32 obiekty825. Wród nich przede
wszystkim: murowany otarz gówny i boczne, z poowy wieku XIX i z tego samego okresu
ambon oraz obrazy „Pieta Anielska” i „w. Antoni”826. Ponadto, neobarokow chrzcielnic
i barokowe naczynia liturgiczne. Bogaty wystrój kocioa tworzy równie polichromia
z koca XIX w. Na cianach s stacje Mki Paskiej. Strop dekorowany jest scenami:
„Ostatnia Wieczerza”, „Matka Boska Szkaplerzna”, a nad chórem muzycznym- „wita
Cecylia” - w iluzorycznych ramach. S te kasety z medalionami kartuszowymi
obwiedzionymi akantem, dekoracja sztukatorska w ukadzie kandelabrowym z motywami
amfor, winnej latoroli i akantu. Nad wejciem gównym znajduje si stiukowa „supra
porte”827, czyli rozeta z symetrycznym motywem palmety w obramieniu gzymsu wspartego
na konsolkach828.
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15. Koció parafialny w Kowalach Paskich
ródo: Zdjcie z kroniki Urzdu Gminy w Kawczynie

Kada wi tynia miaa swoje przywileje, czyli odpusty. Zazwyczaj zwi zane byy
z patronem Kocioa i pami tk jego konsekracji lub powicenia. W wikszych parafiach
pojawiay si jeszcze przywileje zwi zane z bractwami czy lokalnymi witami. Przyjrzyjmy
si i pod tym wzgldem opisywanej parafii. Zapewne pierwotny odpust zwi zany by
z obchodzeniem dnia Wszystkich witych, czyli 1 listopada. Pami tk dedykacji
obchodzono w niedziel po w. Michale. Istnia te przywilej na odpust z racji wspomnienia
Najwitszej Maryi Panny Bolesnej829. Wizytacja z roku 1825, do wspomnianych wczeniej,
dodaje odpust na Matk Bo Szkaplerzn 830. Podobne obchodzono równie w latach
midzywojennych831. Wspóczenie za odpusty odprawia si z racji Siedmiu Boleci
Najwitszej Maryi Panny, który przypada w pi tek, przed Niedziel Palmow i Matki Boej
Szkaplerznej - w niedziel po 16 lipca832.
Przegl daj c wizytacje, mona zauway , e przez dugie lata parafia nie miaa
swojego proboszcza. Nominalnym by proboszcz z której z okolicznych parafii, a faktycznie
pracowa jaki zakonnik. Ju w XVI wieku nie miaa swojego proboszcza, tylko obsugiwana
bya przez wdrownego kapana, czyli jakiego zakonnika833. W pocz tkach XVII wieku
funkcj proboszcza peni ks. Mateusz z Chlewa, który nie móg utrzyma si na tej parafii,
by wic proboszczem jeszcze i w Tokarach834.
W 1765 roku nominalnie proboszczem by proboszcz z Turku, ks. Roch Koszutski
kan. uniejowski, a faktycznie na miejscu pracowali bernardyni z Warty, midzy innymi
o. Mikoaj Gracki, a organist by Antoni Szumiaski. W wizytacji wspomniana bya take
829
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akuszerka, co prawda nie z imienia, ale jako ta, która zostaa przyuczona do udzielenia chrztu
w niebezpieczestwie mierci. Wydaje si, e w tamtym czasie duszpasterstwo byo
rozwinite. Wspomina si bowiem, e wymiana Najwitszego Sakramentu odbywa si co
dwa tygodnie, duszpasterz odwiedza chorych, a take istnieje Bractwo Szkaplerzne. Do
powstania tego stowarzyszenia przyczyni si w roku 1732835 kolator parafii- Franciszek
Gaecki. Promotorem wspólnoty by pracuj cy na miejscu ksi dz836.
W dziesi lat pó niej dowiadujemy si, e parafia (od roku 1725) nie ma wasnego
proboszcza. Nominalnie by nim wtedy ks. Franciszek Czyewski, proboszcz w Turku,
a faktycznie pracowali bernardyni. Bractwo natomiast zostao zatwierdzone przez papiea
Klemensa XIV w roku 1734. Zamieszczono te w wizytacji informacje o praktykowaniu
sakramentów witych. Do spowiedzi wielkanocnej przyst pio: z Kowali – na 122 osoby –
34, z Woli na 49 - 15, z Siedlisk na 91 - 34, z Dziewi tki na 69 - 17. Niestety, nie
funkcjonowaa tu szkoa, nie byo te innych form pracy duszpasterskiej837. Kolejna
wizytacja, z 1778 roku, potwierdza stan sprzed trzech lat, zauwaa jednak, e oo. bernardyni
bardziej funkcjonuj jako kapelani dziedzica ni jako duszpasterze w parafii838.
Nominalnie proboszczem od 1769 roku by ks. Franciszek Czyewski, teraz ju kan.
uniejowski, a faktycznie przez ostatnie dziesi lat pracowa na miejscu bernardyn, o. Piotr
Mayzner. W chwili jednak wizytacji by ju inny zakonnik, tego samego zakonu, o. Jacek
Jarzbiski, który posiada pozwolenie na spowiadanie. Zakrystianinem drugi rok by Karol
Sikora. Funkcjonowaa szkoa, cho nauczyciela nie byo, tylko pracuj cy bernardyn uczy
szecioro dzieci. Do spowiedzi wielkanocnej przyst pio w ostatnim roku 350 osób. W roku
1789 byo 6 lubów i 28 chrztów, a pochowano 10 osób.
Ponadto, w niedziele i wita goszone byy nauki, a podczas odpustów kazania, po
których odmawiane byy akty cnót teologicznych wraz z pacierzem. Chrzty sprawuje si
w kociele, bierzmowanie wierni przyjmowali w Uniejowie albo w Koninie. Chorzy byli
zaopatrywani w sakramenty wite. Sakrament pokuty sprawowany by w uroczystoci
i odpusty. Dla dzieci w wita by róaniec, godzina nauki i msza piewana. Istniay
w tamtym czasie w parafii dwa bractwa, szkaplerzne i miosierdzia. Bractwo Szkaplerzne,
o którym wspomniaem wczeniej, zostao zorganizowane przez oo. karmelitów839, a do niego
zostao przy czone Bractwo Miosierdzia. Oba maj uczestniczy w czasie uroczystoci, ze
wiatem przy wystawieniu Najwitszego Sakramentu, zarówno w czasie odpustów, jak
i innych uroczystoci840.
W pocz tkach XIX wieku zarz dza proboszcz z Dobrej, a na miejscu by ks. Adam
Spowski, kanonik regularny lateraski841, który peni funkcj kapelana dziedzica.
Zauwaono te wtedy, e parafia ju od 80 lat nie ma wasnego proboszcza842.
W roku 1843 przyszed tu ks. Augustyn Gajkowski, który pracowa w niej jeszcze
w roku 1884843. Trafi on w parafii na czas jej odrodzenia, które dokonywao si przy
835

Pozwolenie na jego funkcjonowanie wyda abp Teodor Potocki. Zob. ADW, AAG. Wiz.85, k. 138.
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ADW, AAG. Wiz. 67, s. 28.
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zakonnicy w 1397. Duchowo maryjna oparta na objawieniach Szymona Stocka, który od Matki Boej
otrzyma szkaplerz. Zob. B. o z i  s k i, Leksykon zakonów…, s. 68-69.
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zakonów…, s. 64-65.
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wsparciu dziedzica. Za jego wic czasów powsta koció, plebania i zabudowania
gospodarcze, nast pio te oywienie duchowe844.
Od roku 1884 proboszczem by ks. January Walkowski. Bardzo dobrze wypowiada si
o nim dziekan, jako o gorliwym kapanie, który chtnie spieszy z pomoc s siadom, sam
równie naboestwa odprawia regularnie i z tak gorliwoci , e przychodz na nie wierni
z innych parafii845.
Kolejni proboszczowie pracowali ju w XX wieku. Ks. Stanisaw Dutkiewicz zwraca
si do biskupa z prob o to, aby w niedziele i wita móg odprawia dwie msze z racji
potrzeb duszpasterskich846.
Ks. Tadeusz Rutkowski prowadzi spór z jednym z rolników o teren po dawnym
cmentarzu parafialnym, gdy wadze administracyjne teren ten traktoway jako nieuytki
i w kocu sprzeday go pod upraw owemu rolnikowi847. Zmobilizowa równie parafian do
dziaa melioracyjnych, parafi wpisa do spóki wodnej. Przyczyni si do powstania remizy
OSP. Zosta zapamitany jako proboszcz - spoecznik848.
Ks. Aleksander Krzesiski uczy - wraz z nauczycielk - religii w szkole. Proboszcz
uczy w Kowalach w siedmiu oddziaach, w czterech odrbnych klasach: pierwsza grupa –
klasy I i II, druga – III, trzecia – IV, czwarta – V, VI, VII. W Siedliskach uczya katechetka
w jednej grupie  czone klasy I i II849.
Ostatnim proboszczem przed wojn by ks. Wadysaw Kochanowski, który przyszed
do parafii w roku 1935. W roku nastpnym rozgorzay gor ce spory wokó Bractwa
Szkaplerznego. Najprawdopodobniej na skutek sporu proboszcza z cechmistrzem, powsta
dylemat, kto przewodzi bractwu, cechmistrz czy proboszcz. Sprawa dotara do biskupa, który
przypomnia ogólne zalecenia dotycz ce bractw kocielnych, a mianowicie, e promotorem –
przewodnicz cym bractwa by proboszcz. On przewodniczy zebraniom, kontrolowa skadki
kwartalne oraz odczytywa dochód i rozchód. Po zaatwieniu kwestii skadek i rozchodów
pieni dze zostaway przeliczone przez proboszcza i cechmistrza i wpisane do ksigi. Dochody
bractwa przeznaczano na wiato kocielne, oliw do wiecznej lampki, knotki, kadzido,
a take pranie bielizny kocielnej. Zakupy powinny by przedstawiane na zebraniu ogólnym.
Ksigi brackie naleao przechowywa u proboszcza. Jeeli w kasie byo ponad 50 z, nalea
zoy je na ksi eczk oszczdnociow w banku850.
Na podstawie proby, któr proboszcz skierowa do kurii, o misj kanoniczna dla
Mariana Wacawa Olczaka, moemy stwierdzi , e równie i w Modzianowie istniaa szkoa
podstawowa851.
Gdy w pocz tkach II wojny wiatowej przybyli Niemcy, usunli z plebanii
proboszcza, który zamieszka w Ciemieniu. Nadal jednak sprawowa posug
duszpastersk 852. Wywieziono go jednak do obozu koncentracyjnego w Dachau i tam zmar
16.06.1942 roku853.
Po wojnie w parafii pracowao kilku ksiy, którzy starali si oywi j duchowo
i odnowi materialnie. Duej pracowa ks. Marian Stroiski854, który wbrew decyzjom wadz,
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wraz z parafianami wybudowa figur Pana Jezusa855, a jego nastpca, ks. Stanisaw Caa856,
prowadzi prace remontowe w kociele i na plebanii, a take zorganizowa salk
katechetyczn 857.
Kolejny kapan - to dobroduszny ks. Eustachy Dominiak858, który zajmowa si przede
wszystkim wystrojem wntrza wi tyni, a na zewn trz zaoy chodnik859.
Jego nastpca, ks. Jan Ordan860 prowadzi prace remontowe na plebanii, zaoy
midzy innymi centralne ogrzewanie, a take przeprowadzi prace na zewn trz wi tyni.
Z jego inicjatywy parafianie ufundowali dwa dzwony861. W czasie jego pobytu odbyy si te
misje parafialne.
Przez kolejne trzy lata862, pracowa ks. Zygmunt G baa, który w tym czasie podj 
prace na cmentarzu wykona otarz polowy i chodnik863.

16. Plebania w Kowalach Paskich

Obecny proboszcz ks. Mirosaw Dereszowski, pracuje w parafii od roku 2002 i przez
kolejne lata przeprowadzi remont kapitalny plebanii, wi tyni na zewn trz864 oraz
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Paskich…, s. 61.
860
Pracowa w latach 1989-1999.
861
APKP, Kronika parafialna…, s. 127.
862
Pracowa w latach 1999-2002.
863
Tame, s. 158.
856

104

wybudowa kaplic przedpogrzebow 865. W ramach dziaa duszpasterskich podejmowanych
przez niego funkcjonuj : Katolickie Stowarzyszenie Mieszkaców Wsi i Maych Miast, Trzy
Koa ywego Róaca (dziecice, modzieowe i dorosych). Ponadto, prnie funkcjonuje
boisko parafialne i wietlica866.

4. Parafia w Tokarach
Powstanie parafii w Tokarach ginie w mrokach dziejów, cho wydaje si, e powstaa
nieco pó niej ni dwie wczeniej omawiane. Pamitamy o wspominanym ju roku 1362
i ówczesnym dziedzicu tych dóbr - Przedwoju, jednak z tej informacji trudno ustali , czy bya
tam ju wtedy parafia. Przyjmuje si, wic e jej powstanie mogo nast pi dopiero
w pierwszej poowie XV wieku, od kiedy pojawiaj si informacje w dokumentach
kocielnych (najprawdopodobniej w 1448r.)867. Dokadniejszych danych o erekcji parafii,
niestety brak, dlatego te jako podstawowy dokument przyjmuje si „Liber beneficiorum”
Jana askiego, z roku 1521868.
Mniej w tpliwoci byo, co do fundatorów. Byli nimi waciciele Tokar, którymi
w pocz tkach XVI wieku bya rodzina Tokarskich. Moliwe, e czonkowie byli fundatorami
wi tyni. Oni wanie w „Liber” wymienieni zostali jako kolatorzy parafii. Wizytacje
w pocz tkach XVI wieku wskazuj jednak ju na dwóch kolatorów, mianowicie Jana
Sulimowskiego i Marcina Tokarskiego, którzy wówczas byli wacicielami Tokar869. Wydaje
si, e znaczn rol odgrywa ju ród Mycielskich, z którego Jadwiga ufundowaa kaplic870.
W drugiej poowie wieku XVII kolatorem by Tomasz Kwiatkowski, natomiast okoo poowy
XVIII - Micha Niwski (w czasie wizytacji w roku 1761 jego spadkobiercy)871.
W roku 1825, jako kolator wymieniony zosta Józef Konopnicki, który mieszka
w Tokarach872. Niew tpliwie kolejn kolatork bya Kazimiera z Mikowskich - Sulimierska,
która wybudowaa w latach 1858-1861 obecnie istniej cy koció873.
Najstarszy znany okrg parafialny pochodzi z roku 1521. Wówczas do parafii naleay
nastpuj ce wioski: Tokary Wielkie i Tokary Mae, Milejów, Siewieruszki, Kawczyn,
Parchowo874.
W drugiej poowie XIX wieku w skad okrgu parafialnego wchodziy: Tokary
i Tokary Kolonia, Milejów, Siewieruszki Mae i Siewieruszki Wielkie, Kawczyn, Parchowo,
Gozdów, Karolina, Marianów, Myszkowice, Okrglica, Pacht, Piaski, Podarek, Stpka,
Wielopole albo Wielkie, Wojciechów, Krzyówki, dary875.
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Obecnie do parafii w Tokarach nale : Chocim, Gozdów, Kawczyn, Kolonia
Guchowska, Marianów, Milejów, Myszkowice, Okrglica, Siewieruszki, Tokary I, Tokary II,
Wojciechów, dary876.
„Liber beneficiorum” wskazuje, e do uposaenia proboszcza nalea jeden an ziemi
ornej, a take may ogród, zabudowania plebaskie i szkoa. Ponadto, dziesicina snopkowa
z dworu i wsi w Tokarach, take z Tokar Maych, z których pacono 6 groszy od anu.
Z Milejowa dziesicina od dziedzica, z Siewieruszek - z dworu, podobnie z Kawczyna.
Niestety z Parchowa proboszcz nie otrzymywa podatku877.
W niecae sto lat pó niej, mimo nieczytelnych akt wizytacyjnych, dowiadujemy si, e
dziesicina snopkowa do parafii spywa z Tokar, od Jana Bratkowskiego, w wysokoci
5 marek, dochodzia równie nieznana suma od rodziny Sulikowskich. Rodzina Tokarskich
nic nie pacia. Ponadto, z Milejowa, od rodziny Sulimowskich - 10 marek, natomiast od
mieszkaców wioski - 15 marek. Z Siewieruszek Wielkich paci dziedzic, Kacper Potocki,
a take mieszkacy, którzy dawali 12 marek. Mniejsza cz wsi, a wic Siewieruszki Mae,
od mieszkaców dostarczaa 7 marek, paci take dziedzic, Jan Roniatowski. Równie
dziedziczka Kawczyna, Jadwiga Mycielska, odprowadzaa podatki kocielne, tak, jak
mieszkacy wsi, którzy pacili 8 marek dziesiciny snopkowej. Podobnie dziedzice
z Gozdowa, Jan Sulimowski i Marcin Tokarski, a take z Okr glicy - Jan Koryciski
i Wojciech Sulimowski. Warto zauway , e tylko cz podatków spywaa do proboszcza
w Tokarach, gdy cz bya pacona proboszczowi w Skczniewie i do kasy wikariuszy
w Uniejowie. To do jednoznacznie pokazuje, i teren parafii w Tokarach, a przynajmniej
jego cz , naleaa najpierw do parafii w Uniejowie, a gdy powstaa w Skczniewie, te
tereny do niej przy czono878.

17. Plebania w Tokarach z roku 1866.
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Bardzo rozlegy opis uposaenia proboszcza znajdujemy w wizytacji z roku 1719. Na
inwentarz proboszczowski skadao si 6 woów, 4 krowy, ciel, 2 konie, 30 owiec, 5 wi.
Do wyposaenia gospodarstwa nalea pug i rado z elaznym wyposaeniem oraz wóz.
Wasnoci parafii by plac, na wschód od kocioa, na którym staa plebania, gdzie mieszka
proboszcz i jego suba. Dom ten posiada dwie izby i komor. Byy ponadto zabudowania
gospodarcze oraz pooona w wielu miejscach ziemia879. Proboszcz otrzymywa take
dziesiciny snopkowe z Tokar, z dworu i od mieszkaców, a take z Milejowa, z dworu,
podobnie z dworów w Siewieruszkach i Kawczynie. Bya te jedna legata na 1000 flpl, na
dobrach w Tokarach, zapisana w roku 1630 w aktach grodzkich sieradzkich. Na mocy tego
zapisu naleao odprawi jedn msz tygodniowo, cho procent od tej sumy nie spywa880.
Równie wizytacja z roku 1761 zawiera obszerny opis dóbr parafialnych. Proboszcz
posiada inwentarz881, a take ziemie w kilku czciach882. Ponadto mia dochody
z dziesiciny i mesznego. I tak z dworu w Tokarach otrzymywa dziesicin snopkow
w wysokoci 12 korcy yta, 4 korce pszenicy, 2 korce jczmienia, 2 owsa i 2 wozów grochu.
A mieszkacy wioski oddawali od roku 1670 po 1 korcu yta i pszenicy, 30 snopków
pszenicy, 15 snopków owsa i grochu, jczmienia - 8, prosa - 7 snopków883. Mieszkacy
z Gozdowa pacili ustalon kwot - 6 groszy. Z Kawczyna zbierano podatek w snopkach,
cho przeliczono to równie na pieni dze. I tak z dworu otrzymywa proboszcz 20 flpl,
z Siewieruszek kwot 18 flpl. Z Milejowa pobierano 6 korców yta, 4 korce pszenicy, a take
1 korzec zboa jarego, 3 korce owsa, 2 jczmienia, 2 wozy grochu i 12 fl.pl. Okrglica pacia
podatek zwany meszne, po 15 groszy z anu884.
Na parafi istniay zapisy, w wysokoci 1 tys. flpl, na jedna msz tygodniowo,
dokonane w aktach grodzkich w Kaliszu, a potwierdzone w owiczu, w 1745.
Kolejny zapis by na dochód 7 fl 23 gr od sumy 250 fl. na dobrach Poradzew,
dokonany w aktach grodzkich, w Sieradzu, w roku 1729. Dotyczy on mszy rocznicowej
w oktawie Wniebowst pienia Paskiego za dusz p. ks. Marcina Tarnowskiego, dawnego
proboszcza w Tokarach885.
Poniewa wczeniej wskazywane wizytacje podaway informacje w sposób niepeny,
dlatego w tym miejscu przedstawione zostan wszystkie znane w roku 1783 darowizny.
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I tak, dochód od sumy 250fl, z roku 1720, z przeznaczeniem na msz wit za p. ks.
Rocha Marcina Tarnowskiego, która powinna by odprawiona w oktawie Wniebowzicia
Paskiego. Kolejny zapis to 1000 fl, na dobrach Tokary, z roku 1630. Trzeci, to suma 1000
zp. na dobrach Milejów, dokonany w roku 1745. Kolejny, na kwot 500 zp dokonany na
synagodze w Dobrej, z roku 1766, za które to pieni dze proboszcz ma odprawi cztery msze
za Jana i Katarzyn, przed otarzem Najwitszej Maryi Panny, w kaplicy. Nastpny,
dokonany na dobrach wsi Kawczyn, z przeznaczeniem na jedn msz przed obrazem
Najwitszej Maryi Panny, z fundacji Piotra Maniewskiego. I ostatni, dokonany w roku 1757,
na kwot 700 zp na dobrach Siewieruszki Wielkie przez Wojciecha Siennickiego,
z przeznaczeniem na msze pojedyncze886.
Na przeomie XVIII i XIX wieku stan dochodów parafii przedstawia si nie najlepiej,
gdy dochód proboszcza, ze wszystkich dziedzin gospodarowania, obliczano na 943 z.
I wanie tak maym dochodem tumaczy si czste zmiany proboszczów, a co za tym idzie
kiepskim stanem plebanii i budynków gospodarczych. Proboszcz mieszka w jednej izbie
z alkierzem, wraz z czeladzi , a stodoa grozia przewróceniem887.
Dopiero od 1819888 roku ksi dz posiada 50 mórg ziemi, 9½ morgi  ki, otrzymywa
te dziesiciny, mia take prawo do wycinki drzew w lasach dóbr Tokary. W roku 1850,
ówczesny proboszcz, ks. Franciszek Zieliski zawar jeszcze ukad, na mocy którego
otrzyma jeszcze 10 mórg ziemi889. Stan ten trwa do rozpoczcia represji po powstaniu
styczniowym. Na mocy zarz dzenia wadz rosyjskich parafii pozostawiono wtedy tylko
6 mórg ziemi, a rz d wypaca proboszczowi 300 rubli na rok. W czasie pierwszej wojny
wiatowej natomiast wypacano przez jaki czas proboszczowi 648 marek890.
Po tym trudnym czasie przychodzi poprawa stanu finansowego parafii, gdy kolatork
zostaje Kazimiera z Miowskich, Sulimierska, która wspiera budow nowego kocioa,
a parafianie pomagaj w wystawieniu nowej plebanii w roku 1866 i drewnianych zabudowa
gospodarczych w 1873, murowana organistówka powstaje za w roku 1874891.
W inwentarzu parafialnym z roku 1922 wymieniona zostaa plebania, o której wyej,
a take przedstawiono jej opis. Bya duga na 32½ okcia, szeroka na 17, wysoka na 6. Dach
pokryty blach . Miecia 5 pokoi, kuchni, schowanko, strych i 2 piwnice. Ponadto,
funkcjonowaa organistówka, co prawda w kiepskim stanie, pokryta som . Wizytator
sugeruje, e nie nadaje si ju ona do naprawy i naley pobudowa now . Z budynków
gospodarczych proboszcz posiada drewnian stodo, która równie zacieka. Ma ona
wymiary: dugo - 48 okci, szeroko - 18, wysoko - 6. Podzielon j w ten sposób, e
zrobiono spichlerz, drwalni i wozowni. Ponadto, jest jeszcze obora, chlew, dwie stajnie,
które wybudowano z kamienia. Parafia nadal posiadaa tylko 6 mórg ziemi892.
Obecnie parafia ma 4,8 ha ziemi, t sam plebani, która powstaa w roku 1866,
murowan organistówk i trzy budynki gospodarcze893.
Najstarszy znany koció w Tokarach, o którym informuj akta diecezjalne, z drugiej
poowy wieku XV, by budowl drewnian , pod wezwaniem w. Andrzeja Apostoa894, cho
wizytacja z pocz tku XVII wieku zwraca uwag, e wi tynia bya pod wezwaniem w.
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ADW, AAG. Wiz. 78, k.10v-11v.
ADW, ABK-Kal. Wiz. 10, k. 88v-89.
Po dokonanych zaborach wadze pruskie zarekwiroway mienie krolewskie i kocielne na rzecz skarbu
pastwowego. Najprawdopodobniej po Kongresie Wiedeskim ziemie zabrane parafiom do nich wróciy.
889
Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 99.
890
ADW, AKDW par.207, k. 7v.
891
Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 99.
892
ADW, AKDW par.207, k. 5-5v.
893
Diecezja wocawska 2000, s. 215.
894
J. a s k i, Liber beneficiorum, s. 67-68.
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888
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Andrzeja i 11tys. Dziewic895. I to wydaje si pene wezwanie pierwotnego kocioa. wi tynia
zostaa wybudowana zapewne w XV wieku, nakadem ówczesnych wacicieli Tokar. Brak
jest jednak aktu fundacyjnego. W wizytacji z pocz tku XVII wieku wspomina si o Jadwidze
Mycielskiej jako równie fundatorce896, a dotyczyo to najprawdopodobniej kaplicy, zwanej
w pó niejszych wizytacjach kaplica Mycielskich. Trudno jednoznacznie okreli , czy bya
ona po czona ze wi tyni , czy staa jako budynek samoistny, obok897.
W tym czasie w wi tyni byo dziewi otarzy898.
W drugiej poowie XVII wieku wi tynia ulega na tyle zniszczeniu (prawdopodobnie
przyczyni si do tego i potop szwedzki), e trzeba byo myle o jej odbudowie.
Zadania tego podj  si Tomasz Kwiatkowski, który wybudowa, drugi z kolei,
drewniany koció w roku 1679899. Konsekrowany zosta w roku 1680900, pod wezwaniem
w. Andrzeja i w. Anny901.
Wizytacja z roku 1719 zwraca uwag, e wi tynia miaa sze otarzy. Otarz wielki
by wyrze biony w drewnie i pomalowany w kolorze czerwonym, z elementami zoconymi.
Powicony zosta gównym patronom kocioa - w. Annie, z jej obrazem w centrum i w.
Andrzejowi, którego podobizn umieszczono w wyszej kondygnacji. Otarz by
konsekrowany902, posiada cay portatyl. Przy nim gromadzio si bractwo w. Anny. Drugi
otarz powicony zosta w. Franciszkowi. Posiada drewnian mens i portatyl. Kolejny
powicony zosta w. Antoniemu. Wykonany by z drewna, z elementami rze bionymi
i pozacanymi, równie mona byo przy nim odprawia msz wit . Na ten otarza by
dokonany zapis w roku 1694, na dobrach Kawczyn, który przeznaczony zosta na
odprawienie raz na kwarta mszy witej za zmarych czonków Bractwa w. Antoniego.
Otarz nastpny, powicony Matce Boej Czstochowskiej, by podobny do poprzedniego.
Otarz pi ty - witej Trójcy, czciowo by pozacany. Nie posiada jednak portatylu, wic
nie nadawa si do odprawiania mszy witej. Kolejny powiecony zosta witym Patronom,
prawdopodobnie czczono Wszystkich witych. By rze biony w drewnie, ale nie
pomalowany i nie nadawa si do sprawowania eucharystii. Siódmy otarz znajdowa si
w kaplicy Mycielskich903, wykonany w czarnym kolorze z obrazem Bogosawionej,
domylamy si, e by powicony Najwitszej Maryi Pannie. Mensa otarzowa bya
drewniana, a kaplica wyoona kamienn posadzk 904.
Poza tym wizytacja informuje, e ogólny stan budynku by dobry, posadzka w caym
kociele kamienna. Wewn trz znajdoway si take awki i mae organy, a na rodku wi tyni
ustawiona bya ambona i wygodne konfesjonay. Koció posiada wie z dzwonem, obok
umieszczona bya dzwonnica z czterema dzwonami. Cao otoczona cmentarzem
przykocielnym905.
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ADW, AAG. Wiz. 4, s. 240.
ADW, AAG . Wiz. 2, s.264
897
Cz bowiem informacji wiadczya za jedn , a cz za drug opcj .
898
Tame.
899
Diecezja wocawska 2000, s. 213.
900
Konsekracji dokona biskup Wojciech Stawowski, sufragan gnie nieski. Zob. ADW, AAG. Wiz. 56, s. 708.
901
Diecezja wocawska 2000, s. 213.
902
W czasie konsekracji kocioa.
903
Kaplica podobnie jak wczeniej nie wiadomo, czy stanowia jedna cao ze wi tyni , czy bya budowl
samoistn . Moliwe jednak, e przetrwaa z poprzedniego zaoenia architektonicznego. Do dalszych bada
przyjmujemy, e kaplica bya wspólnym zaoeniem architektonicznym z caym kocioem, czyli koció
i kaplica stanowiy cao .
904
ADW, AAG. Wiz. 11, s. 561.
905
Tame, s. 565-566.
896
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Po dziesiciu latach odbya si kolejna wizytacja parafii, która zawiera podobne, cho
nie takie same, informacje dotycz ce wystroju wntrza wi tyni. Czciowo si róni
i dlatego zostan w caoci przedstawione906.
Otarz wielki by powicony w. Andrzejowi907, a po jego prawej stronie znajdowa
si otarz Najwitszej Maryi Panny, a po lewej - trzeci, powicony w. Franciszkowi908. Te
trzy otarze znajdoway si w prezbiterium. Z kolei czwarty by umieszczony ju w nawie
gównej, po lewej stronie i powicony w. Antoniemu, pi ty- ku czci Najwitszej Trójcy.
Kolejny wystawiony by ku czci witych: Rocha909, Sebastiana910 i Rozalii911 (o nim bya
informacja, e zosta niedawno wybudowany). Ostatni znajdowa si w kaplicy Mycielskich
(ku czci Matki Boej), cho ona potrzebowaa ju naprawy912.
Wizytacja z poowy wieku XVIII ukazuje kolejne szczegóy zwi zane z istniej cym
w Tokarach kocioem. Przede wszystkim dowiadujemy si, e jest to budowla drewniana
z wie , skadaj ca si z maego i wielkiego chóru, czyli z prezbiterium i nawy gównej.
W prezbiterium znajduje si wielki otarz, na którym umieszczone zostao tabernakulum
z Najwitszym Sakramentem, przed którym w niedziele i wita pali si lampka. W centrum
wi tyni ustawiona bya chrzcielnica. W wielkim otarzu znajduje si obraz w. Anny, matki
Najwitszej Maryi Panny, na którym umieszczone byy trzy srebrne korony. By przykryty
trzema obrusami i ustawiono na nim cztery wieczniki cynowe. Kolejny otarz powicony
Matce Boej Czstochowskiej i jej obraz wisia w centrum otarza. Na obrazie znajdoway si
dwie korony srebrne, uchodzi za cudowny i st d na otarzu byy umieszczone wota. Trzeci,
równie w prezbiterium, powicony w. Franciszkowi. Kolejny ju w nawie gównej, a wic
czwarty – ku czci w. Antoniego, równie askami syn cy, na którym znajduj si srebrne
wota. Pi ty, równie po lewej stronie, z obrazami w. Rocha i w. Rozalii, jednak bez
portatylu. I ostatni, szósty, w kaplicy, powiecony Matce Boej Pocieszenia. Zakrystia,
równie drewniana, zostaa umieszczona obok prezbiterium, w niej znajdowa si stó i szafy.
Do wi tyni wchodzio si przez dwoje drzwi. Na chórze muzycznym byy mae organy,
posadzka w kociele bya z cegy913.
Po tej wizytacji musiay nast pi jakie wydarzenia, których dzisiaj bliej nie znamy.
Koció by bardzo zniszczony i musia caociowo by wyremontowany 1.05.1777 roku
zosta powicony przez dziekana stawskiego. W wi tyni zmniejszono ilo otarzy i od tej
pory byy ju tylko cztery. Wielki, powicony w. Andrzejowi, drugi, przy którym oddawano
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Rónica w informacjach moe wynika , albo z pewnych zmian w wygl dzie, albo co bardziej
prawdopodobne z niestarannoci jednego lub drugiego wizytatora.
907
wity Andrzej by bratem w. Piotra pochodzi z Betsaidy, mieszka w domu Piotra. Uroczysto liturgiczna
przypada 30 listopada. Zob. W. Z a l e s k i, wieci…, s. 757-760.
908
wity Franciszek z Asyu – y w latach 1181-1226. Zaoy wspólnot Braci Mniejszych, yj cych
z otrzymanych datków i zajmuj cych si goszeniem sowa Boego. Z czasem powsta jeden z najwikszych
zakonów, od jego imienia zwany popularnie franciszkaskim. Z czasem przyjmowao jego sposób patrzenia na
wiar wiele wspólnot wchodz c w skad rodziny franciszkaskiej. Wspomnienie liturgiczne w dniu 4
pa dziernika. Zob. Tame, s. 602-607.
909
wity Roch czowiek yj cy w redniowieczu (XIV wiek), zajmowa si pomoc ludziom, którzy znale li
si na terenach objtych epidemiami. W czasach staropolskich, gdy takowe epidemie pojawiay si równie na
ziemiach polskich sta si jednym z bardziej znanych witych. Zob. Tame, s. 473-475.
910
wity Sebastian y w III wieku. By dowódc stray przybocznej cesarza Dioklecjana. Sebastian
wypomnia cesarzowi mczestwo chrzecijan, za to tene skaza go na mier zadan mu przez uczników.
Liturgiczne wspomnienie 20 stycznia. Zob. Tame, s. 47-48.
911
wita Rozalia, ya w XII wieku. Zoywszy w dziecistwie lub czystoci, gdy bya przymuszana do lubu
opucia rodzinny dom i ya jako pustelnica w skalnej grocie, gdzie zmara na skutek wycieczenia organizmu.
Liturgiczne wspomnienie przypada na 4 wrzenia. Zob. Tame, s. 521-522.
912
ADW, AAG. Wiz. 14, s. 219-220.
913
ADW, AAG. Wiz. 56, s. 709-712.

110

cze w. Annie i kolejny- ku czci w. Antoniego. Czwarty otarz - nowy - znajdowa si
w kaplicy i by powicony Matce Boej914.
W roku 1825 pojawiaj si informacje o fatalnym stanie wi tyni. Potrzebuje ona
nowego pokrycia dachu, reperacji zarówno konstrukcji jak i cian, które trzeba na nowo obi
deskami, podobnie jest z wie i dzwonnic . Nawet i otaczaj cy cmentarz kocielny parkan
potrzebuje naprawy. Wizytator zauway take, e w parafii istnieje oddzielny cmentarz
grzebalny915.
Niewiele lat pó niej koció spon  (w roku 1843), od wyadowa atmosferycznych
i przez kolejne 18 lat naboestwa byy odprawiane w tymczasowej kaplicy916.
Dopiero w latach 1858917-1861918, staraniem Kazimiery z Mikowskich, Sulimierskiej,
dziedziczki gozdowskiej, powsta obecny klasycystyczny koció pod wezwaniem w.
Andrzeja. Zbudowany zosta z cegy, pokryty blach elazn , z wysok wie . Posiada
wymiary 50 okci wysokoci, 22½ szerokoci i 17 wysokoci919. Konsekrowany by przez
biskupa Michaa Marszewskiego w dniu 26.10.1869 roku920. Zapewne jeszcze przed
konsekracj zainstalowano w nim organy. Do ich powstania przyczyni si zapis
ks. Zieliskiego w wysokoci1000 rubli921. Wykonaa je firma Stanisawa Bielawskiego
z Kalisza. Niestety, w czasie I wojny wiatowej Niemcy zabrali kilka piszczaek922. Po latach
bdzie si o nich mówio jako o ozdobie liturgii.
W roku 1922 koció posiada cztery otarze: wielki - w. Andrzeja i w. Anny, drugi Najwitszej Maryi Panny, trzeci – w. Antoniego Padewskiego i czwarty, w kaplicy pod
wezwaniem w. Kazimierza923.
Dzwonnica na podmurówce miaa dwa dzwony: „Kazimierz” i „Maria”, które odlano
w Kaliszu przez firm W. Peyektera w roku 1860. Jednego z nich jednak zabrano w czasie
powstania styczniowego. By te dzwon-sygnaturka na wiey kocioa. Cmentarz
przykocielny otoczy mur o dugoci 270 okci i wysokoci 2½ okcia. W ogrodzeniu, od
strony poudniowej, umieszczono bram i dwie furtki, a od wschodniej - furtk. Powstay one
w czasie, gdy proboszczem by ks. Ostrowski924.
Cmentarz grzebalny na polach wsi Milejów ma powierzchni 1,20 ha, otoczony by
parkanem z cegy, w którym bya brama i furtka elazna. Prace zwi zane z ogrodzeniem
cmentarza odbyway si, gdy proboszczem by ks. Guranowski925.
Obecna wic wi tynia to budowla powstaa w latach 1858-1861 z pewnymi
pó niejszymi przeróbkami. Przypomn, e powstaa jako budowla murowana z cegy, pó niej
zostaa otynkowana. Zbudowana jest na planie wyduonego prostok ta, w kierunku
wschodnim, zamknita absyd . Od zachodu zostaa umieszczona wiea, która na poziomie
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ADW, AAG. Wiz. 78, s. 10-10v.
ADW, ABK-Kal. Wiz. 10, s. 86-87.
916
Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 99.
917
W dniu 10.05. 1858 ks. Andrzej W growski, dziekan stawski, a proboszcz turecki, powieci kamie
wgielny. Zob. Tame.
918
W dniu 8.12.1861 ks. Antoni Ojrzanowski, praat kaliski i proboszcz w Opatówku powici zbudowan
wi tyni. Tame.
919
Diecezja wocawska 2000, s. 213.
920
Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 99.
921
Tame.
922
ADW, AKDW par 207, s. 6.
923
Tame, s. 6v.
924
Tame, s. 5.
925
Tame.
915
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przyziemia tworzy krucht. Dach jest dwuspadowy, pokryty blach 926. Na naronikach
kocioa i wiey po cztery wieyczki, postawione w latach sze dziesi tych XX wieku927.
Wntrze ma trzynawowe, z prezbiterium zamknitym pókolicie, a sufit paski.
Posadzka wi tyni jest z mozaiki marmurowej928. Malatura wi tyni pochodzi z roku 1927929,
a zostaa odnowiona w roku 1973930. Cz okien ma witrae, cz oszklona jest szkem
ozdobnym931.

18. Koció parafialny w Tokarach
ródo: Zdjcie z kroniki Urzdu Gminy w Kawczynie

W otarzu gównym, pó noklasycystycznym, umieszczony jest obraz Matki Boej
Czstochowskiej namalowany w roku 1962 przez Franciszka B kowskiego, a na zasuwie
obraz w. Andrzeja. Na zwieczeniu otarza, nad obrazem Matki Boej wisi obraz w.
926
W roku 1983 zaoono blach ocynkowan . Zob. AGK, Gmina Kawczyn – program ochrony zabytków…,
s. 28.
927
Diecezja wocawska 2000, s. 214.
928
Zakadanie nowej, obecnej posadzki rozpoczto w roku 1987. Zob. AGK, Gmina Kawczyn – program
ochrony zabytków…, s. 28.
929
Wystrój polichromia z 1927 wykonano w technice klejowej autorstwa krakowskiego artysty Zientarskiego.
Skadaj si na ni sceny figuralne w dekoracyjnych obramowaniach i motywy ornamentalne pokrywaj ce
wiksz cz sklepienia, prezbiterium i nawy. Sklepienia w prezbiterium dekorowane jest scen „Ostatnia
Wieczerza” na stropie w nawie umieszczono „Przemienienie Paskie”, „wit Rodzin”, „w. Izydora” na
cianach w nawie wizerunek „w. Floriana”, „w. Antoniego z Dzieci tkiem Jezus”, „w. Rocha” i „w. Jana
Nepomucena”. Zob. AGK, Gmina Kawczyn – program ochrony zabytków…, s. 22.
930
W 1973 czciowo zostaa odnowiona polichromia. Przez kilkadziesi t lat malowida ulegay zniszczeniu,
górne fragmenty polichromii ulegy zabrudzeniu, górna cz sklepienia w prezbiterium nosia lady spka
i odspoje. Dolne partie polichromii byy zawilgocone. Zob. AGK, Gmina Kawczyn – program ochrony
zabytków…, s. 31.
931
Diecezja wocawska 2000, s. 214.
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Walentego. Powyej s rze by w. Stanisawa932 i w. Magorzaty933 z XVII wieku oraz
witych - Piotra i Pawa z wieku XVII-XIX. Otarze boczne s w stylu klasycystycznym;
jeden z XIX-wiecznym obrazem w. Antoniego z Dzieci tkiem, pdzla H. Bezlera934 i XVIIwieczne rze by w. Barbary935 i w. Elbiety936. Drugi z obrazem Maryi Wniebowzitej937.
Ponadto jest XVII-wieczna rze ba w. Jana Ewangelisty938. Oba otarze boczne, wraz
z polichromi , w roku 2006 zostay poddane pracom konserwatorskim939.
wi tynia posiada take: rze b ludow Chrystusa Zmartwychwstaego, z XVII
wieku, powsta w tradycji gotyckiej, krucyfiks barokowy, krzy otarzowy z XIX wieku,
obraz w. Kazimierza z drugiej polowy wieku XVIII, dwa wieczniki w ksztacie klcz cych
anioów, z okoo poowy XVII w., monstrancja z 1721, feretrony z XIX w. i dwa zabytkowe
konfesjonay940.
W kociele umieszczono epitafium z okoo 1620 roku – Jana i Katarzyny
Sulmowskich. W prezbiterium tablica pami tkowa proboszcza parafii Tokary ks. Tomasza
Cieliskiego (1824-1897), a obok wejcia do kocioa tablica innego proboszcza tokarskiego,
ks. Leona Kwakiewicza (1884-1942), zamczonego w Dachau941.
Warto równie zauway , e elementy znajduj ce si wewn trz wi tyni, jako zabytki
ruchome zostay wpisane do rejestru zabytków942.
W roku 2005 wykonano konserwacje cian wewntrznych: osuszenie, odsalanie,
wzmocnienie struktury muru. Pilnego podjcia prac remontowych wymaga wi ba dachowa
nad naw i konstrukcja wiey, szczególnie naraone na destrukcje wpywów warunków
zewntrznych943.
Dzwonnica ze stalowej konstrukcji, z dwoma dzwonami – w. Andrzej i w. Anna –
byy powicone w roku 1973944.
Trzeba równie przypomnie , e pod koniec lat 80-tych powstaa kaplica filialna
w Kawczynie, która w roku 1990 zostaa powicona przez biskupa Henryka Muszyskiego
i ofiarowana Matce Boej Róacowej. W otarzu umieszczony zosta obraz Matki Boej
Czstochowskiej i figura w. Maksymiliana Kolbe. Obok kaplicy zainstalowano dzwonnic
z jednym dzwonem i figury: Matki Boej Niepokalanej, Najwitszego Serca Pana Jezusa
i w. Józefa945.
932
wity Stanisaw ze Szczepanowa, zosta zamordowany na rozkaz króla Bolesawa miaego 1079 roku.
Liturgiczna uroczysto przypada w dniu 8 maja. By symbolem niezalenoci i wolnoci Polski, a take
przeciwstawiania si wadzy tyrana. Zob. W. Z a l e s k i, wieci…, s. 235-241.
933
Poniewa jest wiele witych o tym imieniu trudno okreli , która z nich zostaa uwieczniona.
934
Inwentarz kocioa parafialnego z 1922 wskazuje na Buchbriniera z Warszawy, jako na autora tego obrazu,
a ponadto mia on równie by autorem fresku bocznego. Zob. ADW, AKDW par 207, k.6v
935
wita Barbara to moda dziewczyna, yj ca na przeomie III i IV wieku. Wydana na mier przez wasnego
ojca, który przeciwstawia si wyznawanej przez ni wierze w Jezusa Chrystusa. Patronka dobrej mierci.
Liturgiczne wspomnienie 4 grudnia. Zob. W. Z a l e s k i, wici…, s. 772-774
936
O tym imieniu wystpuje wiele witych.
937
Bya to kopia obrazu Murilla.
938
Diecezja wocawska 2000, s. 214.
939
AGK, Gmina Kawczyn – program ochrony zabytków…, s. 31.
940
Diecezja wocawska 2000, s. 214.
941
Tame.
942
Zabytki ruchome w kociele w Tokarach – zostay umieszczone w rejestrze zabytków Nr B-112/58 decyzja
Woj. Kons. Zabyt. Z 22.10.1997 w wikszoci z 2po XIX w., z okresu budowy kocioa; neoklasycystyczny
otarz gówny i dwa boczne z barokowymi rze bami; XIX w. obraz „w. Antoniego z Dzieci tkiem Jezus”;
feretrony i konfesjonay, rze ba „Chrystusa zmartwychwstaego” z 1po. XIX w., barokowy krucyfiks,
wieczniki i monstrancja, renesansowo-barokowe epitafium Jana i Katarzyny Sulmowskich. Zob. AGK, Gmina
Kawczyn – program ochrony zabytków…, s. 21.
943
Tame, s. 28.
944
Diecezja wocawska 2000, s. 214.
945
Tame.
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Przy omawianiu kolejnych wi ty zwróciem uwag, e koció w kolejnych etapach
swojego istnienia posiada róne wezwania. Zawsze pierwszym wezwaniem byo w.
Andrzeja, drugim, w pierwszym etapie, byo 11 tysicy Dziewic946, w drugim za w. Anny,
Matki Najwitszej Maryi Panny947, a obecnie tylko witego Andrzeja948.
Wezwania staway si podstaw do przywilejów parafialnych, czyli odpustów.
Podstawowym odpustem by ten zwi zany z pami tk dedykacji kocioa, kolejny z patronem
gównym wi tyni, czyli w. Andrzejem, a dodatkowe z innymi patronami, zwaszcza tymi,
które wynikay z istnienia bractw.
W roku 1719 obchodzono nastpuj ce odpusty: pierwszy zwi zany z dedykacj
wi tyni, który obchodzono w pierwsz niedziel po w. Mateuszu Ap. Ew., kolejne zwi zane
z patronami wi tyni, czyli na w. Andrzeja i w. Ann949. Zapewne wtedy równie
obchodzono odpust na w. Antoniego, gdy przywilej na ten odpust pochodzi od papiea
Innocentego ju z roku 1694. Potwierdzony przez wadze diecezjaln zosta w roku
nastpnym950.
W roku 1825 odpusty byy odprawiane przy podobnych uroczystociach liturgicznych,
a wic: na dedykacj wi tyni, na w. Andrzeja, w. Ann i w. Antoniego951. Obecnie
w parafii odbywa si odpust w uroczysto w. Andrzeja w dniu 30 listopada, a take
w tradycyjne uroczystoci parafialne z racji wspomnienia w. Antoniego w dniu 13 czerwca
i w. Anny, w niedziel po 26 lipca952.
Elementem ksztatuj cym parafi by zawsze jej duszpasterz. Przypomn, e
duszpasterstwo w dawniejszych czasach funkcjonowao nieco inaczej, bo oprócz
duszpasterstwa ogólnego, zwi zanego ze sprawowaniem sakramentów witych i goszeniem
sowa Boego, istniao jeszcze specjalne albo specjalistyczne. Naleao do niego prowadzenie
bractw i cechów, a take kierowanie szkoami i domami opieki. Te bowiem zadania naleay,
jak bymy to dzi powiedzieli, do zada zleconych przez pastwo. St d ci gane podatki,
zwane ogólnie dziesicinami, miay równie finansowa tego typu dziaania.
Najdawniejszym znanym nam proboszczem by ks. Bartomiej z Rawy953, o którym
wspomina „Liber beneficiorum”. Do pomocy dobra sobie wieniaków Alberta i Stanisawa
Czych954. Proboszcz najprawdopodobniej zajmowa si prowadzeniem szkoy, bo takowa
zostaa wymieniona, a nie wskazano na innego nauczyciela.
Na pocz tku XVII wieku proboszczem by ks. Albert Gaworowski, który zapewne
w szkole nie uczy, gdy wymieniony zosta oddzielnie, cho nie z imienia jako rektor
szkoy955. Prawdopodobnie nastpc by ks. Mateusz z Chlewa, który zosta wykazany
w wizytacji parafii Kowale, wraz z informacj , e równoczenie by proboszczem
w Tokarach956. Brak jednak czytelnoci wizytacji z lat 1610-1611 nie pozwala na
zweryfikowanie teje informacji957.
W roku 1719 proboszczem by ks. Marcin Tarnowski958. Opinia wizytatora o nim bya
pozytywna, gdy zauway, e ma brewiarz i rubrycel, a take inne ksigi. Uczy katechizmu
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ADW, AAG. Wiz. 4, s. 240.
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Rocznik diecezji wocawskiej 2009, s. 243.
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Ks. Marcin Tarnowski – wiecenia kapaskie przyj  10.04.1700 w owiczu, wywiecony przez biskupa
Konstantego Zieliskiego, sufragana gnie nieskiego. Przedstawiony na beneficjum w Tokarach przez kolatora
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i sprawowa sakramenty wite w niedziel oraz wita, ponadto prowadzi ycie moralne
i nie sieje zgorszenia. Do spowiedzi wielkanocnej przyst pio wtedy 476 osób.
Warto zauway , e prowadzi dom opieki dla ubogich. Znajduj si w nim trzy
kobiety i czterech mczyzn. Na ich utrzymanie przeznaczony zosta jeden ogród i dochody
od sumy 200fl.pl. zapisane przez Samuela Mycielskiego na dobrach w Kawczynie w roku
1628959. Po zapisie mona si domyla , e obiekt ten istnia ju od okoo 100 lat.
Proboszcz prowadzi Bractwo w. Antoniego, które zawi zane byo od 1694 roku.
Posiadao te swój fundusz, pochodz cy z zapisu 2 tys. fl.pl. na dobrach w Kawczynie, jak
równie ze skadek czonkowskich. Proboszcz, jako promotor bractwa, odprawia raz na
kwarta msz za zmarych czonków stowarzyszenia960. Dziesi lat pó niej by jeszcze ten
sam proboszcz, naley si wic spodziewa , e prowadzone przez niego duszpasterstwo byo
podobne961.
Kolejnym znanym z wizytacji proboszczem by ks. Adam Saganowski962. Beneficjum
obj  z prezentacji Michaa Niwskiego. Zajmowa si duszpasterstwem ogólnym, natomiast
do prowadzenia szkoy mia rektora, którym by organista, Karol Pa ski. Proboszcz czuwa
nad funkcjonowaniem domu opieki, w którym mieszkao sze osób. Utrzymanie domu
oparte byo, tak jak wczeniej, na ogrodzie i zapisie, z którego jednak pieni dze nie zawsze
spyway963. Ks. Saganowski opiekowa si te Bractwem w. Anny964 i Bractwem w.
Antoniego965. Kapan posiada te spor bibliotek, w której - oprócz pozycji liturgicznych znajdowaa si literatura o tematyce moralnej i pedagogicznej966.
W roku 1823 proboszczem zosta Walenty Kaweczyski967. Nazwisko moe
wskazywa na jego pochodzenie z Kawczyna, cho w dokumentach nie zostao to
potwierdzone. Wizytator okrela, e posiada on dostateczne wyksztacenie do pracy
duszpasterskiej. Równie od strony moralnej nie mona mu niczego zarzuci . Zauway, e
z parafii wyjeda tylko na odpusty do s siednich parafii. Zda wymagane do pracy
egzaminy, jednak nie odby rekolekcji. Posiada te wasn bibliotek, jednak mniejsz ni
poprzednik. W ci gu roku, na podstawie zapisów, mia obowi zek odprawi 77 mszy
rocznicowych, czytanych i jedn piewan . Naboestwa odprawiane byy wedug przepisów,
z wyj tkiem soboty, gdy wtedy nie mia kto kalikowa 968 organicie i w zwi zku z tym nie
byo mszy witej. Ponadto, prowadzi nauki i uczy katechizmu w kociele. Niestety,
w parafii nie funkcjonowaa ju ani szkoa, ani dom opieki969.
Fabiana Sebastiana Sokoowskiego w dniu 19.12.1708 roku. By jednoczenie zarz dc parafii w Kowalach.
Zob. ADW, AAG. Wiz. 11, s. 566.
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Tame, s. 561.
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ADW, AAG. Wiz.14, s. 220.
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Od roku 1848 pracowa ks. Tomasz Cieliski970. Wizytator zachwala jego prac
duszpastersk , zwraca uwag na fakt, e jego duszpasterstwo byo przykadne i przynosio
widome korzyci w parafii, gdy w czasie penienia przez niego posugi powstaje nowy
koció i plebania z zabudowaniami gospodarczymi. Zauwaa te jego roztropno
w pobieraniu opat za posugi kapaskie971.
Trzeba te wspomnie , e proboszczowie z Tokar mieli te pod opiek parafi
w Guchowie. I mimo tego, e parafianie Guchowscy narzekali, i ich zaniedbuj i mao si
o nich troszcz , to jednak nie byo atwo po czy obowi zków proboszcza obu parafii.
Przykadem takiej sytuacji moe by chociaby wizytacja kanoniczna, któr odbya si w obu
parafiach w roku 1910, a któr odbywa biskup Stanisaw Zdzitowiecki. W obu przypadkach
dostojnego gocia podejmowa proboszcz z Tokar ks. Kacper Korycki.
Wizytator w Tokarach przeegzaminowa dzieci z prawd wiary i okreli ich
umiejtnoci na dostateczne. Zauway take redni stan moralny, a za gówn wad parafian
uzna pijastwo. Bierzmowa wówczas 313 osób972.
Taki stan, czyli po czenie parafii Tokary i Guchów wówczas przez jednego
proboszcza, funkcjonowa zarówno przed II wojn wiatow , jak i po niej, a praktycznie do
roku 1956. Nie naley zatem si dziwi , e ówczesne duszpasterstwo byo sprowadzone do
dziaalnoci kaznodziejsko-sakramentalnej, cho
informacje dotycz ce dziaalnoci
wykraczaj cej poza to minimum te posiadamy.
Ks. Jan Wgrowski w roku 1928 podejmuje dziaania wynajcia organistówki na
agencj pocztow . Sprawa ta zostaa jednak zaatwiona negatywnie973.
W roku 1930 zwraca si do biskupa z prob o pozwolenie na powicenie kapliczki
we wsi Wojciechów, w posesji rodziny Grzywaczów974.
Ks. Leon Kwakiewicz w roku 1936 informuje kuri diecezjaln o prowadzonych
zajciach katechetycznych w szkoach na terenie parafii. W Tokarach znajdowaa si szkoa
VI-klasowa, do której uczszczao 250 dzieci, w darach - VI-klasowa z 80 dzie mi,
w Kawczynie bya szkoa VI-klasowa i uczyo si w niej 220 dzieci975. Praca ks. Leona
zostaa przerwana przez II wojn wiatow . A sam budynek kocioa zosta zajty przez
okupanta.
Proboszczowie powojenni, ks. Leon Dobrowolski, pracuj cy na przeomie 1945 i 1946
roku, i ks. Alfred Komorski (1946-1948). Zajmowali si najpotrzebniejszymi pracami
i organizacj dziaalnoci parafii976.
Ks. Franciszek Bartczak, pracuj cy w latach najwikszego terroru stalinowskiego,
czyli 1948 -1956, raczej musia si zmaga z tymi, którzy chcieli si przypodoba wadzy
ludowej, niewiele móg wic podejmowa dziaa977.
Przez rok pracowa równie ks. Zdzisaw Musialik, byo to na przeomie 1956 i 1957
roku978.
Ks. Pawe Ruszkiewicz by proboszczem w latach 1957-1963. W tym okresie zostaa
odnowiona polichromia w wi tyni i powsta nowy obraz Matki Boej Czstochowskiej (do
gównego otarza)979.
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Ks. Tomasz Cieliski – urodzony 11.12.1824, wiecenia kapaskie przyj  w roku 1848. Zob. Schematyzm
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Ks. Wadysaw Pawik by w parafii w latach 1963-1969, zajmowa si prowadzeniem
duszpasterstwa kaznodziejsko-sakramentalnego980.
Ks. Wiktor Ptak, pracowa w parafii w latach 1969-1984. W czasie jego pobytu
powstaa dzwonnica o konstrukcji stalowej, z dwoma dzwonami: „w. Andrzej”
i „w. Anna”, które wraz z dzwonnic zostay powicone w roku 1973981.
Ks. Stefan Baranowski982 przyszed do parafii w roku 1984. Najwikszym jego
dzieem bya budowa kaplicy filialnej po czonej z punktem katechetycznym w Kawczynie,
w roku 1989. W roku nastpnym powici j ówczesny ordynariusz wocawski biskup
Henryk Muszyski. Nie mniej wan spraw w tamtych czasach bya kwestia urz dzenia
kaplicy przedpogrzebowej983.
Ks. Antoni Janicki984 przyszed do parafii 29.11.1998r. W czasie swojej posugi,
w istniej cej ju kaplicy przedpogrzebowej, roku 2002, w zamontowa chodni. W kolejnym
roku dokona renowacji i wyzocenia figur z XVII wieku, czyli w. Stanisawa Biskupa, w.
Magorzaty, w. Barbary, w. Elbiety, w. Jana Ewangelisty. Ufundowano równie brakuj ca
figur w. ukasza. W kolejnych latach dokonano odwilgocenia i odgrzybienia wi tyni.
W zwi zku z tym zaoono nowy tynk w kociele na wysokoci 1,5 m. Odnowiono
polichromie w caej wi tyni, uzupeniono ubytki. Dokonano zocenia wszystkich otarzy
i chóru. Zaoono take now instalacj w kociele985. Od lipca 1999r. ks Antoni Janicki jest
Powiatowym Kapelanem Straaków. Od czerwca 2007r. jest czonkiem Zarz du Oddziau
Wojewódzkiego Zwi zku Ochotniczych Stray Poarnych RP Województwa
Wielkopolskiego im. generaa Stanisawa Taczaka w Poznaniu.

19. Ks Antoni Janicki
ródo: Zdjcie z kroniki Urzdu Gminy w Kawczynie
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Rozdzia IV
Gmina dzi986
1. Owiata
W 1990 roku na terenie gminy istniao sze szkó podstawowych i jedno przedszkole.
Reforma owiaty rozpoczta w 1989 roku, przewidywaa przejcie szkó podstawowych przez
gminy z dniem 1 stycznia 1994 roku. Niewiele gmin si na to zdecydowao, ze wzgldu na
wieloletnie zaniedbania dotycz ce bazy lokalowej i infrastruktury technicznej, jak i problemy
finansowe, z jakimi borykay si szkoy. W zwi zku z tym parlament wprowadzi dwuletnie
odroczenie obligatoryjnego terminu przejcia przez gminy obowi zku prowadzenia szkó
podstawowych. Skorzystaa z tego gmina Kawczyn.
Dopiero nowelizacja ustawy o systemie owiaty z dnia 21 lipca 1995 roku o formie
organizacji szkó prowadzonych przez gminy, jako jednostek budetowych, wpyna na
zasady finansowania owiaty gminnej i spowodowaa, e gmina Kawczyn przeja z dniem
31 grudnia 1995 roku szkoy podstawowe. Jednak ju wczeniej gmina zabiegaa o popraw
bazy dydaktycznej. Pomoc w budowie, rozbudowie i modernizacji szkó udzielia gminie m.
in. Europejska Fundacja Rozwoju Wsi, której prezesem w latach 1991–1998 by Artur Balazs,
minister w rz dach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Olszewskiego i Jerzego Buzka.
Szkoa Podstawowa w Bdziechowie. Szkoa czteroklasowa, filia Szkoy
Podstawowej w Kawczynie, a nastpnie w Skarynie. Ostatni jej kierowniczk bya Beata
Goliska, a jej poprzedniczk Boena Tylak.
Szkoa Podstawowa Modzianów. Istniaa tam trzyklasowa Szkoa Podstawowa. Do
1966 roku dzieci uczyy si w budynkach prywatnych. Wówczas pobudowano szko 1000-latk.
Kolejnymi jej kierownikami byli: Franciszek Bartczak – do 1960, Janina Kleta od 1.09.1960 do
31.08.1961r., Kazimiera Chojnacka 1.09.1961- 31.08.1969, Kazimierz Jdrych 1.09.196931.08.1987, Anna Kaczmarzyska 1.09.1988 – 31.08.1989. Ostatnim kierownikiem
Modzianowskiej szkoy zostaa w dniu 1.09.1990r. roku Ewa Grzybek. Z kocem roku
szkolnego 1990/1991 szkoa zostaa zlikwidowana przez Kuratora Owiaty w Koninie.
Szkoa Podstawowa w Kawczynie. Istniaa ju w latach dwudziestych XX wieku.
Do 1927 roku kierowniczk szkoy i zapewne jedyn nauczycielk bya pani Adamska.
W latach 1927-1939 szko kierowa Stanisaw Nowaczyk. Szkoa zostaa reaktywowana tu
po wyzwoleniu. Kierownikiem szkoy od 22.04.1945 do czerwca 1947 roku bya Maria
Toegel. Na siedzib szkoy wadze pastwowe przejy nale cy do Tomasza
Modzianowskiego dworek. Nauka w nim rozpocza si 1.09.1947r.. Wtedy te
kierownikiem szkoy zosta Jan Klimaszewski. Stanowisko to piastowa do 31.08.1951 roku.
Wraz z nowym rokiem szkolnym 1951, kierownikiem zostaa Zofia Urbaczyk. Od
1.09.1952 r. obowi zki po niej przej  Kazimierz Wodziski, które peni do 31.08.1965 roku.
W roku szkolnym 1965/1966 szko kierowaa Genowefa Wodziska. W latach 1966-1984
najpierw kierownikiem, a nastpnie pierwszym dyrektorem szkoy bya Marianna
Tylanowska. Po niej obowi zki dyrektora peni w latach 1984-1987 Piotr Tylanowski. Od
1.09.1987r. stanowisko to powierzono Arlecie Biegaskiej. W dniu 12 kwietnia 1985 roku
powoano Spoeczny Komitet Budowy Szkoy. Na jego czele stan  Henryk Raszewski
z Dzierzbotek. Sekretarzem bya Teodora Binkowska. Do 1990 roku wylano tylko
986
Rozdzia ten powsta w oparciu o dokumenty znajduj ce si w Urzdzie Gminy w Kawczynie. Zosta on
zredagowany na zasadzie kronikarskiej, aby zauway wszystkie instytucje jakie istniay na terenie gminy w
okresie po roku 1990. Dla ukazania ich peniejszej dziaalnoci cofnito si wstecz nawet do czasów
powojennych.
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fundamenty piwnic. Dopiero starania gminnych wadz samorz dowych sprawiy, e w dniu
26 stycznia 1995 roku, oddano do uytku nowy budynek szkolny w s siedztwie Urzdu
Gminy. Z dniem 1 wrzenia 1999 roku w wyniku reformy owiaty, szkoa podstawowa
zmniejszona zostaa do szeciu klas. Obowi zki dyrektora szkoy powierzono Halinie
Majdzie, która penia je do czerwca 2003 roku. Kolejnym etapem rozbudowy szkoy, byo
oddanie sali sportowej, które nast pio 17 pa dziernika 2001 roku.
Gimnazjum w Kawczynie. Powoano do ycia z dniem 1 wrzenia 1999 roku.
Trzyklasowe Gimnazjum posiadao te oddziay nauczania w Kowalach Paskich.
Dyrektorem szkoy do koca roku szkolnego 2002/2003 bya Arleta Biegaska.
Zespó Szkó w Kawczynie. W miejsce osobnych placówek owiatowych (szkoy
podstawowej i gimnazjum) utworzono z dniem 1 wrzenia 2003 roku Zespó Szkó
w Kawczynie. Jego dyrektorem zostaa Arleta Biegaska. W dniu 10 grudnia 2003 roku,
nadano szkole imi Marii Skodowskiej-Curie. Zastpc dyrektora bya Halina Majda. Penia
t funkcj do 31 sierpnia 2008 roku, czyli do przejcia na emerytur. Jej miejsce z dniem
1 wrzenia 2008 roku, zaja Boena Tylak.
Szkoa Podstawowa w Kowalach Paskich. Omioklasowa szkoa. W latach 19751991 dyrektorem by tam Eugeniusz Maolepszy. Jego poprzednikami byli: kierownik Józef
Kolenda (1.09.1966-31.08.1975), Maria wi tczak (1.09.1960-31.08.1966) i Mikoaj
Buaszenko (1945-1960). Dyrektor Maolepszy zainicjowa w 1985 roku rozbudow szkoy.
Stan  na czele Spoecznego Komitetu Budowy. Jego zastpc w Komitecie by Jan
Krawczyk, sekretarzem Tadeusz Krupiski, a skarbnikiem Józef Niestrata. Inwestycj
rozpoczto w 1989 roku. Zakres budowy obejmowa cztery nowe izby lekcyjne i zaplecze
kuchenne oraz sal gimnastyczn .
W dniu 1.09.1991 roku dyrektorem szkoy zostaa Halina Kurzawa-Piechota.
Wówczas to ruszya w szybkim tempie budowa, któr zaja si gmina. Nowy obiekt oddano
do uytku 11 pa dziernika 1994 roku. Zaraz po tym rozpoczto budow sali sportowej, której
otwarcie nast pio w pa dzierniku 1997 roku. Z dniem 1.09.1999 roku nast pia reforma
szkolnictwa. Powoano szecioklasow Szko Podstawow . Jej dyrektork zostaa Halina
Kurzawa-Piechota. Stanowisko to piastowaa do 31.08.2003, kiedy ponownie
zreorganizowano szko.
Zespó Szkó w Kowalach Paskich. Ta nowa placówka owiatowa utworzona
zostaa z dniem 1 wrzenia 2003 roku. Skada si ze Szkoy Podstawowej i Gimnazjum.
Dyrektorem zostaa Magdalena Wiatrowska. Z dniem 1 wrzenia 2009 roku nowym
dyrektorem zostaa Iwona Sobiska.
Szkoa Podstawowa w Tokarach. Pierwszym powojennym kierownikiem tej szkoy
by Alfons lzak (1.09.1945-31.08.1946). Po nim od 1.09.1946 do 31.12.1946, szko
kierowaa Kazimiera lzak – jego ona. Z dniem 1 stycznia 1947 obowi zki od niej przej 
Stefan Nitecki. Odwoany zosta 31.08.1954. Kolejnym kierownikiem by Tadeusz Zielonka
(1.09.1954-31.08.1970). Po nim obowi zki przej  Jan Osiewaa (1.09.1970-31.08.1984).
Z jego inicjatywy przyst piono w 1982 roku do remontu i rozbudowy szkoy, który
zakoczono w 1986 roku. Od 1.09.1984 do 31.08.1991 roku, dyrektorem omioklasowej
szkoy bya Jadwiga Piekarska. Z dniem 1 wrzenia 1991 roku dyrektorem szkoy zostaa Ewa
czna, sprawowaa funkcj do 31.08.1994. Z dniem 1.09.1994 roku stanowisko dyrektora
obja Karolina Kurc. W dniu 7 grudnia 1994 roku, podczas zebrania wiejskiego w Tokarach
powstaa inicjatywa budowy nowego obiektu szkolnego. Gor cym zwolennikiem tej
inicjatywy by Jan Osiewaa – wówczas przewodnicz cy Rady Gminy Kawczynie oraz Józef
Nykiel prezes miejscowej OSP. Przewodnicz cy przedstawi projekt, który na sesji zosta
w czony do wieloletniego planu inwestycyjnego. W dniu 25 marca 1997 roku, na XX Sesji
Rady Gminy w Kawczynie, podjto uchwa o zakupie dwóch dziaek o  cznej powierzchni
1,37 ha przy drodze do Okrglicy, od Jana Kubisiaka i Andrzeja Krzykacza. Z dniem
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31.08.1999 roku, zakoczya si kadencja pani dyrektor Kurc. Jej nastpc z dniem 1.09.1999
r, zosta Krzysztof Kolenda. W dniu 22 marca 2001r. odbyo si zebranie zaoycielskie
Spoecznego Komitetu Budowy Szkoy Podstawowej w Tokarach. W skad jego Zarz du
weszli: Krzysztof Kolenda - przewodnicz cy, Sylwester Dewicki - wiceprzewodnicz cy, Jan
Osiewaa - wiceprzewodnicz cy, Barbara Osiewaa - sekretarz, Henryk Janiak - skarbnik,
Halina Ambroziak - czonek, Stanisaw Urbaniak - czonek.
We wrzeniu 2002 roku opracowano projekt budowy szkoy. W listopadzie 2003 roku
zosta wybrany wykonawca budowy pierwszego etapu (stan surowy otwarty) szkoy. Przetarg
wygrao Kaliskie Przedsibiorstwo Budowlane. W dniu 19 maja 2004 roku dokonano
wbudowania Aktu Erekcyjnego pod now szko. Od 1 wrzenia 2004 roku dyrektorem tej
szkoy zostaa Ewa Wojtczak, która sprawuje t funkcj do dzi. W dniu 16 pa dziernika
2008r. nadano szkole imi Jana Pawa II. Nowo powstay budynek szkolny, którego
wykonawc bya firma Andrzeja Jafry z Cisewa, oddany zosta do uytku w dniu 1 wrzenia
2010 roku.
Szkoa Podstawowa w Skarynie. Szkoa istniaa ju przed II wojn wiatow .
Ostatnim przedwojennym kierownikiem szkoy by pan Ziemiaski. W latach 1947-1959,
szko prowadzi Stanisaw Winiewski. Kolejnymi kierownikami szkoy byli: Stanisaw
Czyszek (1.09.1950-31.08.1953), Mieczysaw Gruszczyski (1.09.1953-31.08.1954), Czesaw
Balcerczyk (1.09.1954-31.08.1962), Janina Balcerczyk (30.08.1962-31.08.1964), Czesaw
Balcerczyk (1.09.1964-28.01.1966. Z dniem 1.02.1966 r. obowi zki kierownika powierzono
Mieczysawowi Gruszczyskiemu.
W roku szkolnym 1966/1967 obowi zek szkolny zwikszono z siedmiu do omiu klas.
Z dniem 1.09.1969 roku nowym kierownikiem szkoy zostaa na rok szkolny Eugenia
Kumant. Z dniem 1.09.1970 roku jej obowi zki przej  Kazimierz Nowicki. Dnia 31.08.1976
roku dyrektorem omioklasowej szkoy zosta Mieczysaw Gruszczyski, Na tym stanowisku
pozosta do 31.08.1981 roku. Z dniem 1.09.1981r. zast pia go Honorata Gruszczyska, a j
w dniu 1.09.1991 zmieni Pawe Gruszczyski. W wyniku konkursu obowi zki dyrektora
z dniem 1.09.1991 r, powierzono Marii Antoszczyk, która wypenia je do dzi. 24 czerwca
1992r. rozpoczto rozbudow i modernizacj budynku szkolnego. Zakoczono j w 1996
roku. Placówka zyskaa sze nowych izb lekcyjnych. W 1999 roku szko w wyniku reformy
zmniejszono do szeciu klas. W dniu 17 pa dziernika 2010r. nast pia uroczysto nadania
Szkole Podstawowej w Skarynie im. pk pilota Stanisawa Jakuba Skaryskiego.
Gminne Przedszkole w Kowalach Paskich. Dyrektorem dwuoddziaowego
przedszkola bya od 1 lutego 1974 roku do 31 sierpnia 1997 roku Bernardeta Bloch.
Przedszkole przeja w 1991 roku gmina. Z dniem 1 wrzenia 1997 roku dyrektork
dwuoddziaowego przedszkola z zerówk zostaa Dorota Mynarska.
Liczba uczniów w szkoach podstawowych na terenie gminy Kawczyn
w poszczególnych latach
ROK

SP w
Kawczynie

SP w Kowalach
Paskich-Kolonia

SP w Skarynie

SP w Tokarach
Pierwszych

OGÓ EM

1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998

164
175
163
163
151
152
153
158

264
260
250
249
254
242
224
298

121
122
123
128
135
149
131
109

229
231
244
237
323
237
215
201

778
788
780
777
863
780
723
766
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Liczba uczniów w szkoach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Kawczyn
w poszczególnych latach
Rok

SP w
Kawczynie

SP w
Kowalach
PaskichKolonia

SP w
Skary
nie

SP w
Tokarach
Pierwszych

Gimnazjum
w
Kawczynie

Gimnazjum
w Kowalach
Paskich Kolonia

Ogóem

1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

136
115
114
109
112
103
103
99
87
97
95

175
158
144
157
153
154
142
133
121
115
110

105
76
77
78
80
74
61
61
53
67
66

180
156
157
153
151
152
148
138
105
116
121

77
162
246
235
165
170
181
177
172
143
151

75
72
81
78
84
73
74

673
667
738
732
736
725
716
686
622
611
617

Liczba uczniów w Gminnym Przedszkolu w Kowalach Paskich – Kolonia
Rok

3-5 -latki

6-latki
OGÓ EM

2008/2009
2009/2010

27
27

20
14

47
41

2. Zakady i instytucje
Bank Spódzielczy w Kawczynie. Jest jedynym bankiem dziaaj cym na terenie
gminy Kawczyn. Swoj dziaalno rozpocz  19 listopada 1961 roku. Jego siedziba miecia
si w prywatnym budynku Eugeniusza Jasnowskiego. Jego kierownikiem zosta Micha
Sikorski, a gówn ksigow Halina Dymkowska. Poza nimi zatrudnione byy jeszcze trzy
osoby. W skad trzyosobowego Zarz du Banku wchodzili: Kazimierz Wodziski – prezes
oraz Kazimierz Gatka i Leonard Kleta – czonkowie.
Teren dziaania banku obejmowa dwie gromady: Kowale Paskie i Tokary, w których
skad wchodzio 25 wsi. Bank posiada punkty kasowe w Mikulicach i Kawczynie.
Czonkami banku byo 245 osób. Statutowa wysoko udziau wynosia 30 zotych. Micha
Sikorski by kierownikiem Banku do 31.11.1971 roku. Z dniem 1 grudnia 1971 roku na to
stanowisko wybrano Henryka Skier. Podczas plenarnego posiedzenia Rady i Zarz du Banku
w dniu 5.03.1973 roku podjto uchwa w sprawie budowy wasnego budynku bankowego
obok powstaj cego biurowca Urzdu Gminy. Dziaki pod budow nabyto od Wadysawa
Binkowskiego, Marii Sypniewskiej i Feliksa Wroniaka. Budynek oddano do uytku w dniu
14.08.1974 roku. Funkcj prezesa powierzono Wadysawowi Binkowskiemu. Dyrektorem
Banku zosta Micha Sikorski, a Halina Dymkowska – gówn ksigow .
Po reformie administracyjnej kraju rozpocz  dziaalno Bank Gospodarki
ywnociowej, w którego struktury z dniem 1.07.1975 roku kawczyski Bank zosta
w czony. W 1990 roku BS w Kawczynie wyszed ze struktur BG i podpisa umow
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o wspópracy z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu. W 1994 roku
funkcj prezesa Zarz du obj  Henryk Binkowski. Trudnoci jakie przeywa Bank
spowodoway, e podczas Zebrania Przedstawicieli w dniu 25.05.1995 roku, postanowiono
po czy si z Bankiem Spódzielczym w Malanowie, którego dyrektorem jest Jan Tygielski.
Urzd Pocztowy w Kawczynie. Swoj dziaalno rozpocz  w 1973 roku.
Poprzednio w gminie funkcjonoway trzy Urzdy Pocztowe: w Kowalach Paskich, Tokarach
i Skarynie, czyli siedzibach Gromadzkich Rad Narodowych. Po oddaniu do uytku budynku
banku, utworzono na jego pitrze jeden gminny Urz d Pocztowy w Kawczynie. By on
urzdem IV kategorii. Tam te zlokalizowano central telefoniczn z trzydziestoma
numerami.
W Kowalach Paskich i Tokarach stany centrale automatyczne z wyjciem na
central telefoniczn w Dobrej. W nowym urzdzie zatrudnionych byo czternastu
pracowników. Naczelnikiem zostaa Barbara Merdziska. Poza ni byy dwie asystentki,
szeciu listonoszy i pi telefonistek. W 1992 roku pani Merdziska przesza na emerytur.
Na stanowisku naczelnika zast pia j w dniu 11.05.1992 Grayna Brzeskwiniewicz. W 1996
roku zdecydowano powikszy Urz d Pocztowy. Bankow sal konferencyjn zamieniono na
sal obsugi klienta. Do uytku oddano j w 1997 roku. By to koniec wietnoci
kawczyskiej poczty.
W dniu 25.05.1999 roku zlikwidowano rczn central telefoniczn , któr zast pia
automatyczna. Z dniem 1 maja 2005 roku nast pia kolejna reorganizacja. Listonoszy
przeniesiono do Urzdu Pocztowego w Dobrej, a asystentk Jadwig Tylka do Urzdu
Pocztowego w Malanowie. W Kawczynie pozostaa tylko pani naczelnik Brzeskwiniewicz
i asystent Elbieta Jakiewicz. Kategori Urzdu obniono do V klasy. W lutym 2006 roku
stanowisko naczelnika obja Elbieta Jakiewicz. Obecnie zatrudniona jest tam take na
poowie etatu Paulina Grucela.
Biblioteka Publiczna Gminy Kawczyn. W 1990 roku miecia si w dawnym
budynku Urzdu Gminy w Kowalach Paskich. Dzielia go wspólnie z Posterunkiem Policji.
Kierownikiem Biblioteki bya Teresa Gaik, która pracowaa tutaj od 1959 roku, kiedy bya to
jeszcze Gromadzka Biblioteka Publiczna. Jej poprzednikami na tym stanowisku byli: Maria
Hejto – nauczycielka, Ryszard liwiski, Genowefa Mikoajczyk. W 1994 roku kierowniczk
biblioteki zostaa Halina Kustosz. Prowadzia j do 2003 roku. Zast pia j dyrektor Elbieta
Kalinowska, która prowadzi j do dzi.
Po 1990 roku istniao szereg punktów bibliotecznych. W Bdziechowie kierowniczk
bya Józefa Kalinowska. Punktem w Gozdowie kierowaa Józefa Zduniak, a w Guchowie
Józefa Jdrzejczak i Zofia Janicka. Punkt w Ciemieniu prowadzia Halina Buda, w ChocimiuKrystyna Pluta, a w Skarynie -Teresa Ma czak. Punkty te zlikwidowano w 2003 roku.
Biblioteka, poprzednio gromadzka, istniaa w Tokarach. Kierowaa ni od 1965 do
1993 roku Halina Kustosz. Jej poprzednikami byli: Roman Kska (1958-1960), Jan
Sieradzan, Zofia Szaboska i Zofia Kska. Biblioteka ma swoj siedzib na poddaszu
Orodka Zdrowia w Tokarach. Obecnie jest to filia biblioteki gminnej. W latach 1993-2003
kierowaa j Elbieta Kornacka (obecnie Kalinowska dyr. BPGK), a po niej: Katarzyna Olek
(2003-2006), Anna Duczmaska (2006-2008), a od 2008 roku Aleksandra Antczak.
W dniu 15 styczna 2007 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kawczyn zmienia
siedzib. Przeniosa si do pomieszcze po aptece w dawnym orodku zdrowia w Kowalach
Paskich. Na koniec 2009 roku ksigozbiór BPGK liczy 14.239 woluminów. Zbiory s na
bie co uzupeniane i opisywane w komputerowej bazie danych. W latach 2003-2009
zakupiono 3.748 ksi ek.
W tych samych latach zarejestrowano 3.578 czytelników. Do ich dyspozycji s w czytelni
komputery z dostpem do Internetu.
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Spódzielnia Kóek Rolniczych w Kawczynie. Jej pierwszym prezesem by Piotr
Straszewski, po nim Edward Koczak, Jan Jatczak. Ostatnim prezesem do roku 2002 by
Bogdan Kucharski.
Rolnicza Spódzielnia Produkcyjna w Skarynie. Spódzielnia, której prezesami
byli Marian Smak i Jerzy Ogaza, zajmowaa si upraw ziemi i produkcj pustaków.
W Chocimiu posiadaa obor, w której hodowano bydo opasowe. Zostaa zlikwidowana
w latach 1993/1994.
Gminna Spódzielnia Samopomoc Chopska w Kawczynie. Zajmowaa si
wy cznie handlem. Posiadaa sklepy spoywczo-przemysowe: w Kawczynie,
Modzianowie, Kowalach paskich, Ciemieniu, Skarynie, Marcjanowie, Bdziechowie,
Gozdowie, Wojciechowie, Milejowie, Guchowie, Chocimiu, Tokarach. Handlowaa te
wglem, nawozami i materiaami budowlanymi. Od 1990 roku prezesem GS bya Krystyna
Krzyan, a przed ni Adam Kumierczak. Ostatnim prezesem spódzielni w 1993 roku zostaa
Alina Biadasiewicz. W 1995 roku spódzielnia zostaa zlikwidowana.

3. Organizacje polityczne, zwizkowe i pozarzdowe
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Partia chopska, bd ca satelit PZPR, bya
drug dziaaj c w gminie Kawczyn. Ostatnim prezesem gminnej organizacji ZSL-owskiej
by Zenon Tomczyk z Milejowa, a przed nim bya Jan Owczarek, który w 1990 roku zosta
wójtem gminy Turek. W listopadzie 1989 roku rozwi zano ZSL.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ostatnim I sekretarzem Komitetu
Gminnego PZPR by Marian Zawadka. Jego poprzednikami byli: Józef Urbaniak i Antoni
Karolak. Do 1989 bya to partia pastwowa, sprawuj ca wadz absolutn , take w gminie
Kawczyn. W nocy z 28 na 29 stycznia 1990 roku PZPR zostaa rozwi zana.
Polskie Stronnictwo Ludowe. Powoano je w maju 1990r. w miejsce ZSL.
W Kawczynie na czele nowej organizacji partyjnej stan  Ryszard Augustyniak ze Skaryna
i sprawuje funkcj do chwili obecnej.
NSZZ RI ,,Solidarno ’’. Na dwa dni przed rejestracj chopskiej ,,Solidarnoci’’
w dniu 12 maja 1981 roku w gminie Kawczyn istniay dwa koa z czternastoma czonkami.
Bya to wówczas obok gminy Olszówka najwiksza gminna organizacja zwi zkowa
w województwie koniskim. Kilka miesicy pó niej organizacja zwi zkowa w gminie
Kawczyn, liczya ju 111 czonków. W organizacj NSZZ RI ,,S’’ zaangaowany by ks.
Stanisaw Bazela z Guchowa.
Wraz ze stanem wojennym 13 grudnia 1981 roku zawieszono dziaalno organizacji
politycznych i zwi zkowych. Reaktywacj NSZZ RI ,,S’’ w gminie Kawczyn rozpoczto na
pocz tku 1989 roku. Utworzono Gminn Rad Zwi zku, na bazie byych dziaaczy
zwi zkowych. W jej skad weszli: Wiktor Sukienniczak – przewodnicz cy, Franciszek
Raszewski, Józef Krotowski, Sylwester Przycki, Zenon Tomczyk i Jan Jasiak. Nastpnie
przewodnicz cym by Franciszek Raszewski z Dzierzbotek. Z kocem 90-tych chopska
dziaalno zwi zkowa wygasa.
Gminny Komitet Obywatelski „S” w Kawczynie. Powsta w drugiej poowie
kwietnia 1989r. i funkcjonowa do koca 1990r., przewodnicz cym by Jan Szymaski
z Guchowa. ”
Gminne Koo Krajowego Stowarzyszenia Sotysów. Stowarzyszenie SoecznoKulturalne Sotysów Województwa Koniskiego zarejestrowane zostao 28 pa dziernika
1991 roku. Kawczyskie Gminne Koo SSKSWK powoano na zebraniu w dniu 19 grudnia
1991 roku. Jego pierwszym przewodnicz cym zosta Józef Gebler – sotys Marcinowa.
W maju 1994 roku w Licheniu powoano do ycia Krajowe Stowarzyszenie Sotysów,
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w którego skad weszo koniskie. Przewodnicz c w latach 1994-2002 bya Marianna
Jarachowska z Kowali Paskich.
Obecnie Koo Sotysów w gminie Kawczyn jest najliczniejsze sporód wszystkich
dziaaj cych na terenie byego województwa koniskiego. Liczy 88 czonków (sotysów
i czonków rad soeckich). Jego przewodnicz cym jest Jacek Pawlak – sotys z Marianowa,
a czonkami zarz du: Tadeusz Duszyski z Marcjanowa, Konrad Ambroziak z Tokar i Jan
Rogalski z Ciemienia. Czonkiem Zarz du Wojewódzkiego na chwil obecna jest Jacek
Pawlak, a czonkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Jan Rogalski.
Towarzystwo Samorzdowe (stowarzyszenie) zaoone zostao w 1994r. przez
senatora Ireneusza Niewiarowskiego, który jest prezesem stowarzyszenia do dnia
dzisiejszego. TS skupia okoo 500 czonków. Wród nich znajduj si przedstawiciele wadz
samorz dowych, radni, sympatycy idei samorz dnoci. TS podejmuje inicjatywy su ce
rozbudzeniu aktywnoci spoecznej, promuje ide demokracji lokalnej oraz budowania
spoeczestwa obywatelskiego.
Podstawow jednostk organizacyjn Towarzystwa jest Zarz d Powiatowy, który
kieruje dziaalnoci Towarzystwa na terenie danego powiatu. Zarz d Powiatowy obejmuje
terytorialnie czonków z gmin danego powiatu. Obecnie dziaaj koa w czterech powiatach:
kolskim, koniskim, supeckim i tureckim. Od 1994r. istnieje Koo Gminne TS
w Kawczynie. Na dzie dzisiejszy zrzesza ok. 60 osób, prezesem Koa od 2005r. jest Henryk
Binkowski.
Skaryskie Stowarzyszenie Inicjatyw Szkolnych zawi zane zostao 6 czerwca
2007 roku. Wst pio do niego 26 czonków. Zarz d Stowarzyszenia liczy szeciu czonków.
Funkcj prezesa powierzono Beacie Rykiewicz. Wiceprezesem jest Beata Goliska,
skarbnikiem -Aldona Adamczyk, sekretarzem- Boena Tobijas, a Bogumia Dzikowskaczonkiem.
Stowarzyszenie dziaa na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i modziey
z obwodu szkolnego Skaryn. W 2008 realizowao projekt ,,Edukacja dzieci i modziey
z terenu Gminy Kawczyn w zakresie tematyki ekologicznej’’. W 2010 realizowao projekt
,,Edukacja dzieci i modziey z terenu Gminy Kawczyn w zakresie tematyki ochrony
zdrowia’’.
Stowarzyszenie Kawczyskie Forum Rodziców. Zaoone zostao 8 marca 2004
roku. Liczy 42 czonków. Zarz d Stowarzyszenia tworzyli: Sylwester Kasprzak – prezes,
Izabela Tomczyk – wiceprezes, Alina Bartosik – sekretarz, Iwona Lejman – skarbnik,
Grayna Nowak, Krystyna Serafiska, Teresa Ma czak – czonkowie.
W ci gu 5 lat dziaalnoci, czonkowie stowarzyszenia przygotowali ponad 50
projektów zgoszonych do konkursów organizowanych przez róne instytucje. Trzydzieci
pi uzyskao akceptacj komisji konkursowych. Dziki temu udao si pozyska ok. 180 tys.
dotacji finansowych na róne dziaania. Byy to projekty naukowe, festyny rodzinne,
warsztaty etnograficzne, nauka jzyka angielskiego oraz zajcia rekreacyjno-sportowe.
Stowarzyszenie wspomaga take dzieci znajduj ce si w trudnej sytuacji yciowej.
Obecnie w skad Zarz du Stowarzyszenia wchodz : Sylwester Kasprzak – prezes,
Izabela Tomczyk – wiceprezes, Magorzata Tokacz – skarbnik, Halina Majda – sekretarz,
Grayna Nowak, Krystyna Serafiska i Teresa Ma czak – czonkowie.
Stowarzyszenie Przyszo i Rozwój Wsi Ciemie, powstao w marcu 2007 roku.
Inicjatorem i zaoycielem by sotys Jan Rogalski i Rada Soecka. W skad Zarz du
wchodz : Jan Rogalski - prezes, Elbieta Fornalczyk - wiceprezes, ukasz Mila - skarbnik,
Jarosaw Rosiakowski – sekretarz, Wojciech Górski, Edmund Jacek, Sylwester Kowalewski czonkowie.
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Wszelkie przedsiwzicia Stowarzyszenie finansuje ze rodków wasnych oraz
pozyskanych od sponsorów i dotacji przyznawanych przez Gmin na skadane projekty.
Sztandarowa imprez Stowarzyszenia jest organizowany od 2002r. co rok Piknik Wiejski.
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació Szkoy w Tokarach. Zawi zane zostao 16
listopada 2005 roku z inicjatywy Ewy Wojtczak - dyrektorki Szkoy Podstawowej
w Tokarach. W zebraniu zaoycielskim uczestniczyo 29 osób. Byli wród nich
przedstawiciele wadz gminy, radni z obwodu szkoy, rodzice, byli uczniowie i nauczyciele.
Wybrano Zarz d, którego przewodnicz cym zosta Janusz Jeykowski. Funkcj wiceprezesa
powierzono Beacie Goliskiej. Skarbnikiem zostaa Ewa Wojtczak, sekretarzem Beata
Cepiska, a Emilia Skurka – czonkiem.
W 2007 roku prezes Jeykowski rezygnuje z penionej funkcji, jego miejsce zajmuje
Beata Goliska. Stowarzyszenie od samego pocz tku dziaao bardzo aktywnie organizuj c
corocznie Pikniki Rodzinne oraz realizuj c szereg projektów edukacyjnych.
Obecnie Stowarzyszenie liczy 41 czonków. W skad Zarz du wchodz : Beata
Goliska – prezes, Beata Cepiska – wiceprezes, Ewa Wojtczak – skarbnik, Agnieszka
Stefanowska – sekretarz, Magorzata Wojtczak – czonek. Stowarzyszenie wspópracuje
z wieloma fundacjami, organizacjami pozarz dowymi oraz instytucjami samorz dowymi.
Stowarzyszenie Kawczyskie Towarzystwo Rozwoju. Utworzone zostao w marcu
2001 roku. Za cel postawio sobie osi gnicie wszechstronnego spoeczno-gospodarczego
rozwoju gminy Kawczyn. Funkcj prezesa powierzono Janowi Nowakowi – wójtowi gminy.
Obok niego w Zarz dzie zasiadali: Henryk Binkowski – wiceprezes, Jolanta Krawczyk –
skarbnik, Halina Ambroziak- Juszczak – sekretarz.
W 2006 roku, prezesem Stowarzyszenia zosta Jarosaw Król – lekarz rodzinny
z Tokar. Funkcj wiceprezesa zachowa Henryk Binkowski – wicewójt Gminy Kawczyn,
a sekretarza Halina Ambroziak-Juszczak. Skarbnikiem zosta Karol Michalak. Skad Zarz du
uzupenia Barbara Osiewaa.
Stowarzyszenie prowadzi szeroki zakres dziaalnoci. Pozyskuje rodki z rónych
róde (unijne, krajowe, gminne, prywatny sponsoring), dziki którym wspomaga dzieci
z biednych rodzin, kupuj c dla nich ubrania i ywno . Pomaga w rehabilitacji osób
niepenosprawnych organizuj c dla nich warsztaty, wycieczki i kupuj c sprzt medyczny
i rehabilitacyjny. Wspierao bezdomnych zamieszkuj cych w Domu Wspólnoty Barka
w Modzianowie. Organizuje cykliczne festyny rodzinne. Obecnie czonkami Stowarzyszenia
jest 67 osób. Aktualnie stowarzyszenie jest w trakcie realizacji Centrum Integracji Spoecznej
(CIS).

4. Kultura i sport
Zespó Ludowy ,,Sami Swoi’’. W 1983 r. podczas zebraniu Koa Gospody
Wiejskich w darach, postanowiono utworzy zespó ludowy. Jego kierownikiem zostaa
Zdzisawa Jakiewicz, a obok niej zespó tworzyli: Zofia Karbowska, Zofia Zduniak,
Krystyna Wolska, Jadwiga Jakiewicz, Wadysawa Janiak, Marianna Gibasiewicz, Sabina
Leoczuk, Alicja Baszczyk, Zenon Kaczmarek, Józef Baszczyk, Teresa Marciniak, Anna
Kaczmarek, Krzysztof Marciniak, Ryszard Jakiewicz, Zygmunt Marciniak, Bogumi
Marciniak, Zenon Biaek. Instruktorem zespou by Edward Bakalarski.
Do 1988 roku zespó wystpowa pod nazw ,,Gosposie’’ W tym samym roku zaj 
pierwsze miejsce na V Przegl dzie Ludowych Zespoów piewaczych w Koninie. Najwiksze
sukcesy przyszy, kiedy opiek nad zespoem ju ,,Sami Swoi’’ obj  gminny samorz d.
W 1993 roku zespó wyjecha na tourne po Biaorusi. Trasa koncertowa wioda przez Grodno
- Woronowo - Nowijann – Konwieliszki. W 1994r. - na Przegl dach Zespoów Ludowych
126

w Kramsku i Przykonie - ,,Samych Swoich’’ uznano za najlepsz kapel ludow
i wytypowano do udziau w Ogólnopolskim Przegl dzie Kapel i piewaków do Kazimierza
nad Wis .
W 2000 roku ,,Sami Swoi’’ wyst pili na I Regionalnym Przegl dzie Dorobku
Artystycznego Gmin byego Województwa Koniskiego. Tam zespó uhonorowano
Pucharem „Przegl du Koniskiego”. Zespó uwietnia wielokrotnie uroczystoci i imprezy
gminne. W 2008 roku zespó zawiesi swoja dziaalno .
LZS ,,Orze’’ Kawczyn. Zebranie zaoycielskie Zrzeszenia Ludowych Zespoów
Sportowych w Kawczynie, odbyo si z inicjatywy Wójta Gminy Jana Nowaka w dniu
30.10.1996 roku w sali obrad Urzdu Gminy. Powoano Rad Gminn Zrzeszenia Ludowych
Zespoów Sportowych w Kawczynie w skadzie: Krzysztof Kolenda, Marek Olek, Zbigniew
Filipowicz, Barbara liwczyska, Krzysztof Kowalczyk, Edward Krawczyk, Dariusz
Mielczarek. W skad Komisji Rewizyjnej weszli: Arleta Biegaska, Zenon Tomczyk, Jerzy
Jacek. W zebraniu uczestniczyli: Jan Nowak – wójt gminy Kawczyn, Jan Osiewaa –
przewodnicz cy Rady Gminy w Kawczynie i Grzegorz Pawlak – przedstawiciel OZPN
w Koninie. W 2005 roku nast pia zmiana klubowych wadz. Na czele klubu, bd cego
stowarzyszeniem, stan  Edward Krawczyk.
W 2010 roku w klubie dziaaj dwie druyny pikarskie: seniorów - uczestnicz ca
w rozgrywkach A-klasy Koniskiego Okrgowego Zwi zku Piki Nonej, juniorów
modszych - reprezentuj ca LZS w koniskiej lidze juniorskiej. Stowarzyszenie liczy 60
czonków, z czego 40 to czynni zawodnicy.
Zarz dzane jest przez omioosobowy Zarz d w skadzie: Edward Krawczyk - prezes,
Tomasz Musiaowski i Krzysztof Darul –wiceprezesi, Teresa Kska – sekretarz, Szymon
Wo niak – skarbnik, Karol Michalak, Marek Raszewski i Wiesaw Osiewaa – czonkowie.
Mecze piki nonej rozgrywane s na boisku gminnym w Tokarach. Obiekt ten w latach
2009/2010 poddany zosta gruntownej modernizacji. Wzniesiony zosta budynek zaplecza
sanitarno-socjalnego i magazynowego, wykonana nowa pyta gówna boiska, a take trybuny
na 200 miejsc siedz cych i ogrodzenie. Inwestycja zostaa sfinansowana w 75% ze rodków
unijnych a 25% kosztów pokrya Gmina Kawczyn. Orze Kawczyn organizuje kadego
roku na terenie gminy amatorskie turnieje: piki nonej, piki siatkowej, tenisa stoowego oraz
mistrzostwa gminy w szachach i warcabach.

5. Wadze Gminy.
Do 1954r. obecny teren gminy Kawczyn nalea do gminy w Kowalach Paskich.
W roku 1954 dokonano reorganizacji, w wyniku, której utworzone zostay cztery jednostki
Gromadzkich Rad Narodowych w Tokarach, Kowalach Paskich, Kawczynie i Skarynie.
GRN Kawczyn i Skaryn zlikwidowano wczeniej, a Tokary i Kowale Paskie przetrway
do 31 grudnia 1972r.
Samorzd w Tokarach
W latach trzydziestych wójtem by Franciszek Gawron (Tokary Drugie) do likwidacji
gminy do1938r. W 1954r. utworzono Gromadzkie Rady Narodowe. Przewodnicz cymi GRN
w Tokarach byli: Tomasz Klimczak (Tokary Pierwsze) 1954-1958, Wadysaw Czechowski
(Guchów) 1958-1963, Jan Osiewaa (Tokary Pierwsze) 1963-1964, Kska Roman (Tokary
Pierwsze) 1964-1970r. i Edward Osiewaa (Tokary Pierwsze) od 1970 do1972r. Sekretarzami
byli: Wacaw Janecki przed II Wojn wiatow . Natomiast po wojnie Józef Matusiak
(Milejów) 1954-1963r., Marian Chojnacki (Tokary Pierwsze) 1963-1964r., Helena Piacik
(Tokary Pierwsze) od 1964 do 1972r.
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Samorzd w Kowalach Paskich
Wójtami w latach 1945 – 1954 byli w kolejnoci: Edward Urbaczyk (Ciemie),
Grzesiak (Ciemie), Franciszek Gawron (Tokary Drugie), Wadysaw Binkowski
(Kawczyn), Ignacy Suleja (Kaczki Mostowe), Stanisaw Pietrzak (dary).
Przewodnicz cymi Gromadzkiej Rady Narodowej byli: w latach 1954-1962r.-Franciszek
Chojnacki (Siedliska), 1962-1964r.-Józef Piechota (Modzianów), 1964-1972r.-Adam
Gibasiewicz (Kowale Paskie). Sekretarzami gminy byli: Jan Krzesowski w latach 19261939 oraz po wojnie 1945-1949r., Owczarek 1949-1953r. Sekretarzami GRN byli: Narcyz
Majewski 1954-1968r., Irena Jasiak 1968-1970r., Tadeusz Krupiski 1970-1972r.
Z Gromadzkich Rad Narodowych w Tokarach i Kowalach Paskich utworzona zostaa Gmina
Kawczyn od 01.01.1973r.987
Samorzd w Kawczynie
Pierwszym samorz dowym wójtem gminy Kawczyn zosta Jan Nowak, wybranym
w dniu 21.06.1990 roku przez Rad Gminy. Poprzednio na czele gminnej administracji
pastwowej stali naczelnicy: Jan Korycki (1973-1982) i Czesaw Mocny (1982—1990).
Naczelnik Korycki zmar 01.07.2002 roku. W kadencjach 1994-1998 i 1998-2002 radni
ponownie wybierali Jana Nowaka na wójta, czyli przewodnicz cego Zarz du Gminy
i kierownika Urzdu Gminy. W 2002 roku Jan Nowak zosta wybrany na wójta w wyborach
powszechnych. W 2006 roku, spoeczestwo zaufao mu ponownie. Sekretarzami Urzdu
Gminy Kawczyn byli: Tadeusz Krupiski 1973-1977r., Jan Owczarek 1977-1985,
Zenon Tomczyk od 1985r. do 1990r. Od 01.08.1990r. Sekretarzem Gminy jest Zenon
Tomczyk, który peni funkcj do dzi.

Przewodniczcy Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach

987

20. Tomasz Klimczak

21. Wadysaw Czechowski

22. Jan Osiewaa

(ur.1907 – zm.1989r.)

(ur.1922r. – zm.2005r.)

(ur.1935r - zm.2001r.)

Dane zebrane na podstawie owiadcze znajomych i rodziny osób piastuj cych dane stanowiska.
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23. Roman Kska

24. Edward Osiewaa

(ur.1920r. – zm.1970r.)

(ur.1930r. – zm.1999r.)

Przewodniczcy Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalach Paskich

25. Wadysaw Binkowski
(ur.1910r. – zm.1997r.)

26. Franciszek Chojnacki

27. Adam Gibasiewicz

(ur.1915r. – zm.1994r.)

(ur.1927r. – zm.2004r.)
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Naczelnicy Gminy Kawczyn

28. Jan Korycki

29. Czesaw Mocny

(ur.1940r. – zm.2002r.)

Sekretarze Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach

30. Marian Chojnacki
(ur.1922 - zm.2004r.)
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31. Helena Piacik

Sekretarze Urzdu Gminy w Kawczynie

32. Tadeusz Krupiski

33. Jan Owczarek

34. Zenon Tomczyk

Kadencja 1990-1994. W pierwszych wyborach samorz dowych w dniu 27 maja 1990
roku, mieszkacy gminy Kawczyn wybrali po raz pierwszy samorz dow Rad Gminy.
W jej skad weszo dziewitnastu radnych: Jan Adamczyk - Skaryn, Henryk Binkowski Kawczyn, Stanisaw Czekaa - Lenictwo, Sylwester Dewicki – Chocim, Zenon Goliski –
Marianów, Mirosaw Grudziski – dary, Henryk Dzikowski – Bdziechów, Edmund Jacek
– Ciemie, Eugeniusz Jasnowski – Kowale Paskie-Kolonia, Tadeusz Krupiski –
Dziewi tka, Jan Nowak – Milejów, Józef Orligóra – Marianów Kolonia, Jan Osiewaa –
Tokary, Marek Przygoski – Kowale Paskie, Kazimierz Rusek – Dzierzbotki, Jan
Szymaski – Guchów, Barbara liwczyska – Marcjanów, Kazimierz Warszewski Wojciechów, Kazimierz Zduniak dary. Przewodnicz cym Rady Gminy wybrano Edmunda
Jacka. Jego zastpc zosta Sylwester Dewicki. Jan Nowak zosta delegatem do
Wojewódzkiego Sejmiku Samorz dowego w Koninie.
Zarz d Gminy w tej kadencji tworzyli: Jan Nowak – wójt, Stanisaw Czekaa,
Kazimierz Rusek i Marek Przygoski. W dniu 31 lipca 1990 roku na sekretarza gminy
powoano Zenona Tomczyka, a na skarbnika Józefa Niestrat. Ju w pierwszej kadencji
wadze gminy pokazay dynamizm swojego dziaania i suszno reformy samorz dowej.
Rozpoczto na du skal wodoci gowanie wsi. Wodoci g obejmowa: Stanisaw,
Marcjanów, Dziewi tk, dary i cz Bdziechowa. W sumie blisko 23 km sieci. Na
odcinku ok 2,6 km uoono asfalt na drodze Ciemie-Dzierzbotki 1,6 km w Chocimiu.
Zmodernizowano take kilometrowy odcinek drogi wirowej Ciemie –Dzierzbotki oraz
pi setmetrowy w Bdziechowie. Rozpoczto rozbudow i modernizacj Szkoy
Podstawowej w Skarynie.
Kadencja 1994-1998. W dniu 19 czerwca 1994 roku odbyy si wybory do rady
Gminy. Mandat otrzymao osiemnastu radnych. Byli to: Jan Adamczyk - Skaryn, Arleta
Biegaska – Kawczyn, Henryk Binkowski - Kawczyn, Alojzy Czechowski – Guchów,
Stanisaw Czekaa - Lenictwo, Tadeusz Duszyski - Marcjanów, Edmund Jacek - Ciemie,
Tadeusz Krupiski - Dziewi tka, Bogumi Marciniak - dary, Edward Michalak – Marianów
Kolonia, Jan Nowak - Milejów, Grzegorz Obsada – Kowale Paskie-Kolonia, Janusz Osicki Bdziechów, Jan Osiewaa - Tokary, Kazimierz Rusek - Dzierzbotki, Kazimierz Warszewski
– Wojciechów, Wiesaw Tomczak – Marianów, Jan Sasiak – Chocim. Na przewodnicz cego
Rady Gminy wybrano Jana Osiewa. Wiceprzewodnicz cym zosta Tadeusz Krupiski,
a delegatem do Sejmiku ponownie wójt Jan Nowak.
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W Zarz dzie zasiadali: Jan Nowak – wójt, Zenon Tomczyk, Stanisaw Czekaa,
Edmund Jacek, Grzegorz Obsada, Kazimierz Rusek.
Podczas tej kadencji od pa dziernika 1995r. zacza ukazywa si Gazeta Gminna
„Kawczyniak”. Od pa dziernika 1995r. do marca 2009r. by to dwutygodnik, natomiast od
kwietnia 2009r. do chwili obecnej jest to miesicznik.
Z inicjatywy wójta zaczto równie podejmowa starania o ustanowieniu herbu
Gminy Kawczyn. Podczas sesji w grudniu 1997 roku, Rada opowiedziaa si, aby w herbie
gminy widnia bocian, uwaany za symbol wiosny, obfitoci, radoci, nadziei i zdrowia.
Projekt graficzny herbu przygotowao Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. W dniu 23
kwietnia 1998 roku Rada Gminy przyja Uchwa Nr XXXI/151/98 o nadaniu gminie herbu
w zaproponowanej wersji. W dniu 18 czerwca 1998 roku dokonano odsonicia i powicenia
herbu umieszczonego na budynku Urzdu Gminy.

35. Herb Gminy Kawczyn
ródo: Dane Urzdu Gminy w Kawczynie

W drugiej kadencji wybudowano 7,2 km dróg asfaltowych: w Chocimiu, Tokarach
Drugich, Marianowie Koloni, Maranowie Wsi, Kowalach Paskich – Kolonia, Bdziechowie
i pomidzy Guchowem, a Wilczkowem. Powstao te siedem kilometrów dróg o nawierzchni
wirowej: w Marianowie Koloni, Lenictwie, Bdziechowie, Ciemieniu, Guchowie
i Milejowie. Zwodoci gowano wsie: Dzierzbotki i dary. czna dugo pooonej sieci
wyniosa 13.471 m.b. Zmodernizowano take stacje wodoci gowe w Tokarach Pierwszych
i Marcjanowie. Wyremontowano budynek Orodka Zdrowia w Tokarach i Kowalach
Paskich. Oddano do uytku wietlic Wiejsk w Marcjanowie. Zakoczono te due
inwestycje owiatowe: rozbudow szkoy i budow sali sportowej w Kowalach Paskich
Koloni, rozbudow szkoy w Skarynie i budow szkoy w Kawczynie.
Kadencja 1998-2002. W dniu 11 pa dziernika 1998 roku, po raz trzeci mieszkacy
gminy wybrali swoich przedstawicieli we wadzach samorz dowych. W Radzie Gminy
zasiedli: Mirosaw Antczak (Wojciechów), Henryk Binkowski (Kawczyn), Marian Buda
( Guchów), Stanisaw Czekaa (Lenictwo), Sylwester Dewicki (Chocim), Grzegorz
Dzikowski (Bdziechów), Józef Gebler (Marcinów), Halina Górska (Marcjanów), Jan
Krawczyk (Kowale Paskie Kolonia), Tadeusz Krupiski (Dziewi tka), Edward Michalak
(Marianów Kolonia), Bogumi Migdalski (dzary), Jan Osiewaa (Tokary), Krystyna
Papierkowska (Ciemie), Kazimierz Rusek (Dzierzbotki), Karol Rygas (Skaryn), Wiesaw
Tomczak (Marianów Wie), Stanisaw Urbaniak (Milejów). Przewodnicz cym Rady Gminy
zosta Edward Michalak, a jego zastpc Jan Osiewaa. Stanowisko zastpcy wójta
powierzono Zenonowi Tomczykowi.
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Zarz d Gminy tworzyli: Jan Nowak – wójt, Zenon Tomczyk, Sylwester Dewicki,
Henryk Binkowski, Stanisaw Czekaa. W dniu 1 lutego 1999 roku skad Zarz du uzupeni
Jan Krawczyk. Po raz pierwszy byy to take wybory do Rad Powiatowych. W tej kadencji
Gmin Kawczyn reprezentowali w powiecie: Jan Nowak - Milejów, Jerzy Golak - Ciemie
i Eugeniusz Jasnowski – Kowale Paskie.
W tej kadencji rozpoczto i zakoczono jedn z najwikszych gminnych inwestycji,
czyli oczyszczalni cieków w Kawczynie. Do uytku oddano j 29.07.1999 roku. W dniu
18 pa dziernika 1999r. przyjto Uchwa Rady Gminy Nr XVII/74/99 w sprawie przyjcia
„Strategii Ekorozwoju Gminy”. Duy nacisk postawiono na modernizacj gminnych dróg.
Pooono asfalt na 5,7 km dróg: w Kawczynie, Kowalach Paskich, Ciemieniu, Milejowie,
Marcjanowie i Tokarach. Wykonano te 19,5 km dróg o nawierzchni wirowej: w Lenictwie,
Ciemieniu, Marianowie Wsi, Kowalach Paskich, Modzianowie, Tokarach, Bdziechowie,
Stanisawie, darach, Guchowie, Okrglicy, Dzierzbotkach i Milejowie. Rozpoczto
budow hali sportowej w Kawczynie. W latach 2001-2002 zbudowano siedem kilometrów
sieci kanalizacji ciekowej w Kawczynie. Od 1999r. organizowane s Regionalne Zawody
w Skokach przez Przeszkody.
Kadencja 2002-2006. W pa dzierniku 2002 roku wybrano pitnastoosobow Rad
Gminy czwartej kadencji. W jej skad weszli: Henryk Antczak – Kawczyn, Ryszard
Augustyniak - Skaryn, Krzysztof Deszcz - Kowale Paskie, Sylwester Dewicki – Chocim,
Grzegorz Dzikowski – Bdziechów, Edmund Jacek – Ciemie, Ryszard Jakiewicz – dary,
Janusz Jeykowski – Guchów, Jan Krawczyk - Kowale Paskie –Kolonia, Tadeusz Krupiski
– Dziewi tka, Helena Piacik - Tokary Pierwsze, Stanisaw Urbaniak – Milejów, Edward
Michalak - Marianów Kolonia, Kazimierz Rusek – Dzierzbotki, Mirosaw Antczak
z Wojciechowa, zmar w listopadzie 2004r.. Wybory uzupeniaj ce wygraa w nastpnym
roku jego ona Irena Antczak. Przewodnicz cym Rady Gminy zosta Edward Michalak,
a jego zastpc Tadeusz Krupiski.
W tej kadencji rozpoczto budow nowego obiektu dydaktycznego dla Szkoy
Podstawowej w Tokarach. Zbudowano te 7,5 km dróg o nawierzchni asfaltowej:
w Marcinowie, Guchowie, Lenictwie, Bdziechowie, Dzierzbotkach, darach, Nowym
wiecie, Kowalach Paskich oraz pomidzy Wojciechowem i Marianowem. Najwiksz
inwestycj tej kadencji bya budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalach Paskich i Ciemieniu
dugoci 17,5 km. Jej oddanie nast pio 23 sierpnia 2003 roku. W 2003 roku zamknito
wysypiska mieci w Wojciechowie i Milejowie. Od 2004r. organizowane s Otwarte
Mistrzostwa Gminy Kawczyn w Powoeniu Zaprzgami Konnymi.
Kadencja 2006-2010. W Radzie zasiada pitnastu radnych: Edward Michalak –
Marianów Kolonia, Tadeusz Krupiski – Dziewi tka, Grzegorz Dzikowski – Bdziechów,
Krzysztof Deszcz - Kowale Paskie, Halina Górska - Marcjanów, Edmund Jacek - Ciemie,
Ryszard Jakiewicz - dary, Janusz Jeykowski - Guchów, Sylwester Kasprzak Kawczyn, Kazimierz Michalak - Tokary Pierwsze, Jacek Pawlak - Marianów, Sylwester
Przycki - Wojciechów, Józef Raszewski - Kowale Paskie Kolonia, Jan Sasiak - Chocim,
Stanisaw Urbaniak - Milejów. Przewodnicz cym Rady Gminy zosta Edward Michalak,
a jego zastpc Tadeusz Krupiski. W dniu 30 sierpnia 2007 roku, rada wybraa drugiego
wiceprzewodnicz cego. Zosta nim Grzegorz Dzikowski. Sekretarzem Gminy pozostaje
Zenon Tomczyk, a skarbnikiem Rafa Wo niak, który swoj funkcj obj  27.09.2007r. po
pani Krystynie Naglewskiej, która sprawowaa j od 28.06.2001r.
W tej kadencji wykonano 9,2 km dróg o nawierzchni asfaltowej: w Milejowie, darach,
Ciemieniu, Stanisawie, Modzianowie, Guchowie, Wojciechowie, Kawczynie, Ciemieniu,
Marianowie - Kolonii i Okrglicy. Powstao te 950 metrów drogi wirowej w darach.
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W lipcu 2008r. oddano do uytku rondo na drodze krajowej 83 w Kowalach Paskich –
Kolonia, któremu Uchwa Rady Gminy Nr XXX/138/09 z dn. 30.06.2009r. nadano imi
Prezydenta Lecha Wasy. Dokonano termomodernizacji i remontu budynku Urzdu Gminy
w Kawczynie. Dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody i boiska w Tokarach
Pierwszych. Najwikszym w tej kadencji wydarzeniem byo oddanie do uytku w dniu
1 wrzenia 2010 roku nowego budynku Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Tokarach
Pierwszych, od 1880r. nauka odbywaa si w starym budynku nazywanym „owczarni ”.
We wrzeniu oddano równie pierwsz w powiecie na terenie wiejskim sygnalizacji wietlnej
na drodze wojewódzkiej 471 w Guchowie.
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Zakoczenie
Przyczyn powstania niniejszej pracy bya ch przypomnienia dziejów terenu, który
dzi nazywamy gmin Kawczyn. Okazj do tego bya 20-ta rocznica odnowienia
samorz dnoci w Polsce. Przy tej okazji chciano zapeni luk wynikaj c z malej iloci988
opracowa dotycz cych tego miejsca.
W celu zrealizowania pracy zgromadziem materiay ródowe, jak i rone
opracowania dotycz ce niniejszego tematu. Zaznaczyem ju we wstpie, e wykorzystaem
szczególnie róda kocielne, natomiast bardziej dostpne dokumenty, znajduj ce si
w archiwach pastwowych, przytaczano za ju istniej cymi opracowaniami. Zwaszcza
z programem elektronicznym „Teki Dworzaczka”, który zawiera wypisy ródowe dotycz ce
czasów przed utrat niepodlegoci w roku 1793. Ponadto, wykorzystano materiay
i opracowania zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenie im. ks. Romana
Kmiecika.
Nad zebranym materiaem pracowaem zgodnie z przyjtymi zaoeniami prezentacji
róde historycznych, uzupeniaj c je opracowaniami pomocniczymi. Materia ten pomaga
w lepszym i peniejszym zrozumieniu funkcjonowania poszczególnych maj tków ziemskich,
wiosek i parafii, zwaszcza, e zebrane róda nieraz byy skromne.
Ilo zebranego materiau zwi zana bya przede wszystkim z przyjtym zaoeniem –
ukazywania archiwaliów kocielnych. Stanowiy je w szczególnoci wizytacje kanoniczne
parafii, odbyte na polecenie arcybiskupów gnie nieskich, cho ich czstotliwo bya jednak
rona.
Najstarszym przedstawionym dokumentem by „Liber beneficiorum”, powstay
midzy rokiem 1510 a 1521. Nastpnym za wizytacje odbyte prawie o sto lat pó niej, z lat
1602 i 1608. Kolejne pochodziy jeszcze z XVII wieku: 1610, 1640. Najlepiej by
udokumentowany wiek XVIII: 1719, 1729,1761, 1766, 1765, 1775, 1783, 1788, 1790. Byy
te i te z XIX wieku, z lat: 1801, 1825 i 1888.
Taki rozkad materiau ródowego powodowa, e w wielu przypadkach po ogólnym
zarysowaniu danego zagadnienia, opieraj c si na wczeniej znanych, trzeba byo
skoncentrowa si na dokumentach z XVIII wieku. Tylko bowiem w ten sposób mona byo
ukaza spójn cao tematu. Braki staraem si uzupeni , wykorzystuj c materia
porównawczy zaczerpnity z opracowa ogólnych.
We wstpie zapowiedziaem podzia pracy na cztery rozdziay i w ten sposób temat
rozwin em. W pierwszym zwróciem uwag na pooenie obecnej gminy, aby byo wiadomo
jakiego terenu dotyczy praca. W drugim s dzieje tego terenu, w trzecim opis istniej cych tu
parafii, za w czwartym – gmina dzi.
Najpierw przedstawiem teren rejonu Kawczyna na mapie fizycznej, aby pokaza
pooenie interesuj cego obszaru, który znajduje si na Niu Polskim, na Równinie TureckoLiskowskiej, która zajmuje gówn cz opisywanego terenu. Na jej kracach znajduje si
Wa Malanowski i Obnienie Teleszyny. W kontekcie geograficznym zwróciem uwag na
cieki wodne, przyrod, warunki klimatyczne i bogactwa naturalne, a potem na znaczenie
szlaków komunikacyjnych dla rozwijaj cego si osadnictwa.
Nastpnie przedstawiem etapy osadnictwa, wykorzystuj c znane materiay
archeologiczne, na podstawie których mona stwierdzi istnienie osadnictwa, poczynaj c ju
od epoki kamienia. Od tego okresu pojawiy si kolejne grupy osadnicze, zwaszcza w epoce
br zu i elaza. Wspomnie tu naley jedn z mutacji szlaku bursztynowego, który
niew tpliwie przyczyni si równie do rozwoju osadnictwa.
988
Faktycznie tylko jedna praca powstaa na temat gminy w Kawczynie. Zob. J. C z y  e w s k i, Obszar gminy
Kawczyn na przestrzeni wieków, Kawczyn-Sompolno 1993.
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Kolejne epoki pozwalaj ukaza etapy lokalizacji orodka osadniczego zwi zanego ze
Spycymierzem, jako, e ten teren w pocz tkach pastwowoci podlega kasztelanowi
rezyduj cemu w tym wanie grodzie. Z czasem znalaz si on na terenie powiatu
i województwa sieradzkiego, w którym znajdowa si do utraty niepodlegoci, w roku 1793.
Wadze carskie podporz dkoway go województwu w Kaliszu, a z czasem nowo powstaemu
powiatowi w Turku. Po odzyskaniu niepodlegoci pocz tkowo wchodzi w skad
województwa w odzi, a przed II wojn wiatowa zosta w czony do województwa
poznaskiego. Po wojnie znajdowa si na terenie tego samego województwa, z wyj tkiem,
okresu istnienia województwa w Koninie, by obecnie wróci pod wadz Poznania, w ramach
województwa wielkopolskiego.
W drugim rozdziale przedstawiem wydarzenia dokonuj ce si na obecnym terenie
gminy w okresie do roku 1793. Najstarsza pewna wiadomo pochodzi dopiero z roku
1286989 i dotyczy Kowali Paskich, jako osady nale cej do dóbr arcybiskupich, kolejna
z 1362 wspomina Przedwoja z Tokar990, a z roku 1374 dotyczy Guchowa i informuje
o Dobrogocie, herbu Nacz991. Kolejne dotycz Kawczyna z roku 1390992 i Skaryna
z roku 1477993. Ponadto, w tym pierwszym punkcie znalazo si szereg informacji opartych na
zapisach aktów prawnych994.
W drugim punkcie tego rozdziau nadal ukazywaem wydarzenia na interesuj cym
terenie, ale w oparciu o istniej ce budowle995, sporód których kilka pozostao jeszcze do
dzi. Do najwspanialszych nalea zniszczony przez Rosjan dwór w Kowalach Paskich, cho
równie istniej ce do dzi dwory w Chocimiu, Kawczynie, Gozdowie, wiadcz o ich
dawnej wietnoci.
Trzeci punkt powiecony jest czasom po II wojnie wiatowej i pokazuje wydarzenia
towarzysz ce w tych latach zarówno mieszkacom caej Polski, jak i mieszkacom
Kawczyna i okolic. Rozwaania doprowadzono do roku 1989.
Trzeci rozdzia mówi o yciu religijnym organizowanym w parafiach, które maj
swoje siedziby na terenie gminy, a s to parafie w Guchowie, Kowalach Paskich i Tokarach.
Ich przedstawienie poprzedzio ogólne wprowadzenie, w pierwszym punkcie do dziejów
Kocioa na ziemiach polskich, w którym ukazano rozwój chrzecijastwa i w lad za nim
pod aj cy rozwój organizacji kocielnej; zarówno diecezjalnej, jak i sposób organizowania
si parafii.
Opisuj c parafie,996 pokazaem nastpuj ce elementy: czas powstania, fundatora
i kolatora, okrg parafialny, uposaenie, wi tyni, jej wystrój wewn trz i otoczenie,
przywileje kocioa, duszpasterzy – proboszczów i prowadzone przez nich formy
duszpasterstwa. Tak form opisu spowodoway wizytacje parafii, z których protokoy podaj
te informacje.
Parafie powstay w Guchowie na przeomie XIV i XV wieku, w Kowalach i Tokarach
w pierwszej poowie XV wieku. Dwie pierwsze byy klasycznymi parafiami kolatorskimi,
czyli takimi, które zostay zorganizowane przede wszystkim dla potrzeb waciciela maj tku.
989

A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 59.
Tokary, [w:] Sownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sowiaskich, t. 12, Warszawa 1892,
s. 360.
991
A. P i a s e c k i, Powiat Turek, s, 59.
992
Tame.
993
A. T y c z y n o, Skaryn,[w:] Materiay Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Tureckiego im. ks.
Romana Kmiecika, adres internetowy; stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl
994
Zob. Teki Dworzaczka
995
Rezydencje powiatu tureckiego. Zob. M. G ó r z y  s k i, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t.2,
cz.1, Turek 2009.
996
Pewnym problemem w korzystaniu z rkopisów bya kwestia ich czytelnoci, gdy w wikszoci
z wykorzystanych wizytacji tekst by nie w caoci czytelny. St d luki czasowe i tematyczne w omówieniu.
990
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St d, gdy dziedzic lub jego najblisi byli lud mi pobonymi, to parafia miaa odpowiednie
zaplecze finansowe, a gdy takich ludzi zabrako wówczas one podupaday. W konsekwencji,
gdy zabrako rodków na utrzymanie duchownego, nie byo te proboszcza. Sytuacj
ratowano sprowadzaniem zakonnika (najczciej byli to bernardyni z klasztoru w Warcie).
Niestety, jego tymczasowo nie pozwalaa na systematyczn prac zwaszcza w sprawach
materialnych i utrzymania wi tyni. Za tym szo równie i sabo rozwinite duszpasterstwo,
poprzestaj ce na niezbdnym minimum.
Zupenie inna sytuacja bya w Tokarach, które byy parafi o znacznym obszarze,
a której celem nie bya tylko obsuga wasnego dziedzica i jego poddanych. Proboszczowie
byli tu zawsze i rozwijali róne formy pracy duszpasterskiej.
W Guchowie najstarsza, znana nam ze róde kocielnych, wi tynia by pod
wezwaniem Matki Boej nienej i istniaa ju przed rokiem 1521.
W Kowalach Paskich pierwotna wi tynia powstaa okoo poowy wieku XV i bya
pod wezwaniem Wszystkich witych. Pierwsza w Tokarach nosia wezwanie w. Andrzeja
i 11tys. Dziewic i istniaa w roku 1521.
Obecne kocioy - w dwóch przypadkach powstay w XIX wieku, najpierw Kowale
Paskie w latach 1842-1847, pó niej Tokary w latach 1858-1861.
wi tynia w Guchowie znajduje si w budynku dawnego spichrza dworskiego, który
po duszym czasie, w latach 50-tych i 70-tych przystosowano do sprawowania liturgii.
Ostatni czwarty rozdzia zosta zredagowany na zasadzie kronikarskiej, aby zauway
wszystkie instytucje jakie istniay na terenie gminy w okresie po 1990r.
Niniejsza praca nie wyczerpuje tematyki zwi zanej z dziejami obszaru obecnej Gminy
Kawczyn. Wydaje si jednak, e cho w niewielkiej czci próbuje istniej c luk wypeni .
Warto jednak podj dalsz kwerend w archiwach zarówno pastwowych, jak i kocielnych,
która pozwoliaby wydoby z przechowywanych archiwaliów materiay dotycz ce
interesuj cego terenu. Ci gle bowiem mao wiemy o yciu codziennym ludzi realizuj cych tu
swoje powoanie yciowe.
Za pomoc w przygotowaniu pracy dzikuj szczególnie Panu Wójtowi Janowi
Nowakowi i Sekretarzowi Gminy Panu Zenonowi Tomczykowi, Pani Ewelinie Budzie i Panu
Andrzejowi Tyczyno z Dobrej, a take pracownikom Urzdu Gminy w Kawczynie oraz tym
wszystkim, którzy swoj yczliwoci wspierali mnie w jej powstawaniu. Zachcam
jednoczenie mioników historii do podjcia dalszych pracy nad dziejami Gminy Kawczyn.
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Aneksy
Aneks I
Dawne systemy miar997
System grzywny polskiej (powsta w XIII w.):
1 grzywna (210g) – 4 wiardunki (52,5g) - 24 skojce (8,75 g) - 240 denarów (0,916g).
System grzywny polskiej w XIV wieku:
1 grzywna – 4 wiardunki – 24skojec – 48 groszy – 96 kwart.
System zotowy wprowadzony w Polsce w 1526:
1 zoty polski – 5 szóstaków – 10 trojaków – 30groszy – 60 pógroszy – 90 szel gów – 180
trzeciaków – 540 denarów.
System monetarny z 1717:
1 dukat – 2 i 1/4 talara – 14 i 8/38 tymfa – 18 zotych polskich – 42 i 24/38 szóstaka – 108
trojaków – 540 groszy – 1620 szel gów.
Pienidze Ksistwa Warszawskiego:
Talar (6 z) – dwuzotek (2 z) – 1 zoty(30 gr) – dziesi tek (10 gr) – szóstek (6 gr) – pi tak
(5gr) – trojak (3gr) – grosz (1/30 z) – pógrosz (1/2 gr) – szel g (1/3 gr).
Pienidze Królestwa Polskiego:
Podwójny zoty królewski (50 z) – zoty królewski (25 z) – dziesiciozotówka (10 z) –
piciozotówka (5 z) – dwuzotówka (2 z) – pi dziesiciogroszówka (1 i 2/3z) –
czterdziestogroszowa – (1 i 1/3z) – zoty (jednostka podstawowa) – (1 grosz – 1/30 z) –
dziesi tak (10 gr) – pi tak (5 gr) – trojak (3gr) – 1 grosz(miedziak).
Pienidze rosyjskie (kursoway obok polskich do 1841, a nastpnie byy obowi zuj ce:
Imperia (10 rubli) – póimperia (5 rubli) – rubel (100 kopiejek) – pótynnik( 50 kopiejek) –
pópotinnik(25 kop.) – dwugrywiennik (20 kop.) – grywiennik(10 kop.) – piatak (5kop.) –
atynnik (3 kop.) – kopiejka (1/100 rubla) - diengi (½ kop.) – pouszka (1/4 kop.)
Jednostki miar dugoci:
1 okie (58,6 cm) – 2 stopy (29,3 cm) – 4 wier (14,65 cm) – 24 cale (2,44cm) – 192 ziarna
(0,28 cm).
Jednostki miar powierzchni:
1 an chemiski (16,8 ha) – 30 mórg (0,56 ha) – 90 sznurów²(18,66 ara) – 900 prtów
mierniczych (1,97 ara) – 9000 kopanek (0,19 ara) – 506250 okci.
Jednostki miar cia sypkich (XVI w.):
1 madrat – 3 korce – 11 wiertni – 48 korczyków – 96 miar
Jednostki miar masy(ciaru). System grzywny w XVI w.
1 grzywna (196 g) – 4 wiardunki (49 g) – 8 uncji (24,5 g) – 16 utów (12,25 g) – 24 skojce
(8,16 g) – 96 kwart (2,041 g).
Jednostki miar cia sypkich z 1764 roku (tzw. korzec warszawski):
1 aszt (3636,31 litrów) – 30 korców (120,31 l) – 60 pókorców (60,31 l) – 120 wier korców
(30,15 l) – 240 miarek (15,081 l) – 960 garców (3,77 l) – 2840 kwart (0,94 l) – 15360
kwaterek (0,23 l).

997

J. K o n i k, D. S k o r u p a, W. S i e n k i e w i c z, Tablice historyczne, s. 344 - 349.
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Aneks II
Liczba mieszkaców zameldowanych w poszczególnych wsiach w Gminie Kawczyn,
stan na dzie 01.09.2010r.
(opracowaa B. Macudziska)

L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
RAZEM

Nazwa miejscowoci
Bdziechów
Chocim
Ciemie
Dzierzbotki
Dziewi tka
Guchów
Kawczyn
Kowale Paskie
Kowale Paskie – Kolonia
Lenictwo
Marcinów
Marcjanów
Marianów
Marianów – Kolonia
Milejów
Modzianów
Nowy Czachulec
Nowy wiat
Okrglica
Siedliska
Skaryn
Stanisawa
Tokary Drugie
Tokary Pierwsze
Wojciechów
dary
-

Liczba mieszkaców
301
204
270
159
197
437
544
192
453
227
146
182
176
156
274
61
41
89
53
85
159
58
89
187
253
402
5.395

Aneks III
Wykaz powierzchni poszczególnych soectw Gminy Kawczyn (w ha)
(opracowaa U. Begiert)

Lp.

Nazwa soectwa

Powierzchnia

1.

Bdziechów

515

2.

Chocim

691

3.

Ciemie

391

4.

Modzianów

553
139

5.

Dzierbotki

352

6.

Dziewi tka

287

7.

Guchów

909

8.

Kawczyn

414

9.

Kowale Paskie

279

10.

Kowale Paskie -Kolonia

342

11.

Lenictwo

593

12.

Marcinów

225

13.

Marcjanów

447

14.

Marianów

442

15.

Marianów – Kolonia

207

16.

Milejów

722

17.

Nowy wiat

251

18.

Siedliska

115

19.

Skaryn

234

20.

Stanisawa

162

21.

Tokary

639

22 .

Wojciechów

443

23.

dary

890

Razem (ok)

10.103,00

Aneks IV
Struktura i skad osobowy Rady Gminy Kawczyn – kadencja 2006-2010
(opracowa Z. Tomczyk)

Okrg wyborczy
Nr 1-Dzierzbotki i Marianów
Nr 2 - Kawczyn
Nr 3 - Nowy wiat i
Wojciechów
Nr 4 - Chocim
Nr 5 - Guchów
Nr 6 - Milejów
Nr 7 - Tokary Pierwsze
Nr 8 - dary
Nr 9 - Bdziechów i
Stanisawa
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Imi i nazwisko radnego
Jacek Pawlak
Sylwester Kasprzak
Sylwester Przycki

Miejsce zamieszkania
Marianów
Kawczyn
Wojciechów

Jan Sasiak
Janusz Jeykowski
Stanisaw Urbaniak
Michalak Kazimierz
Ryszard Jakiewicz
Grzegorz Dzikowski

Chocim
Guchów
Milejów
Tokary Pierwsze
dary
Bdziechów

Nr 10 - Marcjanów i Skaryn
Nr 11 - Ciemie
Nr 12 - Dziewi tka,
Modzianów, Siedliska
Nr 13 - Kowale Paskie,
Marcinów
Nr 14 - Kowale PaskieKolonia
Nr 15 - Lenictwo i
Marianów Kolonia

Halina Górska
Edmund Jacek
Tadeusz Krupiski

Marcjanów
Ciemie
Dziewi tka

Krzysztof Deszcz

Kowale Paskie

Józef Raszewski

Kowale Paskie-Kolonia

Edward Michalak

Marianów-Kolonia

Na zdjciu (siedz od lewej): Grzegorz Dzikowski (Wiceprzewodnicz cy Rady,
Przewodnicz cy Komisji Owiaty, Zdrowia, Opieki Spoecznej, Pomocy Rodzinie, Kultury
i Kultury Fizycznej); Halina Górska; Edward Michalak (Przewodnicz cy Rady); Jan
Nowak (Wójt Gminy); Tadeusz Krupiski (Wiceprzewodnicz cy Rady, Przewodnicz cy
Komisji Planu Gospodarczego, Budetu, Gospodarki Komunalnej i Porz dku Publicznego);
Henryk Binkowski (Zastpca Wójta).(stoj od lewej): Sylwester Kasprzak; Edmund Jacek
(Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej); Józef Raszewski; Krzysztof Deszcz; Ryszard
Jakiewicz (Przewodnicz cy Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska, Zaopatrzenia
i Usug); Sylwester Przycki; Jacek Pawlak; Janusz Jeykowski; Jan Sasiak; Stanisaw
Urbaniak. Na zdjciu nieobecny Kazimierz Michalak – Radny z Tokar.
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Aneks V
Struktura i skad osobowy Urzdu Gminy w Kawczynie

Na zdjciu (siedz od lewej): Henryk Binkowski (Zastpca Wójta Gminy); Rafa Wo niak
(Skarbnik Gminy); Jolanta Krawczyk (Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej);
Jan Nowak (Wójt Gminy); Teresa Kska (Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego); Zenon
Tomczyk (Sekretarz Gminy); Jerzy Jacek (Kierownik Gminnego Zespou Obsugi Owiaty).
(stoj rzd 1 od lewej): Iwona Serafiska (UG); Mariola Urbaczyk (UG); Ewa Frtczak;
Malwina Chojnacka; Karolina Osiborska (GOPS); Agnieszka Sasiak (UG); Agnieszka
Stefanowska; Dorota Bartosik (Radca Prawny); Maria Bazela (GZOO); Halina
Ambroziak-Juszczak (UG); Emilia Skurka (GOPS).
(stoj rzd 2 od lewej): Jolanta Krucka (UG); Ewelina Buda (UG); Justyna GoliskaKoczak (GOPS); Danuta Danielewska (UG); Magorzata Gu niczak (GOPS); Boena
Macudziska (UG); Maria Siwerska (UG); Jan Tomczyk (UG).
(stoj rzd 3 od lewej): Tomasz Musiaowski (UG); Jan Podkowski (UG); Aldona Szprync
(GOPS); Magorzata Michalak (GOPS); Grayna Heresztyn (UG); Zofia Osiborska (UG);
Urszula Begiert (UG); Karol Michalak (UG); Marek Olek (UG); Krzysztof Ostojski.

142

1.Wójt – Jan Nowak
2.Zastpca Wójta – Henryk Binkowski
3.Sekretarz – Zenon Tomczyk
4.Skarbnik – Rafa Wo niak
5.Radca Prawny – Dorota Bartosik
6.Urz d Stanu Cywilnego – Teresa Kska i Boena Macudziska
7.Sekretariat – stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych – Iwona Serafiska
8.Stanowisko ds. ksigowoci podatkowej – Tomasz Musiaowski
9.Stanowisko ds. wymiaru podatków i opat – Jolanta Krucka
10.Stanowisko ds. obsugi kasowej – Mariola Urbaczyk
11.Stanowisko ds. ksigowoci budetowej – Grayna Heresztyn
12.Stanowisko ds. obsugi finansowo-ksigowej – Danuta Danielewska
13.Stanowisko ds. drogownictwa, informatyki i komputeryzacji – Marek Olek
14.Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy, zamówie publicznych i promocji gminy –
Ewelina Buda
15.Stanowisko ds. infrastruktury technicznej – Maria Siwerska
16.Stanowisko ds. wojskowo-obronnych i ochrony przeciwpoarowej – Jan Tomczyk
17.Stanowisko ds. rolnictwa, rozwoju wsi i statystyki – Urszula Begiert
18.Stanowisko ds. gospodarki gruntami i gospodarki wodnej – Zofia Osiborska
19.Stanowisko ds. planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego –
Halina Ambroziak-Juszczak
20.Stanowisko ds. obsugi Rady Gminy i ochrony rodowiska – Agnieszka Sasiak
21.Punkt informacyjny – Ewa Frtczak
22.Kierowcy, pracownicy gospodarczy – Jan Podkowski, Karol Michalak,
Boena Ciesielska
Jednostki organizacyjne Gminy Kawczyn
1.Orodek Doradztwa Rolniczego
Jadwiga wierczyska
2.Gminny Zespó Obsugi Owiaty
kierownik - Jerzy Jacek,
gówny ksigowy – Maria Bazela
3.Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
kierownik - Jolanta Krawczyk
gówny ksigowy - Magorzata Michalak
Justyna Goliska-Koczak
Karolina Osiborska
Emilia Skurka
Aldona Szprync
Magorzata Gu niczak
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Aneks VI
Wykaz soectw i sotysów – kadencja 2006/2007 – 2010

Na zdjciu (siedz od lewej): Kazimierz Mintus (Marianów-Kolonia); Agnieszka Sasiak
(UG); Jan Rogalski (Ciemie, czonek zarz du KGS); Jacek Pawlak (Marianów,
przewodnicz cy Koa Gminnego Sotysów); Tadeusz Duszyski (Marcjanów, czonek
zarz du KGS); Boena Przygoska (Kowale Paskie); Konrad Ambroziak (Tokary
Pierwsze,Okrglica, Tokary Drugie). (stoj rzd 1 od lewej): Tomasz Tyrakowski
(Milejów); Roman Sypniewski (Marcinów); Edward Tobijas (Skaryn); Ryszard
Jakiewicz (dary); Józef Frtczak (Nowy wiat); Sawomir Andrzejak (Stanisawa);
Lech Baszczyk (Bdziechów).(stoj rzd 2 od lewej): Andrzej Jaworski (Kowale Paskie Kolonia); Leszek Durdyn (Wojciechów); Krzysztof Spychala (Modzianów, Nowy
Czachulec); Sylwester Kasprzak (Kawczyn); Jan uczak (Dzierzbotki ).Na zdjciu
nieobecni: Czapla Zbigniew (Siedliska); Gidelski Zbigniew (Guchów); Kowalczyk
Zdzisaw (Chocim); Pusty Andrzej (Dziewi tka); Siwek Janina (Lenictwo).
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Aneks VII
Dane Urzdu Stanu Cywilnego w Gminie Kawczyn
Rok
1990
2000
2008

Ilo urodze
86
67
66

Ilo zgonów
54
64
53

Ilo Maestw
110
93
69

Kierownikami Urzdu Stanu Cywilnego byli:
Kazimierz Kubiak 1954 – 1972r.
Adam Gibasiewicz 1973 – 1982r.
Barbara liwczyska 1983 – 2006r.
Teresa Kska od 01.01.2007r. do dnia dzisiejszego.

Aneks VIII
Dyrektorzy Szkó

Na zdjciu (od lewej): Arleta Biegaska (Dyrektor Zespou Szkó im. Marii Skodowskiej –
Curie w Kawczynie); Maria Antoszczyk (Dyrektor Szkoy Podstawowej w Skarynie im.
pk pilota Stanisawa Jakuba Skaryskiego); Ewa Wojtczak (Dyrektor Szkoy Podstawowej
im. Jana Pawa II w Tokarach Pierwszych); Iwona Sobiska (Dyrektor Zespou Szkó
w Kowalach Paskich – Kolonia); Dorota Mynarska (Dyrektor Przedszkola Gminnego
w Kowalach Paskich – Kolonia).
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Aneks IX
Wykaz proboszczów i administratorów parafii w Guchowie998
Ks. Jakub Strzemski – wystpuje w 1521.
Ks. Blaej z Brze na – potwierdzony od 1609 –
Ks. Marcin Starczewski – wywiecony w 1714, potwierdzony
Ks. Antoni Go dziewski – potwierdzony od 1758 – 1765
Ks. Dominik Wartski – potwierdzony w latach 1780-1783
Ks. Jan Siewierski – potwierdzony w roku 1783
Ks. Odo Trz sowski – ekscysters, potwierdzony w latach 1823-1825.
Ks. Tomasz Czyewski – potwierdzony w 1851
Ks. Antoni wi tkowski – potwierdzony w 1852.
Ks. Stanisaw Toborski – potwierdzony w 1854
Proboszczowie z Tokar
Ks. Bonifacy Barykiewicz, bernardyn z Warty – potwierdzony w latach 1871-1878
Ks. Jan Karwacki – potwierdzony od 1878 - 1882
Ks. Norbert Krzyanowski, bernardyn – potwierdzony od 1882-1884
Ks. Feliks Wadysaw Drzewiecki, prof. w WSD we Wocawku – potwierdzony 1884-1886
Ks. Walenty Wyczyszkiewicz – potwierdzony w latach 1887-1888.
Ks. Andrzej Cabaski – potwierdzony w latach 1889-1896
Ks. Stanisaw awiski – potwierdzony w latach 1896-1897
Ks. Franciszek Stopierzyski, praat papieski, praat katedry we Wocawku, profesor
w Wyszym Seminarium Duchownym we Wocawku – potwierdzony w latach 1897 – 1911
Ks. Micha Lorentowicz (1911 – 1917);
Ks. Wojciech Helbich (1917 – 1919);
Ks. Ludwik Winiewski (1919) – faktycznie administrowali proboszczowie z Tokar;
Ks. Feliks K kolewski(1920);
w latach 1920 - 1938 proboszczowie z Tokar
Ks. Stanisaw Perliski (1938 – 1940), pó niej wizie obozu koncentracyjnego;
Ks. Leon Dobrowolski (1945 1946), równoczenie proboszcz w Tokarach;
Ks. Alfred Komorowski (1946 – 1948), równoczenie proboszcz w Tokarach;
Ks. Franciszek Bartczak (1948 – 1956), równoczenie proboszcz w Tokarach;
Ks. Jan Trzaskowski (1956)
Ks. Józef cki (1956)
Ks. Adolf Raizer(1956 – 1957);
Ks. Józef Lisewski (1957 - 1959);
Ks. Zenon Mateja (1959 - 1960);
Ks. Klemens Nowakowski (1960 – 1965);
Ks. Augustyn Brandt (1965 – 1968)
Ks. Józef Dusiski (1968 – 1972);
Ks. Stanisaw Bazela (1972 – 1985);
Ks. Stanisaw Stasiak (1985-1989);
Ks. Wacaw awiski, pomoc duszpasterska – 1989-1990
Ks. Stanisaw Kiermasz (1990 – 2007);
Ks. Henryk Witczak (2007 – 2008);
Ks. Marek Biskupski (2008 – 2009);
Ks. Dariusz Horbiski (od 2009)
998
Wykaz duszpasterzy dokonany na podstawie oficjalnych dokumentów kocielnych. Dane pene dopiero od
1851.
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Aneks X
Wykaz proboszczów i administratorów parafii w Kowalach Paskich999
Ks. Mateusz z Chlewa, prawdopodobnie równie proboszcz w Tokarach – potwierdzony
w 1608
Od 1725 nie byo proboszcza w Kowalach, nominalnie by proboszcz okolicznej parafii,
a faktycznie na miejscu pracowa zakonnik:
Ks. Roch Koszucki, proboszcz w Turku – proboszcz (nominalnie) potwierdzony w 1765
O. Mikoaj Gacki, bernardyn – (faktycznie) pracuje w 1765
Ks. Franciszek Czyewski, proboszcz w Turku – proboszcz (nominalnie) potwierdzony od
1769 do 1778
O. Piotr Mayzner, bernardyn - potwierdzony w latach 1759-1769
O. Jacek Jarzbiski, bernardyn – potwierdzony w 1769
O. Adam Spowski, kanonik regularny lateraski – potwierdzony w roku 1801, nominalnie
proboszczem by wtedy duszpasterz z Dobrej
Ks. Augustyn Gajkowski – potwierdzony w latach 1843–1884
Ks. January Walkowski, bernardyn - potwierdzony w latach 1884–1893
Ks. Bronisaw Kozankiewicz – potwierdzony w latach 1893-1894
Ks. Pacyfik Samoraj, reformata – potwierdzony w latach 1894–1895
Ks. Eleutherius Maota – potwierdzony w latach 1895-1896
Ks. Antoni migrodzki – potwierdzony w latach 1896-1897
Ks. Aleksander urawiski – potwierdzony w latach 1897–1898
Ks. prof. Józef Jdrychowski, prokurator w WSD we Wocawku – potwierdzony w latach
1899–1900
Ks. Antoni Ostrowski – potwierdzony w latach 1900–1901
Ks. prof. Idzi Radziszewski, pó niejszy zaoyciel KUL w Lublinie – potwierdzony w latach
1901-1902
Ks. Stanisaw Gruchalski - potwierdzony w latach 1902-1907
Ks. Józef Krukowski – potwierdzony w latach 1908-1919
Ks. Stanisaw Dutkiewicz – potwierdzony w latach 1919–1923
Ks. Tadeusz Rutkowski – potwierdzony w latach 1923–1931
Ks. Aleksander Krzesiski – potwierdzony w latach 1931–1935
Ks. Wadysaw Kochanowski – potwierdzony w latach 1935-1940
Ks. Jan Katarzyski – potwierdzony w latach 1945–1947
Ks. Zygmunt Pasternak – potwierdzony w latach 1947-1948
Ks. Romuald Dziegiski – potwierdzony w latach 1948-1949
Ks. Marian Stroiski – potwierdzony w latach 1949-1961
Ks. Wacaw Przyjazny – potwierdzony w latach 1961-1968
Ks. Stanisaw Caa – potwierdzony w latach 1968-1978
Ks. Eustachy Dominiak – potwierdzony w latach 1978–1989
Ks. Jan Ordan – potwierdzony w latach 1989-1999
Ks. Zygmunt G baa – potwierdzony w latach 1999–2002
Ks. Mirosaw Dereszewski - od 2002

999

Wykaz duszpasterzy na podstawie oficjalnych dokumentów kocielnych. Pene dane od 1843.
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Aneks XI
Wykaz proboszczów i administratorów w Tokarach1000
Ks. Bartomiej z Rawy – potwierdzony 1521
Ks. Albert Gaworowski - potwierdzony 1603-1607
Ks. Mateusz z Chlewa – potwierdzony w 1608, równoczenie proboszcz w Kowalach;
Ks. Marcin Tarnowski – potwierdzony w latach 1708-1729
Ks. Adam Saganowski – potwierdzony w 1761;
Ks. Walenty Kaweczyski – potwierdzony w latach 1823-1825
Ks. Franciszek Zieliski – potwierdzony w latach 1851-1854
Ks. Tomasz Cieliski – potwierdzony w latach 1848-1897
Ks. Franciszek Marecki, sekretarz Konsystorza Generalnego we Wocawku – potwierdzony
w latach 1897-1901
Ks. Zygmunt Guranowski – potwierdzony w latach 1901–1906
Ks. Kacper Korycki – potwierdzony w latach 1906–1911
Ks. Antoni Ostrowski – potwierdzony w latach 1911–1922
Ks. Hipolit Wysokiski – potwierdzony w latach 1922–1928
Ks. Jan Wgrowski – potwierdzony w latach 1928–1933
Ks. Leon Kwakiewicz – potwierdzony w parafii latach 1933–1940, zgin  w obozie
koncentracyjnym
Ks. Leon Dobrowolski – potwierdzony w latach 1945–1946, równoczenie proboszcz
w Guchowie
Ks. Alfred Komorski – potwierdzony w latach 1946–1948, równoczenie proboszcz
w Guchowie;
Ks. Franciszek Bartczak – potwierdzony w latach 1948–1956, równoczenie proboszcz
w Guchowie;
Ks. Zdzisaw Musialik – potwierdzony w latach 1956–1957
Ks. Pawe Ruszkiewicz – potwierdzony w latach 1957–1963
Ks. Wadysaw Pawik – potwierdzony w latach 1963–1969
Ks. Wiktor Ptak – potwierdzony w latach 1969–1984
Ks. Stefan Baranowski – potwierdzony w latach 1984–1998
Ks. Antoni Janicki - od 1998

Aneks XII
Honorowi Obywatele Gminy Kawczyn
1. Jan Pawe II Uchwaa Rady Gminy Nr XIX/79/99 z dnia 15.11.1999r. w sprawie
nadania Papieowi Janowi Pawowi II Honorowego Obywatelstwa Gminy Kawczyn;
2. Lech Wasa Uchwaa Rady Gminy Nr XXX/137/09 z dnia 30.06.2009r. w sprawie
nadania Panu Prezydentowi Lechowi Wasie tytuu Honorowego Obywatela Gminy
Kawczyn.

1000

Wykaz duszpasterzy na podstawie oficjalnych dokumentów kocielnych. Pene dane od 1851.
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Aneks XIII
Doynki Gminno - Parafialne
Jednym z najwaniejszych wi t od niepamitnych czasów s gminno - parafialne Doynki.
W Gminie Kawczyn corocznie odbywa si to wito plonów jako podzikowanie za zebrane
plony i uznanie dla trudu rolników z naszej gminy.
Poniej podajemy wykaz starostów oraz miejscowoci, w których byy zorganizowane
doynki w poszczególnych latach.
KAW CZYN 1990r.
Starostowie:
1. Boena Przygoska- Kowale Paskie
2. Ryszard Kowalczyk- Dzierzbotki
KAW CZYN 1991r.
Starostowie:
3. Zofia Warszewska- Wojciechów
4. Jerzy Wojciech Gierosz- Ciemie
KAW CZYN 1992r.
Starostowie:
 Marianna Michalska- dzary
 Julian Grzesiak- Guchów
KAW CZYN 1993r.
Starostowie:
 Danuta Marciniak- Tokary Drugie
 Andrzej Janik- Bdziechów
KAW CZYN 1994r.
Starostowie:
 Anna B k- Tokary Pierwsze
 Henryk Pietrzak- Dziewi tka
KAW CZYN 1995r.
Starostowie:
 Elbieta Marciniak- Kowale Paskie - Kolonia
 Ryszard Sikorski - Tokary Drugie
KAW CZYN 1996r.
Starostowie:
 Krystyna Rogalska - Ciemie
 Antoni Zielonka – Okrglica
KAW CZYN 1997r.
Starostowie:
 Magorzata Maciejewska- dzary
 Tadeusz Duszyski- Marcjanów
D ARY 1998r.
Doynki po czone byy z jubileuszem 15 lecia Zespou Ludowego
„SAMI SWOI” ze dzar
Starostowie:
 Bernadetta Papierska - Wojciechów
 Sylwester Dewicki - Chocim
WOJCIECHÓW 1999r.
Doynki po czone z oddaniem wietlicy w Wojciechowie
Starostowie:
 Grayna Michalak- Wojciechów
 Edmund Jacek- Ciemie
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29 sierpie 1999 roku odbyy si I Powiatowe doynki we Wadysawowie. Starost
doynkowym by Mirosaw Antczak z Wojciechowa.
MARCJANÓW 2000r.
Starostowie:
 Miszczak Jan- Marcjanów
 Jadwiga Maolepsza- Kowale Paskie- Kolonia
KOWALE PASKIE 2001r.
Starostowie:
 Dorota Niestrata- Kowale Paskie
 Mirosaw Grudziski- dzary
TOKARY PIERWSZE 2002r.
Starostowie:
 Teresa Chudzik- Okrglica
 Józef Gebler- Marcinów
B DZIECHÓW 2003r.
Starostowie:
 Teresa Tomczak- Bdziechów
 Lech Baszczyk- Bdziechów
TOKARY PIERWSZE 2004r.
Doynki powiatowo- gminno- parafialne
Starostowie:
 Anna Cholajda- Wojciechów
 Piotr Gebler- Marcinów
G UCHÓW 2005r.
Starostowie:
 Dorota Kwinciak- Guchów
 Julian Grzesiak- Guchów
KAW CZYN 2006r.
Doynki po czone z II edycj Wielkopolskich Dni Rodziny
Starostowie:
 Stanisawa Ka mierczak - Dzierzbotki
 Sylwester Kasprzak- Kawczyn
SKAR YN 2007r.
Starostowie:
 Kinga Smak- Skaryn
 Marek Gierosz- Kowale Paskie- Kolonia
KAWECZYN 2008r.
Starostowie:
 Ewa Pawlak- Marianów
 Pawe Janaszczyk- Kowale Paskie- Kolonia
MARIANÓW 2009r.
Starostowie:
 Urszula Paczena- Marianów
 Wiesaw Tomczak- Marianów
G UCHÓW 2010r.
Starostowie:
- Agnieszka Malinowska – Rzymsko BG
- Czesaw Balcerzak – Guchów
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Aneks XIV
Ala Downarowicz – Modzianowska - Komornicka, Moje wspomnienia, tekst
powsta w Afryce Poudniowej w roku 1963.
W tym za czniku znajduj si fragmenty wspomnie ostatniej z dziedziczek Kawczyna,
ony Stanisawa Modzianowskiego-Ali. Ze wspomnie wybrano fragmenty dotycz ce ich
pobytu w Kawczynie w latach 1938-1939.
[W dniu 22.10.1938 odby si w kociele w. Mikoaja lub Stanisawa Modzianowskiego
z Al Downarowicz. Po podróy polubnej wracaj do Kawczyna.]
„W pierwszej poowie grudnia przyjechalimy do Kawczyna do domu Stasia, w którym si
urodzi i wychowa, który kocha ponad wszystko, a który mia si sta i moim domem.
Przywitali nas Rodzice Stacha i moja Mamusia, która przyjechaa nam dom urz dzi . Dom
Kawczyski by zbudowany przez dziadka Stacha na fundamentach starego domu. Przed
naszym lubem w pewnej mierze unowoczeniony przez zbudowanie azienki i nowej kuchni.
Wchodzio si do domu przez typow werand na supach, caa pokryta dzikim winem, nad
tym druga weranda, balkon na pitrze z pokoju Cioci Zosi. Bardzo du sie, na prawo drzwi
do naszej sypialni, za ni azienka, na lewo do dwóch pokoi, gabinet Stasia a za nim salonikboudoir (mój!). To by front. Z sieni trzecie drzwi na wprost do bardzo ciemnej „klatki”,
z której nastpne drzwi do duej jadalni (ju strona ogrodu), a w lewo schody na pitro do
czterech pokoi – Cioci Zosi, Adama i gocinnych, w dó szy schody do piwnicy. Z jadalni na
lewo drzwi do salonu na wprost na werand-taras, a w prawo do mniejszego pokoju i dalej
kredens i kuchnia. Z tarasu schodzio si do ogrodu – trawniki z piknymi krzewami – po obu
stronach aleje lipowe – na prawo pasieka Cioci Zosi – na lewo za alej lipow duy ogród
warzywny – za parkiem zaraz wie Kawczyn. Kawczyn w powiecie Tureckim w duej
mierze by rozparcelowany ju przez dziadka Stasia. Zostao okoo 200hektarów, ale ziemia
bya bardzo dobra, tak zwana buraczana. Byo te 5 stawów rybnych. Od strony zajazdu by
duy klomb kwiatowy, potem ywopot, za którym przechodzia droga powiatowa. Do
podwórza, budynków gospodarczych i na czworaki trzeba byo przechodzi przez t drog.
Poczta i parafia byy w Tokarach o trzy kilometry od Kawczyna. W Tokarach na cmentarzu
by pochowany Wojtek Modzianowski, brat Stacha, który umar na lep kiszk w 1937 roku
w Warszawie.
Rodzice mieli si przenie do Turku (nasze miasto powiatowe), w którym Ojciec by
od wielu lat sdziom rozjemczym i cieszy si ogromnym uznaniem ludzi. Schodzili si do
Niego gospodarze, czasem z dalekich wsi, prosz c o rad i zaatwienie sporów.
Sta zabra si z entuzjazmem do pracy, by z zamiowania rolnikiem, gospodarzem.
Zaprowadzi porz dek, wzi  w karby dosy rozpuszczonych ludzi (Ojciec zmczony
i zniechcony trudnociami finansowymi coraz wicej zajmowa si swoj prac spoeczn
zostawiaj c prowadzenie gospodarstwa karbowemu). Dla mnie zaczo si zupenie nowe
ycie. Do tej pory nigdy nie prowadziam gospodarstwa, nie znaam si na kuchni!
O ogrodzie miaam pewne pojcie z praktyki ogrodniczej u uroczych pastwa Kowerskich
w Zamociu, u których spdziam cudowne sze miesicy, niezapomniane dla mnie chwile
beztroskiej wesooci i zabawy przy jednoczesnej do cikiej pracy, ale adnej
odpowiedzialnoci. A tu – zostaam Pani Dziedziczk – stanowisko to, musz powiedzie ,
przeraao mnie. „Gosposia” przychodz ca po instrukcje: co na obiad? Ogrodnik Zaj c: co ma
dzi sadzi ? Praczka (matka Janka) od pocz tku przyja mnie bardzo zimno z rezerw ,
niechtnie. ya w przekonaniu, e moim zjawieniem si zrobiam krzywd Starszej Pani.
Przekonaam si o tym w jaki czas pó niej, kiedy Matka wyjedaa do swoich kuzynów pod
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Warszaw, by tam spdzi jaki czas, póki dom w Turku nie bdzie gotowy. Zaj czka rzucia
si z paczem do nóg Mamy i szlochaj c mówia: Ja wiem, Pani Dziedziczko, jak to jest –
moda przychodzi i star wyrzuca – ojojoj. A Mama: Co te Zajczka gada – kto kogo
wyrzuca? Trudno byo j przekona . Odesza machaj c gow i pochlipuj c. Ale od tej pory
stosunek Jej do mnie troch si zmieni.
Musiaam sobie wyrobi pozycj w domu zorganizowanym i prowadzonym wiele lat
przez Pani . Byam niemiaa i niepewna siebie. Zaczo si poznawanie okolicy, s siadów.
Wieczorem je dziam powozem, w dzie bryczk , co najbardziej lubiam, a jak w zimie byo
bardzo zimno to karet . To bya dla mnie prawdziwa katastrofa, pudo zamknite, wyoone
pluszem, okna due, ale stae zamknite, bo zimno albo deszcz, drogi ze w czasie deszczu
rozmoke, w czasie mrozu gruda twarda. Kola wpaday w gbokie dziury, koysao jak na
statku!! Ja ju si spodziewaam, byo mi stale niedobrze!
Stangret na zewn trz, siedzia wysoko na ko le. Wprawdzie mia specjalny paszcz
z kapturem chroni cy od wiatru i deszczu ale jednak… wstydzio mnie to i oburzao.
Na Boe narodzenie zjechaa do nas Rodzina. Byam w szalonych emocjach by
wszystko dobrze przygotowa . Mniejsze zakupy robilimy w Turku. Po wiksze jechao si
do Kalisza czterdzieci kilometrów. To bya ju dua wyprawa.
Wszystkie moje wysiki i wyczyny kulinarne zblady przy wspaniaociach, które
moja matka nawioza. Traktowaa mnie zawsze jak ma Alusi, która sobie rady nie da.
I moja reakcja – popakaam si zamiast dzikowa , a ona przecie chciaa dla mnie jak
najlepiej, ale spodziewaam si ju Wojtusia i byam raczej nerwowa. Na Wilii bylimy w
Wilczkowie u Halusi i Lucia Temlerów (Hala z domu Jeleniewska wysza za Temlera.
Mieszkali w Wilczkowie niedaleko Kawczyna, u nich poznaam Stacha). Pierwszy dzie
wi t u nas. Ju byy powane dyskusje na temat wojny, czy dojdzie do niej, czy nie. Jedni
byli bardzo optymistyczni co do naszej sytuacji, inni przeciwnie. Na tych si oburzano
i nazywano defetystami. Zaraz po witach, na prob Mamusi pojechaam na dwa tygodnie
do Lwowa (matka Marychna zostaa na gospodarstwie). Wróciam na pocz tku lutego.
Poniewa miaam kopoty z gospodyniami z Kalisza. Mamusia umówia mi mod kuchark
we Lwowie, która chciaa zobaczy troch wiata i zgodzia si wyjecha na drugi koniec
Polski!
Tak przysza do nas Wisia Burakiewicz, bardzo energiczna, pracowita, dobra,
gotowaa, miaa autorytet. Ludzie mówili do niej Pani Gosposiu i wierzy nie chcieli, jak w
sobot Wika zakasaa rkawy i spódnic i sama szorowaa kuchni. A jak pasowaa to nie
wolno byo Jej przerywa ani si do Niej odzywa . Bya w zym humorze i nie wiem dlaczego
przewi zaa czoo bia chustk. W niedziel za to bya bardzo elegancka, mówia bardzo po
lwowsku i nie popieraa jak ja sama w domu sprz taam: Jak ja bya u Pana Marszaka
Uznaskiego to tam Janie Pani przechodzia po pokojach i bia rkawiczk przesuwaa po
meblach i niech by byo troch kurzu to Jan mia za swoje, a tu gdzie? Janie Pani sama!!!
Bya obca w Kaliszu tak jak ja i tsknia do Lwowa – wic bya mi bliska i tylko si
baam, eby nie odesza.
W Kawczynie nie byo wiata elektrycznego. To mi nie przeszkadzao. Nie byo go
w Jaktorach, gdzie si chowaam od dziecka. Nie byo go te w Jaowcu w klasztorze, gdzie
spdziam pi lat gimnazjalnych. Bardzo przyjemnie yo si przy lampach naftowych.
Ojciec Stacha, Tomasz spdzi z nami zim. Równie Ciocia Zosia. Jego siostra. Miaa
pokój na górze z werand , mieszkaa przy Rodzicach cae ycie. Marzya przez lata
o wst pieniu do klasztoru ale jako nigdy do tego nie doszo. Miaa zdolnoci malarskie – tak
zreszt jak Ojciec. Bya bardzo cicha i maomówna, tak jak caa Rodzina Modzianowskich,
w przeciwiestwie do Matki Marychny, która bya bardzo ywa i spontaniczna, miaa si
zawsze, e wesza w rodzin milczków.
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Ciocia Zosia prowadzia pasiek, produkowaa wspaniay miód, naleaa do zwi zku
pszczelarzy i bya wród nich bardzo powana. Modzianowscy midzy sob bardzo mao
mówili! Podziwiaam, jak potrafili spdza ze sob cae wieczory w kompletnej ciszy. Od
czasu do czasu midzy Ojcem a Stasiem padao jakie zdanie na temat gospodarstwa. Sta
bardzo liczy si i szanowa zdanie Ojca. Lubili wieczorami siedzie w duej sieni, gdzie
odk d postawilimy piec na koks tak zwany Hertfeldowski, byo ciepo i przytulnie.
Dosypywao si koks dwa razy na dob i on ogrzewa cay dom.
Gdzie w czasie zimy, Sta musia wyjecha na tydzie w jaki sprawach do
Warszawy. Zostaam sama z teciem.(Cioci Zosi te w tym czasie nie byo). Bardzo si wtedy
Ojciec rozgada. Opowiada mi duo o swoim yciu, poznaam go wtedy lepiej i bardzo
zbliylimy si do siebie. Wieczory byy dugie, ludzie schodzili z pracy o czwartej po
poudniu. Tempo byo wolne.
Przedwionie – pocz tek marca, nie poznawaam Stacha – rano nie móg ulee
w óku, zrywa si, biega do okna, patrzy na niebo – ziemi, wdycha powietrze, zamyla
si, by roztargniony. Prdko ubiera si i wybiega. Byam troszk zazdrosna – powoli
musiaam si pogodzi z myl , ze bd musiaa dzieli go z ziemi kawczysk ! Z wiosn
pracy byo coraz wicej dla Stacha w polu, a dla mnie w ogrodzie i przy gospodarstwie.
Z Wisi zaczymy sadza kury, kaczki, gsi i indyki na jajach.
Na wiosn Mama wrócia z Uleca. Z Ojcem duo je dzili do Turku, gdzie mieli si
niedugo przenie ju na stale mieszkanie.
Przyszo powoanie dla Stasia na manewry na 15-go lipca. Umówilimy, e przedtem
Sta odwiezie mnie do Lwowa, gdzie u Mamusi miaam czeka na poród. Taki by plan.
Tymczasem na par dni przed terminem naszego wyjazdu. Stach wróci z pola w pó zgity,
potworny ból caego brzucha, w nocy wysoka gor czka. Od razu z objawów podejrzewaam
zapalenie lepej kiszki. Ledwo doczekaam rana. Pobiegam w podwórze do Kornackiego
(stangreta), eby natychmiast zaprzga konie. Ostronie unikaj c dziur dojechalimy do
Turku do doktora, który dobrze zna rodzin. Kaza natychmiast jecha taksówk do Kalisza
do chirurga. Mama z nami. Czekanie w poczekalni byo prawdziw agoni . Wiedziaam, e
kada minuta ma znaczenie, a tu duga kolejka. Próbowaam ja omin . Kiedy doktor
otworzy drzwi, tumacz, e to specjalny wypadek, ale on zirytowanym gosem powiedzia,
e kady po kolei. Wreszcie przyszed czas na nas. Dr Trzeciak, ordynator szpitala w Kaliszu,
po zbadaniu Stacha zdecydowa, e trzeba natychmiast operowa . A jak si dowiedzia, e
jestem pasierbic profesora Ostrowskiego, prawie oszala. Wszystko odbywao si od tego
momentu byskawicznie, telefon do szpitala, pogotowie… okazao si, e by asystentem
Profesora we Lwowie nim obj  ordynatur w Kaliszu.
Dostalimy w szpitalu separatk na dwa óka. Pozwoli mi spa w szpitalu. Zamówi
telefon do Lwowa do Profesora. Przedstawi mu w rozmowie sytuacj i mnie odda
suchawk. Tadzio absolutnie zgodzi si na operacj i uspokoi nas, e moemy mie pene
zaufanie do Dr Trzeciaka. Sala operacyjna ju bya przygotowana i operacja odbya si o 10tej wieczór. Szczliwie si udaa. Trzeba pamita , e byy to czasy przed odkryciem
penicyliny. Ropne zapalenie wyrostka nie byo tak atw operacj jak dzisiaj. Nowoci by
rodek periton, który zastrzykiwao si do jamy brzusznej (podobno Tadzio poleci
Trzeciakowi to zastosowa ). Biedna Mama co przeya po poprzednich dowiadczeniach.
Ada jako may chopak mia operacj, w ostatniej chwili cudem uratowany. A Wojtek, drugi
z rzdu, student SGGW w Warszawie umar w par miesicy po operacji rozlanego ropnego
wyrostka w lutym 1937.
Na trzeci dzie po operacji przyjecha do nas Tadzio, zrobi nam tym ogromn
przyjemno , ja odetchnam. Mama z Tadziem i za zgod Stasia zdecydowali, e Tadzio
zabierze mnie ze sob do Lwowa. Teoretycznie miaam ju rodzi lada dzie po poowie
lipca. Mama zostanie ze Stasiem w szpitalu, a go zwolni . W midzyczasie wysalimy list
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ze wiadectwem lekarskim do Puku, e Stach nie moe si stawa na czas na wiczenia.
Prosi o odroczenie. Z bólem serca zostawiam Stasia z Mam w szpitalu.
[Pani Ala urodzia swego syna – Wojciecha w dniu 18.08.1939 we Lwowie. Do niej
przyjecha Stanisaw. We Lwowie zasta ich pocz tek wojny i zajcie tego miasta przez
Rosjan. Dnia 21.10.1939 wyjechali z Lwowa z zamiarem dotarcia do Kawczyna. Po kilku
dniach dotarli do celu.]
Dojechalimy do Wilczkowa do maj tku Telerów. A w godzin pó niej bylimy
w Kawczynie, witani przez Mam, Ojca i Adasia, Wisi i wszystkich ludzi. Rado bya
ogólna. Nic o nas nie wiedzieli przez ten cay czas, ale czekali i wierzyli, e si zjawimy.
Jaka osoba wróya Mamie i mówia, e widzi nas jad cych z dzieckiem. Mama uczepia si
tej nadziei! Ojciec prowadzi gospodarstwo w czasie nieobecnoci Stacha. Wszystko byo na
miejscu – nic nie zniszczone. Urodzaje pikne, szereg stert w polu. Nie zastalimy tylko
Huragana, konia mojego Ojca. Podobno w pierwszych dniach walk jaki onierz zajecha
konno, ucieka i Jego ko si wykoczy, prosi czy  da, eby mu da innego. Huragan
naturalnie mu si spodoba, siad na niego i cwaem odjecha. Biedny Huragan, pewnie pad
gdzie po drodze. Mia ju swoje 18 albo wicej lat.
Sta rzuca si z zapaem do pracy. Niemcy jeszcze nie bardzo si narzucali. W czasie
naszej nieobecnoci wyszo rozporz dzenie, e ma si odda ca bro jak kolwiek si ma
w domu. Jak przyszo do oddawania, Wisia zabraa Stacha i moje dubeltówki i powiedziaa
Mamie, e to naleay do Jej Pastwa i e Ona Niemcom nie odda. Przy tym miaa tak
zacit min, e Mama ust pia. Tej samej nocy Wisia strzelby naoliwia, zawina w cerat
i zakopaa. Nie wiem co si potem stao, czy je kto odkopa, czy te le tam do tej pory!
Reszt broni, co byo w domu, Niemcy zabrali.
Z kadym dniem ceny szy w gór – coraz trudniej byo dosta naft do lamp i wiec.
Staralimy si robi zapasy na zim. Listopad – dnie coraz krótsze. Jak si ciemno robio,
schodzilimy si w tak zwanym zimowym stoowym (may pokój) i tam przy jednej naftowej
lampie, jedno z nas, przewanie Ojciec czyta na gos, reszta w koo stou upalimy groch
i fasol.
Ja robiam na drutach ubranko dla Wojtusia. Po paru dniach zawili si Wujostwo
Szymascy z Turku. Wuj Szymaski by rejentem w Turku. Mieli tam bardzo adny dom
z duym ogrodem. Niemcy przyszli i kazali im si wynosi z dnia na dzie. Przyjechali tak
jak stali z jedn walizk . Oboje byli ju starsi Pastwo. On z jakim paraliem nóg, chodzi
tylko o kulach. Mieli troje dzieci: wszystko zwi zane z wojskiem. Syn pukownik Szymaski,
Starsza córka za pukownikiem Domaskim, a modsza za generaem Langnerem(tym ze
Lwowa). Niemcy dobrze o tym wiedzieli i mieli ich na oku.
Znów par dni mino. Sta stara si sprzeda co móg, eby mie gotówk w razie
czego. Nie wiadomo byo czy nas ograbi czy nas wyrzuc . Róne wiadomoci kr yy i yo
si w wielkim napiciu. Na wszelki wypadek Ojciec zrobi z desek podwójny sufit w maej
komórce koo sieni. Schowalimy tam gros bielizny pocielowej i dobre obrusy(wszystko
moje wyprawne). Zamalowao si. Gdyby nie pó niejszy donos jednej dziewczyny, która
widziaa t robot, nigdy by tego Niemcy nie znale li. Ojciec ze mn w nocy zakopalimy
cae srebro pod schodami. Tego ju nikt nie widzia i przechowao si. Odkopaam po wojnie.
Wisia ze stróem Dytwiskim w nocy zakopali w drewutni wielk pak, drewnian ,
naadowan dywanami, pociel i krysztaami. Nikt tego nie wyda, przeleao do koca
wojny w ziemi. W 1945 roku jak przyjechaam i z Dytwiskim odkopalimy – wszystko byo
zbutwiale, do niczego, tylko krysztay zabraam.
Pewnego dnia(chyba druga poowa listopada) Niemcy zjechali, przywie li nam
Treuchendera, czyli przymusowego zarz dc. Zapomniaam jego nazwiska Herr X. w cywilu.
Dugo i uprzejmie tumaczyli, e Stach dalej ma prowadzi normalnie maj tek, tylko Herr X.
ma wszystko wiedzie , ma prowadzi ksi ki i ma mie u siebie kas. Wszystkie pieni dze
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ma si mu oddawa . On bdzie nam wydawa na potrzeby gospodarstwa i domu. Nikt z nas
nie umia dobrze po niemiecku, okazao si, e jeszcze ja z tym najlepiej dawaam sobie rad.
Tak e przez nastpne tygodnie, a do naszego wysiedlenia, ja byam tumaczem miedzy
Treuchenderem a Stachem. Herr X. by to panek spokojny, raczej skromny, wzi  sobie jeden
pokój na górze, tam mu si nosio jedzenie. Od rana chodzi po gospodarstwie i w pole. Jak
lecia samolot, stawa, patrzy w gór i mówi: Verfluchte krieg (przeklta wojna). Mia
dwóch synów w wojsku. Kim by z zawodu? Chyba lenikiem. Nie narzuca si nam i nie
dokucza. Byo znonie. Stach naturalnie wszystkich pienidzy nie oddawa. Cz
schowalimy. Ale teraz ju nic nie móg sprzeda . Cay nasz dochód sta w stertach! Pocz tek
grudnia -0 wieczorem jak zawsze zebralimy si w maym stoowym przy lampce naftowej
i Wuj Szymaski czyta nam z zapaem (chyba Lalk Prusa?!). Przyjecha niespodziewanie
z Turku mody czowiek i koniecznie chcia, si widzie z Rejentem Szymaskim, e ma co
bardzo wanego do powiedzenia. Gdy by pewny, e drzwi od kuchni s zamknite i okna
pozasaniane i tylko rodzina obecna, powiedzia nam, e by wezwany w Turku na policj,
przesuchiwano go w jakiej sprawie. Zobaczy na biurku list ludzi, którzy maj by
aresztowani. Podpatrzy, e miedzy innymi byo nazwisko Szymaskich. Zna Rejenta, a wic
po ciemku przyjecha, eby uprzedzi o tym i eby Wuj czy Wujostwo uciekli. Bardzo nas ta
wiadomo wzburzya. Sta powiedzia, e jest gotów wysa Wujostwo zaraz wozem
z zaufanym fornalem. Nie ma mowy o braniu powozu albo bryczki, to by zwrócio uwag.
Odstawi ich do poci gu, eby dostali si do Warszawy. Wujostwo starzy, przyzwyczajeni do
wygody, spanikowali si, przestraszyli niewygody i nie zdecydowali si, woleli zosta z nami.
7-go grudnia wieczorem poszam (jak co dzie) na gór do naszego Treuchendera
omówi z nim co trzeba ( miaam spisane instrukcje Stasia), zda spraw z wydatków itp.
Równoczenie powiedziaam, e nazajutrz 8-go grudnia wito Matki Boskiej, u nas
obchodzone uroczycie, wic prosz o konie do kocioa, parafia nasza w Tokarach okoo
5 kilometrów. Herr X. zmiesza si, po chwili spojrza na mnie i mówi: Kirche auch
verboten… mylaam, e artuje, rozemiaam si i nie wziam powanie, a on wicej na ten
temat nie powiedzia.
8-go grudnia. pi tek, liczny mro ny dzie, nakarmiam Wojtusia i zrobiam przy Nim
co trzeba i zaczlimy si ubiera do kocioa. Ojciec poszed w podwórze by zaprzga
konie. Treuchender wyjecha ju wczeniej konno ( tak wczenie? na spacer?) Za chwil
Ojciec przybiega zadyszany, wpada do naszej sypialni. Wanie na drodze zobaczy Pani
Modeck (s siadk) w powozie naadowanym rzeczami. Dzi rano Niemcy ja zabrali i wioz
do Turku, nic nie wie co i jak, przeraona. Jeszcze nie skoczy mówi , patrzymy przez okno.
Niemcy stoj przed gankiem. Byo ich chyba czterech. Kazali nam wszystkim zebra si
w sieni. Woamy wic na gór by Rodzice, Szymascy, Ada i Ciocia Zosia schodzili. Jak ju
caa rodzina zesza si w komplecie, oficer rozwin  papier i czyta: mamy by w par minut
gotowi, ciepo si ubra , wzi to co na siebie, poza tym dwa rczniki i zmian bielizny.
Chustki do nosa (sic!!). Za to biuteri, pieni dze zostawi w domu – prdko wrócicie. Byam
tak naiwna, ze zapytaam, czy mam bra moje dziecko – zamia si i zapyta: A kto bdzie je
karmi – ja? Zawinam wic Wojtusia w co si dao jak najszybciej. Wisia bya przy mnie
i pomagaa, pchaa co si dao by bra . Zdjam pery, zdjlimy zegarki i co miaam w szafie
biuterii, wszystko wsadziam Jej w rce, od razu zrozumiaa i znikna z tym. Za chwil
adowalimy si, powóz i bryczka, nasi fornale na kozach. Cala suba zebraa si przed
gankiem, z karbowym na czele. Sta ich uspakaja, wrócimy na pewno za par dni, niech
pilnuj gospodarstwa jak mog … no i ruszylimy…
[Rodzina Modzianowskich zostaa przewieziona do szkoy w Turku, dalej do Koa,
sk d poci giem do Bochni, pó niej do pobliskiej wsi Krzeczów. Z tej wioski przez Kraków
do Warszawy.]
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Aneks XV
Najstarsze informacje o poszczególnych miejscowociach
(nie naley jednak traktowa podanych lat jako roku powstania)
- Kowale [Paskie] – w roku 1286 byy osad suebn w dobrach arcybiskupa
gnie nieskiego;
- Tokary – 1362 – wspomniany Przedwój z Tokar;
- Guchów – 1374 – by wasnoci rodu Naczów;
- Kawczyn – 1390 – nalea do dóbr arcybiskupa gnie nieskiego;
- Skaryn – 1477 – wystpuje Anna wdowa po Jakubie ze Skaryna;
- Dzierzbotki – wystpuje w 1509;
- Bdziechów – 1521- wystpuje w „Liber beneficiorum”;
- Milejów – 1521 wystpuje w „Liber beneficiorum”;
- Siedliska – 1521 wystpuje w „Liber beneficiorum”
- Siewieruszki Mae i Wielkie – 1521- wystpuje w „Liber beneficiorum”
- Okrglica – wystpuje w roku 1553;
- Gozdów – XVI wiek – wystpuje w „Ksidze Ziemskiej Kaliskiej”
- Lenictwo – XIX wiek, moliwe istnienie dworu na kopcu, co przesuwa na XVI/XVII wiek
- Marcjanów – XVI wiek
- Chocim – wystpuje 1685
- Ciemie – wystpuje 1668
- Dziewi tka – wystpuje w 1775
- Wola Kowalska – wystpuje w 1775
- Muchtów – wystpuje w 1778
- Czachulec – 1780 - lokacja wsi, w 1781- powstaa druga wie i od tego czasu Czachulec
Stary i Nowy, wczeniej w tym miejscu istniao pustkowie Chadocz, wystpuje w 1521
w „Liber beneficiorum”;
- dzary – wystpuje w 1827
- Bielawki – wystpuje w 1879
- Dzierzbocka Cegielnia – wystpuje w 1879
- Wojciechów – wystpuje w XIX wieku, moliwe powstanie wczeniejsze
- Marianów - XIX wiek
- Nowy wiat – XIX wiek
- Stanisawa – XIX
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