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Przedmowa

Szanowni Czytelnicy 

Od d�u�szego ju� czasu wzrasta w naszym spo�ecze�stwie zainteresowanie 
opracowaniami o charakterze historyczno - geograficznym. Coraz wi�cej ludzi 
podejmuj�c badania i studia stara si� pozna� nie tylko dzieje ca�ego narodu, ale 
tak�e mo�liwie dok�adnie dzieje rodzinnego regionu. W czasach wzmo�onego 
dowarto�ciowywania roli „ma�ych ojczyzn” wspó�czesny czytelnik cz��ciej ni�
dawniej oczekuje i poszukuje wiadomo�ci o dziejach w�asnej spo�eczno�ci
lokalnej.
 Autor niniejszej publikacji podj�� si� �mudnej pracy, aby przybli�y�
mieszka�com naszej gminy dzieje ich miejscowo�ci oraz ocali� od zapomnienia 
wiele spraw i wydarze�.
 Niniejsza publikacja jest drugim opracowaniem monograficznym Gminy 
Kaw�czyn, znacznie obszerniejszym, ni� wydanie z 1993 r. 
 Wyra�am uznanie i wdzi�czno�� wszystkim, którzy przyczynili si� do 
przygotowania tego opracowania i za doprowadzenie go do szcz��liwego 
zako�czenia. Warto by�o po�wi�ci� temu czas, bo to praca, która b�dzie s�u�y�a
wspó�czesnym, a tak�e przysz�ym pokoleniom i b�dzie owocowa�  w przysz�o�ci.
 Niech ukazanie si� niniejszej monografii zach�ci mieszka�ców Gminy 
Kaw�czyn nie tylko do czytania jej, ale tak�e do jeszcze wi�kszego umi�owania
stron rodzinnych i do dalszego dzia�ania na rzecz ich rozwoju. 
 Niech lektura tego opracowania pozwoli Wam odtworzy� w pami�ci
wydarzenia z przesz�o�ci, odszuka� stare fotografie i dokumenty, które b�dzie
warto opublikowa� w przysz�o�ci w kolejnych publikacjach. 

                    

         Z wyrazami szacunku 

           Wójt Gminy Kaw�czyn
                                                                 Jan Nowak 



6

„�wiadomo�� w�asnej przesz�o�ci pomaga nam w��czy� si� w d�ugi szereg 
pokole�, by przekaza� nast�pnym wspólne dobro - Ojczyzn� ” – Jan Pawe� II 

1. Budynek Urz�du Gminy w Kaw�czynie
�ród�o: Kronika Urz�du Gminy w Kaw�czynie 
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Wst�p

Polska w roku 1989 prze�ywa�a wielk
 eufori� zwyci�stwa nad systemem 
komunistycznym, jego synonimem by�y pierwsze, cz��ciowo wolne, wybory do parlamentu. 
Rzeczywisto�	 jednak by�a bardziej skomplikowana ni� si� to wydawa�o przeci�tnemu 
Polakowi, ogl
daj
cemu na ekranach odbiorników telewizyjnych zwyci�stwo wyborcze. 
Trzeba by�o przede wszystkim zmieni	 mentalno�	 ludzi, którzy na wiele rzeczy patrzyli 
przez pryzmat: „to nie moje, tylko pa�stwowe, wi�c niech si� pa�stwo o to martwi”.  

Jedn
 z pilniejszych spraw by�o przywrócenie samorz
dno�ci lokalnej, od 
funkcjonowania której zale�a� rozwój poszczególnych wsi i miast. Trzeba wi�c by�o podj
	
prób� przypomnienia przyk�adowemu Janowi Kowalskiemu, �e od niego co� zale�y i on mo�e
równie� wp�yn
	 na to, �e jego ulica, wioska, miasto mog
 by	 lepiej utrzymane  
i gospodarniej zarz
dzane.  

Dzie�o to podj�li parlamentarzy�ci, którzy ju� w roku nast�pnym, czyli w 1990, 
uchwalili ustawy samorz
dowe1. Realizacja ich rozpocz��a si� wraz z wyborami 
samorz
dowymi, które mia�y miejsce 27.05.1990 roku. W bie�
cym roku 2010 min��o 20 lat 
od tamtego wydarzenia. Obchodzili�my w maju kolejn
 rocznic� odrodzonej samorz
dno�ci. 

W zwi
zku z t
 w�a�nie rocznic
 zwrócono si� do autora o ukazanie dziejów Gminy 
Kaw�czyn. Nie b�dzie to praca pionierska, gdy� pierwsz
 na ten temat napisa� J. Czy�ewski
w roku 19932. By�a ona jednak skromna obj�to�ciowo, wi�c postanowiono przygotowa	
obszerniejsz
, która ukazywa�aby lokaln
 wspólnot� na szerszym tle dziejów Polski,  
a jednocze�nie do�o�y	 kolejne opracowanie, aby zape�ni	 luk� w pracach dotycz
cych tego 
terenu.

Istot
 niniejszej pracy nie ma by	 ukazanie dziejów gminy powsta�ej w latach 70-tych 
XX wieku i opisanie jej kilkudziesi�ciu lat istnienia, ale spojrzenie na �ycie na tym terenie  
w ci
gu wieków. Tote� tematem b�dzie �ycie wspólnoty lokalnej realizowane w ci
gu
wieków na obszarze obecnej gminy Kaw�czyn.

Przez lata w sposób negatywny rozumiano s�owo „dziedzic”. By� to cz�owiek, który 
mia� maj
tek, w przeciwie�stwie do wielu tych, którzy mieli niewiele. Tymczasem trzeba 
sobie u�wiadomi	, �e s�owo to zwi
zane jest – owszem - z tym, co cz�owiek posiada, ale 
przede wszystkim z tym, co otrzyma� od swoich przodków, co odziedziczy�. Fortuna wielu 
dziedziców nie by�a wynikiem �ycia jednego tylko pokolenia, lecz wielu pokole� tej samej 
rodziny. Warto�ci
 by�o wi�c to, co otrzymano – odziedziczono – po przodkach, ale równie�
wa�ne by�o i to, �eby po spadkobiercy jak najwi�cej odziedziczyli jego nast�pcy. Dziedzictwo 
jednak to nie tylko mienie, ale to tak�e ukochanie tego miejsca, w którym si� �yje, to równie�
poznanie go, to praca dla niego. Na pod�o�u umi�owania miejsca, w którym cz�owiek �yje,
mo�e 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 wi�c swoist
 kronik
 – 
zapisem tego, co by�o. Kronika ma to jednak do siebie, �e nie mo�na 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 okre�lonych w ustawach szczegó�owych pomi�dzy
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, Samorz�d terytorialny w XX wieku w Polsce, Lublin 2009, s. 151-152.  
2 J. C z y � e w s k i, Obszar gminy Kaw�czyn na przestrzeni wieków, Kaw�czyn-Sompolno 1993. 
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dalej dokonywa	 kolejnych wpisów. Dlatego te� jest wyzwaniem dla jej obecnych 
mieszka�ców, którzy zapisuj
 kolejne karty swoich dziejów i oby by�y one jak najpi�kniejsze. 

Poszukiwanie �róde� i opracowa� posz�o w dwu kierunkach: w kierunku dziejów 
poszczególnych miejscowo�ci po�o�onych na terenie obecnej gminy, a tak�e dziejów parafii 
znajduj
cych si� na terenie gminy. 

W kwestii pierwszej mo�na by�o oprze	 si� na pozycjach ju� drukowanych,  
a dotycz
cych dawnego województwa koni�skiego3, powiatu tureckiego4 i poszczególnych 
miejscowo�ci5. Brakowa�o jednak monografii dotycz
cych poszczególnych miejscowo�ci  
i rodów, cho	 cz��ciowo wype�niaj
 je opracowania dokonane przez A. Tyczyno6, a oparte 
mi�dzy innymi na �ród�ach zawartych w „Tekach Dworzaczka”7.

Dla spraw ko�cielnych pomoc
 niew
tpliw
 by� nieoceniony „Liber beneficiorum”8

Jana askiego i protoko�y wizytacyjne parafii znajduj
ce si� w archiwum diecezjalnym  
we W�oc�awku9, a tak�e urz�dowe wydawnictwa diecezjalne10. Pojawi�a si� te� praca  
o parafii w Kowalach Pa�skich11. Uzupe�nieniem dla obu dziedzin by�a literatura, któr

wykorzystano w celu przybli�enia dziejów Polski12 i zrozumienia spraw zwi
zanych

3 P. M a l u � k i e w i c z, Województwo koni�skie, Warszawa-Pozna� 1983; J. G u l c z y � s k i, Powiat
koni�ski – rys historyczny,[w:] „Koni�skie zeszyty muzealne”, t. 3, Konin 2006, s.115-119; K. G o r c z y c a, 
Pradzieje Konina,[w:] „Koni�skie 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:] „Koni�skie 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, G�uchów,[w:]EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 1153; W. S[…] B�dziechów, [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[…], Dziewi�tka,[w:] SGKP, t. 2, 
Warszawa 1881, s. 290; G�uchów, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 612-613; Gozdów,[w:] SGKP, t. 2, 
Warszawa 1881, s. 759; Kaw�czyn,[w:] SGKP, t. 3, Warszawa 1882, s. 915; Kowale Pa�skie, [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; Stanis�awa, [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 Kaw�czyn-program ochrony 
zabytków na lata 2008-2011, Kaw�czyn 2008.  
6 A. T y c z y n o, Materia�y 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 doskona�y materia� dla dziejów regionalnych. Mo�na z nich 
korzysta	 na zasadzie nazw miejscowo�ci 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 pos�ugiwania si�
wizytacjami gnie�nie�skimi jest pozycja: S. L i b r o w s k i, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej 
archidiecezji gnie�nie�skiej,[w:] „Archiwa, biblioteki i muzea ko�cielne”, Lublin, t. 28-1974, t. 29-1974, t. 30-
1975, t. 31-1975, t. 32-1976, t. 33-1976. 
10 Rocznik diecezji w�oc�awskiej 1991, W�oc�awek 1991; Diecezja w�oc�awska 2000, W�oc�awek 2001; 
11 J. K o � a t a, Z dziejów parafii w Kowalach Pa�skich do roku 2007, Warszawa 2009, wydruk komputerowy, 
praca w PWT w Warszawie, oddzia� w Koninie. 
12 Urz�dnicy 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, Wroc�aw- Warszawa- Kraków-Gda�sk- ód� 1987; Urz�dnicy 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, 
Wroc�aw 1955; Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. 2 (1751-1775), wyda� W. R u s i � s k i, 
Wroc�aw 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 Ko�cio�a i parafii na tych ziemiach13. Poza wy�ej wymienionymi 
pozycjami istnieje jeszcze ca�y szereg innych, ogólnych opracowa�, które by�y pomocne  
w powstawaniu tej pracy. 

W oparciu o zebrane materia�y ostatecznie postanowiono pracy nada	 tytu� – 
„Dziedzictwo wieków - z dziejów Gminy Kaw�czyn”.

Prac� rozplanowano w ten sposób, aby ukaza	 w niej cztery zasadnicze elementy. 
Pierwszy - to po�o�enie omawianej gminy, czyli teren, na którym dokonuj
 si� omawiane 
wydarzenia. Drugi - to wydarzenia, które rozgrywa�y 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 ro�lin, jak i cykl 
liturgiczny. Natomiast rytm �ycia tygodniowego oparty jest na cyklu niedzielnym. W ci
gu
dnia dzwony ko�cielne dzwoni
ce na „Anio� Pa�ski” wyznacza�y czas na rozpocz�cie pracy, 
posi�ek i zako�czenie pracy. 

Pierwszy wi�c rozdzia� b�dzie dotyczy� trzech punktów. Najpierw uka�� po�o�enie
geograficzne interesuj
cej nas gminy, wskazuj
c konkretne miejsce na mapie Polski, 
nast�pnie przybli�� elementy zwi
zane z ukszta�towaniem terenu, flor
 i faun
 .

W drugim punkcie zajm� si� najstarszym osadnictwem na tym terenie. Dla lepszego 
jego zobrazowania pos�u�� si� szerszym t�em zamykaj
cym si� w granicach powiatu, a nawet 
dawnego województwa koni�skiego, po to, aby ukaza	 dokonuj
ce si� w ci
gu wieków 
procesy w�ród ludno�ci zarówno prehistorycznej, jak i z pocz
tków naszej pa�stwowo�ci.

W trzecim punkcie umiejscowi� teren gminy na mapie administracyjnej, aby pokaza	,
jak w ci
gu wieków zmienia�a si� przynale�no�	 miejscowo�ci nale�
cych obecnie do gminy. 
Zasadniczo by�y to zmiany zwi
zane z przynale�no�ci
 do administracji pa�stwa polskiego  
w ró�nych etapach jego istnienia, ale równie�, na skutek zaborów, zmienia�a si�
przynale�no�	 pa�stwowa i interesuj
ce nas tereny wesz�y w sk�ad Królestwa Prus, by po 
chwilowej samodzielno�ci znowu znale�	 si� w Cesarstwie Rosyjskim. Ostatecznie, w roku 
1918 powraca niepodleg�o�	 pa�stwa. Druga wojna �wiatowa przerywa niezale�no�	
pa�stwow
, by ponownie na mapie Europy pojawi�a si� Polska. 

Drugi rozdzia� równie� zosta� podzielony na trzy punkty. Omówione w nich b�d

dzieje terenu na przestrzeni wieków, którym postawiono trzy granice czasowe: rok 1793 - 
utrata niepodleg�o�ci w interesuj
cym nas regionie, koniec II wojny �wiatowej i rok 1989- 
jako rok pierwszych, cz��ciowo wolnych wyborów, a wi�c zako�czenie czasów komunizmu  
i rozpocz�cie nowego okresu w dziejach narodu i pa�stwa. 

Na pocz
tku pierwszego punktu ukazane zostan
 pewne mechanizmy zwi
zane                 
z organizacj
 i rozwojem �ycia we wspólnocie ludzkiej, mechanizmy osadnicze i sposób 
funkcjonowania spo�ecze�stwa stanowego w Rzeczypospolitej. Po tych ogólnych sprawach, 
przejd� do przedstawienia najstarszych wiadomo�ci dotycz
cych miejscowo�ci na tym terenie 
oraz �ycia mieszka�ców w ci
gu wieków. 

gospodarcza Polski do 1989 roku, W�oc�awek 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 Ko�cio�a, t. 2, Lublin 2005; W. A b r a h a m, Organizacja Ko�cio�a w Polsce do 
po�owy XI wieku, Pozna� 1962; W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji w�oc�awskiej,[w:] Diecezja w�oc�awska 
2000, W�oc�awek 2001; S. Z a c h o r o w s k i, Pocz�tki 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 G�uchowie

Podstaw
 do ukazania tego etapu b�d
 przede wszystkim zachowane dokumenty, które autor 
zaczerpn
� z „Teki Dworzaczka”14, a tak�e opracowa� znajduj
cych si� w „Materia�ach
Stowarzyszenia im. ks. Romana Kmiecika”15.

W drugim punkcie b�d� mówi� o latach mi�dzy 1793r. a ko�cem II wojny �wiatowej,
czyli rokiem 1945. W wi�kszo�ci by� to czas zniewolenia narodu polskiego, z wyj
tkiem
dwudziestolecia mi�dzywojennego. Z tego okresu istniej
 ju� pozosta�o�ci materialne, przede 
wszystkim dwory, ale i inne budowle, dlatego te� one sta�y si� elementem, wokó� którego 
ukazane zostan
 dzieje interesuj
cego nas terenu. Z tego te� czasu zachowa�y si�  materia�y
systematycznie zbierane w „S�owniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów 
s�owia�skich”16, które równie� zostan
 wykorzystane. 

W trzecim punkcie zaj
�em si� czasami od roku 1945 do 1989r. W tej cz��ci
wykorzysta�em dost�pne 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 mieszka�ców gminy, dlatego te� ograniczy�em si� do 
opracowa� ogólnych.

Trzeci wreszcie rozdzia� po�wi�cony zostanie parafiom maj
cym swoj
 siedzib� na 
terenie gminy. Nie zostanie ukazana cz��	 gminy, która nale�y do parafii w Przespolewie i do 
parafii w Dobrej, ale trudno umieszcza	 w pracy tylko cz��	 dziejów tych�e parafii,  
a pomija	 t�, która do gminy nie nale�y. Rozdzia� ten zostanie podzielony na cztery punkty.

14 „Teki Dworzaczka” – program elektroniczny zawieraj
cy wypisy z dokumentów, dokonane przez profesora 
Dworaczka. Program przygotowa�a biblioteka w Kórniku. Autor wi�c w pracy korzysta� z wypisów, a nie 
oryginalnych dokumentów.  
15 A. T y c z y n o, Materia�y Stowarzyszenia im. ks. Romana Kmiecika, program elektroniczny. 
16 S�ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s�owia�skich zawiera dane z dwóch okresów XIX 
wieku. Pierwszy chronologicznie to lata 20-te, a drugi to lata 80-te XIX wieku. Samo dzie�o wysz�o w XV 
tomach,     w okresie mi�dzy rokiem 1880 a 1900. 
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W punkcie pierwszym przybli�� pewne ogólne elementy zwi
zane z dziejami 
Ko�cio�a na ziemiach polskich, a tak�e mechanizmy, które towarzyszy�y powstawaniu parafii,
poczynaj
c od pocz
tków chrze�cija�stwa, poprzez zak�adanie pierwszych diecezji, a� do 
przynale�no�ci interesuj
cych nas parafii do administracji ko�cielnej. Ukazany zostanie 
równie� proces powstawania najpierw ko�cio�a, który prowadzi� w konsekwencji do 
powstania parafii.  

W nast�pnych punktach omówione zostan
 parafie. W drugim - parafia w G�uchowie,
w trzecim - w Kowalach Pa�skich, w czwartym - w Tokarach. Schemat ich omawiania b�dzie
podobny, gdy� z wykorzystaniem podobnych elementów powstawa�y protoko�y wizytacyjne. 

Pierwsza wi�c sprawa, na któr
 b�dzie praca zwraca�a uwag�, to kwestia, kiedy dana 
parafia powsta�a i czy zachowa�y si� dokumenty zwi
zane z jej erygowaniem. Nast�pna - kto 
fundowa� �wi
tyni� i kto si� ni
 opiekowa�, czyli kto by� jej kolatorem. Parafia by�a instytucj

terytorialn
, dlatego nale�y ukaza	 jej zasi�g. Z tym bardzo mocno wi
�e si� kwestia 
uposa�enia, bowiem oprócz maj
tku ziemskiego proboszcz mia� równie� dochody  
z podatków ko�cielnych, zwanych popularnie dziesi�cin
 i w zwi
zku z tym musia� wiedzie	,
od kogo ma j
 zbiera	.

Kolejnym elementem, na który wska��, b�dzie �wi
tynia, funkcjonuj
ca w ci
gu 
wieków w parafii, jej wystrój, wezwanie, czyli posta	 �wi�tego patrona i wreszcie przywileje, 
jakie ko�ció� posiada�, a wi�c przede wszystkim odpusty. 

Na koniec b�dzie mowa o duszpasterzu – proboszczu i prowadzonej przez niego 
dzia�alno�ci. Duszpasterstwo mo�na do celów pracy podzieli	 na ogólne – zwi
zane
z dzia�alno�ci
 sakramentalno-kaznodziejsk
 i na specjalne, w sk�ad którego b�dzie
wchodzi�o: prowadzenie stowarzysze� religijnych17, prowadzenie szkó� parafialnych18

i domów opieki19. Te elementy, mimo �e dzi� nale�
 do domeny wp�ywów pa�stwa, to przez 
wieki zwi
zane by�y z prac
 Ko�cio�a, a konkretnie parafii.

Gmina po roku 1990, zosta�a omówiona w czwartym rozdziale. Dokonano tego w ten 
sposób, �e najpierw ukazano o�wiat� na tym terenie, pó�niej zak�ady i instytucje, dalej 
organizacje polityczne, zwi
zkowe i pozarz
dowe. Punkt czwarty zosta� po�wiecony kulturze 
i sportowi, a ostatni pi
ty organizacji w�adz gminnych. Poniewa� w rozdziale tym omawia si�
przede wszystkim instytucje znajduj
ce si� na terenie gminy, dlatego niejednokrotnie trzeba 
by�o si� cofn
	 przed rok 1990. i  pojawi�y si� informacje o których by�a ju� mowa wcze�niej.

W przygotowaniu pracy pojawi�a si� pewna trudno�	, wynikaj
ca z faktu wywa�enia 
proporcji mi�dzy Kaw�czynem a innymi miejscowo�ciami, gdy� realnie obecna siedziba 
gminy nie by�a centrum tego terenu, a tylko jedn
 z wielu równych sobie miejscowo�ci. 
Podobnie wygl
da�a sprawa z wywa�eniem proporcji miedzy elementami ogólnymi,  

17 Stowarzyszenia religijne by�y dwojakiego rodzaju: cechy i bractwa. Cechy zwi
zane by�y z dzia�alno�ci

zawodow
, czyli gromadzi�y ludzi wykonuj
cych ten sam lub podobny zawód. W ramach tych wspólnot 
zajmowano si� zarówno doskonaleniem zawodowym, jak i �yciem religijnym. Zbierano si� przy o�tarzu swojego 
patrona, tu si� modlono za zmar�ych cz�onków cechów i o b�ogos�awie�stwo dla �yj
cych. W czasie takiej 
uroczysto�ci cz�onkowie bractwa pe�nili pos�ug� liturgiczn
. Bractwa natomiast by�y stowarzyszeniami czysto 
religijnymi, których cz�onkowie 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 Mie�cie
Koninie, W�oc�awek 2006, s. 258-278.  
18 Na podstawie materia�ów zebranych w „Liber beneficiorum” Jana askiego zauwa�ono, �e na prawie 600 
parafii w archidiecezji gnie�nie�skiej, które istnia�y w roku 1521, w ponad 90% istnia�y szko�y. Oczywi�cie
mo�na pow
tpiewa	 w ich poziom, ale przecie� po uko�czeniu tych�e szkó� m�odzi ludzie dalej si� kszta�cili czy 
to w Polsce, czy zagranic
. Zob. Tam�e, s. 247-255. 
19 aci�skie s�owo xenodochium, t�umaczone jako szpital, by�o w�a�ciwie domem opieki dla ludzi starszych, 
chorych, ale przede wszystkim nie maj
cych �adnej rodziny. W sk�ad takiego xenodochium wchodzi� ko�ció�,
dom, w którym mieszkali ludzie potrzebuj
cy pomocy. Podstaw
 jego funkcjonowania by� zapisany fundusz na 
jego utrzymanie i jaki� area� ziemi uprawnej. Pozosta�e koszty utrzymania ponosi�a parafia. Zob. Tam�e, 238-
246.  
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a wydarzeniami dokonuj
cymi si� lokalnie. Dylemat ten rozwi
zano wi�c w ten sposób, �e
w celu u�atwienia korzystania z pracy pewne tre�ci zosta�y zapisane wyt�uszczonym drukiem. 
Nale�
 do nich s�owa-klucze przy omawianiu spraw ogólnych, a tak�e nazwy miejscowo�ci, 
które w danym momencie pracy b�d
 omawiane.  

Ponadto w pracy wyst�puj
 aneksy, które stanowi
 uzupe�nienie i u�atwiaj

korzystanie z niej. W�ród aneksów jest wykaz  dawnych systemów miar, który podano, aby 
osoba korzystaj
ca z pracy mog�a sobie przeliczy	 wyst�puj
ce jednostki pomiarowe, wykaz 
liczby mieszka�ców zameldowanych w poszczególnych wsiach (stan na dzie� 01.09.2010r.) 
oraz wykaz powierzchni w ha poszczególnych so�ectw. Nast�pnie kilka aneksów dotyczy 
spraw Urz�du Gminy, przedstawiaj
 one struktur� i sk�ad osobowy Rady Gminy Kaw�czyn,
struktur� i sk�ad osobowy urz�dników, wykaz so�ectw i so�tysów. Wszystkie one dotycz

obecnej kadencji. Inny aneks- to wykaz danych USC w Kaw�czynie, podaj
cy urodziny, 
zawierane zwi
zki ma��e�skie i zgony oraz kierowników USC w poszczególnych latach. 
Kolejny przedstawia obecnych dyrektorów placówek o�wiatowych z terenu Gminy 
Kaw�czyn. Trzy nast�pne s
 wykazami proboszczów w omawianych parafiach. Nast�pne – to 
honorowi obywatele Gminy Kaw�czyn, wykaz starostów oraz miejscowo�ci, w których by�y
zorganizowane do�ynki w poszczególnych latach, fragment wspomnie� Ali Downarowicz – 
M�odzianowskiej - Komornickiej, ostatniej w�a�cicielki Kaw�czyna i wykaz najstarszych 
informacji dotycz
cych poszczególnych miejscowo�ci na terenie gminy. Nast�pn
 pomoc

w korzystaniu z pracy b�d
 zamieszczone ilustracje. 
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Rozdzia� I 
Po�o�enie i najstarsze osadnictwo 

1. �rodowisko geograficzne 

Wspó�cze�nie �yjemy w organizmie spo�eczno-politycznym zwanym Wspólnot

Europejsk
, le�
c
 na kontynencie o nazwie „Europa”. Przygl
daj
c si� mapie fizycznej tego 
kontynentu, zobaczymy, �e na jego kra�cach ukszta�towane zosta�y Ni� Francuski i Równina 
Rosyjska, a �
cznikiem mi�dzy nimi jest Ni� Polsko-Niemiecki. W jego ramach wyró�niamy 
Pradolin� Warszawsko-Berli�sk
, na któr
 sk�adaj
 si� Dolina Koni�ska, Kotlina Kolska, 
Wysoczyzna K�odawska, Równina Rychwalska i Wysoczyzna Turkowska20.

T� ostatni
 mo�na podzieli	 na Równin� Turecko-Liskowsk
, Wa� Malanowski  
i Obni�enie Teleszyny. O ile g�ówn
 cz��	 interesuj
cego terenu zajmuje Równina, to jego 
kra�ce zajmuj
 Wa� Malanowski - na zachodzie i Obni�enie Teleszyny - na wschodzie21.

Na obszarze Wysoczyzny Turkowskiej, na pograniczu województwa wielkopolskiego          
i �ódzkiego, w po�udniowej cz��ci powiatu tureckiego, znajduje si� Kaw�czyn - siedziba 
gminy22. Teren gminy rozci
ga si� mi�dzy 51º52´ a 51º56´ szeroko�ci geograficznej 
pó�nocnej i 18º25´a18º33´ d�ugo�ci geograficznej wschodniej23. Obszar obejmuje 
powierzchni� 10106 ha, z czego u�ytki rolne stanowi
 ponad 82%, le�ne- ponad 12%, 
pozosta�e- 5%24.

Ukszta�towanie Ni�u Polskiego nast
pi�o w wyniku dzia�ania l
dolodu
skandynawskiego i jego wód roztopowych podczas trwaj
cej trzy miliony lat epoki 
lodowcowej. W tym czasie nad Wielkopolsk� nasuwa�y si� trzy zlodowacenia. W regionie 
koni�skim ostatnie mia�o miejsce przed oko�o 15 tysi
cami lat i nazywane bywa 
zlodowaceniem ba�tyckim25.

W wyniku jego dzia�a� na Wysoczy�nie Tureckiej nie zosta�y wykszta�cone jeziora. 
Po�o�one tu wzgórza pochodzenia kemowego26 powsta�y w wyniku separacji materia�u
morenowego27 wymywanego z lodu przez wody roztopowe. Osi
gaj
 one znaczn
 wysoko�	,
np. Z�ota Góra liczy 187 m n.p.m.28.

W wyniku dzia�a� tego lodowca ukszta�towana wi�c zosta�a Równina Turecko-
Liskowska, b�d
ca stosunkowo p�ask
 powierzchni
 o wzniesieniach rozdzielonych licznymi 
drobnymi ciekami lub zabagnionymi obni�eniami i zajmuje ona wi�ksz
 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 g�ównie z piasków drobno- i �rednio-ziarnistych.
Wznosi si� na maksymaln
 wysoko�	 do 162 m n.p.m. Obni�enie natomiast Teleszyny 
zosta�o ukszta�towane w po�udniowo-wschodniej cz��ci terenu. Jego powierzchnia wznosi si�

20 P. M a l u � k i e w i c z, Województwo koni�skie, Warszawa - Pozna� 1983, s. 7. 
21 AGK, Gmina Kaw�czyn - program ochrony zabytków na lata 2008-2011, Kaw�czyn 2008, s. 4. 
22 AGK, Gmina Kaw�czyn, Folder wydany przez Urz
d Gminy w Kaw�czynie, Kaw�czyn 2005, s. 3. 
23 J. C z y � e w s k i, Obszar gminy Kaw�czyn na przestrzeni wieków, Kaw�czyn – Sompolno 1993, s. 6. 
24 AGK, Gmina Kaw�czyn - 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 g�ównie z piaskowców i �wirów warstwowych, osadzonych w szczelinach 
lodowca w czasie jego tajania. Zob. S�ownik 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 od�amów i bloków skalnych, �wirów, 
piasków, a tak�e py�ów, i�ów i glin przemieszanych ze sob
 i nieuwarstwionych. Tam�e, s. 492. 
28 Tam�e.
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na wysoko�ci oko�o 115 m n.p.m. S
 to p�askie tereny, w wi�kszo�ci zabagnione i zatorfione, 
zbudowane z madów29 i piasków rzecznych30. Mo�na wi�c zobaczy	 zarówno zag��bienia 
terenu obok malowniczych pagórków, zielone smugi lasów obok przestrzeni pokrytych 
�
kami i zaro�lami, pola uprawne obok sadów i ogrodów31.

Przygl
daj
c si� mapie powiatu tureckiego, widzimy, �e teren gminy wyznaczaj

naturalne granice wytworzone przez rzeki- Teleszyn�, b�d
c
 granic
 z gmin
 Dobra oraz 
Sw�drni�, za któr
 znajduje si� gmina Lisków. Ponadto, p�yn
 tu: Struga Kaw�czy�ska
i Struga Mikulicka. Do najwy�szych wzniesie� nale�y zaliczy	 Gór� Andrzejewsk
,
o wysoko�ci 174 m n.p.m. przy granicy z gmin
 Lisków i ys
 Gór� 154 m n.p.m.32

w okolicach Borku G�uchowskiego, natomiast punkt najni�szy znajduje si� w dolinie rzeki 
Teleszyny w miejscowo�ci Marianów 116m n. p.m.  

Omawiany wi�c obszar ukszta�towa� si� jako lekko falisty, przy �redniej wysoko�ci 
oko�o 139 m n. p. m., zbudowany na pok�adzie górnej kredy33. Tu te� bierze pocz
tek 
Teleszyna, lewobrze�ny dop�yw Warty, a do licznych niewielkich cieków wodnych nale�

równie� wy�ej wspomniane - Sw�drnia i Struga Mikulicka. S
 stawy i oczka wodne, a tak�e
wyrobiska poeksploatacyjne nape�nione wod
. Brak natomiast jezior, mimo to du�
 cz��	
gminy zajmuj
 obszary podmok�e o wysokim poziomie wód gruntowych34.

Teren ten po�o�ony zosta� w strefie klimatu umiarkowanego o przej�ciowym
charakterze. Wilgotny klimat atlantycki, z �agodn
 na ogó� zim
 i ch�odniejszym latem, �ciera
si� z suchym klimatem kontynentalnym o charakterystycznej mro�nej zimie i z upalnym,  
ale krótkim latem. Zima trwa oko�o 70-80 dni, a lato 90-110. Opady roczne si�gaj
 oko�o
500 mm35.

Miejscowy drzewostan sk�ada si� w 85% z sosny, ponadto wyst�puj
 brzoza, �wierk,
d
b i olcha. Ogólnie mówi
c, lasy stanowi
 skromn
 pozosta�o�	 dawnych bezkresnych 
puszcz i obejmuj
 zaledwie 16% terenu powiatu36.

Do rozpocz�cia wydobywania na skal� przemys�ow
 w�gla brunatnego, jedynymi 
bogactwami naturalnymi wykorzystywanymi w okolicy by�y piaski i �wiry, z których 
korzystano w budownictwie, oraz glina nadaj
ca si� do wyrobu ceg�y i torf. Eksploatacja 
w�gla brunatnego w rejonie Konina i Turku spowodowa�a zmiany  w uk�adzie przestrzennym, 
osuszy�a znacznie teren i wprowadzi�a rekultywacj� terenów po odkrywkach37.

Nie mo�na te� pomin
	 kwestii szlaków komunikacyjnych, które zawsze przyczynia�y
si� do pobudzenia gospodarczego i co za tym idzie, do rozwoju osadnictwa. I mimo i�
najwa�niejsze szlaki nie przebiega�y bezpo�rednio przez ten teren, to jednak znajdowa�y si�
w jego pobli�u. I tak, najstarsza znana droga, czyli szlak bursztynowy, przebiega� na pewno  
w okolicach nie tak dalekiego Kalisza, a s
 przecie� mo�liwe jeszcze nie do ko�ca zbadane 
jego mutacje. Innym wa�nym szlakiem by� równie� ten wiod
cy ze wschodu, od Rusi, na 
zachód, wzd�u� Pradoliny Warszawsko-Berli�skiej i na Pomorze Zachodnie, a przebiega� on 
przez Turek i Uniejów. Bezpo�rednio przebiega�y szlaki lokalne z Sieradza, przez Turek na 

29 Mada – od angielskiego mud – b�oto, t�usta, bezwapienna, bezpiaszczysta gleba powsta�a w dolinie rzeki  
z namu�ów, szlam na dnie wód stoj
cych. Zob. S�ownik wyrazów obcych, s. 441. 
30 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, Kaw�czyn 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 – ska�a osadowa o barwie bia�ej lub szarej, sk�adaj
ca si� g�ównie z wapiennych szkieletów 
organizmów bezkr�gowych. Tym mianem okre�la si� tak�e trzeci okres ery mezozoicznej, trwaj
cy od oko�o
130 do 60 mln. lat temu, nazwany tak od cz�stych w jego osadach ska� kredowych. Zob. S�ownik wyrazów 
obcych, s. 398. 
34AGK, Gmina Kaw�czyn – 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 Tam�e, s. 10. 
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pó�noc, a tak�e z Kalisza na Uniejów i �czyc�, a obecnie na ód�. Przez centrum gminy 
przechodzi droga z Turku do Goszczanowa wiod
ca dalej na po�udnie. Przy omawianiu 
odkry	 archeologicznych i najstarszego osadnictwa mo�na z �atwo�ci
 je zauwa�y	 te szlaki. 

2. Najstarsze osadnictwo 

Istota ludzka niezale�nie od tego, na jakim etapie dziejów funkcjonuje, pozostawia po 
sobie wytwory pracy: poczynaj
c od przedmiotów codziennego u�ytku, zwi
zanych ze 
sposobem zdobywania po�ywienia, poprzez naczynia z gospodarstwa domowego, a� do 
domostw i miejsc pochówku. Badaniem tego dorobku cz�owieka zajmuje si� nauka 
pomocnicza dla historii, czyli archeologia38. Pos�uguj
c si� wykopaliskami, odkrywa si�
pozosta�o�ci materialne i na ich podstawie przybli�one zostaje �ycie wspólnot ludzkich, które 
nie pozostawi�y po sobie �róde� pisanych.

Ukazuj
c najstarsze osadnictwo na interesuj
cym terenie, nie ogranicz� si� tylko do 
obszaru obecnej gminy, ale - dla przybli�enia najdawniejszego sposobu �ycia- wykorzystam 
teren obecnego powiatu tureckiego, a nawet jeszcze szerszy - dawnego województwa 
koni�skiego. W ten sposób chc� ukaza	 odkryte miejsca najstarszych osiedli, a co za tym 
idzie, pobyt cz�owieka na tych terenach od najdawniejszych czasów. 

Najstarsz
 wymienian
 epok
 w dziejach ludzko�ci jest epoka kamienia. Starsza 
epoka kamienia, czyli paleolit39 przypada na ziemiach polskich na najtrudniejszy dla rozwoju 
�ycia okres w dziejach ziemi- czyli epok� lodowcow
. Oko�o miliona lat temu nast
pi�o nag�e
bardzo gwa�towne och�odzenie klimatu. Spowodowa�o to nasuni�cie si� na ogromne po�acie
Europy, w tym i Polsk�, wielkich mas lodowych zwanych l
dolodem. Lodowiec ten co 
pewien czas cofa� si�40, to znów powraca�41. „W�druj
cy lodowiec” pozostawia� po sobie 
liczne �lady w postaci form terenowych i nowych gleb. W przerwach mi�dzy poszczególnymi 
zlodowaceniami klimat ociepla� si�. Rozwija�a si� wówczas ro�linno�	 i zwierz�ta. Pojawi�
si� prawdopodobnie i cz�owiek. Niestety, kolejne zlodowacenia kompletnie niszczy�y �lady
po bytno�ci grup ludzkich na tym terenie42.

Najstarsze uchwytne �lady osadnictwa paleolitycznego z cz��ci Wielkopolski, w której 
le�y Turek, pochodz
 z pó�nego paleolitu – schy�kowego43. 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 ludzko�ci. Podzielono go na nast�puj
ce okresy: a/ starszy lub dolny(1mln - 100 tys. lat przed Chr.) - 
istnia�o wtedy �ycie koczownicze w niewielkich grupach. Zajmowa�y si� one zbieractwem, �owiectwem.  
Do narz�dzi tego okresu zaliczono t�uki pi��ciowe roz�upywacze; b/�rodkowy (100 – 40 tys. przed Chr.) - 
pojawi�a si� umiej�tno�	 rozpalania ognia, zacz�to specjalizowa	 si� w wytwarzaniu narz�dzi kamiennych,  
z tego czasu przetrwa�y najstarsze pochówki; c/m�odszy lub górny(40 - 14 tys. przed Chr.); d/pó�ny czasem 
nazywany schy�kowym (12 – 8 tys. przed Chr.) – pojawia si� na terenie Europy cz�owiek rozumny, który 
zajmowa� si� my�listwem i rybo�ówstwem, wtedy te� wynaleziono harpun i �uk. Pojawi�y si� te� pierwotne 
malowid�a i ryty na ska�ach. Zob. Encyklopedia popularna PWN…, s. 561.  
40 Mówimy wtedy o tzw. interglacja�ach, czyli epokach mi�dzylodowcowych. 
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 Tam�e, s. 8. 
43 Pó�ny lub schy�kowy paleolit trwa� mi�dzy 12 a 8 tysi
cleciem przed Chrystusem. W tym czasie 
wyodr�bniono trzy „przemys�y”: - �widerski; - tarnowski; - witkowski. Nazwy od miejscowo�ci, gdzie odkryto 
najbardziej typowe znaleziska. Zob. K. G o r c z y c a, Pradzieje Konina, [w:] „Koni�skie Zeszyty Muzealne”,
t. 3, Konin 2006, s. 28.  
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lodowcowej  i trwa� 3 tys. lat. Szczególnie wyró�ni� si� na terenie Ni�u Europejskiego. 
Ziemie polskie poro�ni�te by�y tundr
 parkow
44.

Pojawi�y si� renifery, bizony i nied�wiedzie. Ludno�	 w tym czasie utrzymywa�a si�
z eksploatacji tundry i polowa� na renifery. Cz�owiek wi�c w�drowa� za stadami tych 
zwierz
t. W�drówki takie odbywa�y si� na przestrzeni do 400 km. Organizacja �ycia by�a
prosta, a w grupie w�druj
cej by�o od 5 do 20 osób. W czasie zimy �
czy�y si� one w wi�ksze 
skupiska. Te mobilne grupy pozostawi�y po sobie �lady obozowisk. Na terenach polskich w 
tym czasie koczowali wi�c �owcy reniferów45.

Najbli�ej interesuj
cego terenu odkryto stanowiska tej ludno�ci w Brze�nie
i Szczepidle46. Obydwa znajduj
 si� na pó�noc od Turku, ale wzi
wszy pod uwag� po�o�enie 
stanowiska w D�ugiej Wsi mo�na przypuszcza	, znaj
c mobilno�	 ówczesnych grup, �e
i tereny dzisiejszego Turku by�y penetrowane przez ci
gn
cych za stadami reniferów ludzi 
schy�kowego paleolitu47.

Pó�ny paleolit pod wzgl�dem kulturowym ko�czy najd�u�szy w dziejach ludzko�ci
okres, jakim by�a starsza epoka kamienia. Przemiany zachodz
ce w �rodowisku
i dostosowanie si� do� coraz liczniejszych grup ludzkich owocowa�y istotnymi zmianami. 
Oto miejsce du�ych paleolitycznych narz�dzi, niezb�dnych do polowa� na grub
 zwierzyn�
epoki lodowcowej, zaj��y drobne mikrolityczne zbrojniki w kszta�cie trójk
tnym
i trapezowym, stanowi
ce krzemienne, ostre wk�adki uzbrajaj
ce strza�y i ostrza harpunów48.

Zmniejszanie narz�dzi przypada�o 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. oko�o 8,3 tys. lat przed Chrystusem. 
Podstawowym �rodkiem utrzymania spo�eczno�ci by�o w tym czasie – podobnie jak  
w paleolicie - �owiectwo, rybo�ówstwo i zbieractwo. Ociepli� si� klimat. Na miejsce 
paleolitycznej tundry wkracza�y lasy mieszane – pocz
tkowo brzozowo - sosnowe, pó�niej z 
domieszk
 wierzb, olch, wi
zów i d�bów. Renifery odesz�y na pó�noc, a wraz z nimi pod
�yli
górno-paleolityczni �owcy. Ziemie polskie zaj��a nowa ludno�	. Nale�a�a do jednej z trzech 
wielkich jednostek kulturowych jakim by� pó�nocny kr
g kultur mezolitycznych. W mezolicie 
zacz
� si� pó�osiad�y tryb �ycia i dzia�alno�	 w rewirze �owieckim. Dowodz
 tego stosunkowe 
sta�e osady oraz produkcja �odzi - d�ubanek – trudnych do transportu, a s�u�
cych swym 
twórcom d�u�szy czas. Poza miniaturyzacj
, inn
 wa�n
 cech
 w produkcji narz�dzi, by�o
wykonywanie ich z kilku surowców51.

Na podstawie znajdowanych materia�ów wyró�nia si� na terenie ziem polskich trzy 
podstawowe kultury mezalityczne: kultur� komornick
52, janis�awsk
53 oraz chojnicko-

44 Dzieje Turku, s. 8. 
45 Tam�e, s. 9. 
46 Obie na wschód od Konina na lewym brzegu Warty. 
47 Dzieje Turku, s. 9. 
48 Tam�e, s. 9. 
49 Mezolit – �rodkowy okres kamienia oko�o 8 – 4, 8 tys. przed Chr. W tym czasie funkcjonowa� g�ownie 
koczowniczy tryb �ycia, mieszkano w schroniskach skalnych i okresowo otwartych osad. Zajmowano si�
rybo�ówstwem, �owiectwem, zbieractwem, pojawiaj
 si� te� pocz
tki rolnictwa, udomowiono owce, �winie  
i psy. Wynaleziono wtedy siekier�, �uk, pojawi�y si� kopalnie odkrywkowe krzemienia i pierwsze �lady czó�en. 
Zob. J. T r z e c i a k o w s k i, 
lady najstarszego osadnictwa,[w:] Z dziejów regionu koni�skiego, praca 
zbiorowa pod redakcj
 M. D e m b i � s k i e j, Wroc�aw – Warszawa - Kraków 1970, s. 24. 
50 Holocen – m�odsza epoka polodowcowa, trwaj
ca od oko�o 10 tys. lat temu do dzi�. Zob. S�ownik 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 kszta�cie kr�pych trójk
tów oraz no�yki pó�tylcowe. Zob. K. G o r c z y c a, Pradzieje…,  
s. 29. 
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pie�kowsk
54. W okolicy Turku �lady po osadnictwie odkryto na stanowiskach  
w Wilamowie, Konopczynie i w Kuczkach. Niestety, materia�y te s
 zbyt ma�o
charakterystyczne, by mo�na je by�o zaliczy	 do której� z wy�ej wymienionych kultur. 
Opieraj
c si� o szerszy kontekst, przyj
	 mo�na, i� ziemie te penetrowali my�liwi z kultury 
komornickiej, a nieco pó�niej chojnicko-pie�kowskiej55.

Neolit56, czyli m�odsza epoka kamienia, stanowi najistotniejszy w dziejach ludzko�ci
prze�om zarówno gospodarczy, jak i ideologiczno-�wiadomo�ciowy57. Pocz
tki neolitu na 
ziemiach polskich, to pó�ny okres atlantycki 58. W szacie ro�linnej dominowa�y lasy 
mieszane, z przewag
 drzewostanów li�ciastych. W dolinach rzek ros�y lasy ��gowe,
podmok�e, z olch
, jesionem, wierzb
 i leszczyn
. Pierwsi nosiciele idei neolitycznej – 
ludno�	 kultury ceramiki wst�gowej rytej na te tereny przybyli oko�o 5,5 tys. lat przed 
Chrystusem znad Dunaju. Kultura ta zaliczona zosta�a do tzw. linearnych, do których nale�
 - 
poza ni
 - kultura ceramiki wst�gowej k�utej i lendzielska. By�a to typowa migracja nie idei, 
lecz ca�ych ludów poruszaj
cych si� ku pó�nocy wzd�u� wielkich arterii wodnych tj. Wis�y
i Odry59.

Stopniowo przybysze zasiedlali pewne terytoria, zatrzymuj
c si� na nich na d�u�ej.
W materia�ach kultury wst�gowej rytej nie by�o jeszcze �ladów kontaktów z ludno�ci

mezolityczn
. Podobnie w zespo�ach mezolitycznych brak by�o wówczas domieszki 
materia�ów neolitycznych. Dosz�o wtedy najprawdopodobniej do wzajemnego 
„przypatrywania” si� sobie. Ludno�	 kultur linearnych zamieszkiwa�a d�ugie trapeizodalne 
domy, w których mieszka�o zapewne wiele rodzin, wraz z ca�ym inwentarzem. By�y to ju�
sta�e osady, funkcjonuj
ce nawet przez kilka pokole�. Zmar�ych chowano w obr�bie 

53 Od Janis�awic k. Skierniewic. Dla niej typowe s
 smuk�e ostrza trójk
tne i no�yki z pó�tylcami tzw. 
rylcowczymi. Zob. Tam�e.
54 Od miejscowo�ci �widry-Pie�ki k. Otwocka. Posiada� charakterystyczne zbrojniki w kszta�cie smuk�ych 
trójk
tów. W tym czasie pojawia�y si� te� zbrojniki trapezowate. Zob. Tam�e.
55 Dzieje Turku, s.10. 
56 Neolit – ko�cowy okres epoki kamiennej zwany te� epok
 kamienia g�adzonego. Ramowy czas zró�nicowany, 
zale�ny od terenu wyst�powania w Polsce oko�o 4, 5 - 1, 7 tys. przed Chr. W rolnictwie rozwin��a si�
gospodarka �arnowo - kopieniacza. Pod koniec okresu pojawia si� orka z zaprz�giem i wychów byd�a. Rozwój 
kopalnictwa (Krzemionki k. Opatowa) i obróbka kamienia, ko�ci, rogów. W tkactwie pojawia si� krosno stoj
ce. 
Rozwija si� garncarstwo, wypalanie naczy�, zró�nicowano ich zdobienia. Pojawia si� dalekosi��na wymiana 
towarowa. Rozwija si� kult religijny, najprawdopodobniej kult bogini Matki i S�o�ca. Odnalezione pochówki 
g�ownie szkieletowe. Powstaj
 wi�ksze osiedla rozpoczyna si� kszta�towanie pierwszych organizmów pa�stw. 
G�ówne kultury nazwy czerpi
 od dominuj
cej wtedy ceramiki: do�kowo-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 Pó�ksi��yca (Liban, Góry 
Taurus, dolina Nilu). By� to bardzo urodzajny i �yzny obszar: okryty, poros�y traw
 i dzikimi zbo�ami. 
Obecno�	 du�ych stad zwierz
t trawo�ernych poci
ga�a my�liwych. Zbo�a owocowa�y tam dwa razy do roku  
i na te zbiory przychodzili ludzie, by wreszcie za�o�y	 tam sta�e osady. Do oko�o 12 tys. lat ludzie zajmowali si�
intensywnym zbieractwem i �owiectwem. Jak dzi� szacuj
 archeolodzy zdobycie po�ywienia mog�o zajmowa	
oko�o godziny dziennie. Takie warunki �ci
ga�y coraz liczniejsze grupy ludzkie, a� wreszcie wy�oni�a si�
konieczno�	 obrony w�asnego terytorium. Przegrani musieli odej�	 na mniej dogodne tereny, gdzie nie ros�y ju�
samorzutnie dzikie zbo�a. Przyzwyczaili si� oni jednak do nowego rodzaju po�ywienia, jakie mogli wytworzy	
dzi�ki obecno�ci dzikich zbó�. Zaobserwowawszy ich cykl wegetacji, zacz�li je wysiewa	. Rozpocz��a si�
wówczas uprawa ziemi. Podobnie rzecz mia�a si� z hodowl
. Na terenach �yznego Pó�ksi��yca przebywa�y
zwierz�ta �atwo daj
ce si� oswoi	. By�y to dzikie owce i kozy. Hodowla zacz��a przynosi	 nowe korzy�ci,
oprócz skór i mi�sa pojawi�y si� we�na i mleko. Tam te� rozpocz�to po raz pierwszy wytwarzanie naczy�
z gliny, s�u�
cych nie tylko do gotowania, lecz równie� do przechowywania nowych produktów. Z tych terenów 
ludno�	 nios
ca te zdobycze cywilizacyjne stopniowo zacz��a przenika	 do Europy, pocz
tkowo na Ba�kany  
i tereny o�cienne. Zob. Tam�e.
58 Trwa� od oko�o 4,5 do 3,2 tys. lat przed Chrystusem. 
59 Tam�e, s.11. 
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domostw, blisko ognia domowego. Mia�o to bez w
tpienia zwi
zek z jak
� religi
, by	 mo�e
kultem Wielkiej Matki60.

Podobn
 form� bytowania przyj��a równie� pierwsza autochtoniczna kultura 
neolityczna ziem polskich, któr
 stanowi�a kultura pucharów lejkowatych. Powsta�a ona jako 
wynik oddzia�ywania ludzko�ci lendzielskiej na miejscowe pod�o�e mezolityczne. Nale�a�a
ona do paneuropejskiego horyzontu kultur megalitycznych. W tym bowiem czasie zapanowa�
w Europie – od Atlantyku po Ba�tyk i Morze Czarne – zwyczaj budowania ogromnych 
grobowców kamiennych b
d� ziemnych, tzw. megalitów61. Ludzko�	 kultury pucharów 
lejkowatych rozprzestrzeni�a si� na terenie ca�ej Polski. W okolicy Turku osadnictwo to znane 
jest z Góry62, z Wilamowa, z Linnego i W�adys�awowa63.

Z kultur neolitycznych w okolicy Turku zarejestrowano równie� �lady po bytowaniu 
ludzko�ci kultury grzebykowo-do�kowej (w Wilamowie). Kultura ceramiki grzebykowo-
do�kowej nale�y do kultur strefy le�nej subneolitu pó�nocno-wschodnioeuropejskiego, która 
wkroczy�a na tereny Ni�u Polskiego64.

W okresie neolitu na terenach ziem polskich pojawi� si� nowy surowiec, z którego 
rozpocz�to wykonywa	 narz�dzia – by�a to mied�. Niestety, narz�dzia miedziane 
charakteryzowa�y si� niewielk
 trwa�o�ci
, �atwo si� gi��y i ulega�y zniszczeniu. Stare 
krzemienne i kamienne wyroby by�y wci
� o wiele skuteczniejsze, co nie przeszkadza�o temu, 
�e posiadanie przedmiotów miedzianych podnosi�o rang� ich posiadacza. Dopiero gdy do 
miedzi rozpocz�to dodawa	 cyn� i z tego stopu wykonywa	 narz�dzia, móg� dokona	 si�
kolejny prze�om65. Europa i Polska wkroczy�y w epok� br�zu66.

Znajomo�	 metalurgii br
zowniczej, tak jak i rolnictwo, swe korzenie ma na Bliskim 
Wschodzie. Na tereny Europy dotar�a ona oko�o trzeciego tysi
clecia przed Chrystusem, ale 
upowszechni�a si� dopiero w drugim. Rozwój metalurgii br
zowniczej uzale�niony by� od 
handlu dalekosi��nego, gdy� z�o�a rud miedzi i cyny67 znajdowa�y si� cz�sto w miejscach od 
siebie znacznie odleg�ych. �wiadczy	 to mo�e o istnieniu ju� wówczas w Europie sieci dróg 
oraz funkcjonowaniu �eglugi zarówno morskiej, jak i �ródl
dowej. Mo�na po�rednio
wnioskowa	, i� ju� wtedy musia�y by	 jakie� uk�ady mi�dzyplemienne gwarantuj
ce swobod�
handlu i bezpiecze�stwo podró�y. W rozwoju tej epoki na naszych ziemiach  
w najwcze�niejszej fazie, donios�
 rol� odegra�y z�o�a miedzi z Rudaw S�owackich i Gór 
Harzu, natomiast cyn� importowano z Wysp Brytyjskich. Z nowego surowca wykonywano 
bro�, ozdoby i narz�dzia68.

60 Tam�e. 
61 Klasycznym ich przedstawicielami s
 grobowce kujawskie z Kleczewa i Zberzyna, po�o�one w pó�nocnej 
cz��ci dawnego województwa koni�skiego. Grobowce wyró�niaj
 si� znaczn
 d�ugo�ci
, do 130 m, szeroko�ci

- 15m, wysoko�ci
 - 3 m. S
 w zarysie trójk
ta usypiskiem ziemnym ob�o�onym du�ymi g�azami i kamieniami. 
Pod nasypem grobu znajduj
 si� pochówki w obudowie kamiennej. Zmar�ych chowano w pozycji 
wyprostowanej. Zob. ., A. N o w a k o w i e, Od neolitu do ko�ca okresu wp�ywów rzymskich,[w:] Z dziejów 
regionu koni�skiego, praca zbiorowa pod redakcj
 M. D e m b i � s k i e j, Wroc�aw – Warszawa - Kraków 1970, 
s. 34n.   
62 Wyst�powa�y tam narz�dzia kamienne i fragmenty naczy�.
63 W pobli�u PGR Chylin. Zob. Dzieje Turku, s. 11. 
64 Tam�e. 
65 Tam�e, s. 12. 
66 Br
z – nazwa epoki pochodzi od materia�u z którego wytwarzano narz�dzia, bro� i ozdoby. Na ziemiach 
polskich trwa� w przedziale czasowym od 1,7 tys, - 700 przed Chrystusem. Zob. Encyklopedia popularna 
PWN…, s. 96. 
67 By�y to podstawowe sk�adniki br
zu. 
68 Dzieje Turku, s. 12. 
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Epoka br
zu w Polsce dzieli si� na pi�	 okresów69, a trwa�a od 1800r.p.n.e. do 700 
roku przed Chrystusem, czyli do rozpocz�cia 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 kr�giem kultur mogi�owych, które na terenach polskich reprezentuje tzw. kultura 
przed�u�ycka. Odznaczaj
 si� one du�ym zastosowaniem br
zu do wytworu narz�dzi, broni 
oraz ozdób.

Z okolic Turku na m�odsz
 epok� br
zu datowane zosta�o lu�ne znalezisko kubka, 
pochodz
cego z Cielc. O zasiedlaniu tych terenów przez ludno�	 zwi
zan
 z tradycjami 
mogi�owymi �wiadczy	 mo�e inne stanowisko, pochodz
ce ju� - co prawda - z prze�omu 
trzeciego i czwartego okresu epoki br
zu, a wi�c nale�
ce do kultury �u�yckiej, zaliczanej ju�
do tzw. kr�gu pól popielnicowych, który charakteryzuj
 p�askie, cia�opalne pochówki72.

Nekropolia w �d�enicach 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 zw�okami. Jest to z kolei swoista próba pogodzenia dwu 
tradycji. Cmentarzysko sk�ada si� z 227 kurhanów, z czego przebadano 58. Wi�kszo�	 z nich 
by�a kszta�tu okr
g�ego, jedynie szóste mia�o kszta�t elipsoidalny. Konstrukcja nasypu nad 
komor
 grobow
 odznacza�a si� du�ym zró�nicowaniem. Obok zwyk�ych kurhanów 
ziemnych pojawi�y si� te� z konstrukcjami kamiennymi, kr�giem lub brukiem. Wi�kszo�	
z nich mia�a �rednic� zbli�on
 do 1m. Wyposa�enie ich stanowi�y liczne dary grobowe  
w postaci naczy� oraz br
zowych ozdób i narz�dzi74.

Kultura �u�ycka, do której zaliczone zosta�o cmentarzysko ze �d�enic, rozpocz��a si�
w trzecim okresie br
zu i trwa�a do ko�ca okresu halsztackiego, na niektórych stanowiskach 
wkraczaj
c ju� w kolejny okres chronologiczny, okres late�ski. Przez czas swego trwania 
przechodzi�a ona liczne zmiany zarówno w strefie materialnej, jak i zapewne ideologicznej. 
Podstaw� gospodarcz
 ludno�ci kultury �u�yckiej stanowi�a uprawa roli i hodowla zwierz
t. 
Do uprawy ziemi u�ywano sprz��aju. Dobrze rozwini�ta by�a metalurgia br
zowa, a od 
okresu halsztackiego równie� �elaza, z którego produkowano narz�dzia, ozdoby i bro�.
Wysoko postawionym rzemios�em ludno�ci kultury �u�yckiej by�o garncarstwo z ogromn

gam
 form naczy� i bogatym zdobnictwem75.

Podstawow
 form� �ycia spo�ecznego ludno�ci omawianej kultury stanowi� zapewne 
system rodowy. Najwi�ksze zmiany w ideologii, a przez to w stylistyce i obrz�dowo�ci, 
nast
pi�y w kulturze �u�yckiej w okresie halsztackim. Mia�o to zwi
zek z oddzia�ywaniem na 
ludno�	 wzorców i idei z kr�gu kultury halsztackiej.

Poza wspomnian
 ju� znajomo�ci
 obróbki i wytwarzania �elaza pojawi�a 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 
(przed�u�ycka na zachodzie, trzciniecka na wschodzie, protoba�tycka na pó�nocnym-wschodzie), wyst�powa�y 1, 
5 - 1, 3 tys. przed Chr.; c/kultura �u�ycka (1, 3 - 1, 1 tys. przed Chr.); d/pó�ny br
z (1, 1 - 900 przed Chr.); 
e/prze�om 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 wyst�puj
 tylko na macierzystych 
terenach kultury halsztackiej i w przybli�eniu odpowiadaj
 chronologicznie ostatnim fazom epoki br
zu  
w Polsce). Trwa� on od roku 700 – 400 przed Chrystusem z cezur
 pomi�dzy stadium C i D w okolicy 550 roku 
przed Chrystusem. Zob. Dzieje Turku, s. 12. 
72 Tam�e, s. 13. 
73 Odkryto mi�dzy kurhanami cztery p�askie groby cia�opalne. 
74 Tam�e, s. 14. 
75 Tam�e, s. 14. 
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�wiadcz
 o tym liczne przedstawienia swastyk, trykwetów i wyobra�e� s�o�ca na ceramice  
i ozdobach. Z tego czasu pochodzi cmentarzysko odkryte przy ulicy Stodolnianej w Turku. 
Znaleziono na nim fragmenty naczy� i ko�ci ludzkie76.

Z okresu kultury �u�yckiej pochodz
 równie� nast�puj
ce stanowiska z okolic Turku: 
Ignacew77, Zakrzew78, Spycimierz79, Wróblina80, Smulsko81, Cielce82, Jeziorsko83, Kaczki 
�rednie84, Kuczki85, Rajsko86, Zaspy87. Jak pokazuje powy�szy spis, w okolicy Turku przez 
ca�y czas funkcjonowania kultury �u�yckiej istnieje du�e skupisko osadnicze ludno�ci88.

W okresie halsztackim na terenach Pomorza Gda�skiego i �rodkowego kultura 
�u�ycka zacz��a ulega	 silnym przemianom w zakresie obrz
dku pogrzebowego. Pojawi�y si�
tam specyficzne naczynia grobowe, tzw. urny domkowe i twarzowe. Równie� ornamentyka 
naczy� przybra�a specyficzne w
tki. W�ród archeologów trwaj
 spory, czy powy�sze zmiany 
traktowa	 tylko jako wewn�trzne przemiany ideologiczne w tej kulturze, czy wydzieli	 na ich 
podstawie now
 kultur�. Obecnie wi�kszo�	 przychyla si� jednak do drugiego wariantu. 
Kultura pomorska rozprzestrzeni�a si� w okresie halsztackim. Swoim zasi�giem obejmowa�a
równie� Wielkopolsk�. Stanowiska zaliczane do niej znamy tak�e 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 mo�na dzi�ki licznym antycznym �ród�om pisanym mówi	 o etosach 
wyst�puj
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 mo�e by	 pod wzgl�dem etnicznym uto�samiany  
z kszta�towaniem si� ludów celtyckich93, o tyle nast�puj
cy po nim okres late�ski to ju� czasy 
ca�kowitego upowszechnienia si� nowego metalu i dominacja na terenach europejskich94

kultury i ludno�ci celtyckiej95.

76 Tam�e. 
77 Osada z IV – V okresu epoki na stanowisku wyst
pi�a ceramika. Zob. Tam�e, s. 15. 
78 Na stanowisku pierwszym w tej miejscowo�ci odkryto fragmenty ceramiki. Na drugim odnaleziono czerpak. 
Zob. Tam�e.
79 Stanowisko 1 – fragment skr�tu spiralnego, datowanego na okres halsztacki, na drugim – które zlokalizowano 
na istniej
cym tam cmentarzysku, znaleziono fragmenty naczy� ceramicznych. Ponadto w tej miejscowo�ci
znaleziono 11 ca�ych naczy� ceramicznych oraz przepalone ko�ci. Zob. Tam�e.
80 Znaleziono pojedyncze naczynia. Zob. Tam�e.
81 Odkryto fragmenty ceramiki z IV okresu epoki br
zu. Zob. Tam�e. 
82 Ceramika. Zob. Tam�e. 
83 Ceramika. Zob. Tam�e. 
84 Osada, w której znaleziono liczne fragmenty naczy�. Zob. Tam�e. 
85 Ceramika. Zob. Tam�e. 
86 Ceramika. Zob. Tam�e. 
87 Cmentarzysko i osada, z których pozyskano ceramik�, popielnice oraz przepalone ko�ci ludzkie, wyst
pi�a
tutaj tak�e polepa. Zob. Tam�e.
88 Tam�e. 
89 Fragmenty ceramiki. Zob. Tam�e.
90 Ceramika. Zob. Tam�e. 
91 Fragmenty naczy�. Zob. Tam�e.
92 Epoka �elaza – ramy czasowe zwi
zane by�y ze strefami geograficznymi. W�a�ciwa epoka �elaza rozpocz��a
si� wraz z upowszechnieniem technik metalurgicznych. W �rodkowej Europie trwa�a 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)late�ski (400 przed Chr. – I w. po Chr.); c)rzymski (I – V w.); d)wczesno�redniowieczny 
(VI-XIII w.). Zob. Encyklopedia popularna PWN…, s. 905.    
93 Kultura zachodnio-halsztacka. 
94 Poza pa�stwem rzymskim. 
95 Dzieje Turku, s.15n. 
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Kultur� zwi
zan
 z Celtami przywyk�o si� okre�la	 mianem late�skiej96. Na terenie jej 
wyst�powania mówi si� o okresie late�skim. W Polsce z kultur
 Celtów, a wi�c i z okresem 
late�skim, mamy do czynienia w Ma�opolsce, na Dolnym �l
sku i by	 mo�e na Kujawach. Na 
pozosta�ych terenach okres late�ski nazywamy m�odszym okresem przedrzymskim trwa� on 
od roku 400 do 20 przed Chrystusem. Oko�o pocz
tków ery chrze�cija�skiej na terenach 
Polski rozpocz
� si� czas wp�ywów rzymskich i trwa� do V wieku po Chrystusie. Zako�czy�
go okres w�drówek ludów97.

Okolice Turku zamieszkiwa�a ludno�	 nale�
ca do tzw. kultury przeworskiej98.
Jej twórców uto�samia si� cz�sto z wymienianym w �ród�ach antycznych zwi
zkiem 
lugijskim. Zwi
zek ten99 mog�o powo�a	 do �ycia plemi� celtyckie, skupiaj
c wokó� siebie 
inne, równie� celtyckie ludy. W miar� jednak s�abni�cia elementu celtyckiego100

i przybywania prawdopodobnie nowych grup germa�skich zacz
� w nim przewa�a	 rodzimy 
element etniczny. Jednym z wa�niejszych plemion tego zwi
zku mieli by	 Wandalowie, znani 
pó�niej ze zniszczenia Rzymu i za�o�enia swego pa�stwa w pó�nocnej Afryce101.

Kultura przeworska wykrystalizowa�a si� w pocz
tkach II wieku przed Chrystusem  
i trwa�a do po�owy V wieku po Chrystusie. Zasi�giem swoim obj��a �l
sk, Wielkopolsk�,
Kujawy, Mazowsze, Polsk� Centraln
, Ma�opolsk� i Wo�y�. Zmienia�a jednak swój zasi�g,
wycofuj
c si� we wczesnym okresie wp�ywów rzymskich z terenów pó�nocnej Wielkopolski 
pod wp�ywem osadnictwa kultury wielbarskiej, by powróci	 na te tereny w pó�nym okresie 
wp�ywów rzymskich, po wyruszeniu z nich na wschód ludno�ci gockiej, zwi
zanej z kultur

wielbarsk
102.

W kulturze przeworskiej na wielk
 skal� rozwin��o si� rodzime hutnictwo �elaza, na 
wysokim stopniu rozwoju sta�o garncarstwo w powszechnym u�yciu w m�odszym okresie 
przedrzymskim i pó�nym okresie wp�ywów rzymskich by�o szybkoobrotowe ko�o
garncarskie, na którym wytwarzano tzw. ceramik� „siw
”103. Technologia wytwarzania 
naczy� by�a tak zaawansowana w�ród ludno�ci kultury przeworskiej, �e po jej zaniku  
(w V wieku) podobny poziom wykonywania naczy� uzyskano dopiero w �redniowieczu,  
w XII - XIV wieku. Ludno�	 tej kultury prowadzi�a osiad�y tryb �ycia, zamieszkiwa�a osady 
otwarte, z domami naziemnymi, o konstrukcji s�upowej lub pó�ziemianki. Ludzie zajmowali 
si� g�ównie rolnictwem i hodowl
 byd�a. W obrz
dku pogrzebowym dominowa�y groby 
p�askie, cia�opalne, popielnicowe. By�y one bogato wyposa�one w narz�dzia, ozdoby i bro�.
Uzbrojenie by�o cz�sto intencjonalnie niszczone – miecze, jak i groty oszczepów rytualnie 
zaginano104.

Innym typem grobów wyst�puj
cych w kulturze przeworskiej s
 tzw. groby ksi
��ce – 
kurhanowe, szkieletowe, bardzo bogato wyposa�one. Wokó� Turku w tym okresie rysuje si�
do�	 wyra�nie skupisko osadnicze zwi
zane z ludno�ci
 kultury przeworskiej, które mo�na
okre�li	 mianem „skupiska turecko - spycimierskiego” 105.

Reprezentuj
 go stanowiska archeologiczne w Brzozówce106, Cielcach107, Górze108,
Grzymiszewie109, Jeziorsku110, Józefowie111, Kuczkach112, Kunach113, Kolonii Marianów114,

96 Od sztandarowego dla niej stanowiska w La Te’ne w Szwajcarii. Zob. Tam�e, s. 16. 
97 Tam�e. 
98 Wyst�powa�a w okresie late�skim. 
99 Wed�ug jednej z tez, której zwolennikiem jest m.in. J. Strzelczyk. 
100 Prze�om taki widzimy u progu ery chrze�cija�skiej. 
101 Tam�e, s. 17. 
102Tam�e. 
103 Od koloru powierzchni naczy� powsta�ego na skutek beztlenowego jej wypa�u. 
104 Wi
za	 si� to mog�o z tradycj
 zaczerpni�t
 od Celtów. 
105 Tam�e. 
106 Cmentarzysko jamowe z m�odszego okresu przed-rzymskiego. 
107 �elazny grot oszczepu. 
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�gu Piekarskim115, Przykonie116, Psarach117, Rze�awach118, 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 nale�y bez w
tpienia skarb z Psar, który 
znaleziono w torfie obok szkieletu ludzkiego. By�o to prawdopodobnie miejsce ostatniego 
spoczynku jakiego� w�drownego kupca, który musia� przypadkowo uton
	. W chwili 
odkrycia w skarbie tym znajdowa�o si� oko�o 6 kg monet, do archeologów dotar�y jedynie 22 
sztuki. Na terenie skupiska turecko-spycimierskiego wyst�puje najwi�ksze na ca�ym obszarze 
wschodniej Wielkopolski zag�szczenie importów rzymskich, przede wszystkim monet, 
fragmentów naczy� typu terra sigillata125 i wyrobów szklanych126.

Na uwag� zas�uguje odkrycie grobów ksi
��cych w �gu Piekarskim, wyposa�onych
w importy. Jeden z nich datowany by� na rok 50 po Chrystusie, a drugi pochodzi z drugiej 
po�owy II wieku. Mo�na przypuszcza	, i� mamy do czynienia z sukcesywnie po sobie 
pochowanymi cz�onkami lokalnej dynastii w�adców czy wodzów. W �wietle
dotychczasowych bada� mo�na wnioskowa	, i� skupisko turecko-spycimierskie stanowi�o
pó�nocno-zachodni
 cz��	 wi�kszego terytorium plemiennego, którego o�rodka nale�y
doszukiwa	 si� w rejonie Spycimierza127 i �gu Piekarskiego128.

Ciekawym jawi si� w �wietle powy�szych ustale� odkrycie w Szadowie br
zowej
bransolety w��owatej, datowanej na II wiek. Bransolety te s
 wyznacznikiem 
archeologicznym ludno�ci kultury wielbarskiej. Tereny zajmowane przez to ugrupowanie 
kulturowe po�o�one by�y jednak�e w pó�nocnej Wielkopolsce. Zabytek mo�e 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 pó�nocny-wschód, w kierunku Ko�a, gdzie znajdowa�o si� naturalne przej�cie przez 

108 Fragmenty ceramiki i prawdopodobna osada omawianego okresu. 
109 Ceramika i mo�liwa osada kultury przeworskiej. 
110 Monety rzymskie z pierwszej po�owy III wieku. 
111 Osada. 
112 Ceramika i prawdopodobna osada. 
113 Ceramika, ko�ci zwierz�ce i osada. 
114 Ceramika z m�odszego okresu przed-rzymskiego i prawdopodobna osada. 
115 Bogate cmentarzysko z p�askimi pochówkami cia�opalnymi i groby ksi
��ce, bogato wyposa�one, m.in.  
w przedmioty importowane z Imperium Rzymskiego. 
116 Denary rzymskie. 
117 Monety w skórzanej torbie o wadze 6 kg, obok ludzkiego szkieletu najstarsza z ocala�ych monet bita za 
cesarza Commodusa, z lat 183 – 184. 
118 Cmentarzysko, na którym odkryto m. in. grot oszczepu, dziryt i fragment zapinki. 
119 Ceramika i prawdopodobna osada. 
120 Na terenie miasta odkryto cmentarzysko i by	 mo�e osad� kultury przeworskiej, z licznymi fragmentami 
naczy�.
121 Na nieoznaczone stanowisku w okolicy Turku, znaleziono grot oszczepu. 
122 Cmentarzysko, na którym znajdowa�a si� ceramika oraz spalone szcz
tki ludzkie. 
123 Cmentarzysko i prawdopodobna osada. 
124 Tam�e, s. 18. 
125 Ceramik� t� produkowano przede wszystkim w etruskim mie�cie Arrecjum. Wywo�ono j
 w pierwszej 
po�owie I wieku z Italii. Zob. M. J a r c z y n o w s k a, Rzym, [w:]Historia staro�ytna, praca zbiorowa pod 
redakcj
 M. J a r c z y n o w s k i e j, Warszawa 1999, s. 532. 
126 Dzieje Turku, s. 18. 
127 W ró�nych opracowaniach podawana by�a rozmaita pisownia nazwy Spycymierz, Spycimierz, Spicymierz, 
zawsze jednak chodzi o to samo miejsce. 
128 O czym �wiadczy m. in. cmentarzysko w Spycimierzu funkcjonuj
ce mi�dzy II, a IV wiekiem ery 
chrze�cija�skiej, licz
ce 283 groby. Zob. Tam�e, s. 19. 
129 Tam�e. 
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Wart�. Cz��	 badaczy sugeruje jednak istnienie w tym miejscu szlaku wodnego Prosn
 do 
Warty. Niew
tpliwie istnia�o tak�e l
dowe po�
czenie mi�dzy Kaliszem a Koninem. Na 
istnienie tego rodzaju drogi wskazuje wyra�ne zag�szczenie znalezisk rzymskich, a tak�e
odkrycie a� czterech skarbów rzymskich mi�dzy Kaliszem a Turkiem. Szlak Kalisz -
Spycimierz pokrywa si� ze szlakiem wytyczonym przez niemieckiego badacza okresu 
wp�ywów rzymskich - J. Eggersa. Z turkowskiego zespo�u osadniczego szed� on zapewne na 
wschód, do zespo�u ��czyckiego skupiaj
cego si� nad Bzur
130.

W�drówki ludów, które doprowadzi�y do upadku Imperium Rzymskiego, to dla 
terenów Wielkopolski okres - jak na razie - do�	 zagadkowy. Przyjmuje si� obecnie, i�
znacznemu rozproszeniu uleg�o w tym czasie osadnictwo zwi
zane z kultur
 przeworsk
. By	
mo�e cz��	 z autochtonicznej ludno�ci bra�a 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 sta�o si� jakim� elementem powsta�ej w nast�pnym stuleciu wczesno�redniowiecznej 
kultury S�owian132.

W archeologii okres �redniowiecza podzielony jest na dwa podstawowe podokresy: 
wczesne i pó�ne �redniowiecze. Wczesne �redniowiecze133 w Polsce rozpocz��o si� wraz                
z przybyciem na te tereny ludno�ci s�owia�skiej. Problem, sk
d przybyli S�owianie i czy 
zamieszkiwali oni ziemie mi�dzy Odr
 i Bugiem ju� u schy�ku staro�ytno�ci, jest nadal 
jednym      z najbardziej spornych i kontrowersyjnych punktów naszych pradziejów134.

Dla pierwszych wieków wczesnego �redniowiecza - w odniesieniu do ziem polskich - 
mamy niewiele wi�cej �róde� pisanych ni� dla schy�ku antyku. Powstanie i chrzest pa�stwa 
polskiego zmieni�o sytuacj� braku �róde� pisanych tylko nieznacznie. W�a�ciwy prze�om 
jako�ciowy to dopiero wiek XII, gdy pojawi�y si� liczne zachowane dokumenty. W zwi
zku
z t
 sytuacj
 �ród�a archeologiczne stanowi
 czasami, jak i w pradziejach, jedyn
 baz�
�ród�ow
 dla poznania historii danego regionu135.

W pocz
tkach wczesnego �redniowiecza olbrzymi
 cz��	 ziem polskich porasta�y
lasy, cho	 te� na niewielu terenach wyst�powa�y wi�ksze obszary bezle�ne. Osady 
s�owia�skie sk�ada�y si� z lu�no rozrzuconych gospodarstw – by�y to osady odosobnione, 
jednodworcze, cho	 ju� w VI – VII wieku mo�na zauwa�y	 powstawanie owalnic. Chaty 
funkcjonuj
ce na nich mia�y niewielkie rozmiary - od 10 do 25m². Budowano je  
w konstrukcji zr�bowej lub s�upowej. By�y to domostwa kurne z paleniskami lub piecami 
kopu�owymi w naro�u lub po�rodku izby. Przy domostwach wznoszono spichrze  
i pomieszczenia dla zwierz
t. Podstawow
 jednostk� spo�eczn
 stanowi�a ma�a rodzina136.

Do g�ównych ga��zi gospodarki s�owia�skiej nale�a�y rolnictwo i hodowla, a tak�e
my�listwo i rybo�ówstwo. Istotn
 rol� odgrywa�o bartnictwo137. Pojawi� si� w tym czasie 
nowy system gospodarki �ywno�ciowej, polegaj
cy na wprowadzeniu przemienno-ugorowej 
uprawy zbó� ozimych i jarych na szybko rozrastaj
cych si� terenach rolnych. W strukturze 
upraw pojawi�o si� proso, w hodowli zwi�kszy�a si� ilo�	 �wi�, a zmniejszy�a byd�a rogatego 
i koni138.

W wytwórczo�ci i rzemio�le rozwija�a si� metalurgia, garncarstwo, tkactwo, 
bednarstwo i jubilerstwo. Elementem charakterystycznym dla osadnictwa s�owia�skiego by�y

130 Tam�e. 
131 Datowany na koniec V wieku szklany puchar odkryty w Kaliszu – Piwonicach. 
132 Tam�e, s. 19. 
133 Trwa�o do po�owy XIII wieku. Zob. K. G o r c z y c a, Pradzieje…, s. 43. 
134 Dzieje Turku, s. 20. 
135 Tam�e. 
136 Tam�e. 
137 Tam�e, s. 21. 
138 K. G o r c z y c a, Pradzieje…, s. 43. 
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równie� grody. W obrz
dku pogrzebowym - do wprowadzenia chrze�cija�stwa - dominowa�o
ca�opalenie. Popularnym typem grobów w czasach poga�skich by� kurhan ziemny  
z umieszczon
 na wierzchu popielnic
139.

Zasiedlanie Wielkopolski w czasach plemiennych nie mia�o zwartego charakteru                  
i koncentrowa�o si� nad rzekami i jeziorami. Znaczne skupiska osadnicze wyst�powa�y
wzd�u� doliny �rodkowej i dolnej Warty oraz jej dop�ywów, kolejne wzd�u� Odry i jej 
dop�ywów140.

W ramach osadnictwa wczesnego �redniowiecza powstawa�y niewielkie skupiska 
osiedli eksploatuj
ce obszar o powierzchni 20 – 300 km². Obszar taki od s
siadów oddziela�
teren niezamieszkany, pokryty przewa�nie puszcz
 lub bagnami. O�rodek, czyli czo�o,
stanowi� gród okre�lany jako opole141. Okr�gi opolne �
czy�y si� w wi�ksze organizacje 
terytorialne, obejmuj
ce obszar o powierzchni kilku tysi�cy kilometrów kwadratowych  
i nazywane by�y ma�ymi plemionami. Nazwy ich nie zosta�y zapisane, a domniemywa si�
jedynie dzi�ki badaniom archeologicznym, które pozwoli�y na ustalenie istniej
cych 
zespo�ów osadniczych142.

Najstarsze, jeszcze plemienne, grody skupiaj
 si� w Wielkopolsce zachodniej  
i po�udniowo-zachodniej, natomiast powstaj
ce bezpo�rednio przed okresem formowania si�
pa�stwa - w cz��ci �rodkowej i pó�nocno-wschodniej143.

Oprócz osad otwartych, jak wzmiankowane wy�ej, we wczesnym �redniowieczu
zacz��y pojawia	 si� grodziska, pocz
tkowo zak�adane przez kilka wsi jako refugia144, pó�niej
za� – ju� w dobie pa�stwowej – stanowi
ce o�rodki administracji centralnej145.

W okolicach Turku mo�emy znale�	 �lady osadnictwa, które si�gaj
 okresu 
plemiennego. Takim stanowiskiem jest trójfazowa osada z Kuczek, pocz
tkami si�gaj
ca VI 
wieku, która funkcjonowa�a a� po XIII wiek. Z ko�cem okresu przedpa�stwowego wi
�
 si�
te� pocz
tki osad z Wróbliny i Pi�tna, które istnia�y od X – XII wieku146. Znamy tak�e du�e
grodzisko pier�cieniowate z Cz�op Wielkich i znaczny gród w Spycimierzu147.

Zachowane nekropolie odkryte w okolicy Turku by�y pochówkami szkieletowymi                
i pochodzi�y z doby pa�stwowej. Cmentarzyska odkryto w Olszówce, Kolonii Marianów  
i Górze, datuje si� je na XI – XII wiek. W grobach, prócz ceramiki, znajdowane by�y no�e,
kab�
czki skroniowe, uzbrojenie148. Bro� pochodzi�a tak�e ze znalezisk lu�nych. W Woli 
Zad
browskiej odkryto groty oszczepu i o�cie� do �owienia ryb149.

Z innych lu�nych znalezisk warto wymieni	 odkryty w Przykonie skarb denarów - 
„krzy�ówek” - pochodz
cych z XI wieku. Omawiaj
c osadnictwo w Turku i jego okolicach, 
nale�y uwzgl�dni	 równie� tak wa�ny element, jakim by�a 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, W�odzimierz, Lublin, Kazimierz nad Wis�
,
Radom, Skrzynno, Piotrków, rejon Lutomierska, dalej skr�ca� w kierunku pó�nocno-
zachodnim, na Pozna�, ku Szczecinowi i Wolinowi. Przyjmuje si�, �e szlak ten pod 

139 Dzieje Turku, s. 21. 
140 S. S z c z u r, Historia Polski – 
redniowiecze, Kraków 2002, s. 32. 
141 A. W � d z k i, Dzieje Konina, Konin 2000, s. 26. 
142 Tam�e. 
143 K. G o r c z y c a, Pradzieje…, s. 44. 
144 Miejsca ucieczki w których chroniono si� w czasie napadu zbrojnego. 
145 Siedziba kasztelanii. 
146 Dzieje Turku, s. 21. 
147 Tam�e. 
148 Miecz w Olszówce, grot kuszy i topór w Górze. 
149 Tam�e, s. 22. 
150 Na podstawie �róde� archeologicznych, jak i pisanych. 
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Spycimierzem przekracza� Wart�, tu skr�ca� na Konin, przekracza� ponownie Wart�
i nast�pnie, wzd�u� brzegu pradoliny, szed� przez L
d. Inna koncepcja podaje, i� ze 
Spycimierza bieg� bezpo�rednio do L
du przez okolice Turku i Warty. Niezale�nie, gdzie 
nast�powa�a przeprawa przez Wart� - w Koninie, czy L
dzie – Turek w obu przypadkach 
le�a� na tym szlaku. �ród�a pisane zanotowa�y bowiem na tych terenach osady przyleg�e do 
szlaku rusko-pomorskiego, w�ród których wymieniony by� Turek151.

Warto równie� zwróci	 uwag� na rzek� Wart� jako samoistn
 drog� handlow
.
Jej bowiem nurt p�yn
cy z po�udnia, od Sieradza, by� dogodnym po�
czeniem prowadz
cym
a� do jej uj�cia do Odry i dalej do Ba�tyku. Trzeba równie� wspomnie	 o dop�ywach, a wi�c
przede wszystkim o Pro�nie, p�yn
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 Kaw�czyn zosta� rozpoznany archeologicznie  
w ramach Archeologicznego Zdj�cia Polski (AZP) w latach 1993-2001. AZP to program 
badawczy obejmuj
cy swym zasi�giem terytorium ca�ej Polski. Pozwala na dok�adne
rozpoznanie zasobów archeologicznych w swym za�o�eniu obejmuje bowiem kilka etapów 
badawczych: kwerend� archiwaln
 w muzeach, instytucjach publicznych i publikacjach, 
badania powierzchniowe, badania sonda�owe i wykopaliskowe153.

Nale�y równie� zauwa�y	, �e do rejestru zabytków wpisane s
 stanowiska 
archeologiczne zwi
zane z dworami obronnymi, cenne pod wzgl�dem 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 G�uchowie
(st.1, obecnie AZP 64-43/47), dwór na kopcu w Tokarach (AZP 64-43/63). Zarejestrowano 
tak�e pozosta�o�ci dworu nowo�ytnego w Le�nictwie (st. 1, AZP62-43/30)154.

Odkryto równie� stanowiska o w�asnej formie krajobrazowej, a nale�
 do nich:  
4 dwory, 1 cmentarzysko p�askie, 315 osad, 16 punktów osadniczych, 133 �ladów
osadniczych, ogó�em 469 stanowisk155.

Na terenie gminy zarejestrowano kilka skupisk stanowisk archeologicznych.
Osadnictwo ludzkie w pradziejach koncentrowa�o si� mi�dzy innymi w rejonie miejscowo�ci 
G�uchów, Milejów i Tokary. Znaleziono tu �lady osadnictwa si�gaj
cego epoki kamienia,  
a nast�pnie epoki br
zu i �elaza, a przede wszystkim kultury �u�yckiej i kultury przeworskiej. 
Du�y rozwój osadnictwa na tym obszarze nast
pi� w okresie �redniowiecza i czasów 
nowo�ytnych. Na szczególn
 uwag� zas�uguj
 tutaj 3 dwory na kopcu, o chronologii XVI – 
XVIII w. w Milejowie, Tokarach i G�uchowie156.

Skupisko stanowisk archeologicznych odkryto równie� w okolicach miejscowo�ci
Skar�yn, �d�ary, Marianów, Le�nictwo, Kowale Pa�skie, Dzierzbotki, Nowy �wiat. S
 to 
�lady osadnictwa z epoki kamienia, epoki br
zu, okresu wp�ywów rzymskich oraz wczesnego 
�redniowiecza i okresu nowo�ytnego. Do szczególnie interesuj
cych nale�
: cmentarzysko 
cia�opalne kultury przeworskiej oraz osada z tego samego okresu w Marcjanowie.  
W Siedliskach-Le�nictwie, podczas bada� powierzchniowych w ramach AZP 
zewidencjonowano dwór o chronologii nowo�ytnej. Wed�ug informacji mieszka�ców, sta� on 
na tym miejscu jeszcze przed II wojn
 �wiatow
157.

Ogólnie mo�na stwierdzi	, �e �lady osadnictwa ludzkiego na terenie gminy Kaw�czyn
si�gaj
 do epoki kamienia. Rozwój osadnictwa widoczny by� ju� w okresie kultury �u�yckiej

151 Wraz z  Turkowicami i Przykon
. Zob. Tam�e, s. 23. 
152 Trzeba jednak przyzna	, �e teza ta ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Zob. K. G o r c z y c a, 
Pradzieje…, s. 45. 
153 AGK, Gmina Kaw�czyn - program ochrony zabytków…, s. 23. 
154 Tam�e. 
155 Tam�e, s. 24. 
156 Tam�e, s. 25. 
157 Tam�e. 
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i przeworskiej. Najwi�kszy rozkwit uwidacznia si� jednak dopiero w okresie �redniowiecza            
i nowo�ytnym. W okresie �redniowiecza powstaje na obszarze dzisiejszej gminy Kaw�czyn
wiele osiedli ludzkich, takich jak: Kowale Pa�skie, Tokary, Kaw�czyn, Milejów, G�uchów  
i Chocim158.

3. Przynale�no�	 administracyjna 

Pocz
tek pa�stwa Polan wi
�emy z rokiem chrztu ich w�adcy – Mieszka, w roku 966. 
Tymczasem jednak osoby, które zmierza�y do utworzenia organizacji pa�stwowej dzia�a�y ju�
wcze�niej i w�a�ciwie ten�e rok by� momentem, w którym potwierdzono, �e pa�stwo Polan 
funkcjonuje niezale�nie. Dzia�ania zjednoczeniowe, niezale�nie od tego jakie one by�y,
rozpocz��y si� ju� kilkadziesi
t lat wcze�niej. W ich wyniku interesuj
cy nas teren wszed�
w sk�ad pa�stwa Mieszka I.  

W Wielkopolsce prze�omem wyznaczaj
cym przej�cie od organizacji plemiennych do 
form pa�stwowych by�a budowa pot��nych, stanowi
cych o�rodki w�adzy grodów, przy 
równoczesnym niszczeniu dawnych struktur osadniczych, w tym starych grodów 
plemiennych159.

Powstawanie nowych grodów odbywa�o si� w trzech etapach w miar� poszerzania si�
terytorium pa�stwa piastowskiego. W drugim etapie, gdy obsadzano strategiczne szlaki 
wiod
ce do centrum pa�stwa w Gnie�nie w latach 30-tych i 40-tych X wieku, powsta�y grody 
w Gieczu i L
dzie, a prawdopodobnie tak�e i w Koninie160.

Przez pierwsze wieki istnienia pa�stwa Polan jego administracja oparta by�a na 
grodach, które by�y tworzone od X do XII wieku.

Obok stolicy161 istnia�o kilka grodów g�ównych162, w których ksi
�� najcz��ciej
zatrzymywa� si� podczas swych ustawicznych podro�y po terenie kraju. W nich rezydowali 
komesowie prowincjonalni. Oprócz tych istnia�y grody b�d
ce o�rodkami w�adzy lokalnej, 
zwane kasztelaniami. W nich przechowywano daniny pobierane od ludno�ci163.

Kasztelan posiada� w�adz� wojskow
, administracyjn
, a tak�e s
downicz
 we 
wszystkich sprawach, z wyj
tkiem spraw rycerskich164. Dla opisywanego terenu tak
 w�adz�
posiada� kasztelan spycimierski165.

Spycimierz - g�ówny gród tego terenu - po�o�ony by� w dolinie Warty, otoczony  
z trzech stron odnog
 rzeki, oddzielony wa�em i fos
 od podgrodzia. Strzeg� przeprawy w tym 
miejscu przez Wart�. Jego nazwa pojawia�a si� w licznych �ród�ach pisanych. Po raz 
pierwszy wzmiankowany by� w tzw. dokumencie mogile�skim z 1065 roku, oparty na 
zapisach z XI wieku. Wspomniany by� tak�e pod rokiem 1106 przez Galla Anonima  
w zwi
zku z walkami Boles�awa Krzywoustego ze Zbigniewem. W trakcie tych walk w 1108 

158 Tam�e, s. 26. 
159 S. S z c z u r, Historia…, s. 32. 
160 K. G o r c z y c a, Pradzieje…, s. 44. 
161 Za czasów Kazimierza Odnowiciela zosta�a przeniesiona z Gniezna do Krakowa. 
162 Zaliczy	 do nich nale�y Wroc�aw, Sandomierz, Gniezno, Pozna� i P�ock. 
163 M. S c z a n i e c k i, Monarchia wczesnofeudalna w XI w. i do po�owy 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  
164 Z.  a b u d a, Rozwój osadnictwa,[w:] „Ziemia Koni�ska”, t. 3, Konin 1972, s. 211. 
165 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 13. 
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roku Spycimierz uleg� zniszczeniu w wyniku najazdu Pomorzan. Bulla gnie�nie�ska z 1136 
roku okre�la go jako gród kasztela�ski166.

Poza wielkimi grodziskami administracyjnymi pojawi�y si� tak�e ma�e grodki 
rycerskie, tzw. grodziska sto�kowe167. Wyst�powanie ich w Polsce rozpocz��o si� od po�owy
XIII wieku, jednak wi�ksza ich cz��	 pochodzi�a zapewne z XIV i XV wieku. Rozwój 
grodzisk wi
�e si� z nadaniem ziemi przez panuj
cego swoim lennikom. Stanowi�y one 
siedziby obronne w�a�cicieli, wyró�niaj
c ich z klasy mniej uprzywilejowanego wolnego 
ch�opstwa. Cz��	 z tych gródków mog�a tak�e podlega	 administracji pa�stwowej, strzeg
c
szlaków drogowych czy przepraw. Tego typu obiekty znamy (z omawianego terenu)  
z Trzymsza (XIII w.), Jeziorska (XIVw.), Popowa, Siedl
tkowa i P�czniewa168.

Mimo zawirowa� politycznych, dotycz
cych ca�ego pa�stwa, administracja 
pa�stwowa oparta o prowincje i kasztelanie funkcjonowa�a do momentu rozdrobnienia 
dzielnicowego. Jego pocz
tkiem by� wydany przez Boles�aw Krzywousty169 w roku 1138 
statut, którego zadaniem mia�o by	 ustanowienie prawa reguluj
cego spraw� nast�pstwa
tronu. Akt ten sankcjonowa� zasad� podzia�u kraju mi�dzy wszystkich synów panuj
cego,  
z zastrze�eniem, �e jeden z nich mia� mie	   w stosunku do pozosta�ych uprawnienia ksi�cia
zwierzchniego. Mia� nim by	 zawsze najstarszy cz�onek dynastii i jemu przypada�a dzielnica 
senioralna, w sk�ad której wchodzi�y tereny nas interesuj
ce170. Z dawnych wi�c prowincji 
powsta�y niezale�ne, cho	 ma�e ksi�stwa, których w�adcy toczyli ze sob
 spory  
o powi�kszenie w�asnego terytorium.  

Na tej zasadzie ksi
�� Kazimierz171 w roku 1230 otrzyma� Kujawy, po �mierci ojca 
zaj
� przeznaczon
 dla najm�odszego brata ziemi� ��czyck
 i sieradzk
, a pó�niej jeszcze  
i ziemi� dobrzy�sk
172. Natomiast Leszek Czarny173 od 1260 roku sprawowa� w�adz�
w ksi�stwie ��czyckim174, a oko�o 1263 utworzy� osobne ksi�stwo sieradzkie, sk�adaj
ce si�
z czterech kasztelanii, a w�ród nich spycimierska175.

S�abo�	 ma�ych ksi�stw, zarówno polityczna, jak i ekonomiczna, by�a coraz bardziej 
widoczna na arenie wewn�trznej i zewn�trznej, dlatego te� wiele �wiat�ych umys�ów, na czele        
z arcybiskupem gnie�nie�skim, wysuwa�o postulaty zjednoczeniowe. Pierwszym, który 
próbowa� je zrealizowa	, by� Przemys�aw II176, któremu uda�o si� koronowa	177, ale idea ta 

166 Upadek grodu nast
pi� na skutek zniszczenia przez Krzy�aków w 1331. Zob. Dzieje Turku, s. 21. 
167 Tam�e. 
168 Tam�e, s. 22. 
169 Boles�aw Krzywousty – urodzony 1086, zmar� 1138, w�adz� obj
� w roku 1102, syn W�adys�awa Hermana. 
Na mocy jego testamentu w którym pa�stwo podzieli� mi�dzy �on� Salome� i synów, zosta�o dokonane rozbicie 
dzielnicowe Ksi�stwa Polskiego. Zob. M. T y m o w s k i, Boles�aw III Krzywousty,[w:] Ksi�ga królów i ksi���t
polskich, praca zbiorowa pod redakcj
 S. K. K u c z y � s k i e g o, Warszawa 1999, s. 32 - 35.  
170 W sk�ad dzielnicy senioralnej wchodzi�y: ziemia krakowska, ziemia ��czycko-sieradzka, cz��	 Kujaw i cz��	
wschodnia Wielkopolski z Kaliszem i Gnieznem oraz zwierzchnictwo nad Pomorzem. Zob. M. S c z a n i e c k i, 
Monarchia wczesnofeudalna w XI w. i do polowy 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. 229. 
171 Kazimierz Kondratowicz – urodzony oko�o 1211, zmar� 1267, syn Konrada I Mazowieckiego. Ksi
��
kujawski w latach 1247-1267 prowadzi� wojn� z ksi
��tami wielkopolskim o L
d. By� ojcem W�adys�awa
okietka. Zob. Kazimierz Kondratowicz, [w:] S�ownik biograficzny, praca zbiorowa pod redakcj
 K. L e p s z y, 
S. A r n o l d, Warszawa 1968, s.243n. 
172 S. S z c z u r, Historia…, s. 312.  
173 Leszek Czarny – urodzony mi�dzy 1240, a 1242. W�adz� sprawowa�: od 1260 jako ksi
�� ��czycki, od 1263 
jako pan sieradzki, od 1279 jako w�adca krakowski. Zob. R. K a r p i � s k i, Leszek Czarny, [w:] Ksi�ga królów 
i ksi���t…., s. 52 - 52. 
174 Do niego nale�a�a kasztelania spycimierska. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 13. 
175 S. S z c z u r, Historia…, mapa na s.315. 
176 Przemys�aw II – urodzi� si� 1257. Sprawowa� rz
dy jako w�adca pozna�ski przed 1277, wielkopolski od 
1279, krakowski 1290-1291, gda�ski od pocz
tku 1295, wreszcie król Polski. Zamordowany 8 .02.1296  
w Rogo�nie. Zob. R. K a r p i � s k i, Przemys�aw II, [w:] Ksi�ga królów i ksi���t…, s. 76 - 77. 
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jeszcze nie dojrza�a i dlatego te� wkrótce zosta� zamordowany. Po�rednio do zjednoczenia 
przyczyni� si� te� w�adca - Wac�aw II178, ale i on nie urzeczywistni� tych pragnie�. Rola ta 
przypad�a niezmordowanemu ksi�ciu kujawskiemu, W�adys�awowi, zwanemu okietkiem179.
On sam, a po nim jego syn Kazimierz, zwany Wielkim180 na�o�yli na swe g�owy koron� króla 
Polski.

Program zjednoczeniowy formu�owa� zasad� zwierzchnictwa królewskiego nad 
wszystkimi ziemiami etnicznie polskimi, niezale�nie od tego, czy znajdowa�y si� one pod 
bezpo�redni
 w�adz
 króla, czy te� pozostawa�y jeszcze w r�ku ksi
�
t dzielnicowych. 
Program ten w roku 1339 wyrazi� arcybiskup gnie�nie�ski, Janis�aw181, w s�owach: „Król 
Polski jest panem wszystkich ziem sk�adaj
cych si� na Królestwo Polskie i komu chce je 
nadaje i komu chce odbiera”. Po zjednoczeniu dawne ksi�stwa zosta�y zamieniono na okr�gi
terytorialne zwane ziemiami182. A te, w których utrzyma� si� urz
d wojewody, zacz�to 
nazywa	 województwami. Powsta�y wtedy województwa: krakowskie, sandomierskie, 
pó�niej powsta�o lubelskie, pozna�skie, kaliskie, ��czyckie i sieradzkie, brzeskie  
i inowroc�awskie, przej�ciowo istnia�o te� gniewkowskie. Na ka�de województwo przypada�o
po kilka lub kilkana�cie kasztelanii183. Opisywany teren nale�a� do województwa 
sieradzkiego.  

Tendencje zjednoczeniowe wymaga�y aparatu administracyjnego nowego typu, 
niezale�nego od lokalnych interesów mo�now�adców, zdolnego do skutecznej walki  
z anarchi
, a zw�aszcza mog
cego zapewni	 sprawne dzia�anie s
downictwa i organizacj�
obrony kraju przed wrogami zewn�trznymi. Pierwszymi urz�dnikami tego typu byli 
starostowie jako namiestnicy królewscy. Starosta by� powo�ywany i odwo�ywany przez króla 
i nie musia� pochodzi	 spo�ród szlachty danej ziemi184. Starostowie stali na czele 
powiatów185.

177 Koronacja nast
pi�a 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 
historyczne, Wroc�aw 2003, s. 72.  
178 Urodzi� si� 17.09.1271, król Czech od 1278, ksi
�� krakowski od 1291, król Polski od 1300. Zmar�
21.06.1305. Zob. R. K a r p i � s k i, Wac�aw II Czeski, [w:] Ksi�ga królów i ksi���t…, s. 78 - 79. 
179 Urodzony w 1260 lub 1261. By� ksi�ciem ��czyckim i kujawskim od 1267, sieradzkim od 1288, 
sandomierskim 1288-1292, wielkopolsko-pomorskim 1296-1300, krakowskim, pomorskim i kujawskim od 
1305, wielkopolskim od 1314, koronowany na króla Polski w dniu 20.01. 1320. Zob. R. K a r p i � s k i, 
W�adys�aw �okietek, [w:] Ksi�ga królów i ksi���t…, s. 82 - 85 
180 Urodzony 30.04.1310, koronowany na króla Polski 25.04.1370 w Krakowie, zmar� 5.11.1370 w Krakowie. 
Zob. R. K a r p i � s k i, Kazimierz III Wielki, [w:] Ksi�ga królów i ksi���t…, s. 86 – 89. 
181 Papie� Jan XXII prekonizowa� go 7. 11. 1317 na arcybiskupa gnie�nie�skiego, który sakr� biskupi
 przyj
�
15.12.1317 w Awinionie. Zmar� 4.12.1341 w �czycy. Zob. K. � m i g i e l, S�ownik biograficzny arcybiskupów 
gnie�nie�skich i prymasów Polski, Pozna� 2002, s. 51 - 54. 
182 H. I z d e b s k i, Historia administracji , Warszawa 1997, s. 48. 
183 J. B a r d a c h, G. L a b u d a, Rozwój gospodarki towarowej. Narastanie tendencji zjednoczeniowych 
 i utworzenie pa�stwa polskiego, [w:] Historia Polski, praca zbiorowa pod redakcj
 H.  o w m i a � s k i e g o,   
t. 1, Warszawa 1958, s. 459. 
184 Tam�e, s. 460. 
185 Powstawanie powiatów si�ga 2 po�owy XIV wieku. Ukszta�towanie si� jednak jego jako jednostki 
terytorialnej i urz�du ziemskiego nie by�o wynikiem jednorazowego aktu prawnego, ale podporz
dkowane 
zosta�o d�ugotrwa�emu procesowi dziejowemu. Pierwotnie powo�ywano je w czasie kszta�towania si� monarchii 
stanowej Kazimierza Wielkiego, wzorem ówczesnej praktyki - powiat s
dowy z siedzib
 starosty. W tym te�
czasie pojawiaj
 si� wzmianki o okr�gach administracyjnych zwanych „dystryktem” w po�
czeniu z nazw

miasta. Etymologiczne znaczenia s�owa „powiat” pochodzi od s�owa „wiec”(wieta	, czyli radzi	), którymi  
w XIV w. okre�lano m.in. tzw. „roki s
dowe”, czyli terminy, w jakich spotykano si� na zjazdach, celem 
ró�norodnych regulacji s
dowych. Z czasem powiaty zacz��y poszerza	 swe kompetencje, nie ogranicza�y si�
one ju� bynajmniej tylko do  w�adzy s
downiczej, stawa�y si� podstawowymi jednostkami terytorialnymi  
i urz�dami ziemskimi wchodz
cymi administracyjnie w sk�ad województw. Zob. J. G u l c z y � s k i, Powiat
koni�ski – rys historyczny, [w:] „Koni�skie Zeszyty Muzealne”, t. 3, Konin 2006, s. 115. 
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Interesuj
cy nas teren nale�a� do powiatu sieradzkiego. Wyj
tek stanowi
 dwie wsie 
B�dziechów i Marcjanów, które znajdowa�y si� na obszarze powiatu kaliskiego186. Taka te�
przynale�no�	 administracyjna utrzyma�a si� do upadku Rzeczypospolitej187.

Wobec ró�nych problemów n�kaj
cych Rzeczpospolit
 w 2. po�owie XVII i pocz. 
XVIII w. wiele spraw administracji pa�stwowej za�atwiano w czasie obrad sejmików, st
d
czasy te nazywano rz
dami sejmikowymi. Charakteryzowa�y si� one nieograniczonym 
zakresem dzia�ania organów samorz
du szlacheckiego188.

Warto zaznaczy	, �e przez wieki powiat by� najmniejsz
 jednostk
 administracyjn

pa�stwa, cho	 dla jeszcze bli�szego oznaczenia danego miejsca, wykorzystywano podzia�
administracji ko�cielnej na parafie189.

Dla terenów omawianych w pracy upadek pa�stwa mia� miejsce wraz z drugim 
rozbiorem Polski. Nast
pi�o to na mocy porozumie� mi�dzy rz
dami Rosji i Prus i zosta�o
zrealizowane w roku 1793190. Obszar ten w�
czono do nowo powsta�ej prowincji, tzw. Prus 
Po�udniowych, w której znalaz�y si� ziemie zabrane w czasie rozbioru. Podzielono je na dwa 
departamenty191, które swoje siedziby mia�y w Poznaniu i Piotrkowie192. Wkrótce jednak, bo 
ju� po III rozbiorze, w�adze prowincji przeniesiono z Poznania do Warszawy, a Prusy 
Po�udniowe podzielono na trzy departamenty: pozna�ski, nas interesuj
cy - kaliski  
i warszawski193. Departamenty dzieli�y si� na powiaty, na czele z landratami194.

W tym miejscu nale�y tak�e wspomnie	, �e zmiany zacz��y si� pojawia	 te� na 
najni�szym etapie, czyli na poziomie dzisiaj okre�lanym jako gmina. W�adze pa�stwa
pruskiego, które wch�on��y w czasie II rozbioru195 tereny Rzeczypospolitej, które opisywane 
s
 w pracy, wprowadzi�y 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 dzia�a� by�y op�akane dla Rzeczypospolitej. Najpierw 
jednak nadziej� wzbudzi� pokój w Tyl�y197 podpisany w dniu 7.07.1807 mi�dzy Francj

i Rosj
. Na mocy jego postanowie� z ziem zabranych przez Prusy w II i III rozbiorze 
powsta�a namiastka polskiego pa�stwa - Ksi�stwo Warszawskie. Wzorem francuskim 
Ksi�stwo 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 nale�a� do departamentu w Kaliszu i powiatu 
wartskiego198.

186 Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, wyda� W. R u s i � s k i, t. 1, Wroc�aw 1955, mapa dodatek 
do pracy. 
187 A. P i a s e c k i, Powiat …, s. 13. 
188 Zarz
d terytorialny spoczywa� wi�c w r�ku sejmików szlacheckich i do�ywotnich urz�dników ziemskich, 
takich jak: wojewodów, kasztelanów, a przede wszystkim starostów. Zob. H. I z d e b s k i, Historia 
administracji, s. 50. 
189 Czyli miejscowo�	 Kaw�czyn le�a�a w województwie sieradzkim, powiecie sieradzkim, parafii Tokary. 
190 Uk�ad mi�dzy Rosj
 i Prusami zawarto w Petersburgu 23.01.1793. W kwietniu tego� roku utworzono 
prowincj� Prusy Po�udniowe. Zob. Dzieje Turku, s. 77. 
191 Zajmowa�y si� sprawami wojenno-ekonomicznymi. 
192 Tam�e. 
193 J. G u l c z y � s k i, Powiat…, s. 116. 
194 Dzieje Turku, s.77. 
195 Drugi rozbiór Polski mia� miejsce w roku 1793.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, Wroc�aw 2003, s. 152. 
196 W�adz� administracyjn
 i policyjn
 na wsi pozostawiono w r�kach w�a�ciciela, którego jednak poddano 
nadzorowi landrata. W roku 1794 ujednolicono ustrój wsi, ka�da wie� tworzy�a gromad�, która by�a
jednocze�nie jednostka samorz
dow
. Na jej czele sta� so�tys oraz �awnicy, pe�ni
cy funkcj� administracyjno-
skarbow
, nominowani byli do tych funkcji przez pana, a zatwierdzani przez landrata. Zob. M. K r a j e w s k i, 
Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, W�oc�awek 2000, s. 152. 
197 J. C z y � e w s k i, Obszar gminy Kaw�czyn…, s. 9. 
198 Dzieje Turku, s. 80. 
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W�adze Ksi�stwa Warszawskiego199, dzia�aj
ce pod wp�ywem w�adz francuskich, 
wprowadzaj
 równie� i pierwsze, wyodr�bnione gminy200, które nie pokrywa�y si�                    
z dotychczasowym rozumieniem tego s�owa.

3. Mapa z roku 1839 

Kolejne kampanie podejmowane przez Napoleona, który za wszelk
 cen� chcia�
podporz
dkowa	 sobie jak najwi�ksze terytoria, doprowadzi�y go do upadku. Wydarzeniem, 
które mia�o zamkn
	 etap napoleo�ski w dziejach �wiata, by� Kongres Wiede�ski w roku 
1815. Na mocy jego postanowie� na ziemiach polskich powsta�o pa�stwo zwane Królestwem 
Polskim201. Mimo i� by�o teoretycznie niezale�ne, to faktycznie stanowi�o cz��	 Imperium 
Rosyjskiego, ze swobodami tylko i wy�
cznie takimi, na jakie car wyrazi� zgod�. Opisywany 
teren w Królestwie Polskim nale�a� do województwa kaliskiego202.

Województwa podzielono na obwody, a te z kolei na powiaty, które by�y jednocze�nie
okr�gami wyborczymi pos�ów 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 wi�c
za�atwiano wszelkie sprawy administracyjne, s
dowe, a nad bezpiecze�stwem czuwa�a

199 Powsta�o w lipcu 1807, a zosta�o zlikwidowane na mocy decyzji Kongresu Wiede�skiego 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, Wroc�aw 2003, s. 162. 
200 Konstytucja Ksi�stwa Warszawskiego z 1807 wprowadza�a gminy wiejskie, na czele których sta� wójt 
powo�ywany przez prefekta spo�ród dziedziców. Zob.  M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989 
roku, W�oc�awek 2000, s. 159n. 
201 A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 15. 
202 W. G o e b e l, Z turem…, s. 11. 
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kaliska �andarmeria. Pracami obwodu kierowali komisarze podlegli komisji wojewódzkiej,  
a powiatami – naczelnicy powiatów203.

Po nieudanym powstaniu listopadowym w�adze carskie rozpocz��y represje. 
Namiestnikiem carskim zosta� feldmarsza�ek Iwan Paskiewicz, wróg swobód narodowych  
i bezwzgl�dny rusyfikator. Wprowadzi� on na ziemiach polskich terror i ucisk narodowy, 
dostosowa� te� administracj� do administracji dzia�aj
cej na terenie Rosji204.

W dniu 7.03.1837 roku zlikwidowano dotychczasowe województwa i wprowadzono           
8 guberni205. Natomiast 11.10.1842 roku obwody zosta�y przekszta�cone na powiaty, a te na 
okr�gi. 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 mi�dzy
innymi guberni� kalisk
, a jej teren w�
czono do warszawskiej208.

Wybuch powstania styczniowego w roku 1863 spowodowa�, �e powsta�czy Rz
d
Narodowy powróci� do polskiej administracji i utworzy� województwo kaliskie209.

Upadek powstania spowodowa� kolejne represje ze strony w�adz Imperium 
Rosyjskiego, a jednocze�nie podj�to kroki dla pe�nego ujednolicenia z Rosj
. Wprowadzono 
wi�c instytucje z terenu cesarstwa, rosyjski j�zyk urz�dowy, a Polacy mogli sprawowa	 tylko 
ni�sze funkcje administracyjne. W ramach zmian administracyjnych ukaz z 31.12.1866 roku, 
przywróci� guberni� w Kaliszu, zmniejszy� obszar guberni zwi�kszaj
c ich ilo�	210. Te 
dzieli�y si� na powiaty, a one na gminy211, które nie pokrywa�y si� z wcze�niejszym 
podzia�em na parafie212. Najni�szym ogniwem administracji pa�stwowej by�a wi�c gmina 
wiejska, licz
ca co najmniej 10 dymów213.

W roku 1867 zwi�kszono równie� ilo�	 powiatów tworz
c m.in. powiat w Turku.  
W sk�ad wesz�y miasta: Turek, Dobra, Uniejów Warta i gminy: Biernacice, Goszczanów, 
Grzybki, Ko�cienica, Kowale Pa�skie, Lubola, Malanów, Niemys�ów, Niewiesz, Ostrów 
Warcki, Piekary, P�cherzew, Pi�tno, Skar�yn, Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola �winecka, 
Zelgoszcz214. Na czele w�adz powiatu sta� naczelnik, który posiada� do pomocy kilku 
urz�dników215. W roku 1870 zabrano niektórym miastom prawa miejskie, czyni
c z nich 
osady, które wchodzi�y w sk�ad gmin wiejskich, obok wsi, kolonii i folwarków216. Taki 
podzia� administracyjny przetrwa� do wybuchu I wojny �wiatowej w roku 1914. 

203 Dzieje Turku , s.81n. 
204 Tam�e, s. 82. 
205 J. G u l c z y � s k i, Powiat…, s. 116. 
206 Tam�e..
207 Dzieje Turku, s. 83. 
208 J. G u l c z y � s k i, Powiat…, s. 116. 
209 Tam�e. 
210 J. C z y � e w s k i, Obszar gminy Kaw�czyn…, s. 9. 
211 Gmina ( z niem. Gemeinde) – jednostka samorz
du lub administracyjnego podzia�u terytorialnego.  Zob.  
Z.  S u � o w s k i, Gmina,[w:] Encyklopedia katolicka, t.5, Lublin 1989, szp. 1156. 
212 Do tego roku na ziemiach polskich wszelkie lokalizacje okre�lano na zasadzie: województwo …, powiat…., 
parafia … . Zob. Z. S u � o w s k i, Gmina, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, szp. 1156 - 7. 
213 J. G u l c z y � s k i, Powiat…, s. 116. 
214 Granice powiatu zmniejszy�y si� bowiem w 1886 roku, Wart� i wie� Bartochów w�
czono do powiatu 
sieradzkiego. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 17.  
215 Nale�eli do nich: pomocnik naczelnika ds. policyjnych, pe�ni
cy te� funkcje naczelnika tzw. stra�y
ziemia�skiej, drugi pomocnik ds. administracyjnych, czterech urz�dników prowadz
cych sprawy 
administracyjne, tyle� samo urz�dników ds. wojenno-policyjnych, prawnych i skarbowych, a tak�e sekretarz 
powiatowy, sekwestrator, architekt, lekarz, pó�niej te� weterynarz. Istnia�y te� instytucje: kancelaria komisarza 
w�o�cia�skiego, powiatowa rada dobroczynna i kasa powiatowa. Zob. Dzieje Turku, s. 85. 
216 J. G u l c z y � s k i, Powiat…, s. 116. 
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Jesieni
 1914 roku, wycofa�y 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
pi�a wtedy rekwizycja i rabunek218. Zaj�te przez 
Niemców tereny podzielono na obwody (Kreise), które z regu�y obejmowa�y terytorium 
jednego lub dwu powiatów. Dawnych granic powiatu nie zmieniano219. W jeden obwód 
po�
czono powiaty kaliski i turecki, a siedzib
 jego w�adz by� oczywi�cie Kalisz220.

Wydarzenia zwi
zane z dniem 11.11.1918 roku doprowadzi�y do powrotu 
niemieckiego okupanta na teren Niemiec, ostatecznie wi�c na map� Europy powróci�a Polska. 
W�adze pa�stwowe podj��y si� zadania scalenia trzech cz��ci dawnego pa�stwa w jeden 
organizm spo�eczno-administracyjny.  

Konstytucja z 17.03.1921 roku ustali�a trójszczeblowy podzia� terytorialny kraju na 
województwa, powiaty i gminy221. W ramach organizacji administracji pa�stwowej
interesuj
cy nas teren znalaz� si� w województwie �ódzkim i by� w nim do roku 1938222,
przynale�a� za� nadal do powiatu tureckiego223.

Gmina stanowi�a najni�sz
 jednostk� administracji terytorialnej, na terenie której 
w�adz� sprawowa� samorz
d gminny. Gmin
 wiejsk
 kierowa� wójt pochodz
cy z wyboru. 
Samorz
d nadzorowany by� przez wydzia�y powiatowe, które by�y organami starostwa.  
Z wyboru pochodzi�y rady gmin. Oprócz funkcji samorz
dowych gminy wype�nia�y tak�e
zlecone przez administracj� pa�stwow
 zadania podatkowe, sanitarne, policyjno 
administracyjne i inne224.

Sytuacja administracyjna zmieni�a si�, gdy z dniem 1.04.1938 roku, tereny wschodniej 
Wielkopolski zosta�y w�
czone do województwa pozna�skiego225.

Warto zauwa�y	, �e w gminie Kowale Pa�skie w roku 1937 mieszka�o 10,987 osób,  
a jej powierzchnia wynosi�a 13,452ha i by�a w 97% zamieszkiwana przez Polaków. 
Natomiast s
siednia gmina w Goszczanowie, w tym samym roku mia�a 8,416 mieszka�ców,
obszar wynosi� 11,211 ha, ludno�	 w 99% by�a polskiego pochodzenia226.

Niestety, jak wiemy, pokój po odzyskaniu niepodleg�o�ci w naszej Ojczy�nie nie mia�
trwa	 d�ugo i ju� 1.09.1939 roku wybuch�a II wojna �wiatowa. Turek i okolice zosta�y zaj�te
przez okupanta ju� 5.09.1939 roku. Rozpocz��y si� planowe prze�ladowania, mi�dzy innymi 
w dniu 17 wrze�nia rozstrzelano grup� 300 osób na placu targowym w Turku227. Teren ten 
wszed� w sk�ad ziem w�
czonych do Rzeszy, pocz
tkowo w ramach Reichsgau Posen,  
a nast�pnie Reischsgau Wartheland (Kraj Warty). Od dnia 26.10.1939 roku zniesiono 
tymczasowy zarz
d wojskowy, hitlerowcy wprowadzili podzia� terenu okupowanego na trzy 
rejencje: pozna�sk
, inowroc�awsk
 i �ódzk
. Ni�szymi jednostkami administracyjnymi by�y
powiaty, których by�o 36 wiejskich i 6 miejskich. Granice wi�kszo�ci powiatów (Kreis) 
pozostawiono bez zmian, cho	 niewielkie nast
pi�y w powiecie tureckim. W powiecie w�adz�
sprawowa� landrat. Powiaty wiejskie dzieli�y si� na mniejsze jednostki terytorialno-
administracyjne - obwody miejskie i wiejskie (Bezik) siedzibami w miasteczkach i wioskach. 
Jednostki te w pewnym uproszczeniu mo�na uzna	 za odpowiednik gmin228.

217 Tam�e, s. 117. 
218 A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 20. 
219 J. G u l c z y � s k i, Powiat…, s.  117. 
220 A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 20. 
221 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, s. 299 
222 A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 22.  
223 J. C z y � e w s k i, Obszar gminy Kaw�czyn…, s. 9. 
224 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, s. 299 . 
225 J. C z y � e w s k i, Obszar gminy Kaw�czyn…, s. 9. 
226 A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 25. 
227 A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 27. 
228 J. G u l c z y � s k i, Powiat…, s. 118.  
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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 miejscowo�ci, w których 
znajdowa�y si� siedziby gmin i tak Kowale Pa�skie nazwano Schulzendorf229.

4. Gminy nale�
ce do powiatu tureckiego 
�ród�o: Dane Urz�du Gminy w Kaw�czynie 

Pocz
tek roku 1945 zapowiada� koniec wojny, front przesun
� si� przez ziemie polskie 
i ju� w styczniu teren ten zosta� oczyszczony z hitlerowców i przej�ty przez wojska rosyjskie. 
Po zako�czeniu okupacji podzia� administracyjny wróci� do uk�adu sprzed wojny, czyli 
województwo pozna�skie, powiat turecki, gmina Kowale Pa�skie. Pierwszym wójtem  
w Kowalach zosta� Paruszewski230.

Organizacj� administracji samorz
dowej okre�la�a ustawa z 11.09.1944 roku  
o organizacji    i zakresie dzia�ania rad narodowych oraz dekret z 23.11.1944 roku o zakresie 
dzia�ania samorz
du terytorialnego. Na podstawie tych aktów w latach 1944 - 50 
funkcjonowa�y organy samorz
du terytorialnego mi�dzy innymi w gminach. Polska Partia 
Robotnicza (PPR) , pragn
c kontrolowa	 administracj� doprowadzi�a do powstania systemu 
rad narodowych wszystkich szczebli. Warto równie� zauwa�y	, �e rady te, pocz
tkowo nie 
pochodzi�y z wyboru, tylko z mianowania przez partie i stronnictwa polityczne. W roku 1950 

229 A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 27. 
230 Tam�e, s. 29. 
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przeprowadzono reform� terytorialnych organów w�adzy, wprowadzaj
c radziecki model. 
Skasowano wi�c stanowiska wojewodów, starostów i wójtów, a zast
piono je radami 
narodowymi na poszczególnych szczeblach, na czele z przewodnicz
cymi. Prezydia tych rad 
stanowi�y w�adz� wykonawcz
231. W istocie faktyczn
 w�adz� pe�ni�y komitety Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)232. Nad wszystkim za� mia�o czuwa	 Ministerstwo 
Bezpiecze�stwa Publicznego, które w atmosferze terroru233, zastraszania i przez wtr
canie do 
wi�zie�, czuwa�o nad prawomy�lno�ci
 obywateli234.

W dniu 22.07.1952 roku wprowadzono now
 Konstytucj�235, która g�osi�a, �e Polska 
Rzeczpospolita Ludowa ( PRL) jest pa�stwem opartym na dyktaturze proletariatu. Rezultatem 
nowej ustawy zasadniczej by�y te� zmiany w administracji. W roku 1954 gminy zast
piono
gromadami236, które funkcjonowa�y w Kaw�czynie, Kowalach Pa�skich, Skar�ynie
i Tokarach237. Istnia�y one do wprowadzenia w �ycie ustawy z roku 1972. W nast�pnym roku  
przywrócono gminy, na czele których stali naczelnicy238. Wtedy te� 01.01.1973r. utworzono 
Gmin� Kaw�czyn,   z siedzib
 w Kowalach Pa�skich239.

Reforma gminna by�a pierwsz
 z planowanych reform administracji, kolejna zosta�a
wprowadzona z dniem 1.06.1975 roku. Jej efektem by�a likwidacja powiatów i zwi�kszenie 
liczby województw z 17 do 49. Powsta�o wtedy województwo koni�skie, na terenie którego 
znalaz�a si� Gmina Kaw�czyn240. Ostatecznie, dopiero w roku 1976 siedziba gminy zosta�a
przeniesiona do Kaw�czyna. Podzielono j
 na 20 so�ectw, pó�niej ich liczb� podnosz
c do 23241.

Do roku 1990 gminie przewodniczy� naczelnik, a po wyborach samorz
dowych
(w tym roku) w�adz� przej
� wójt242. Przede wszystkim jednak ka�da gmina w ramach tej 
reformy uzyska�a du�
 samodzielno�	, co zaowocowa�o wi�ksz
 gospodarno�ci
 i lepszym 
wydawaniem pieni�dzy publicznych243.

Kolejna reforma administracji w Polsce spowodowa�a, �e z dniem 1.01.1999 roku 
zniesiono 49 dawnych województw, a na ich miejsce powo�ano 16 nowych województw – 
regionów. W�ród powsta�ych jest województwo wielkopolskie244. Województwa dziel
 si� na 
powiaty, w�ród których znajduje si� powiat turecki245. Jedn
 z 9 gmin w powiecie jest 
oczywi�cie Gmina  Kaw�czyn.

231 Obowi
zywa�a od 12.04.1950. Zob. Ustawa z dnia 20. 03.1950 roku o terenowych organach jednolitej w�adzy
pa�stwowej. Zob. Dz. U. z 1950, Nr 14, poz.130. 
232 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza, s. 418. 
233 W 1946 po przeprowadzeniu pokazowego procesu w lesie na Zdrojkach, rozstrzelano 6 �o�nierzy z oddzia�u
„Gro�nego”. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s.30. 
234 Nawet za tzw. propagand� szeptan
 mo�na by�o by	 skazanym na 10 lat wi�zienia. Zob. M. K r a j e w s k i, 
Historia gospodarcza, s. 419. 
235 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, Wroc�aw 2003, s. 278. 
236 Ustawa z dnia 25.09.1954 roku o reformie podzia�u administracyjnego wsi i powo�aniu gromadzkich rad 
narodowych. Zob. Dz. U. z 1954, Nr 43, poz. 191.  
237 Cho	 A. Piasecki uwa�a, �e gromady wprowadzono w roku 1948.  Zob. A. P i a s e c k i, Powiat turecki,
Turek 1999, s. 59. 
238 Ustawa z dnia 29.11.1972 o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Zob. Dz. U. z 1972, 
Nr49, poz.312. 
239 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 59. 
240 Powsta�o ono z wschodniej cz��ci województwa pozna�skiego oraz fragmentów bydgoskiego i �ódzkiego. 
Obejmowa�o obszar 5138, 9 km², a w po�owie lat 80-tych posiada�o 444,200 osób ludno�ci. Na jego terytorium 
wyodr�bniono 4 miasta: Konin, Ko�o, S�upca i Turek i 14 gmin miejsko-wiejskich oraz 19 o�rodków wiejskich. 
Zob. J. G u l c z y � s k i, Powiat…, s. 118n. 
241 J. C z y � e w s k i, Obszar gminy Kaw�czyn…, s. 9n. 
242 Tam�e, s. 10. 
243 A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 5. 
244 Województwo wielkopolskie - dzieli si� na 31 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu oraz 226 gmin. Zob. 
J. B o c h i � s k i, J. Z a w a d z k i, Nowy podzia� terytorialny, Warszawa 1999, s. 343. 
245 W sk�ad powiatu wchodz
 oprócz Turku jeszcze miasta: Dobra i Tuliszków i gminy wiejskie w Brudzewie, 
Kaw�czynie, Malanowie, Przykonie, Turku i W�adys�awowie. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat…, s. 9. 
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Rozdzia� II 
Teren gminy w dziejach 

1. Od powstania pa�stwa polskiego do utraty niepodleg�o�ci w roku 1793 

Od najdawniejszych czasów cz�owiek szuka� sposobów u�atwienia sobie �ycia,
a jednym z elementów by�a organizacja �ycia we wspólnocie. Pewne jej formy istnia�y
w czasach prehistorycznych.  

Synonimem wspó�czesnej, lokalnej organizacji �ycia ludzkiego sta�a si� gmina.         
W czasach historycznych, a wi�c po przyj�ciu chrztu przez Mieszka, na ziemiach polskich, 
oprócz tworzenia organizacji ogólnopa�stwowej, ukszta�towa�a si� te� organizacja lokalnych 
wspólnot. By�a ona zwi
zana przede wszystkim z typem osadnictwa w danym okresie 
historycznym. Przypomnimy je wi�c, aby u�wiadomi	 sobie, jakie by�y najmniejsze ogniwa 
wspólnotowe.

Wcze�niej ju� zauwa�ono, �e w momencie zaistnienia pa�stwa polskiego osadnictwo 
oparte by�o na systemie opolnym. W jego ramach powstawa�y niewielkie skupiska osiedli 
obejmuj
ce obszar o powierzchni od 20 do 300 km². Obszar taki od terenów s
siednich 
oddziela� teren niezamieszka�y pokryty przewa�nie puszcz
 lub bagnami. O�rodek, czyli 
czo�o stanowi� gród okre�lony jako opole246. Ta wi�c naturalna, rodowa wspólnota by�a
pierwotn
 najmniejsz
 jednostk
 terytorialn
.

Podstaw� produkcji wiejskiej stanowi�o do�	 wszechstronne gospodarstwo ch�opskie
prowadzone ju� wówczas przez jedn
 rodzin�, czasami tylko grup� wielorodzinn
. Ta 
wspólnota gospodarcza nazywa�a si� „niedzia�em”247. Nale�eli do niej ojciec, jego �onaci
synowie i �onaci bracia248. Ludno�	 �y�a w skupiskach wiejskich licz
cych po kilka, a rzadko 
powy�ej 20 gospodarstw249.

Wie� na ziemiach polskich w tym czasie mia�a najcz��ciej kszta�ty zwarte. Z ni

�
czy�y si� równie� lu�ne „dworzyszcza” i „ przysió�ki”, przybieraj
ce niekiedy odr�bne
nazwy. Osada dzieli�a si� na „dziedziny” lub „siedliska”. Dziedzina lub siedlisko sk�ada�o si�
zwykle z domostwa, zabudowa� gospodarskich otoczonych p�otem i z kilku pól rozrzuconych 
cz�sto w ró�nych stronach okolicy. Tak
 dziedzin� nazywano zazwyczaj „�reb” (�ac. sors)250.

246 A.W � d z k i, Dzieje Konina, Konin 2000, s. 26. 
247 Czasem nadzia�em. 
248 A. G i e y s z t o r, Ukszta�towanie si� pa�stwa polskiego od po�owy IX w. do ko�ca X w.,[w:] Historia 
Polski  praca zbiorowa pod redakcja H.  o w m i a � s k i e g o, Warszawa 1958, t. 1, cz. 1, s. 143. 
249 M. S c z a n i e c k i, Monarchia wczesnofeudalna w XI w. i do polowy 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. 176. 
250 Nazwa ta pochodzi zapewne st
d, �e pierwotnie podzia� spadku lub wspólnego maj
tku nast�powa� przez 
losowanie (sors), które odbywa�o si� za pomoc
 kawa�ka drzewa naznaczonego zerbem czyli naci�ciem. Zwykle 
jednak powierzchni� gospodarstwa mierzono ziemi� na p�ugi i rad�a. Rad�o obejmowa�o zwykle tyle ziemi, ile 
mo�na by�o zaora	 i obrobi	 przy pomocy jednej pary wo�ów (lub jednego konia) i wynosi�o �rednio 15-17 ha 
ziemi przy gospodarce trójpolowej (w trzech polach). P�ug jako miara ziemi by� dwukrotnie wi�kszy od rad�a.
By�y jednak tzw. p�ugi wielkie, trzykrotnie wi�ksze od rad�a i dochodz
ce do 50 ha ziemi. Ilo�	 ziemi 
u�ytkowanej przez gospodarstwa ch�opskie by�a ró�na, w zale�no�ci od liczby r
k roboczych, posiadanego 
sprz��aju i narz�dzi i wynosi�a od 1 rad�a do 1 wielkiego p�uga. Na gospodarstwo przypada�o od 1 pary do 6 
wo�ów (lub 2 wo�y i 2 konie). Oprócz koni, niezb�dnych do uprawy, hodowano krowy, �winie, owce lub kozy 
oraz drób, z którego równie� sk�adano daniny. Pola pierwotnej wsi by�y rozrzucone mi�dzy pastwiskami lub 
�
kami i zaro�lami, znajdowa�y si� te� niekiedy na le�nych polanach. Ju� we wsi na prawie polskim d
�ono do 
pewnej regulacji ustroju agrarnego i komasacji pól w ramach trójpolówki. Jednak dopiero w miar�
upowszechniania si� osadnictwa na prawie niemieckim, regulacj� t� prowadzono w ca�ej rozci
g�o�ci. Wszystkie 
grunty wsi dzielono na trzy pola, a ka�de pole miedzy poszczególne gospodarstwa, co dawa�o w rezultacie 
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Ci
gle jednak ma�a liczba mieszka�ców i nierównomierne osadnictwo wymusza�o na 
w�adcach dzia�ania w kierunku zasiedlania dalszych terenów. Pojawi�y si� wi�c dwie kolejne 
fale osadnictwa. Pierwsza z nich oparta by�a na tzw. prawie polskim i druga- nazywana 
osadnictwem na prawie niemieckim. 

Mniej wi�cej od XI wieku pojawi�o si� osadnictwo oparte na prawie polskim251, które 
zak�ada�o ju� systematyzowanie osadnictwa i pobieranie regularnych podatków - zwanych 
rent
 feudaln
252 - opartych jednak w wi�kszo�ci na daninie w naturze. Wa�nym elementem 

regularn
 szachownic� gruntów. Na jednym z nich zasiewano ozimin� (�yto i pszenic�), na drugim zbo�e jare 
(owies, j�czmie�, proso, �yto i pszenic� jar
, tak�e rzep�, groch, len, konopie itp.), podczas gdy trzecie pole 
ugorowa�o s�u�
c za pastwisko. Co roku zmienia�a si� na polach kolejno�	 zasiewów. Prócz pól po�o�onych w 
niwach przy ka�dej zagrodzie istnia�y jeszcze ma�e dzia�ki ogrodowe, w których wysiewano warzywa i sadzono 
drzewa owocowe, najcz��ciej �liwy, grusze i jab�onie oraz wi�nie. Obok uprawy roli, jako zaj�cia g�ównego, 
ch�opi trudnili si� wypasem byd�a, owiec i �wi� na wspólnych pastwiskach, rybo�ówstwem, bartnictwem, 
my�listwem, a w pewnym zakresie i przemys�em 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. 
251 Dawniejsza rodzima nazwa ogó�u ludno�ci wiejskiej to – smardowie (smardones) wyst�puj
ca jeszcze cho	
rzadko w omawianym okresie. Ch�opów zale�nych od zarz
du ksi
��cego okre�lano jako rustici ducis. Do tej 
grupy, przechodzili wolni ch�opi – dziedzice (heredes) wsi
kaj
cy w XII – XIII w. w mas� feudalnie zale�nego 
ch�opstwa. Prawo w�asno�ci gruntu tych�e dziedziców w procesie ich uzale�niania zmieni�o si� w prawo 
w�asno�ci podleg�ej albo u�ytkowej (dominium utile), podporz
dkowane w�asno�ci zwierzchniej pana 
feudalnego (dominium directum). W�asno�	 podleg�a ogranicza�a ze swej strony pana feudalnego, który w razie 
usuni�cia ch�opa z jego nadzia�u winien mu by� da	 w zamian inn
 ziemi� lub wynagrodzi	 za ni
. W zale�no�ci 
od stopnia uzale�nienia odró�niamy kilka grup ludno�ci ch�opskiej. Podstawow
 grup� stanowili tzw. wolni
(liberi) – dawniejsi cz�onkowie wspólnot terytorialnych znajduj
cych si� u schy�ku XII w. na ro�nych stopniach 
zale�no�ci feudalnej. Zachowywali oni swobod� przenoszenia si� z miejsca na miejsce, ale osiadaj
c na ziemi 
feuda�ów popadali w zale�no�	 od nich. Ich swoboda ruchów ulega�a ograniczeniu przez d�ugi pobyt w dobrach 
feuda�ów. Takich „wolnych” nazywano „miejscowymi”. Sytuacja ich zbli�a�a si� do tzw. przypisa�ców
(ascripticii), którzy wyst�powali przede wszystkim w dobrach ko�cielnych. W zwi
zku z ruchem 
kolonizacyjnym zwi�ksza�a si� liczba go�ci (hospites), którzy rekrutowali si� spo�ród wyzutych z w�asno�ci
dziedziców, zbieg�ych przypisa�ców i niewolnych, wreszcie spo�ród przyby�ych z obcych krajów. Cz��	 go�ci
zwana liberi hospites osiedla�a si� w dobrach feuda�ów na podstawie umowy czynszowej zobowi
zuj
cej ich do 
uiszczania panu sta�ej renty feudalnej w naturze i w pieni
dzu. Po uiszczeniu nale�nych �wiadcze� mia�a prawo 
wychodu. Go�cie wypierali dawniejszych czynszowników, jakimi byli tzw. narocznicy. W przeciwie�stwie do 
posiadaj
cych mo�no�	 przenoszenia si� z miejsca na miejsce liberi, wszystkie kategorie ludno�ci zale�nej
pozbawione swobody ruchu okre�lano jako podleg�ych (obnoxii). Spo�ród licznych grup ludno�ci zale�nej 
nale�y jeszcze wymieni	 zakupów (empticii), grup� ludzi, których zale�no�	 powsta�a w rezultacie zad�u�enia. 
Nieco lepsze od nich by�o po�o�enie ratajów(aratores), otrzymuj
cych od pana feudalnego inwentarz i zbo�e na 
zasiew i w zamian zobowi
zanych do �wiadcze� w roboci�nie. Osobn
 grup� osobi�cie wolnej ludno�ci
stanowili �azugowie (lazanki), którzy wypalali i karczowali puszcz�. Eksploatowali oni przez czas jaki�
uzyskan
 rol�, po czym ust�powali j
 w�a�cicielowi, który organizowa� na niej sta�
 osad�, a sami przenosili si�
w inne miejsce. W XIII w. utrzymuj
 si� jeszcze niewolni (servi, ancillae), jednak liczba ich stale ulega�a
zmniejszeniu. Osadzani cz�sto na ziemi asymilowali si� pod wzgl�dem swego po�o�enia spo�ecznego z lud�mi 
feudalnie zale�nymi, których te� czasem okre�lano mianem niewolnych (servi). Osobno nale�y wymieni	
czelad
 (familia), która w wi�kszo�ci przypadków sk�ada�a si� z ludno�ci niewolnej. W sk�ad czeladzi 
wchodzi�y równie� jednostki osobi�cie wolne, s�absze ekonomicznie, które w s�u�bie wielkiej w�asno�ci 
znajdowa�y dla siebie utrzymanie. Dokumenty trzebnickie, z pocz
tków XIII w., wspominaj
 jeszcze  
o murarzach, szewcach, garncarzach, bartnikach, ko�odziejach, tokarzach, piekarzach, rybakach, �owcach
i my�liwych, o s�u�kach 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 op�acie dzier�awnej, dokonywanej w naturaliach, wykonywanej pracy w ziemi pana lub pieni��nej. 
Nazywano ten czynsz rent
. Renata – niem. Rente, ze starofrancuskiego rente. Znaczenie: 1)okresowe 
�wiadczenia z tytu�u ubezpiecze� spo�ecznych, zapewniaj
ce osobie uprawnionej �rodki utrzymania  
w okre�lonych sytuacjach �yciowych, np. w przypadku inwalidztwa (r. inwalidzka), wobec przekroczenia wieku 
po wymaganym okresie pracy (r. starcza), na skutek nieszcz��liwego wypadku losowego (r. wypadkowa),  
z powodu �mierci pracownika utrzymuj
cego rodzin� (r. wdowia); 2) regularnie otrzymywany dochód z 
kapita�u, maj
tku (papierów warto�ciowych, wydzier�awianej ziemi), nie wymagaj
cy wk�adu pracy, a)dochód 
otrzymywany z gospodarowania ziemi
, wynikaj
cy z ró�nic w urodzajno�ci gleby, w oddaleniu jej od rynków 
zbytu oraz z intensyfikacji produkcji rolnej, (r. ró�niczkowa); b) dochód otrzymywany z gospodarowania ziemi
,
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tego osadnictwa by�y targi253 i prawo targowe254. W ramach tego� prawa istnia� tzw. mir 
targowy zapewniaj
cy bezpiecze�stwo i równo�	 wszystkim handluj
cym. Cz�sto te 
miejscowo�ci, w których istnia� targ, pó�niej zreorganizowa�y si� we wspólnoty miejskie. To 
one stawa�y si� wtedy swoistymi centrami lokalnymi, które nadzorowa� urz�dnik ksi
��cy255.

Od XIII wieku pojawia si� kolejna fala osadnictwa, która oparta by�a 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 zak�ada�o tworzenie samodzielnych wspólnot, tak miejskich, jak     
i wiejskich, z w�asnym samorz
dem. Na czele wspólnoty wiejskiej sta� so�tys258, który by�
przedstawicielem wsi259 wobec pana ziemi i kierowa� samorz
dem wiejskim260. Podstaw


istniej
cy dzi�ki prywatnej w�asno�ci tej ziemi, b�d
cy cz��ci
 warto�ci wytwarzanej w rolnictwie,  
(r. absolutna); r. feudalna – dochód stanowi
cy produkt dodatkowy w feudalnych stosunkach produkcji, 
wytwarzany przez poddanych ch�opów, a przyw�aszczany przez ich panów feudalnych (r. odrobkowa, czyli 
pa�szczyzna), r. naturalna – produkty w naturze i r. pieni��na (czyli czynsz). Zob. S�ownik 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� o�rodków rynku lokalnego pocz
tkowo spe�nia�y przede wszystkim osady targowe, pó�niej miasto. 
Rozwój rynku lokalnego by� wynikiem rosn
cych mo�liwo�ci produkcyjnych rolnictwa oraz zjawisk 
kolonizacyjnych w XII i XIII wieku. Rynek lokalny charakteryzowa� si� niewielkim zasi�giem terytorialnym, 
zazwyczaj w promieniu 10-30 km od o�rodka miejskiego, który stanowi� jego centrum. Zob. M. K r a j e w s k i, 
Historia gospodarcza..., s. 38. 
254 Jego podstaw
 by�a swoboda dokonywania na targu transakcji handlowych przez wszystkich obecnych, bez 
wzgl�du na ich stanowisko spo�eczne. Prawo targowe stwarza�o zacz
tki odr�bno�ci s
dowo-administracyjnej 
osad rzemie�lniczych i handlowych. Osady te mo�na okre�li	 jako miasta na prawie polskim. Rz
dzi�y si� one 
polskim prawem ziemskim i przetrwa�y w ro�nych 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 Tam�e, s. 292. 
256 Podstaw
 lokacji nowej wsi na prawie niemieckim lub przeniesienia ju� istniej
cej na prawo niemieckie by�o
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 r�ce zasad
cy, tj. organizatora wsi. Akt ten, cho	 mia� form� jednostronnego przywileju, 
faktycznie by� wynikiem umowy mi�dzy panem a zasad�c
. Akt lokacyjny zawiera� nadanie wsi prawa 
niemieckiego, uwalnia� ch�opów lokowanej wsi od s
downictwa i ci��arów polskiego prawa, wreszcie okre�la�
prawa i obowi
zki zasad�cy i ch�opów. Podobnie odbywa�a si� lokacja w dobrach ksi
��cych, tylko tam 
zbyteczne by�o zezwolenie lokacyjne. Zob. J. B a r d a c h, G. L a b u d a, Rozwój gospodarki towarowej. 
Narastaj�ce tendencje zjednoczeniowe i utworzenie pa�stwa polskiego…, s. 374n. 
257 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 20. 
258 So�tys od niem. Schultheis, �ac. �red. scultens. Zob. Tam�e, s. 18. 
259 Na czele wsi na prawie niemieckim sta� so�tys, którym zwykle zostawa� zasad�ca. So�ectwo by�o dziedziczne 
i mog�o by	 zbywane na warunkach okre�lonych w przywileju lokacyjnym. Uposa�enie so�tysa by�o stosunkowo 
du�e. Posiada� on zwykle pod upraw� kilka �anów wolnych od czynszu, na których zak�ada� swój folwark, 
przys�ugiwa�o mu prawo do 1/6 czynszu �ci
ganego na rzecz pana oraz � pieni��nych kar s
dowych, a nieraz 
tak�e prawo prowadzenia karczmy, jatek, czasem warsztatów rzemie�lniczych i m�yna. Zasadnicze obowi
zki 
so�tysa by�y nast�puj
ce: przewodniczenie wiejskiej �awie s
dowej, zbieranie czynszu dla pana, konna s�u�ba
wojskowa (je�eli taki zapis by� w lokacji).Obok najzamo�niejszych ch�opów so�tysami zostawali mieszczanie 
rozporz
dzaj
cych gotówk
, niezb�dn
 zw�aszcza, gdy chodzi�o o za�o�enie nowej wsi oraz rycerze s�u�ebni,
którym mo�now�adcy nadawali so�ectwa tytu�em uposa�enia. Stanowisko so�tysa wobec pana wsi by�o zbli�one 
do stanowiska lennika (feuda�a ni�szego stopnia). So�tys realizowa� bezpo�rednio eksploatacj� gospodarcz

ch�opów (pobór renty) i wykonywa� s
dy w imieniu pana, ale cz��ciowo i w�asnym, gdy� uczestniczy�
w korzy�ciach p�yn
cych z wydanych wyroków. Zob. J. B a r d a c h, G. L a b u d a, Rozwój gospodarki 
towarowej. Narastaj�ce tendencje zjednoczeniowe i utworzenie pa�stwa polskiego…, s. 375. 
260 Wie� na prawie niemieckim mia�a samorz�d, którego organem by�a �awa z�o�ona z kilku (2 do 7) cz�onków 
pod przewodnictwem so�tysa. awa by�a dla ch�opów s
dem pierwszej instancji. Rozprawy w oznaczonym 
terminie odbywa�y si� na tzw. rokach gajonych. Od wyroków �awy przys�ugiwa�o stronom prawo odwo�ania 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 so�tysa, zachowuj
c sobie zazwyczaj s
d w najci��szych i najbardziej 
skomplikowanych sprawach, odbywany na tzw. rokach wielkich gajonych. W przypadku sporu miedzy 
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uposa�enia ch�opa gospodarza, zwanego kmieciem, by� �an ziemi ornej261. Wie�
zamieszkiwali równie� zagrodnicy262 i wszelkiego rodzaju najemnicy, jak równie�
pos�uguj
cy w wi�kszych gospodarstwach263 parobcy i dziewki.

Podstawow
 warto�ci
 dla ch�opa osadzonego na prawie niemieckim by� fakt, �e nie 
by� on przywi
zany do ziemi. Móg� j
 opu�ci	, uczyniwszy zado�	 swoim zobowi
zaniom, 
jednak musia� zwykle da	 na swoje miejsce równie zasobnego w inwentarz zast�pc� lub 
op�aci	 czynsz za lata wolne, je�li opuszcza� ziemie przed up�ywem tylu lat, przez ile 
korzysta� z wolnizny264.

Warto wspomnie	, �e w XIII wieku, a konkretnie w roku 1215, obraduj
cy Sobór 
Latera�ski nakaza� tworzy	 gminy chrze�cija�skie265, zwane parafiami, które oparte by�y na 
podziale terytorialnym i one w�a�nie przez d�ugie wieki wykorzystywane by�y dla celów 
administracji pa�stwowej. Tak
 sytuacj� wykorzystywano jeszcze w wieku XIX266.

ch�opem a panem, ch�op móg� si� odwo�a	 do s
du pa�stwowego w�a�ciwego dla pana jako pozwanego. Zob. 
Tam�e, s. 375. 
261 Na ogó� mo�na odró�ni	 dwa rodzaje �anów: �an mniejszy, che�mi�ski wielko�ci 30 morgów (16,8 ha)  
i wi�kszy, franko�ski wielko�ci 43 morgów (24,2 ha). Nowi osadnicy korzystali ze zwolnienia od op�at
i czynszów przez pierwsze lata niezb�dne do zagospodarowania si�. By�y to tak zwane lata wolne, których ilo�	
zale�a�a od warunków, na jakich lokowano wie� (na terenach uprawnych, czy na „surowym korzeniu”) i mog�a
wynosi	 od 2 do 24 lat. Po ich up�ywie �wiadczenia ch�opa-gospodarza polega�y na op�acie czynszu  
w pieni
dzach i w naturze. Czynsz pieni��ny p�acono rocznie najcz��ciej w wysoko�ci 1-1¼ wiardunku, zale�nie 
od wielko�ci �anu. Wiardunek za� stanowi� ¼ grzywny, która wa�y�a 182,5g (w XIV w. ok.198) srebra,  
a w systemie groszowym wynosi�a 48 groszy. Czynsz w naturze wynosi� najcz��ciej 6 miar, czyli 3 korczyki 
zbo�a, na które sk�ada�y si� po 2 miary pszenicy, �yta i owsa. W XIII w., a nieraz i pó�niej, czynsz pieni��ny 
bywa� ni�szy, wówczas jednak sk�adana w naturze renta wynosi�a 12 miar zbo�a. W wieku XIV stosunek cz��ci
pieni��nej do naturalnej w rencie wykazywa� tendencje wzrostu, co dowodzi dalszego rozwoju gospodarki 
towarowej. Oprócz czynszu istnia�y jeszcze inne, drobniejsze �wiadczenia w naturze, które wywodzi�y si�
genetycznie z pewnych ci��arów dawnego systemu. Ponadto ch�opi sk�adali si� dwa razy do roku na tzw. 
obiedne (dawniejszy stan), które podlega�o na obowi
zku utrzymania feuda�a, kiedy zje�d�a� do wsi na s
dy, 
tzw. roku wielkie gajone, które odbywa�y si� zwykle trzy razy do roku. Raz do roku obiedne spada�o na so�tysa.
Poza �wiadczeniami na rzecz pana ch�op obowi
zany by� op�aca	 podatek pa�stwowy, poradlne i oddawa	 na 
rzecz Ko�cio�a dziesi�cin� w naturze w wysoko�ci 12 miar zbo�a (tzw. ma�drat), 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 w�asnym gospodarstwie. Obszar pa�skich gruntów ornych zazwyczaj nie przekracza� kilku �anów
i robocizna by�a najcz��ciej nieznaczna, wynosi�a zwykle 2-4 dni w roku. Zob. Tam�e, s. 373. 
262 Zagrodnicy, otrzymywali dom i kawa�ek ziemi (do¼ �anu), zwykle z �anów nale�
cych do so�tysa.
�wiadczyli oni na jego rzecz niewielkie czynsze, ale przede wszystkim byli zobowi
zani do pracy na folwarku 
so�tysim na warunkach najmu. Stanowili oni si�� najemn
, z której korzystali równie� samodzielni gospodarze 
wynajmuj
c ich do pomocy. Cz��	 zagrodników zajmowa�a si� rzemios�em wiejskim, które jednak ze wzgl�du 
na konkurencj� miast coraz bardziej podupada�o. Zob. Tam�e, s. 374. 
263 Na wsiach byli tak�e gospodarze, którzy posiadali ponad �an ziemi i zatrudniali stale (poza zagrodnikami, 
wynajmowanymi na okres pilnych prac polowych) najemników, parobków i dziewki. U gospodarzy 
jedno�anowych sta�y parobek nie nale�a� do rzadko�ci. W warunkach gospodarki towarowej wyra�nie na wsi 
pojawi�o si� zró�nicowanie maj
tkowe, a w �lad za tym i pocz
tki rozwarstwienia ch�opstwa. Zob. Tam�e,  
s. 375. 
264 Tam�e, s. 374. 
265 Pierwsi chrze�cijanie tworzyli zorganizowane grupy lokalne kieruj
ce si� okre�lonymi prawami.  
We wspólnocie �
czy�o ich wyznawanie jednej wiary i kierowanie si� tymi samymi zasadami moralnymi. 
Prze�o�onymi gmin chrze�cija�skich byli prezbiterzy lub biskupi, wyposa�eni przez Chrystusa w misj�
nauczania i rozs
dzania o sprawach dotycz
cych Ko�cio�a. Zaspokajaniem potrzeb materialnych zajmowali si�
diakoni. W sensie pastoralno-teologicznym gmina chrze�cija�ska by�a synonimem parafii. Zob. S. J. K o z a, 
Gmina chrze�cija�ska, [w:] EK, t.5, Lublin 1989, szp.1157. 
266 Jeszcze w XVIII wieku �ci
gano podatki wed�ug terytoriów parafialnych, a w latach 1794-1831 wed�ug 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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Nale�y równie� zauwa�y	, �e ówczesne pa�stwo (mniej wi�cej od XIV wieku) by�o
pa�stwem opartym na systemie stanowym, z wyra�nie wymienionymi stanami: rycerskim267,
który pó�niej nazywano szlacheckim, duchowie�stwem268, stanem mieszcza�skim269

i kmiecym lub ch�opskim270. Taki naturalny podzia� sankcjonowa�o prawo stanowione, które 
przewidywa�o ró�ny system kar dla poszczególnych grup za te same przest�pstwa.

267 Stan rycerski (szlachecki) - posiada� zwierzchni
 w�asno�	 ziemi po�
czon
 z immunitetem. Okre�lano to 
jako posiadanie ziemi na prawie rycerskim (iure militari). 
czy� si� z tym obowi
zek rycerskiej konnej s�u�by
wojskowej. Stanowi�a ona podstawowy obowi
zek �wieckich w�a�cicieli ziemskich, ale by�a te� zarazem ich 
przywilejem. Prawo zastrzega�o dla cz�onków stanu rycerskiego wy�sz
 g�ówszczyzn� i nawi
zk�. Z rozwojem 
immunitetów odbywa�o si� zwalnianie rycerzy spod s
downictwa urz�dników ksi
��cych i poddawanie ich 
wy�
cznie s
dowi ksi�cia. Grunty nale�
ce do w�asnego gospodarstwa rycerza by�y wolne od wszelkich 
podatków. Do uprawnie� stanu szlacheckiego nale�a�a równie� tzw. dziesi�cina swobodna, polegaj
ca na tym, 
�e rycerz sam okre�la�, jakiej instytucji ko�cielnej chce j
 sk�ada	. Rycerze-szlachta dziedziczyli dobra 
nieruchome równie� w linii bocznej, w braku za� spadkobierców m�skich, dziedziczy�y kobiety (od drugiej 
po�owy XIII w.). Rycerstwo nie by�o jednolite, pocz
tkowo mo�na w nim odró�ni	 trzy zasadnicze grupy: 
mo�now�adztwo, rycerstwo samodzielne i rycerstwo s�u�ebne. Mo�now�adcy najwcze�niej uzyskali prawo 
wy�
czania ich spod s
downictwa kasztelanów i poddaj
ce wy�
cznie s
downictwu ksi
��cego, posiadali te�
przywileje indywidualne na wznoszenie w�asnych zamków. Szlachcica wyró�nia�o posiadanie herbu i zawo�ania. 
God�a osobiste trafia�y si� u mo�now�adców w Polsce ju� w drugiej po�owie XIII w. Herby powstawa�y na 
pod�o�u rodzinnym, np. z przekszta�cenia znaków w�asno�ci, u�ywanych do znakowania koni, zbroi lub granic 
posiad�o�ci, które potem przesz�y na piecz�cie. Zawo�anie, wcze�niejsze od herbu, stanowi� wyraz lub okrzyk, 
który tak jak herb by� symbolem rodu szlacheckiego. Zawo�ania u�ywano miedzy innymi przy skrzykiwaniu si�
rodu w czasie bitwy. Gdy uformowa� si� stan rycerski dawne rody mo�now�adcze i rycerskie stanowi�y rody 
heraldyczne. Ród heraldyczny stanowili rycerze piecz�tuj
cy si� wspólnym herbem, maj
cy wspólne zawo�anie. 
Uprzywilejowany stan szlachecki zamyka� si� przed nap�ywem nowych elementów. Starano si� te� przestrzega	
zasady, ze szlachcicem jest ten, kto rodzi si� z rodziców szlachty. Inn
 form
 wej�cia do stanu szlacheckiego 
by�a nobilitacja, �
cz
ca si� z adopcj
 do rodu heraldycznego. Obok rycerstwa-szlachty istnieli w XIV  
i pierwszej po�owie XV w. ni�si od nich spo�ecznie i prawnie nieliczni stosunkowo w�adycy – drobne rycerstwo, 
które nie wesz�o w sk�ad stanu szlacheckiego i panosze – rycerstwo s�u�ebne, zale�ne od mo�now�adców. Zob. 
J. B a r d a c h, G. L a b u d a, Rozwój gospodarki towarowej. Narastaj�ce tendencje zjednoczeniowe 
i utworzenie pa�stwa polskiego…, s. 456. 
268 Stan duchowny - wyodr�bni� si�, gdy Ko�ció� uniezale�ni� si� od w�adzy �wieckiej. Dobra ko�cielne uzyska�y
immunitety, a duchowie�stwo rz
dzi�o si� pocz
wszy od XIII w. w�asnym prawem. Obowi
zywa�a zasada, �e
osoby duchowne w razie ich pozwania odpowiada�y przed s
dem duchownym (privilegium fori). 
Duchowie�stwo nie by�o jednolite, gdy� biskupi rekrutowali si� g�ównie z rodzin mo�now�adczych. Podobnie 
dostojnicy diecezjalni, czyli pra�aci i kanonicy. Wreszcie u do�u by�o duchowie�stwo parafialne. Reprezentacj

duchowie�stwa w XII wieku sta�y si� synody prowincjonalne, to jest zjazdy biskupów i wy�szego
duchowie�stwa z ca�ej Polski, zwo�ywane przez metropolit� gnie�nie�skiego. W XIII wieku pojawi�y si� synody 
diecezjalne, zwo�ywane przez biskupa w ramach diecezji. Legaci papiescy przybywaj
cy do Polski zwo�ywali
ogólnopolskie synody legackie (organizowane na polecenie legatów papieskich) dla wprowadzenia przepisów 
powszechnego prawa ko�cielnego. Zob. Tam�e, s. 457. 
269 Mieszka�cy miast samorz
dowych ukszta�towali si� w odr�bny, cho	 niejednolity stan mieszcza�ski. Ka�de
miasto rz
dzi�o si� w�asnymi prawami w oparciu o nadany mu przywilej lokacyjny, a w ustroju miasta, na skutek 
rozwijaj
cej si� dzia�alno�ci ustawodawczej rad miejskich, zarysowa�y si� du�e ró�nice. Ka�de miasto nadawa�o
obywatelstwo i posiadanie obywatelstwa miejskiego w jednym mie�cie nie przes
dza�o kwestii uzyskania go  
w innym. Z regu�y wymagano �wiadectwa pochodzenia z legalnego ma��e�stwa i wyznawania religii 
chrze�cija�skiej. Od mieszczanina, który przybywa� z innego miasta, �
dano zwykle uprzedniej rezygnacji  
z dotychczasowego obywatelstwa miejskiego. Przy nadawaniu obywatelstwa miejskiego pobierano zwykle 
op�at� na rzecz zbrojowni miejskiej. Zob. Tam�e, s. 457n. 
270 Stan kmiecy pojawi� si� na skutek upowszechnienia si� stosunków czynszowych i prawa wychodu ch�opa 
(odej�cia z uprawianej ziemi) w ustroju wsi. Dotyczy�o to zarówno prawa niemieckiego, jak i prawa polskiego. 
Doprowadzi�o to do daleko posuni�tego ujednolicenia stanowiska podstawowych mas ludno�ci ch�opskiej, 
przede wszystkim ch�opów-gospodarzy, na których okre�lenie upowszechnia si� nazwa kmieci. Cechami, które 
charakteryzowa�y po�o�enie spo�eczno-prawne du�ej wi�kszo�ci ch�opstwa, by�a upowszechniona w pierwszej 
po�owie XIV w. ograniczona wolno�	 wychodu, czynsz w sta�ej wysoko�ci, ustalone aktem lokacji lub 
zwyczajowo okre�lone prawa do nadzia�u ziemi, które we wsiach na prawie niemieckim mia�y charakter 
w�asno�ci podleg�ej. Wszystkie te elementy �wiadcz
ce o wzgl�dnym polepszeniu pozycji przede wszystkim  
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Równie� te najstarsze wiadomo�ci zwracaj
 uwag� na fakt, �e ziemia mia�a ró�nych
w�a�cicieli. Najwi�kszym by� w�adca, który zasadniczo by� w�a�cicielem wszelkich dóbr 
ziemskich. On to decydowa�, na ró�nych etapach dziejów naszej Ojczyzny, komu 
przekazywa	 ziemi�. Oprócz wi�c w�adcy - ksi�cia, a pó�niej króla - w�asno�	 ziemska 
znajdowa�a si� albo w r�kach ko�cielnych, albo �wieckich271.

Zauwa�ymy niebawem, �e Kowale i Kaw�czyn pierwotnie nale�a�y do uposa�enia 
arcybiskupów gnie�nie�skich, a Tokary i G�uchów do w�a�ciciela prywatnego - �wieckiego.

Z w�asno�ci
 ziemsk
 zwi
zana by�a te� kwestia immunitetów272, czyli przywilejów, 
które otrzymali w�a�ciciele ziemscy, a które wprowadza�y zarówno prawo poboru danin od 
swoich poddanych273, jak i prawo ich s
dzenia274 przez w�a�ciciela ziemi, a tym samym 
wy�
czania ich spod s
dów ogólnych275. W�asne s
dy mieli wi�c: rycerze, duchowie�stwo,
mieszczanie, a nawet wioski na prawie niemieckim, pod przewodnictwem so�tysa, który by�
pierwsz
 instancj
 dla ch�opów, drug
 natomiast by� zawsze w�a�ciciel ziemi.  

Na prze�omie XIV-XV w. ogólnopa�stwowe zjazdy feudalne, powsta�e na zasadach 
funkcjonowania dawnych wieców, sta�y si� znów instytucj
 sta�
, zwan
 wówczas po polsku 
sejmami walnymi. Do g�ównej kompetencji sejmów, zbieraj
cych si� raz do roku                  
w Piotrkowie, nale�a�o ustawodawstwo i wa�niejsze sprawy polityki zagranicznej                   
i wewn�trznej, m. in. elekcja króla. Obok sejmów walnych istnia�y równocze�nie                    

ch�opów-gospodarzy by�y jednocze�nie cechami prawnymi ustalaj
cymi ich miejsce w systemie stanowym  jako 
odr�bnego stanu kmiecego. Zob. Tam�e, s. 458. 
271 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza…, s, 15 
272 Na pocz
tek XIV w. przypada szybki rozwój immunitetów dla �wieckich panów, gdy� duchowni uzyskali go 
ju� wcze�niej. 
czy�o si� z tym zwalnianie ich dóbr z szeregu regaliów. Dobra nadane przez ksi�cia
do�ywotnio (beneficja) lub tytu�em lenna sta�y si� w�asno�ci
 dziedziczn
. W�asno�	 alodialna, zapewniaj
ca
najlepsz
, bo niezale�n
 pozycj� jej w�a�cicielowi, wykszta�ci�a si� ostatecznie w tym czasie jako panuj
ca
forma w�asno�ci feudalnej. Po upowszechnieniu immunitetów w dobrach rycerskich, co dokona�o na prze�omie 
XIII-XIV w., ziemi� immunizowan
 zacz�to traktowa	 jako wynagrodzenie za rycersk
 s�u�b� wojskow
. St
d
dobra te zacz�to okre�la	 jako dobra posiadane na prawie rycerskim (iure militari). W�asno�	 ziemi 
(zwierzchnia) stawa�a si� przywilejem osób nale�
cych do stanów feudalnych: rycerskiego, wzgl�dnie szlachty 
oraz duchowie�stwa. Rycerstwo w obronie przed utrat
 ziemi i gro�
cym z tego powodu zdeklasowaniem, 
wykorzystywa�o tzw. „prawo bli�szo�ci”, zgodnie z którym rycerz sprzedaj
cy dobra dziedziczne powinien by�
uzyska	 zgod� wszystkich ewentualnych spadkobierców zwanych bliskimi, którzy mogli skorzysta	 z prawa 
pierwokupu. Je�li sprzeda� on ziemie bez zgody bliskich, to ci mogli �
da	 przymusowego skupu tej ziemi od 
nabywcy po cenie kupna. W ten sposób starano si� zapobiega	 przechodzeniu dóbr rycerskich w obce r�ce,
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. Narastaj�ce tendencje zjednoczeniowe i utworzenie pa�stwa polskiego…, s. 378-379. 
273 Immunitet ekonomiczny. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s, 17. 
274 Immunitet s
dowy. Zob. Tam�e, s, 17. 
275 Organizacja s
dowa osi
gn��a wszelkie cechy stanowego s
downictwa. Ka�dy stan mia� swoje odr�bne s
dy, 
a nawet prawo s
dowe. We wsiach lokowanych na prawie niemieckim s
downictwo spoczywa�o zasadniczo  
w r�kach s
dów �awniczych pod przewodnictwem so�tysów, stosowano tu prawo s
dowe magdeburskie. We 
wsiach rz
dz
cych si� prawem polskim pan feudalny mia� wi�kszy wp�yw, odprawiaj
c s
dy wed�ug
zwyczajowego prawa polskiego. W oparciu o statuty Kazimierza Wielkiego nast
pi� silny rozwój s
downictwa 
szlacheckiego, dziel
cego si� na s
dy ziemskie, grodzkie, podkomorskie. S
dem zasadniczym dla szlachty 
osiad�ej by�y s
dy ziemskie. Grodzkie by�y s
dami w�a�ciwymi dla szlachty nieosiad�ej we wszystkich 
sprawach, a dla osiad�ej - w sprawach karnych. S
dzi� w nich starosta, pos�uguj
cy si� od ko�ca XIV w.  
w zast�pstwie s�dzi
 grodzkim. Wykonywa� on te� egzekucj� wyroków wszelkich s
dów. S
d podkomorski 
dzia�a� w sprawach rozgraniczenia dóbr ziemskich. Wy�szym s
dem dla szlachty by� tzw. s
d wiecowy, z�o�ony 
z dostojników ziemskich pod przewodem starosty, wielki wp�yw mieli w nim mo�now�adcy, którzy zarazem 
podlegali mu jako s
dowi pierwszej dla nich instancji. Najwa�niejsze - z punktu widzenia pa�stwowego sprawy 
- zarezerwowane by�y dla s
dów królewskich. Nie posiada�y one odr�bnego i sta�ego aparatu s
dowego. 
S�dziów do nich mianowa� zwykle król, do konkretnej sprawy. Od pierwszej polowy XV w. najwi�kszym 
powa�aniem cieszy	 si� zacz��y s
dy króla, odprawiane na sejmach walnych w obecno�ci reprezentacji stanowej 
w�a�cicieli ziemskich. Zob. Z. K a c z m a r c z y k, Ustrój pa�stwowy Polski od po�owy 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
gn��a nieco wi�kszy
wp�yw. Król móg� przedstawi	 sprawy na sejm walny albo prowincjonalny.
W poszczególnych województwach, pod wp�ywem aktywizacji politycznej szlachty, 
rozwija�y si� od schy�ku XIV w. zjazdy ziemskie, zwane sejmikami, na które zje�d�a�a si�
cala szlachta danej ziemi i obradowa�a pod przewodem wojewody. Odgrywa�y one du�
 rol�
w zakresie samorz
du ziemskiego. Uchwa�y sejmików nosi�y nazw� laudów. Na sejmikach 
te�, zw�aszcza w Wielkopolsce, najwcze�niej zacz��a dochodzi	 do g�osu �rednia i drobna 
szlachta wyst�puj
ca przeciw piastuj
cym urz�dy mo�nym. Zjazdy te czasami gromadzi�y
szlacht� z kilku ziem276.

Dla zrealizowania pewnych �ci�le okre�lonych celów publicznych, których organy 
pa�stwowe nie mog�y albo nie chcia�y realizowa	, szlachta, miasta lub duchowie�stwo
zawi
zywa�y dobrowolne zwi
zki czasowe, zwane konfederacjami. W okresie pa�stwa
stanowego widzimy rozwój konfederacji, zw�aszcza szlacheckich, nasilaj
cych si�                 
w pierwszej po�owie XV wieku277.

W�a�ciwe funkcje zarz
du administracyjnego w pa�stwie, w okresie przekszta�cenia
si� dawnych urz�dów centralnych i prowincjonalnych w ziemskie, spe�niali z ramienia króla 
starostowie, urz�dnicy usuwalni i niezwi
zani pochodzeniem z dan
 ziemi
. W rozwoju 
instytucji starostów przejawia�a si� tendencja do centralizacji i wzmocnienia w�adzy
pa�stwowej278.

Rycerstwo pod wzgl�dem stanu maj
tkowego dzieli�o si� na mo�now�adców oraz 
szlacht� �redni
 i drobn
. Powoli kszta�towa�o si� równie� jednolite uprzywilejowanie 
szlachty jako ca�o�ci279.

Procesy niwelacyjne w�ród rycerstwa polskiego przebiega�y w kierunku podci
gni�cia
si� warstw ni�szego rycerstwa do stanowiska szlachty i utworzenia jednolitego stanu 
szlacheckiego, o jednakowej pozycji prawnej. Przyczyni�y si� one do zaniku w�adyków
i przechodzenia ich w szeregi szlachty, wzgl�dnie spadania do rz�du ch�opów. Z cz��ci 
w�adyków powsta�a drobna, zagrodowa szlachta, uprawiaj
ca w�asnor�cznie niewielkie 
gospodarstwa rolne. Grupa ta gospodarczo nie nale�a�a do feuda�ów, mimo �e pod wzgl�dem
prawnym mie�ci�a si� razem z nimi w granicach jednego stanu. Szlachta tego typu by�a
szczególnie liczna m.in. w Wielkopolsce i Sieradzkiem. Na prze�omie XIV i XV w. strac

znaczenie dawne wielkie rody: ab�dziów, Awda�ców, Odrow
�ów, Gryfitów i Zarembów. 
Na czo�o za� wysuwaj
 si� m.in. rody: Leliwitów, Toporzyców i Rawitów. Mo�now�adcy 
uzale�niali cz��	 szlachty od siebie, wydzielali jej kawa�ki ziemi na warunkach 
odpowiadaj
cych niekiedy systemowi lennemu280.

Liczna drobna szlachta nie zawsze znajdowa�a zaj�cie na w�asnej roli, w pewnej 
cz
stce przenika�a do miasta, osi
ga�a so�ectwa, spada�a do pozycji ch�opów lub trudni�a si�
rabunkiem. Nawet zamo�niejsza szlachta zajmowa�a si� nieraz handlem, operacjami 
finansowymi i dzier�awami przedsi�biorstw. Stan szlachecki nie by� jeszcze ostatecznie 
zamkni�ty, przenika�y do� ró�ne bogatsze elementy spo�ród patrycjatu i bogatsi so�tysi. Na 
ten czas przypada coraz szybszy proces podporz
dkowania stanu duchownego stanowi 
rycerskiemu, na skutek zmonopolizowania przez szlacht� obsady wy�szych godno�ci
ko�cielnych281.

276 Tam�e, s. 609n. 
277 Tam�e, s. 610. 
278 Tam�e, s. 612. 
279 K a c z m a r c z y k Z., Rozkwit gospodarki czynszowej i pierwsze objawy jej zahamowania, [w:] Historia
Polski, praca zbiorowa pod redakcj
 H.  o w m i a � s k i e g o, Warszawa 1958, s. 507. 
280 Tam�e, s. 508. 
281 Tam�e. 
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Kolejnym elementem, o którym trzeba w tym miejscu wspomnie	, by�a kwestia 
swoistej reformy w rolnictwie, która mia�a miejsce na prze�omie XIV i XV wieku, a która 
prowadzi�a do gwa�townego rozwoju i powstawania folwarków282. Zauwa�ono bowiem, �e
znacznie wi�ksze dochody przynosz
 folwarki so�tysów283, oparte na czynszu ni� przeci�tne 
gospodarstwa rolne. Chciano wi�c zmniejszy	 wydatki, a pomno�y	 jeszcze bardziej dochody 
i zacz�to wprowadza	 na szerok
 skal� folwarki. To spowodowa�o, �e dotychczasowe 
wi�ksze gospodarstwa so�tysie zacz�li wykupywa	 w�a�ciciele ziemscy, a poniewa� nie 
wystarcza�y same czynsze, brak by�o bowiem r
k do pracy, dlatego te� coraz bardziej zacz�to
rozwija	 system pa�szczy�niany – st
d folwarki pa�szczy�niane284.

Wspomnie	 nale�y, �e wioski i miasta lokowane zarówno na prawie polskim, jak          
i niemieckim istnia�y obok siebie przez d�ugie wieki. W wielu przypadkach zbli�y�y si� do 
siebie w za�o�eniach prawnych. Na pod�o�u wskazanych wy�ej elementów oparte zosta�o
zapewne osadnictwo.

W tym wi�c miejscu nale�y przedstawi	 najstarsze znane informacje dotycz
ce terenu 
obecnej gminy Kaw�czyn.

Wiemy, �e z roku 1286 pochodzi informacja o Kowalach285 - jeszcze wtedy nie 
Pa�skich. Wskazuje ona i� by�a to osada s�u�ebna286 w ramach dóbr arcybiskupa 
gnie�nie�skiego. W roku tym ksi
�� Przemys�aw potwierdzi� sprzeda� wsi Kowale przez 
komesa Stojgniewa do dóbr arcybiskupich. W roku 1354 s
d w Sieradzu ukara� natomiast 
Tomis�awa 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. 
283 Od pocz
tku XV w. w zwi
zku z post�puj
cym rozwojem folwarku towarowego zacz
� si� wzrost ci��arów
ch�opskich, gdy� ros�y d
�enia w�a�cicieli ziemskich do powi�kszania renty odrobkowej ponad minimaln

norm� kilku dni w roku, przewidzian
 w przywilejach lokacyjnych. W niektórych przypadkach pa�szczyzna 
wzros�a do 1-2 dni pracy w tygodniu. Rozpowszechnienie prawa niemieckiego w okresie pa�stwa stanowego 
stworzy�o wi�ksz
 ilo�	 so�tysich folwarków w Polsce. So�tysi, jako urz�dnicy feudalni, cieszyli si� w du�ym
stopniu samodzielno�ci
, a dzi�ki temu w�asno�	 ich, b�d
ca zasadniczo w�asno�ci
 podleg�
 w ramach 
w�asno�ci podzielonej, mia�a tendencj� do zamiany na w�asno�	 alodialn
. Folwark so�tysi, licz
cy pierwotnie  
1-2 �any, powi�kszy si� w drodze zagospodarowania pustek, a tak�e drog
 kupna lub zajmowania pustych �anów
w XV w. do wielko�ci 5, a czasem i do 10 �anów. Folwark produkowa� ju� wtedy zbo�e na zbyt, g�ownie na 
rynek wewn�trzny, by� zwi
zany z gospodark
 towarow
. Dlatego te� so�tys zatrudnia� u siebie zagrodników  
i cz��ciowo czelad� najemn
. So�ectwo z uwagi na dochody by�o atrakcyjne równie� dla szlachty. Ju� statuty 
Kazimierza Wielkiego wprowadza�y zakaz kupowania so�ectw przez szlacht�, gdy� pan wsi stawa� si� wtedy 
zagro�ony w swej pozycji. Zreszt
 do produkcji na rynek przyst
pili w folwarkach równie� i panowie feudalni. 
Zob. Z. K a c z m a r c z y k, Rozkwit gospodarki czynszowej i pierwsze objawy jej zahamowania..., s. 499-500. 
284 Podstaw
 gospodarki folwarczno-pa�szczy�nianej by�o gospodarstwo rolne (folwark) w�a�ciciela ziemskiego, 
uprawiane przy pomocy darmowej si�y roboczej. W pocz
tkowym stadium tej gospodarki w�a�ciciel korzysta� z 
si�y pa�szczy�nianej w umiarkowanym stopniu, gdy� g�ówn
 rol� spe�niali pracownicy najemni. W miar�
rozwoju folwark funkcjonowa� g�ównie w oparciu o prac� ch�opów  pa�szczy�nianych, których wolno�	
osobista by�a coraz bardziej ograniczana przez w�a�ciciela. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza...,
s. 49. 
285 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 59. 
286 Osady s�u�ebne a� do XIII wieku odgrywa�y znaczna rol�. Spotykamy osady: cie�li, grotników, kowali, 
�agierników, psiarów i innych. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza…, s. 22. 
287 Zapis w SGKP zosta� najprawdopodobniej b��dnie zredagowany. Otó� informacja, która dotyczy interesuj
cej 
miejscowo�ci, zosta�a umieszczona w tek�cie, ale po�
czono j
 z wiadomo�ciami dotycz
cymi wioski Kowale  
w powiecie wielu�skim, w okolicach Praszki. St
d dalsza cz��	 informacji nie zostaje tu podana, jako, wed�ug 
autora, odnosz
ca si� do innej miejscowo�ci. Zob. Kowale, [w:] SGKP, t. 4, Gniezno 1883, s. 504; a tak�e
Kowale, [w:] SGKP, t. 15, Warszawa 1900, s. 142. 
288 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 59. 
289 Tokary, [w:] SGKP, t. 12, Warszawa 1892, s. 360. 
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Z roku 1374 pochodzi informacja o dobrach szlacheckich w G�uchowie nale�
cych do 
rodu Na��czów, a konkretnie �yj
cego na prze�omie XIV/XV wieku Dobrogosta, herbu 
Na��cz, skarbnika sieradzkiego290. Nast�pny, chronologicznie wspomniany zosta� w roku 
1390291 - Kaw�czyn, równie� jako nale�
cy do dóbr arcybiskupa gnie�nie�skiego292.
O Skar�ynie293 posiadamy wiadomo�	 z XV wieku, a mianowicie z roku 1477, z której 
dowiadujemy si�, �e Anna, wdowa po Jakubie ze Skar�yna, dziedzicu Przespolewa, sprzeda�a
Marcinowi Przespolewskiemu, za sum� 200 grzywien, swoj
 cz��	 spadku po rodzonym 
bracie, Miko�aju Przespolewskim294.

Zapewne te miejscowo�ci by�y centrami osadniczymi na omawianym w pracy terenie. 
W nich albo by�a siedziba w�a�ciciela, jak w przypadku Tokar i G�uchowa, albo siedziba 
zarz
dcy mienia w dobrach arcybiskupich, st
d dokumenty potwierdzaj
ce ich istnienie. Nie 
mo�na jednak negowa	 osadnictwa w innych miejscowo�ciach. 

Poniewa� kolejne informacje posiadamy z wieku XVI, dlatego te� nale�a�oby wskaza	
na informacje, które pomog
 zrozumie	 sytuacj� w tym okresie. Pojawiaj
 si� wi�c ju�
w�a�ciciele poszczególnych wiosek, posiadaj
cy wielkie gospodarstwa, zwane folwarkami, 
przy których znajduj
 si� warowne dwory, w których w�a�ciciel mo�e si� broni	 przed 
najazdem na jego mienie, zarówno ze strony nerwowego s
siada, jak i obcego naje�d�cy.
Ludzie zamo�niejsi staj
 si� w�a�cicielami nawet kilku wiosek. Zaczyna si� te� pojawia	, na 
skutek dzia�ów spadkowych, taka sytuacja, �e jedna wioska ma kilku w�a�cicieli i ka�dy
z nich swoj
 cz��ci
 dowolnie dysponuje. Ogólnie jednak mo�na stwierdzi	, �e by� to czas 
pomy�lny dla �ycia na wsi. 

W XVI wieku B�dziechów nale�a� do powiatu kaliskiego295. W roku 1582 nast
pi�
podzia� maj
tku mi�dzy braci Piotra i Miko�aja Mycielskich, którzy wie� podzielili na pó�.
W oparciu o dokument potwierdzaj
cy podzia� wiemy, co który z braci otrzyma�. Starszy  
z nich - Piotr, otrzyma� po�ow� wsi ze wszystkimi w tej cz��ci znajduj
cymi si� placami, 
budynkami   i ludno�ci
 tam zamieszka�
. Imiennie wymieniono pi�ciu mieszkaj
cych tam 
gospodarzy, a byli nimi: Piotr, Wojtek, Dopiera�a, Mizio�, Mroczek i ogrodnik Urban. 
Ponadto otrzyma� dwa stawy, jeden przy placu i drugi zwany Druszkowcem Dolnym. 
M�odszy z braci, Miko�aj, otrzyma� drug
 po�ow� wsi z gospodarzami, których nazywano: 
Bartek, Nowak, B�a�ek, 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 Bie�kowskim. Na mocy te�
porozumienia mi�dzy bra	mi starszy z nich, b�dzie wspiera� m�odszego, Miko�aja, przy 
zwo�eniu drzewa296.

Gozdów, jak ju� to wcze�niej pisa�em, wchodzi� w sk�ad maj
tku Tokary. Ksi�ga 
Ziemska Kaliska posiada informacje o zapisie dokonanym w XVI wieku przez Jana 
Sulikowskiego, na po�owach wsi Tokary i Gozdów, dla Katarzyny Kadzi�skiej297.

W G�uchowie w wieku XVI w�a�cicielami s
 ju� Zarembowie, a pó�niej Ostrowscy, 
W��ykowie, Pstroko�scy, Cieleccy, Borz�ccy298. Po �mierci Jana Zaremby z Kalinowy299, na 

290 Urz
d skarbnika sieradzkiego pe�ni� w latach 1404-23. Zob. Urz�dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w.,
t. 2, z. 1, opracowali J. B i e n i a k, A. S z y m c z a k o w a, pod red. A. G 
 s i o r o w s k i e g o, Wroc�aw-
Warszawa- Kraków- Gda�sk- ód� 1985, s.166. 
291 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 59. 
292 AGK, Gmina Kaw�czyn - program ochrony zabytków w latach 2008-2011, Kaw�czyn 2008, s. 26. 
293 W ro�ny sposób pisano nazw� miejscowo�ci: Skarzyn, Skar�yn.  
294 A. T y c z y n o, Skar�yn,[w:] Materia�y Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Tureckiego im. Ks. 
Romana Kmiecika, adres internetowy, stowarzyszenie – kmiecik.blog.onet.pl  
295 Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, wyda� W. R u s i � s k i, t.1, Wroc�aw 1955, mapa dodatek 
do pracy. 
296 Umow� podzia�u podpisano 13.12.1582. Zob. Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, s. 42. 
297 A. T y c z y n o, Gozdów,[w:] Materia�y stowarzyszenia…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
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mocy umowy mi�dzy wdow
 i synami zmar�ego, w roku 1529, przenosz
 wdowie - Annie 
opuskiej - opraw� posagow
 z G�uchowa na inn
 wie� rodow
300. W ramach dalszych 
dzia�a� spadkowych bracia Zarembowie podzielili maj
tek rodzinny, w ten sposób, �e dobra 
w G�uchowie przekazali Stanis�awowi301. Stanis�aw Zaremba302 na po�owie dóbr swoich wsi, 
m.in. w G�uchowie, zapisuje swojej �onie Ma�gorzacie z Brudzewa 500 z� w roku 1537303.
W roku 1750 w�a�cicielem G�uchowa by� Tomasz Ga�czy�ski, o którym wiadomo, �e dla 
prowadzenia swoich spraw maj
tkowych mianowa� plenipotentem Stanis�awa S�omowskiego304.

Wiemy, �e Kaw�czyn305 przesta� nale�e	 do maj
tku arcybiskupiego, a sta� si�
w�asno�ci
 szlacheck
 i do 1509 roku jego w�a�cicielem by� Jan Czermi�ski. W tym te� roku 
sprzeda� zarówno Kaw�czyn, jak i Dzierzborzyno306 Wojciechowi Mycielskiemu, a w zamian 
za to otrzyma� inne dobra307 oraz 100 z�otych. Kolejnym w�a�cicielem by� syn Wojciecha, Jan 
Mycielski, pó�niej dobra przesz�y w r�ce Samuela M
czy�skiego308.

Wie� Kowale, prawdopodobnie w tym samym czasie, zosta�a podzielona na dwie 
cz��ci, z których jedna pozostawa�a nadal w�asno�ci
 arcybiskupi
 i st
d nazwano j

Kowalami Ksi��ymi, a druga zosta�a zbyta cz�owiekowi �wieckiemu. W ten sposób pojawi�y
si� Kowale Pa�skie, a ich w�a�cicielami sta�a si� rodzina Walewskich309.

298 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. 2, cz. 1, Turek 2009, s. 305. 
299 Jan Zaremba z Kalinowy pe�ni� ro�ne urz�dy: w latach 1504-1508 by� starost
 generalnym Wielkopolski, 
1508-1511 wojewod
 ��czyckim, 1512-1523 wojewod
 kaliskim, by� te� starost
 cz�uchowskim. Zob. Urz�dnicy 
dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 1, z. 2, opracowa� A. B i e n i a s z e w s k i, Wroc�aw- Warszawa-
Kraków- Gda�sk- ód� 1987, s. 238. 
300 Teki Dworzaczka, pozycja 2594. 
301 Tam�e, pozycja 1044. 
302 Stanis�aw Zaremba z Kalinowy rzekomy cze�nik sieradzki 1720, zmar� 1732. Zob. Urz�dnicy dawnej 
Rzeczypospolitej XII- XVIII w., t. 2, z. 2, opracowali E. O p a l i � s k i, H. � e r e k – K l e s z c z, pod redakcja 
A. G 
 s i o r o w s k i e go, Kórnik 1993, s. 308. 
303 Teki Dworzaczka, pozycja 1010. 
304 Tam�e, pozycja 14129. 
305 Ró�na pisownia nazwy Kaw�czyno, Kaw�cin. 
306 Dzie�botki 
307 Wsie Zrostkowo i Ganczewo obecnie w województwie kujawsko-pomorskim 
308 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:]Materia�y Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Tureckiego im. Ks. 
Romana Kmiecika, adres internetowy, stowarzyszenie – kmiecik.blog.onet.pl  
309 Kowale Pa�skie,[w:] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505. 

5. Ala i Stanisław Młodzianowscy 
    właściciele majątku w Kawęczynie po 1938r.
     Źródło: Prywatne zbiory Piotra Młodzianowskiego
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6. Dwór w Kowalach Pa�skich z roku 1750. 
�ród�o: „Archiwum Ig�y” z 1941 r.                                    

                                      7. Budowa drogi w Kowalach Pa�skich 
                                                          �ród�o: „Archiwum Ig�y” z 1941 r. 
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Le�nictwo, wed�ug informacji pochodz
cych sprzed II wojny �wiatowej, mia�o
posiada	 dwór na kopcu, cho	 nie potwierdzaj
 tego �adne znaleziska archeologiczne.

Mimo i� nie mamy konkretnych wiadomo�ci, to jednak w interesuj
cym nas czasie 
istnieje wie� szlachecka w Marcjanowie, która nale�y 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�nie�skiego, a wi�c z drugiej dziesi
tki XVI wieku312. Kolejne informacje 
pochodz
 z po�owy XVI wieku. W�a�cicielem maj
tku by� Miko�aj Sulimowski, który 
przekaza� swoje dziedzictwo córce Annie i jej m��owi, Stanis�awowi Sulimowskiemu313,
a oni w�adali nim w roku 1572. Jednocze�nie, w ramach umowy ma��e�skiej, m
� zapisa�
Annie 1700 z�otych314. W dwa lata po �mierci m��a, Anna wysz�a powtórnie za m
� za Jana 
Miaskowskiego, a maj
tek przeszed� w r�ce jej brata, Jana Sulimowskiego. Z roku 1589 
posiadamy informacje315 o tym, �e o�eni� si� on z Katarzyn
 Kadzi�sk
. Ten ród w�ada�
jeszcze w Milejowie w kolejnym wieku316.

Okr�glica wyst�puje ju� w XVI wieku. W roku 1553 wie� posiada�a 2½ �ana,
a w czterdzie�ci lat pó�niej (w 1597 roku) by�a powi�kszona i posiada�a ju� 4 �any317.

O Siedliskach wiemy, �e w XVI wieku nale�a�y do parafii Kowale Pa�skie, a kmiecie 
tam mieszkaj
cy p�acili dziesi�cin� zarówno z �anów so�tysich, jak i kmiecych318.

Równie� Siewieruszki319 istniej
 ju� w XVI wieku. Z nich powstan
 Siewieruszki 
Wielkie i Ma�e, Wojciechów, Rudniki i wie� Marianowo. Z Siewieruszek w XVI wieku 
p�acono podatki ko�cielne jednego roku do Tokar drugiego do Sk�czniewa320. Wed�ug
rejestru poboru powiatu sieradzkiego, Siewieruszki Wielkie mia�y w 1553 roku 3 �any,
a w roku 1576 powi�kszy�y si� do 4½ �ana, natomiast Siewieruszki Ma�e posiada�y w 1552 
obszar 3½ �ana, a w 1576 mia�y 5 �anów321.

Skar�yn322 w XVI wieku wchodzi� w sk�ad parafii w Przespolewie, dlatego te�
folwarki w Skar�ynie i Skar�ynku p�aci�y podatki na rzecz parafii w Przespolewie323, cho	
regest poborów powiatu sieradzkiego (z 1553 roku) umieszcza Skar�yn Wi�kszy w parafii 
Malanów, stwierdzaj
c jednocze�nie, �e posiada on 4 �any ziemi324.

W po�owie XVI wieku, w roku 1551, dziedzic Skar�yna Wi�kszego - Jakub 
Skar�y�ski - zobowi
za� si� swojej �onie, Barbarze Kosmowskiej, zap�aci	 60 grzywien na 
po�owie swoich dóbr dziedzicznych w Skar�ynie Ma�ym325. Kolejna wiadomo�	, z 1575 roku, 
informuje, �e Klemens Skar�y�ski, ze Skar�yna Ma�ego, zapisa� w ramach posagu 200 
z�otych Zofii Tomickiej, córce Piotra, swojej przysz�ej �onie. W roku nast�pnym Maciej 

310 Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, mapa dodatek do pracy 
311 Jan aski – urodzony 1455, zmar� w Kaliszu 1531. Od 1510 arcybiskup gnie�nie�ski i prymas Polski. Zleci�
przeprowadzenie lustracji dóbr arcybiskupich i opisanie beneficjów parafialnych. Zob. K. � m i g i e l, S�ownik 
biograficzny arcybiskupów i prymasów Polski, Pozna� 2002, s.122-130. 
312 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t.1, Gniezno 1880, s. 61. 
313 By� dziedzicem w Korytkowie. Zob. Teki Dworzaczka, pozycja 4240 
314 Teki Dworzaczka, pozycja 4820. 
315 Pochodzi z ksi�gi grodzkiej i ziemskiej kaliskiej. 
316 A. T y c z y n o, Milejów,[w:] Materia�…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
317 Okr�glica, [w:] SGKP, t.7, Warszawa 1886, s. 434. 
318 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t.1, Gniezno 1880, s. 260. 
319 Ówczesna pisownia – Schyewyerusky. 
320 Z tego wnioskowa	 mo�na, �e parafia Tokary przynajmniej cz��ciowo wy�oni�a si� z parafii Sk�czniew. 
321 Siewieruszki,[w:]S�ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s�owia�skich, t. 13, Warszawa 
1893, s. 602. 
322 W ci
gu wieków zmienia�a si� pisownia nazwy tej wsi. By� wiec Skarzyn, Skar�yn.
323 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s. 69. 
324 Skarzyn, [w:] SGKP, t.10, Warszawa 1889, s. 657. 
325 A. T y c z y n o, Skar�yn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl  



47

Skar�y�ski zapisa� na po�owie dóbr wsi Skar�yn Ma�y kwot� 300 dukatów posagu dla swej 
�ony Katarzyny326. Klemens Skar�y�ski odda� d�ug w wysoko�ci 20 dukatów w roku 1579 
swemu bratu Wojciechowi, synowi Jakuba, dziedzicowi Skar�yna Ma�ego i jego �onie
Barbarze, z domu Zielonackiej. Kolejne wiadomo�ci o sprawach spadkowo-maj
tkowych
pochodz
 z 1592 roku, kiedy to Piotr Bartochowski - na mocy swoich praw nabytych od 
Wojciecha Pietruszki – Skar�y�skiego - przej
� zapis od Katarzyny Goli�skiej, która by�a
wdow
 po Macieju Skar�y�skim, a ju� wówczas �on
 Jakuba Sk
pskiego, z Piotrowic.         
W zamian ca�
 jej opraw� posagow
 po pierwszym m��u, znajduj
c
 si� na wsi Skar�yn,
scedowa� na drugiego m��a327.

W 2. po�owie XVI wieku Tokary s
 okre�lane jako Wielkie i Ma�e. Z informacji 
dalszych, z nast�pnego wieku wiemy, �e w Tokarach Wielkich swój folwark mia�
proboszcz328. Tokary Ma�e wraz z Gozdowem, Myszkowicami i Koloni
 �d�ary stanowi�y
w�asno�	 rodziny Tokarskich329. Potwierdzeniem aspiracji tej rodziny by� te� dwór 
zbudowany na kopcu330. Po�o�ony by� oko�o 200 m na po�udniowy zachód od ko�cio�a. Na 
podstawie prowadzonych bada� okre�lono, �e znajdowa�a si� tam drewniana wie�a obronna 
oraz budynek mieszkalny i najbardziej potrzebne w razie obl��enia zabudowania 
gospodarcze, czyli spichlerz i pomieszczenie z piecem do pieczenia chleba. By�a tam te�
zapewne studnia. Ca�o�	 otoczona by�a fos
331. Wed�ug regestru poborów powiatu 
sieradzkiego z 1533 roku wie� Tokary Ma�e mia�a 8 �anów ziemi332. Wkrótce jednak dobra te 
przechodz
 w r�ce Bart�omieja Bruczkowskiego, a po jego �mierci, w 1579 roku, wdowa po 
nim, Ewa Ward��yna, odsprzeda�a swoj
 cz��	 Tokar i Gozdowa pasierbom - Janowi              
i Jerzemu Bruczkowskim, którzy zap�acili za ni
 3tys. z�p333. W roku nast�pnym 1580 Jan 
Bruczkowski by� w�a�cicielem po�owy wsi: Tokary, Gozdowo i G
sin. Na tej cz��ci zapisa�,
w ramach posagu, swojej �onie - Agnieszce Kolnickiej - kwot� 1580 z�334. W 1586 roku Jan 
Sulimowski z Milejowa, na po�owie swoich cz��ci Tokar i Gozdowa zapisa� posag                
w wysoko�ci 3,5tys. z� swej �onie, Katarzynie z Kadzi�skich335.

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 zubo�enie spo�ecze�stwa337, wynikaj
ce
z kolejnych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolit
 i niestety, sprzedajno�ci dostojników 
pa�stwowych. Nagminn
 by�a sytuacja, �e jedna wioska mia�a kilku w�a�cicieli, rozwija�a si�
grupa dzier�awców i poddzier�awców poszczególnych maj
tków. Najwi�kszym jednak 
kataklizmem dla wsi by�y wojny szwedzkie, w czasie których pustoszono i grabiono wsie w 
poszukiwaniu aprowizacji dla wojska. Okres ten ko�cz
 ostatecznie rozbiory, które dokona�y
si� na mocy porozumienia Austrii, Prus i Rosji. 

Warto równie� zauwa�y	, �e w 2. po�owie XVIII wieku, chc
c poprawi	 stan 
zagospodarowania wsi, wprowadzono osadnictwo czynszowe338. Nazywane by�o czasem 

326 By�a córk
 Jana Goli�skiego, zwanego Kijkiem. 
327 A. T y c z y n o, Skar�yn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
328 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s .67. 
329 Tokary, [w:] SGKP, t. 12,Warszawa 1892, s. 360. 
330 AGK, Gmina Kaw�czyn - program ochrony zabytków na lata 2008-2011, Kaw�czyn 2008, s. 25. 
331 A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
332 Tokary, [w:] SGKP, t. 12,Warszawa 1892, s. 360. 
333 Teki Dworzaczka, pozycja 756. 
334 Tam�e, pozycja 819.  
335 Tam�e, pozycja 1203. 
336 Wojciechów, [w:] SGKP, t.13, Warszawa 1893, s. 739. 
337 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 93. 
338 Podobnie jak to mia�o miejsce w �redniowieczu przy tzw. osadnictwie na prawie niemieckim, tak i tu 
podpisywano umow� z w�a�cicielem ziemi, w której okre�lano czynsz, jaki b�d
 osadnicy p�aci	. Najcz��ciej by�
to czynsz pieni��ny. 
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olenderskim339 lub niemieckim, mo�na je obserwowa	 w Czachulcu. Innym elementem 
o�ywienia gospodarczego na wsi by�o tworzenie przy dworach manufaktur, do których 
nale�a�y: gorzelnie, browary, warzelnie miodu, m�yny, tartaki, smolarnie, piekarnie i inne 
zak�ady przemys�u rolno-spo�ywczego340.

Helena Radoli�ska przyjmuje na wsi B�dziechów zapisany jej 1 tys. z� d�ugu przez 
Stanis�awa Zaremb� z Kalinowy341. W 1616 roku ma��onkowie Janusz z Kalinowy Zaremba   
i Zofia Rusocka przekazuj
 swoje dobra, w tym i B�dziechów, synowi Stanis�awowi342.
Natomiast na pro�b� ówczesnego posiadacza tych maj�tno�ci, Franciszka Koryci�skiego,
dokonano 5.11.1718 roku lustracji maj
tku. Opisuje ona ju� zrujnowany dwór, ale �wiadczy 
to o tym, �e takowy istnia� wcze�niej. Trudno jednak stwierdzi	, kiedy dok�adnie powsta� i do 
którego z braci Mycielskich, wcze�niej wspominanych, nale�a�. Oprócz dworu opisuje 
najbli�sze obej�cie wraz z domostwami, najprawdopodobniej zagrodników dworskich343.
Z roku 1753 pochodzi dokument, na mocy którego Justyna Swierska, �ona W�adys�awa
z Kalinowy, Zaremby344, dziedziczka m. in. B�dziechowa, sp�aca spadkobierców po pierwszej 
�onie m��a na sum� 10 tys. z�345. Ponownie kwestie finansowe pojawiaj
 si� w dokumencie    
z roku 1766, kiedy to Jan Grodziecki346 sp�aca Ignacego z Kalinowy, Zaremb� z kwoty 550 
z�, cho	 nie by�a to jeszcze sp�ata ca�kowita347.

Wed�ug posiadanych informacji w�a�cicielem Chocimia348 w pocz
tkach XVIII wieku 
by� Wojciech z Sienna, Sulmowski, a po nim maj
tek przej��y rody Pokrzywnickich, 
Gogoli�skich i Czarneckich349. I tak, z roku 1685 istniej
 informacje, �e Konstanty z Pilczy 
Koryci�ski sum� 20 tys. z� zapisan
 na dobrach Chocim przekazuje Kazimierzowi 
Pokrzywnickiemu350, miecznikowi ��czyckiemu351. W tym samym roku Konstancja 

339 Osadnikami tymi by�a ludno�	 najcz��ciej pochodzenia holenderskiego lub niemieckiego. Po 
zagospodarowaniu maj
tku sta�y one na wy�szym poziomie kultury rolnej i hodowlanej (g�ównie byd�o
mleczne), a ich w�a�ciciele nale�eli do zamo�niejszych ch�opów. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia 
gospodarcza..., s. 126.  
340 Tam�e, s. 133.  
341 Teki Dworzaczka, pozycja 5657. 
342 Tam�e, pozycja 2799. 
343 Wizja z dnia 5.11.1718. Dwór, w którym s
 dwie izby (dalsza cz��	 opuszczona). Stary dwór, w którym izba 
ca�kiem „zgnita”. W ozdobni (miejsce wa�enia piwa) piec dobry, potrzebuje naprawy, budynek potrzebuje 
pokrycia, gdy� brak na nim szczytów i poszycia. Równie� piec potrzebuje naprawy, nie ma bowiem przy nim 
koryta, do którego zlewano piwo. Stodo�a potrzebuje remontu, gdy� nie ma jednego szczytu, naprawy potrzebuj

równie� wrota do niej. Chlew znajduje si� mi�dzy dworem a stodo�
, równie� zrujnowany. Drugi chlew by�
dobry. Obora zasadniczo bez pokrycia dachowego, wystaj
 tylko trzy s�upy, z jednej strony po�o�ono tylko 
snopki, które tworz
 swoisty daszek. Chlewy dla �wi� by�y dwa, równie� potrzebuj
 pokrycia. Ponadto,  
w pobli�u znajdowa�y si� jeszcze dwie cha�upy. Becze�ska, w niez�ym stanie, w której znajdowa� si�  zarówno 
piec, jak i kominek. Drzwi by�y na zawiasach, a okna znajdowa�y si� w z�ym stanie. Przy tej cha�upie by� te�
chlew, jednak zwierz
t w nim nie by�o. Obok sta�a równie� stodo�a, która przedstawia�a kiepski obraz, jak cala 
reszta. Równie� brak by�o p�otów otaczaj
cych obej�cie. Druga cha�upa, zwana Ciesielsk
, by� jeszcze  
w gorszym stanie, gdy� nie by�o w niej ani drzwi, ani okien, ani nawet ogrzewania. Nie by�o nawet zabudowa�
gospodarczych typu chlew czy stodo�a. By� ogród i sad, ale ich teren nie by� ogrodzony. Zob. Inwentarz dóbr 
szlacheckich powiatu kaliskiego..., s. 391. 
344 W�adys�aw Zaremba z Kalinowy, rzekomy cze�nik sieradzki w 1762 roku, zmar� w 1785. Zob. Urz�dnicy 
dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 2, z. 2, opracowali E. O p a l i � s k i, H. � e r e k - K l e s z c z, pod 
redakcja A. G 
 s i o r o w s k i e g o, Kórnik 1993, s. 308. 
345 Teki Dworzaczka, pozycja 9051. 
346 Jan Nepomucen Grodziecki h. Na��cz piastowa� urz�dy: skarbnik szadkowski w latach 1771-1779, wojski 
mniejszy szadkowski 1779-80, miecznik szadkowski 1780-1789. Zob. Urz�dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-
XVIII w., t. 2, z. 2, s. 257. 
347 Teki Dworzaczka, pozycja 6580. 
348 Pierwotna nazwa w aktach Chociem. 
349 A. P a l., M. T r., Chocim,[w:]SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 598. 
350 Teki Dworzaczka, pozycja 2335. 
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Koryci�ska swe dobra: Chocim, Ziemi�cin, Kaszew i Okr
glice równie� sprzeda�a
Kazimierzowi Pokrzywnickiemu za 60 tys. z�352.

To w�a�nie rodzina Czarneckich wznios�a tu dwór z gliny, kamienia i drewna, wokó�
którego za�o�ono park krajobrazowy z dwoma sztucznie utworzonymi stawami353.

Natomiast w Ciemieniu podejrzewa si� istnienie warownego dworu, o czym mia�yby
�wiadczy	 zbudowane tam stawy, które ustawiono w czworok
t. Brak jest jednak znalezisk 
archeologicznych popieraj
cych t� tez�. Wioska by�a w�asno�ci
 Doma�skich, a pó�niej
P
gowskich354.

W roku 1780 zostaje osadzona wie� zwana Czachulcem. Najprawdopodobniej by�y
tam albo jakie� zabudowania, albo miejsce zwane Czachucz. Osiedlili si� tam niemieccy 
osadnicy. W ramach umowy osadniczej usun�li zaro�la i zamieszkali na wyznaczonym 
terenie, w zamian za to w�a�ciciel ziemi, Maciej na Zab�ociu Zab�ocki355, dziedzic 
Skarzyna356, zwolni� osadników z podatków na siedem lat. Osadnicy mieli tylko oddawa	
usuni�te d�by i ich owoce - �o��dzie. Po tym okresie mieli p�aci	 podatku po 6 talentów          
z pó�huby357 i odpracowa	 rocznie trzy dni robocze358.

W roku nast�pnym, gdy przybyli kolejni osadnicy z Niemiec, osiedlono ich w nowym 
miejscu i nazwano je Czachulcem Nowym, a wcze�niej lokowany Starym. Osadników 
osadzono na takiej zasadzie, jak poprzedników359.

8. Ko�ció� �w. Macieja w G�uchowie wybudowany w 1753 r. 

351 Kazimierz Pokrzywnicki h. Grzyma�a, pe�ni� urz
d miecznika ��czyckiego w latach 1677-1718. Zob. 
Urz�dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 2, z. 2, s. 282.  
352 Teki Dworzaczka, pozycja 13629. 
353 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 28. 
354 M. Tr., Ciemie�, [w:] SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 687 . 
355 Maciej na Zab�ociu Zab�ocki, pe�ni� urz
d: skarbnika sieradzkiego 1768-1769, wojskiego mniejszego 
sieradzkiego 1769-1792. Zob. Urz�dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 2, z. 2, s. 307. 
356 W�a�ciciel Skarzyna, Wielkich i Ma�ych Siewieruszek by� wojskim sieradzkim. Zob. A. T y c z y n o, 
Czachulec Nowy, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
357 Pó�huba to 15 mórg czyli 8,4 ha. 
358 A. T y c z y n o, Czachulec, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
359 A. T y c z y n o, Czachulec Nowy, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
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W XVIII-wiecznym G�uchowie w�a�cicielami maj
tku byli Ga�czy�scy. Jeden z nich - 
Tomasz w 1753 wybudowa� ko�ció�. W tamtym czasie istnia� w G�uchowie 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 w�a�cicieli, cho	 ju� wtedy, gdy powsta�, nie pe�ni�
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 uk�ad
z Mateuszem Kawieckim – komornikiem363.

W po�owie XVII wieku w�a�cicielem Kaw�czyna by� syn wspominanego wcze�niej
Samuela M
czy�skiego, W�adys�aw364. Mia� on kolejno dwie �ony. Pierwsz
 by�a Konstancja 
z domu ubie�sk
, po której zrzek� si� do�ywocia, a drug
 by�a Jadwiga. T� w�a�nie drug

zabezpieczy� w roku 1668 zapisem na sum� 30 tys. z�otych na po�owie dóbr Kaw�czyn,
Dzierzbotki i Ciemie�. Z �ony tej urodzi�y mu si� dwie córki Marianna i Konstancja, obu te�
ojciec zapisa� w 1690 roku po 15 tys. z�otych. Sam zmar� w roku 1693, a wdowa po nim 
Jadwiga scedowa�a w 1714 zapisane jej przez m��a 30 tys. z�otych na zi�cia, a m��a
Marianny, burgrabiego Chryzostoma Siemi
tkowskiego365. Po jej �mierci ca�o�	 maj�tno�ci
kaw�czy�skich, a wi�c dobra Kaw�czyn, Ciemie� i Dzierzbotki, zosta�y przekazane synowi 
Chryzostoma - Karolowi Siemi
tkowskiemu. W roku 1784 na po�owie posiad�o�ci Karol wraz 
z �on
 Julent
 z Golimowskich, dokona� zapisu w wysoko�ci 30 tys. z�otych swoim córkom: 
Wiktorii, Barbarze i Rozalii366.

Trzeba jednak przyzna	, �e Siemi
tkowscy byli w�a�cicielami tylko cz��ci dóbr 
kaw�czy�skich, gdy� dziedzicem Kaw�czyna i Dzierzbotek w po�owie XVIII wieku by�
równie� Józef Bartochowski. To jego �on� Kunegund� z Grabowskich w roku 1769 sp�aci�,
zapewne jej krewny ks. Stanis�aw K�ossowski, kanonik kaliski367. Kolejnymi w�a�cicielami 
maj
tku byli: Doma�scy, Ko�uchowscy i Suchorscy368.

Kowale Pa�skie oko�o 1750 roku zyskuj
 modrzewiowy dwór369, siedzib� swoich 
w�a�cicieli370. Budowl� t� wzniesiono w konstrukcji zr�bowej, o naro�ach �
czonych na 
jaskó�czy ogon. Za�o�ony by� na planie wyd�u�onego prostok
ta, a umieszczony wzd�u�
traktu do Dobrej. Posiada� wysoki parter, o d�ugiej dziewi�cioosiowej elewacji na kierunku 

360 Budowla, po�o�ona na kopcu o �rednicy oko�o 40 metrów i otoczona podwójn
 fos
. Nie by�a wtedy ju�
zamieszka�a. Za dworem, w ogrodzie znajdowa�a si� piwnica wymurowana  cz��ciowo z ceg�y, cz��ciowo
z kamienia. Za ni
 by� zbudowany dwór, do którego przechodzi�o si� przez mostek, wtedy by� w z�ym stanie. 
Wchodzi�o si� do niego przez drzwi na zawiasach, bez zamkni�cia, nast�pnie wchodzi�o si� do izby, w której 
znajdowa�y si� trzy zniszczone okna. By� w niej komin i piec ze starych kafli. Potem dwie izby, które mia�y
zgni�
 pod�og� i sufit. Nast�pnie by�a komora, która mia�a drzwi na zawiasach, ale bez zamkni�cia. Dalej 
wej�cie na gór�. W �rodku dworu znajdowa�a si� kuchnia, do której wchodzi�o si� przez drzwi na zawiasach, 
równie� bez zamkni�cia. Zob. M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. 2, cz. 1, Turek 
2009, s. 305. 
361 Tam�e. 
362 Teki Dworzaczka, pozycja 1556. 
363 Tam�e, pozycja 7440 
364 W�adys�aw M
czy�ski w latach 1668-1675 sprawowa� urz
d miecznika kaliskiego. W 1682 zosta� wojskim 
sieradzkim, a w 1688 pods�dkiem sieradzkim. By� to cz�owiek zamo�ny, który m.in. by� w�a�cicielem miasta 
Kleczewa. Zob. Urz�dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 2, z. 2, s.183. 
365 Teki Dworzaczka, pozycja 9051. 
366 Tam�e, pozycja 7702. 
367 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
368 Gmina Kaw�czyn - program ochrony zabytków na lata 2008-2011, Kaw�czyn 2008, s. 30. 
369 Szczegó�owy opis za�o�enia parkowego i rezydencji zob. M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta Turku i powiatu 
tureckiego, s. 365-378. 
370 Kowale Pa�skie,[w:] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505. 
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po�udnie pó�noc, i w��szej, pierwotnie trójosiowej, na szczytach. Budowla mia�a dwa pi�tra,
kryte wysokimi dachami z gontu. Na pierwszym znajdowa�a si� kondygnacja mieszkaniowa, 
wpisana w po�acie dachowe czterema wystawkami umiejscowionymi po obu stronach osi 
poprzecznej i wzd�u� ca�ego gmachu. Nad d�u�szymi elewacjami wystawki by�y mocno 
zaakcentowane i szersze o jedn
 o� od wystawek przy �cianach szczytowych. Nad drug

kondygnacj
 znajdowa� si� czterospadowy dach z ceglanymi kominkami. Po�acie dachowe 
nad opisanymi tu wystawkami krzy�owa�y si� dok�adnie na �rodku ca�ej bry�y, dlatego 
nadawa�y ca�ej budowli specyficznej malowniczo�ci. Elewacj� wykonali nieznani nam 
budowniczowie i zaopatrzyli w dekoracje zaczerpni�te z palety form architektury murowanej 
– opaski wokó� g�sto sprasowanych okien i wydatne, profilowane gzymsy wie�cz
ce
kondygnacje. Wej�cia rozmieszczone zosta�y osiowo – uj�te parami niewielkich okienek –      
i poprzedzone stopniami371.

Zapewne dooko�a tego dworu zacz�to tworzy	 otoczenie parkowo-ogrodowe. Znany 
opis otoczenia dworu pochodzi z drugiej po�owy XIX wieku, cho	 zapewne ju� wcze�niej si�
kszta�towa� na podobnej zasadzie. Na teren maj
tku prowadzi�y dwie bramy, pierwsza do 
cz��ci mieszkalnej, a druga - gospodarczej. Za dworem znajdowa� si� w�a�ciwy ogród, który 
pe�en by� egzotycznych ro�lin ozdobnych, a w�ród nich ros�y juki i agawy, a tak�e krzewy 
oraz by�y alejki wiod
ce miedzy �ywop�otami. Od dworu topolowa aleja prowadzi�a na 
pó�noc, w stron� stawu, po�ród �
k i mostku na rzece Struga Mikulicka, p�yn
cej równolegle 
do za�o�enia pa�acowego. Na wschód od dworu znajdowa� si� sad, na zachód - oddzielone 
alej
 kasztanow
 - zabudowania gospodarcze372.

Wac�aw 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 r�ce
Anny z Otoka Zaleskiej, jako dziedzictwo po zmar�ym jej m��u, ukaszu Mycielskim375.
Z dóbr tych zapisa�a 2 tys. z�otych, które przeznaczy�a na cele ko�cielne dla proboszcza         
w Grzymiszewie376. ukasz Mycielski mia� brata Samuela, zakonnika w Zakonie �wi�tego
Ducha. Jemu równie� pani Anna zapisa�a 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 
Miko�ajewskiej syna, Tomasza377.

O Tomaszu posiadamy jeszcze inne wiadomo�ci. Otó� w 1689 roku sprzeda� Milejów 
za 40 tys. z�otych Stanis�awowi Miko�ajewskiemu, herbu Ogo�czyk, s�dziemu grodzkiemu, 
sieradzkiemu i podstaro�cie sieradzkiemu. W rok pó�niej Stanis�aw Miko�ajewski wzi
�
jeszcze w zastaw od Tomasza Kwiatkowskiego i jego brata Szymona, za 12 tys. z�otych,
Tokary i Gozdów. Wi�c ju� Milejów, Tokary i Gozdów „by�y w r�kach” Stanis�awa
Miko�ajewskiego. Niestety, kolejna wiadomo�	 by�a tragiczna, bo w 1690 roku Tomasz 
Kwiatkowski zamordowa� Stanis�awa Miko�ajewskiego, a przyczyn
 zabójstwa by�y
najprawdopodobniej pieni
dze. �ona Tomasza Kwiatkowskiego, Katarzyna, by�a bratanic

Stanis�awa Miko�ajewskiego, a zwa�ywszy, �e ten umar� bezpotomnie to ona odziedziczy�a
znaczn
 cz��	 maj
tku. Morderc� uj�to, wszcz�to przeciw niemu proces i w roku 1703,  
dekretem Trybuna�u Piotrkowskiego, Tomasz Kwiatkowski, zosta� skazany na �mier	.

371 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, s. 369. 
372 Tam�e, s. 373. 
373 Teki Dworzaczka , pozycja 3389 
374 By� synem Adriana Mycielskiego wojskiego sieradzkiego. Zob. Tam�e, pozycja 3754. 
375 ukasz Mycielski h. Do��ga, pe�ni� urz
d wojskiego wi�kszego sieradzkiego w latach 1666-1678, zmar�
w 1678 roku. Zob. Urz�dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 2, z. 2, s. 277. 
376 Teki Dworzaczka, pozycja 447. 
377 Tam�e, pozycja 2032 
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Zgodnie z przewidywaniami, Katarzyna odziedziczy�a po zamordowanym cz��	 maj
tku,
który sprzeda�a w roku 1700, ale nie by�o w�ród niego Milejowa i Tokar378.

Kolejna wiadomo�	 dotycz
ca Milejowa pochodzi z roku 1705, kiedy to nast�pny
dziedzic tych w�o�ci - Fabian Soko�owski, podstoli ciechanowski i Andrzej Modlibowski379

podpisali kontrakt zastawny wsi Milejów. Zapewne by� to pocz
tek przejmowania 
przynajmniej cz��ci tych dóbr przez rodzin� Modlibowskich, gdy� w roku 1751 ma��e�stwo 
Franciszek i Marianna Modlibowscy kwot� 4,5 tys. dukatów zobowi
za� na Milejowie 
scedowali na Franciszka Kili�skiego - s�dziego tczewskiego380. W tym samym roku Piotr 
Niwi�ski381, wspó�dziedzic dóbr Milejów, sprzeda� je za 50 tys. dukatów Mateuszowi 
Kawieckiemu, komornikowi sieradzkiemu382.

Natomiast w roku 1775 ks. Tomasz Czy�ewski, kanonik sieradzki i kaliski, a tak�e
proboszcz w Ko�minku, ponadto prowizor bursy Czy�ewskich w Kaliszu, dokona�
zabezpieczenia finansowego tej bursy na dobrach Milejów, Tokary, Char�upia, Laski                
i Korytków383.

W 1787 roku w�a�cicielem 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� dzier�awc
 miasta 
Dobra, a maj
tek jego obliczano na pó� miliona dukatów385.

Jego syn - Maciej Konopnicki by� czo�owym dzia�aczem obozu reform, a w 1791 roku 
cz�onkiem Komisji Cywilno-Wojskowej Województwa Kaliskiego, organu powo�anego przez 
Konstytucj� 3Maja do zarz
du województwami. Wybrany te� zosta� na s�dziego ziemskiego 
województwa kaliskiego386. W roku 1792 Maciej otrzyma� od króla Stanis�awa Augusta 
Order �wi�tego Stanis�awa. W powstaniu ko�ciuszkowskim walczy� w randze pu�kownika       
i by� zast�pc
 pu�kownika Jana Sieroszewskiego stoj
cego na czele powstania  
w województwie kaliskim. Zgin
� w dniu 20.08.1794 w bitwie pod Stawiszynem. W�adze
pruskie, mszcz
c si� za udzia� Macieja w powstaniu, skonfiskowa�y jego dobra, w tym 
Milejów. Dobra odzyska� dopiero Ignacy Konopnicki, brat Macieja. By� on �o�nierzem
Legionów Polskich. W randze porucznika walczy� przeciw Prusakom i Rosjanom w armii 
Napoleona, pe�ni� funkcj� dowódcy szwadronu w 3 pu�ku u�anów Ksi�stwa
Warszawskiego387.

Skar�yn - w pocz
tkach XVII wieku, a konkretnie w roku 1602, pojawia si�
informacja o Piotrze Skar�y�skim388, który otrzymuje kilka zapisów jako posag dla �ony,
Anny Ma�kowskiej. Sk�ada si� na niego zapis 200 dukatów od matki Doroty389, wdowy po 
Macieju Ma�kowskim. Kolejne sumy do�o�yli bracia Anny: Stanis�aw, Andrzej, Piotr, Jan      

378 A. T y c z y n o, Milejów, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
379 Andrzej Modlibowski h. Dryja, pe�ni� rozmaite urz�dy: pisarz kaliski (1688-90), pods�dek kaliski (1692-94), 
a w latach 1694-1705 s�dzia kaliski. Zob. Urz�dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w., t. 1, z. 2, opracowa�
A. B i e n i a s z e w s k i, Wroc�aw- Warszawa- Kraków- Gda�sk- ód� 1987, s. 218.  
380 Teki Dworaczka, pozycja 14176. 
381 Syn Micha�a i Marianny z domu Kwiatkowskiej. 
382 Syn Piotra Kawieckiego i Marianny z d. Potockiej. 
383 Teki Dworzaczka , pozycja 7274 
384 Tam�e, pozycja 8188. 
385 A. T y c z y n o, Milejów, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
386 Tam�e. 
387 Tam�e. 
388 By� synem Klemensa. 
389 W czasie gdy dokonywa�a zapisu jej ma�, a ojciec Anny, ju� nie �y�, by�a ju� wtedy ma��onk
 Krzysztofa 
Sie�skiego. 
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i Maciej, co da�o kwot� 500 dukatów. W zamian m
�, Piotr Skar�y�ski, zapisa� 700 dukatów 
swej �onie Annie390.

W roku 1610 Ma�gorzata Skar�y�ska391 w imieniu swoim i siostry Anny sprzeda�y
Jakubowi Przyra�skiemu swoje cz��ci spadku po ojcu i matce w Skar�ynku. Dobra te nie by�y
wielkie, gdy� ze sprzeda�y uzyska�y jedynie 235 dukatów.

Kolejna przedstawicielka rodu Skar�y�skich, Jadwiga392, w roku 1643 sprzeda�a za     
6 tys. dukatów odziedziczon
 po ojcu, stryjach i bezpotomnie zmar�ej siostrze Dorocie, ca�

wie� Skar�ynek. Nabywc
 tej wsi zosta� Piotr Zaj
czek, syn Wac�awa Zaj
czka, s�dziego
kaliskiego, a jednocze�nie potomek kasztelana sieradzkiego, równie� Piotra, którego 
nagrobek znajduje si� w ko�ciele podominika�skim w Sieradzu393.

Pod koniec XVII wieku pojawi� si� dokument, który informowa� o zmianie w�a�ciciela 
Skar�yna. Otó� Marcin Wierusz Kowalski zap�aci� Krzysztofowi, z Pilczy, Koryci�skiemu
2 tys. dukatów394, które nale�ne by�y jego zmar�ej siostrze Mariannie za rezygnacj� z praw do 
wsi Skar�yn. Marcin by� postaci
 znan
, gdy� w roku 1622 ufundowa� klasztor oo. 
Reformatów w Kaliszu. Fundacj� t� zatwierdzi� król Zygmunt III Waza. By� te� fundatorem 
ko�cio�a w Wieluniu. W�a�cicielem Skar�yna zosta� pod koniec swojego �ycia395.

Jego nast�pc
 by� syn Jakub, który po �mierci ojca, w roku 1714, odda� bratu 
Maksymilianowi nale�n
 cz��	 spadku. Jednak Maksymilian umiera m�odo, a spadek po nim 
odziedziczy�a �ona Teresa Bojanowska.

Kolejn
 dziedziczk
 maj
tku Skarzyn by�a córka Jakuba396. Jej m��em by� Baltazar 
Korzeniecki. Ze spadku sp�aci�a w 1763 roku tak�e Teres� Bojanowsk
, wdow� po 
Maksymilianie Wieruszu-Kowalskim dziedzicu Skarzyna oraz jego dzieci397.

W roku 1763 dziedzicem Skarzyna oraz Ma�ych i Du�ych Siewieruszek by� Maciej 
Zab�ocki, piastuj
cy urz
d wojskiego sieradzkiego. Dobra te zastawi� za sum� 22 tys. z�
Walentemu �eromskiemu, w�a�cicielowi Kwaskowa. Ten zobowi
za� si� na po�owie dóbr 
zapisa	 na poczet posagu - dla swojej �ony Brygidy Zab�ockiej398 - 6 tys. dukatów. Wiadomo 
te�, �e Maciej z Zab�ocia Zab�ocki399 zmar� w 1792 roku400.

Ostatnim w�a�cicielem Tokar, o którym wspomniano w XVI wieku, by� Jan 
Sulimowski. Wdowa po nim, Katarzyna z Kadzi�skich, w roku 1618 da�a w zastaw wsie 
Tokary i Gozdów Teofili Brzechwowej, z domu Kwiatkowskiej, i jej synom - Marcinowi        
i Andrzejowi. Zyskane pieni
dze pos�u�y�y do sp�acenia jednego ze spadkobierców Jana,       
a mianowicie Romana Sulimowskiego. Natomiast Stanis�aw Tokarski401 sprzeda� bratu 
Janowi w roku 1619 swoj
 cz��	 Tokar i Gozdowa za sum� 1600 dukatów402.

W roku 1623 jako w�a�ciciel Tokar i Gozdowa wyst�puje Roman Sulimowski             
z Sienna. W tym to w�a�nie roku zawar� kontrakt przed�lubny z Piotrem Radzewskim ojcem 

390 A. T y c z y n o, Skar�yn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
391 Córka Macieja Skar�y�skiego, a �ona Jana Oba�kowskiego. 
392 �ona Stefana Przybyszewskiego. 
393 Tam�e. 
394 Ca�o�	 kwoty wynosi�a 10 tys. dukatów. 
395 Tam�e. 
396 By�a córk
 Jakuba i Agnieszki Winiarskiej. 
397 Teki Dworzaczka, pozycja 6351. 
398 By�a to córka Macieja. 
399 By� w�a�cicielem Skarzyna, Siewieruszek Ma�ych i Wielkich, a tak�e za�o�ycielem i w�a�cicielem Czachulca 
i Czachulca Nowego. 
400 Wiadomo�	 na podstawie akt ko�cio�a oo. Bernardynów z Kalisza. Zob. A. T y c z y n o, Skar�yn, [w:]
Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
401 Syn Marcina Tokarskiego. 
402 Teki Dworzaczka, pozycja 2943. 
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Zofii z Bnina Radzewskiej. Na jego mocy przysz�y m
� na cz��ci posiad�o�ci zapisa�
w posagu kandydatce na �on� 6,5 tys. dukatów403.

Wcze�niej wspomniany, Jan Tokarski, w�a�ciciel cz��ci Tokar i Gozdowa, w roku 
1626 kupione przed siedmiu laty udzia�y w tych�e dobrach sprzeda� za 1600 z�, bratu swemu 
Stanis�awowi404.

W roku 1647 z po�
czenia dóbr utworzono ordynacj� Czy�ewskich, herbu Dryja.       
W jej sk�ad wesz�y Tokary, Milejów i Char�upia405.

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 Stanis�awowi                   
z Drzewców Miko�ajewskiemu – s�dziemu grodzkiemu sieradzkiemu. Po roku, jak wcze�niej
pisa�em w informacjach dotycz
cych Milejowa, zamordowa� go Tomasz Kwiatkowski, m
�
jego siostrzenicy - Katarzyny z Miko�ajewskich, spadkobierczyni zmar�ego. Obaj bracia 
Kwiatkowscy zapisali Hieronimowi Domachalskiemu kwot� 6 tys. z� na wsiach Tokary          
i Gozdowo. Nast�pnie 1 tys. z� z tej kwoty Hieronim zapisa� swojej córce, Zofii, w roku 
1693408. W 1695 roku Tomasz sp�aci� swojego brata Szymona i sta� si� samodzielnym 
w�a�cicielem tych dóbr. Niezale�nie od tego rozpocz
� si� w roku 1698 proces zabójcy409,
który zako�czy� si� w roku 1703 wyrokiem Trybuna�u Piotrkowskiego, skazuj
cym morderc�
na �mier	. Nie czekaj
c na wyrok, �ona Tomasza sprzeda�a w roku 1700 Tokary Fabianowi 
Soko�owskiemu – podstolemu ciechanowskiemu410.

On w rok pó�niej wydzier�awi� Tokary, Gozdowo i Police Stanis�awowi Nekandzie 
Trepce i jego �onie Annie, z Modlibowskich. Kontrakt podpisano na trzy lata i opiewa� na  
19 tys. dukatów411. W 1711 roku w�a�cicielem maj
tku by� nadal Fabian Soko�owski,
natomiast posesorem, czyli dzier�awc
, Jan Pacanowski412.

W roku 1729 jako dziedzic tokarskiego maj
tku wyst�puje Micha� Niwi�ski, który     
w tym samym roku wydzier�awi� maj
tek Teresie Trzebi�skiej, wdowie po Marcinie 
Otockim. Za trzyletni
 dzier�aw� zap�aci� 4,2 tys. z�otych. Kaliska Ksi�ga Grodzka 
informuje, �e w roku 1742 zast�pc
 posesora, czyli poddzier�awc
, Tokar by� Józef 
Stanis�awski413.

W XVIII wieku sta� jeszcze w Tokarach dwór na kopcu, którego istnienie 
potwierdzaj
 inwentarze z lat 1741414, gdy w�a�cicielem maj
tku by� Micha� Niwi�ski
i z 1761415, gdy dzier�awc
 by� Jakub Ko�akowski416.

403 Tam�e, pozycja 685. 
404 Tam�e, pozycja 3352. 
405 Tam�e, pozycja 7274. 
406 Syn wcze�niej wspomnianego Jana, a jego �ona by�a Krystyna, z Chociszewskich. 
407 Tam�e, pozycja 4333. 
408 Tam�e, pozycja 6593. 
409 Tam�e, pozycja 11770. 
410 A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
411 Teki Dworzaczka, pozycja 3637. 
412 Tam�e, pozycja 4023. 
413 Tam�e, pozycja 5579.  
414 „Status bonorum Tokary et Gozdów Pana Micha�a Niwi�skiego, Anno Domini 1741. Naprzód dwór w 
Tokarach bardzo z�y, dach wielkiej reperacji potrzebuje. Altana przed dworem wali si� i posowa z heblowanych 
tarcic i pod�oga do szcz�tu zgni�a i dachu wko�o niej nie masz. Sto�owa izba bardzo z�a, kominek od samego 
wierzchu murowany, od z�ego dachu, co na� zacieka, wszystek upad� i komin nad dach wymurowany upad� i 
wali si�. Po drugiej stronie, pokój z alkierzem, w tym pokoju piec bardzo z�y, okna dobre, do alkierza z wierzchu 
bardzo wieje, �e posowa cala zgni�a. Izba czeladna bardzo z�a i kominek z�y, �e w nim pali	 nie mo�na, bo baba 
u niego obalona od deszczów, piec z�y i okna bardzo z�e. Mosty do tego dworu bardzo z�e i niebezpiecznie po 
nich chodzi	”. Zob. A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
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Ks. Tomasz Czy�ewski417, dzia�aj
cy w imieniu ordynacji Czy�ewskich, w roku 1775 
zapisa� na utrzymanie dla alumnów, z rodziny Czy�ewskich herbu Dryja, dochody z dóbr 
Tokary, Milejów, Char�upia i Laski418.

Przy okazji �lubu Agnieszki Niwskiej z Antonim Kaweckim zawarto umow�
posagow
 w roku 1776. Wymienia ona wszystkich, którzy maj
 swoje udzia�y 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 
zamieszka�ych wówczas Policach, Romuald Ruszkowski zapisa� Stanis�awowi 
Myszkowskiemu420. Ten by� potwierdzony jako dzier�awca Tokar w roku 1790421.

Tak przedstawia� si� stan omawianego terenu w czasach Rzeczypospolitej. Niestety, 
pojawi�y si� trudne lata dla Polski i w rezultacie II rozbioru, zosta� zaj�ty przez Prusy i utraci�
swoj
 suwerenno�	.

2. Od utraty niepodleg�o�ci w roku 1793 do ko�ca II wojny �wiatowej 

Poza zasadnicz
 zmian
, która by�a spowodowana rozbiorami, �ycie codzienne nie 
uleg�o istotnym przeobra�eniom, poniewa� wp�ywy zaborców zwi
zane by�y przede 
wszystkim ze sprawami administracyjnymi i �ci
ganiem podatków na rzecz Prus. �ycie
natomiast w wiejskich dworach, a tym bardziej zagrodach ch�opskich toczy�o si� utartym 
tokiem prac w gospodarstwie. 

Dopiero wojny napoleo�skie i przetaczaj
ce si� kolumny �o�nierzy, rabuj
cych
i niszcz
cych ludzkie osiedla i wioski wprowadzi�y zamieszanie. Wielkie nadzieje Polaków 
na wolne pa�stwo spe�z�y na niczym, a ofiara krwi z�o�ona w s�u�bie francuskiej by�a
ogromna. Zako�czeniem etapu wojen napoleo�skich by� Kongres w Wiedniu, na którym 
og�oszono utworzenie Królestwa Polskiego, po�
czonego uni
 personaln
 z Rosj
. Opisywany 
teren sta� si� tzw. Kongresówk
422.

Warto równie� zauwa�y	, �e w XIX wieku rozwija� si� przemys� w�ókienniczy
w Sieradzu, Kaliszu i Turku, co zapewne spowodowa�o, i� mieszka�cy tego obszaru mogli 
w�drowa	 do miast w poszukiwaniu pracy423. Zw�aszcza, �e po wojnach napoleo�skich 

415 „Opis dworu z 1761 – wizja dóbr Tokary i Gozdów w województwie i powiecie sieradzkim le�
cych po 
odebranej possesyi Im	 Pana Jakuba Ko�akowskiego tych dóbr arendowanego posesora, dnia 7 lipca 1761 na 
gruncie spisana. Primo wchodz
c do dworu u którego ganek z izdebk
 górn
. Na tym dworze dach ca�y z�y, 
upad�, �ciany zrujnowane z go�a z gruntu wszystek spustosza�y, tylko obali	, a nowy postawi	. Przez fos�
woko�o dworu ci
gn
c
 si�, mostek z�y na podwórze, na którym tarcic le�y kilka. Drugi mostek do browaru 
przez foss� w deli tak�e z�y przed dworem bindanyk na kopcu �liwkami zasadzony, do którego p�ot z�y nieca�y”.
Zob. A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
416 Tam�e. 
417 Ks. Tomasz Czy�ewski – kanonik sieradzki, proboszcz ko�mi�ski, przedstawiciel (plenipotent) kapitu�y
sieradzkiej, zarz
dca bursy imieniem Czy�ewskich w Kaliszu.  
418 Sama ordynacja zosta�a za�o�ona przez ks. Baltazara Czy�ewskiego w roku 1647. Zob. Teki Dworzaczka,
pozycja 7274. 
419 Tam�e, pozycja 7440. 
420 By� synem Karola z Myszkowic. Zob. Tam�e, pozycja 8161. 
421 Tam�e, pozycja 7586.  
422 Kongres Wiede�ski odbywa� si� w latach 1814 - 1815. W roku 1815 podejmuje decyzj� o utworzeniu 
Królestwa Polskiego. 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, Wroc�aw
2003, s. 168. 
423 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza, s. 188. 
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pojawi� si� powa�ny kryzys424 zwi
zany ze zniszczeniami wojennymi i niszczycielsk

dzia�alno�ci
 przemieszczaj
cych si� wojsk. 

Omawiany okres zwi
zany by� równie� ze zrywami narodowymi: pierwszym – 
powstaniem listopadowym - na prze�omie lat 1830-1831425 i drugim – powstaniem 
styczniowym –w latach 1863-1864426.

A w roku 1864 car, chc
c odci
gn
	 ch�opów od powstania styczniowego i skierowa	
ich przeciw szlachcie427 walcz
cej w powstaniu, wprowadza uw�aszczenie428 na terenie 
Królestwa Polskiego. Kolejnym krokiem w�adz zaborczych by�o wi�ksze podporz
dkowanie
terenów podbitych przez reorganizacj� administracji pa�stwowej, która wprowadzi�a nowe 
powiaty i gminy. Powsta� wówczas powiat w Turku i gminy429 w Skar�ynie, Tokarach, 
Kowalach Pa�skich.

Skar�yn jako gmina nale�y do s
du gminnego okr�gu V w Cisewie. W roku 1867 
gmina posiada�a obszar 5575 mórg i 2157 mieszka�ców430. Przesta�a istnie	 w czasie reformy 
terytorialnej powiatu tureckiego w 1938 roku431.

W Tokarach gmina podlega�a s
dowi gminnemu IV okr�gu maj
cego siedzib� na 
miejscu. Mia�a te� szko�� pocz
tkow
. Jej obszar wynosi� 8243 mórg. Mieszka�o tu  
katolików 3263, 37 protestantów i 9 wyznawców judaizmu. W sk�ad gminy wchodzi�o
6 dawniejszych wsi, 10 kolonii �wie�ego pochodzenia, 8 folwarków i 19 osad karczemnych     
i m�ynarskich432. Gmin� Tokary zlikwidowano w ramach reformy powiatu tureckiego w 1938 
roku433.

424 Wyj�cie z kryzysu wi
zano z dwoma sprawami: kapitalizacj
 folwarków i oczynszowaniem ch�opów. 
Kapitalizacja folwarków polega�a na tworzeniu tzw. folwarków parobcza�skich. Najcz��ciej proces ten 
przebiega� w taki sposób, �e ch�opów rugowano z u�ytkowanej ziemi w celu jej komasacji, a nast�pnie 
zatrudniano ich, ju� w mniejszej ilo�ci, jako pracowników folwarku. W wi�kszych obszarowo gospodarstwach 
stosowano jednolite metody gospodarowania dla ca�ego gospodarstwa, czyli p�odozmian, upraw� ro�lin
okopowych, rozwój hodowli, zastosowanie �elaznego p�uga typu angielskiego oraz pierwszych kosiarek i 
m�ockarni. Ujemnym skutkiem tych dzia�a� by�o tworzenie si� grupy bezrolnych, którzy nie mieli �rodków 
utrzymania. Zob. Tam�e, s. 178. 
425 Powstanie wybuch�o 29.11.1830 i trwa�o do roku 1831, kiedy to upad�y 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. 
426 Wybuch powstania 22.01.1863 i zako�czy�o si� po aresztowaniu Romualda Traugutta w 1864. Zob. Tam�e, s. 
198 i 200. 
427 Zw�aszcza, �e po decyzji w�adz carskich o wprowadzeniu w roku 1836 Heroldii Królestwa Polskiego, która 
wprowadzi�a ksi�gi szlachectwa, ilo�	 tych, którzy mogli potwierdzi	 swoje szlacheckie pochodzenie, 
zdecydowanie zmala�a. Nawet procesy zwi
zane z kupowaniem szlachectwa nie podnios�y znacznie stanu 
liczbowego szlachty. Zob. Spis szlachty Królestwa Polskiego, Warszawa 1851. 
428 Na podstawie ukazu cara Aleksandra II z 2.03.1864 ch�opi otrzymywali na w�asno�	 ziemi�, na której 
dotychczas gospodarzyli. Uw�aszczenie obj��o tak�e cz��	 s�u�by dworskiej i bezrolnych mieszka�ców wsi, 
którzy dotychczas uprawiali kawa�ek ziemi. Pozosta�ym bezrolnym obiecano przydzieli	 ziemie z pustek z dóbr 
rz
dowych i zabranych Ko�cio�owi. Reforma obj��a 695 tys. gospodarstw, o �
cznym obszarze 4,9 mln ha. 
Reforma nie rozwi
za�a sprawy serwitutów, czyli uprawnie� ch�opów do korzystania z dworskich pastwisk i 
u�ytków le�nych, które najcz��ciej oparte by�y na umowach ustnych. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia 
gospodarcza, s. 181. Co prawda, uw�aszczenie zwolni�o ch�opów od powinno�ci na rzecz dziedziców, ale 
zobowi
za�o ich do p�acenia wy�szego podatku gruntowego. Po dwóch latach zmuszono ich do p�acenia 
wy�szego czynszu oraz odrabianie powinno�ci 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. 
429 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. 
430 Skarzyn, [w:] SGKP, t.10, Warszawa 1889, s. 657. 
431 A. T y c z y n o, Skar�yn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
432 Tokary,[w:] SGKP, t. 12, Warszawa 1892, s. 359n. 
433 A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
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Gmina w Kowalach Pa�skich nale�a�a równie� do s
du gminnego okr�gu IV              
w Tokarach, a w roku 1867 obejmowa�a obszar 12791 mórg. Zamieszkiwa�o na jej terenie 
4038 osób434.

Innym elementem represji po powstaniach by�a konfiskata 1660 maj
tków 
ziemskich435 osobom zaanga�owanym w walk�, z których 500 rozdano rosyjskim 
dygnitarzom. Skonfiskowano te� dobra ko�cielne. Na wszystkie maj
tki w Królestwie 
na�o�ono kontrybucj� w wysoko�ci 20 mln rubli. Rozpocz��a si� te� akcja rusyfikacyjna436.

W drugiej po�owie XIX wieku pojawi�y si� korzystne zmiany w zakresie agrokultury,
które spowodowa�y wzrost wydajno�ci produkcji rolnej. Prze�o�y�o si� to na wzrost 
zamo�no�ci zarówno w�a�cicieli ziemskich jak i samych ch�opów437. W przypadku w�a�cicieli
maj
tków wyra�a�o si� to w powstawaniu nowych lub przebudowie starych rezydencji. 

Po 1866 roku zacz��y si� w Wielkopolsce pojawia	 Kó�ka Rolnicze, które jednak na 
terenie zaboru rosyjskiego rozwin��y si� dopiero po roku 1905. Wcze�niej dzia�a�y na terenie 
zaboru ch�opskie Spó�ki Rolniczo-Hodowlane, które w pewnym stopniu prowadzi�y
dzia�alno�	 zbli�on
 do Kó�ek Rolniczych438. Rozwin
� si� równie� Ruch Spó�dzielczy, na 
terenie Królestwa rozwin��a si� zw�aszcza spó�dzielczo�	 mleczarska439.

Od lat 80-tych rozpoczyna si� na wsi sezonowa migracja zarobkowa, która obejmuje 
równie� i tereny powiatu tureckiego440. Jej przyczyn
 by�a znaczna ilo�	 ma�ych gospodarstw, 
które nie dawa�y utrzymania coraz wi�kszej ilo�	 ludzi. Na wsi zajmowano si� te� prac

cha�upnicz
, zw�aszcza tkactwem, którym na terenie powiatu zajmowa�o si� oko�o 1000 osób. 
Innym miejscem przemys�u wiejskiego by�a praca w cukrowni w Cielcach, a tak�e w m�ynach
i gorzelniach 441.

Z tego czasu (XIX wiek) s
 informacje z dwóch zasadniczych okresów, czyli lat  
20-tych i 80-tych. S
 one ca�o�ciowe, pozwol
 wi�c na przejrzyste ukazanie terenu.

Kolejny czas wielkich zniszcze� i dewastacji wsi przypada na czas I wojny 
�wiatowej442, gdy armia rosyjska i niemiecka stosowa�y taktyk� spalonej ziemi443.

Niew
tpliwie wa�nym w dziejach narodu polskiego by� dzie� 11.11.1918 roku,  
w którym to Rada Regencyjna przekaza�a Józefowi Pi�sudskiemu w�adz� nad wojskiem444,
cho	 zapewne dla mieszka�ców opisywanego terenu by� to dzie�, jak ka�dy inny. Dopiero 
pó�niej u�wiadomiono sobie znaczenie odzyskania niepodleg�o�ci.

434 Kowale Pa�skie, [w] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505. 
435 Informacja dotyczy ca�ego kraju. 
436 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 215. 
437 Ogólnie uw�aszczenie wp�yn��o na popraw� po�o�enia gospodarstw w�o�cia�skich. W�ród ch�opów nast
pi�a
du�a polaryzacja, jedni bogacili si�, inni coraz bardziej biednieli. Uw�aszczenie spowodowa�o zmian� w 
poziomie konsumpcji, budownictwie wiejskim i wyposa�eniu mieszka�. Zob. Tam�e, s. 227. 
438 Kó�ka Rolnicze przyczyni�y si� do post�pu w zakresie mechanizacji rolnictwa, szerzy�y wiedz� na temat 
stosowania nawozów i melioracji. Kó�ka Rolnicze obejmowa�y swym zasi�giem 1-2 wsie, rzadko ca�
 gmin�.
Zob. Tam�e, s. 233. 
439 Spó�dzielnie wyst�puj
 niekiedy pod nazwa Kó�ek Rolniczych, prowadzi�y sklepy wiejskie, rozprowadza�y
narz�dzia rolnicze, nawozy sztuczne, w�giel, naft� itp. Zob. Tam�e, s. 265. 
440 Legalna migracja, wed�ug wydanych dokumentów, przedstawia�a si� nast�puj
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.  
441 Struktura gruntów nale�
cych do ch�opów i mieszczan-rolników w roku 1880 na terenie powiatu tureckiego 
przedstawia�a si� nast�puj
co: do 3 mórg (do 1,67ha) – by�o 3360 gospodarstw; 3-6mórg(do 3,35) - 3836; 6-15 
mórg (do 8,38ha) – 1012; 15-30morg (do 16,8ha) – 1228; powy�ej 30mórg (ponad 16,8ha) – 212 gospodarstw. 
Natomiast w 1891 by�o na wsi 14132 osób bezrolnych. Zob. Dzieje Turku, s. 103.  
442 Za wybuch I wojny przyjmuje si� dzie� 28.07. 1914, kiedy to Austro-W�gry wypowiedzia�y 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. 
443 W Królestwie w czasie wojny zarekwirowano 700tys. koni, 1170 tys. byd�a rogatego, 200tys. nierogacizny  
i 272 tys. owiec. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza, s. 285. 
444 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. 



58

Jednym z kluczowych problemów odrodzonego pa�stwa by� 57% analfabetyzm na 
terenach Królestwa Polskiego. W zwi
zku z tym Naczelnik Pa�stwa wydal dekret nakazuj
cy
obowi
zek szkolny dla dzieci w wieku 7-14 lat445.

Wa�n
 dla �ycia na wsi by�a uchwa�a rolna z 10.07.1919 roku, która wprowadza�a
zasad� przymusowego wykupu ziemi powy�ej okre�lonego area�u. Regu�y parcelacji ustalono 
w lipcu 1920 roku. Wprowadzono ró�ne granice parcelacji. Dla omawianego terenu by� to 
obszar 180 ha, powy�ej którego maj
tek podlega� parcelacji. Za wyw�aszczone maj
tki
przys�ugiwa�o odszkodowanie w wysoko�ci po�owy ceny rynkowej. Warto równie� zwróci	
uwag�, �e 80% sprzedanej ziemi przeznaczono dla bezrolnych i ma�orolnych446. Trzeba 
jednak przyzna	, �e wy�ej wspomniane uchwa�y nie zosta�y w pe�ni zrealizowane,                  
a parcelacja obj��a zazwyczaj maj
tki pa�stwowe. Dopiero na mocy tzw. paktu 
lanckoro�skiego, z roku 1923, reforma zosta�a zrealizowana. Ostatecznie ustawa z 28.12.1925 
roku wydala odpowiednie zarz
dzenia. Na pierwszy plan wysuni�to parcelacj� realizowan

bezpo�rednio przez zainteresowanych w�a�cicieli maj
tków447. Na skutek tych dzia�a�
zmieni�a si� struktura gospodarstw ch�opskich448.

Pod koniec lat 20-tych najwi�ksz
 popularno�ci
 na wsiach powiatu tureckiego cieszy�
si� m�ody lekarz - Ignacy Mularek.

Stronnictwo Ludowe by�o silne zw�aszcza na po�udniu powiatu, gdzie w latach 1937-
1938 przeprowadzono kilka akcji strajkowych, a ich koordynatorem by� Stefan Lesiecki449.
Widz
c s�abo�	 rz
dów demokratycznych w Polsce, Józef Pi�sudski podejmuje decyzj�
o przej�ciu w�adzy na drodze zamachu stanu450.

Mimo zwi�kszania si� liczby mieszka�ców wsi, którzy posiadali w�asne 
gospodarstwa, na prze�omie lat 20- i 30-tych pojawi� si� kryzys gospodarczy na wsi. 
Najbardziej zauwa�alnym zjawiskiem by� znaczny spadek cen na produkty rolne, w rezultacie 
czego spad�y dochody, co przy du�ym zad�u�eniu wynikaj
cym ze sp�at rodzinnych i wykupu 
ziemi, stanowi�o powa�ny problem451.

Jednym ze sposobów przeciwdzia�ania kryzysowi na wsi, wed�ug ówczesnego 
ministra rolnictwa J. Poniatowskiego, by�o tworzenie racjonalnych gospodarstw ch�opskich.
Wzorcem dla tej propozycji by�a, niedaleka od interesuj
cego nas terenu, wie� Lisków, której 
blisko�	 zapewne pozytywnie na niego wp�ywa�a.

Ostatecznie sytuacja na wsi zacz��a si� poprawia	 w drugiej po�owie 1935 roku452. Po 
tym czasie coraz bardziej rozwija�a si� te� spó�dzielczo�	 handlowa, w której najwi�ksze
znaczenie mia� Zwi
zek Spó�dzielni Spo�ywców RP „Spo�em”. Ponadto, istnia�y sklepy 

445 W roku szkolnym 1921/21 obowi
zek szkolny realizowa�o 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 . 
446 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, W�oc�awek 2000, s. 313 . 
447 W jej rezultacie w latach 1922-38 rozparcelowano �
cznie 2650tys.ha. Sami w�a�ciciele sprzedali 58,5% 
parcelowanego obszaru, pozbywaj
c si� przy okazji gruntów gorszej jako�ci. Reszta gruntów pochodzi�o
z maj
tków pa�stwowych. 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 stanowi�y 29,3%; miedzy 2-5 ha – 32,9%; mi�dzy 5-10 ha – 24,9%; 
pomi�dzy 10-20 ha – 10,4%; 20-50 ha – 2,5%. W dziesi�	 lat pó�niej struktura przedstawia�a si� w nast�puj
cy
sposób: gospodarstwa do 2 ha stanowi�y 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� nast�puj
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 . 
449 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 22. 
450 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. 
451 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza, s. 324. 
452 W Liskowie znajdowa�a si� szko�a rolnicza, seminarium nauczycielskie, o�rodek zdrowia, sierociniec, 
spó�dzielnia mleczarska, kasa Stefczyka, dom ludowy oraz spó�dzielnia zaopatrzenia i zbytu. Inwestycje  
w Liskowie finansowa�o pa�stwo, samorz
d oraz Polonia. Twórc
 tej wzorcowej osady by� ks. Wac�aw
Blizi�ski, ówczesny senator Rzeczypospolitej. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski, s. 347 
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spó�dzielni rolniczo-handlowych i rolniczo-spo�ywczych, powi
zane ze zwi
zkami 
spó�dzielni. Ruch spó�dzielczy odegra� te� powa�n
 rol� w dziedzinie kredytów. Czo�ow

pozycj� zajmowa�a Centralna Kasa Spó�ek Rolniczych, skupiaj
ca tzw. Kasy Stefczyka. 
Dzia�a�y te� Banki Ludowe i Powszechne Spó�dzielnie Kredytowe453.

Ksi
dz Roman Kmiecik, b�d
c proboszczem w Dobrej w latach 20-tych, wyda�
kalendarz dla swoich parafian, umie�ci� w nim równie� kilka informacji na temat gminy         
w Kowalach Pa�skich. Urz
d gminny mie�ci� si� w domu gminnym w Kowalach Pa�skich.
Kancelaria by�a czynna od godziny 8.30 do godziny 15.30. Sk�ad osobowy urz�du
przedstawia� si� w nast�puj
cy sposób: wójtem by� Józef Rodzi�ski, sekretarzem gminy Jan 
Krzes�owski, jego pomocnikami byli Stanis�aw Wojcieszowski i Konstanty Wili�ski. W sk�ad
Rady Gminy Kowale Pa�skie wchodzili: Józef Jaworski, Walenty Wypior, Józef Bia�ek, 
Franciszek Nowak, Jozef Górski, Józef Barski, Walenty Kurzawa, Stanis�aw Kolenda, 
Wac�aw Czerniak, Piotr Rogalski, Micha� Herman, Wojciech Ko�ata.  

Struktura gospodarstw na terenie gminy w tym czasie przedstawia�a si� nast�puj
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. 

By�y tam równie� zak�ady przemys�owe, takie jak: gorzelnia i rektyfikacja w D�ugiej
Wsi Wartskiej, dwa m�yny wodne, 9 wiatraków i cegielnia w Nowym Orzepowie.  

Bud�et gminy na rok 1928/29 wynosi� 29745 z� 81gr, z czego wydawano: na 
administracj� gminn
 - 47,04%, szkolnictwo – 21,85%, opiek� spo�eczn
 – 21,85%, 
komunikacj� – 5,05%, bezpiecze�stwo publiczne – 0,84% i inne wydatki 3,37%. 

W gminie dzia�a�a Kasa Po�yczkowo-Oszcz�dno�ciowa, która mie�ci�a si�
w Kowalach Pa�skich. Kapita� zak�adowy kasy wynosi� 3 tys. z�. Wyda�a ona 187 po�yczek,
na sum� 21820 z�, natomiast wk�ady wynosi�y 7433 z� 44gr. Mia�a jedn
 po�yczk�
w Pa�stwowym Banku Rolnym w kwocie 10 tys. z�.

W roku 1937 w gminie Kowale Pa�skie mieszka�o 10987osób, na obszarze 13452 ha, 
w tym 97% stanowili Polacy454.

Odbudowa pa�stwa polskiego zostaje brutalnie przerwana w dniu 1.09.1939 roku 
przez wybuch II wojny �wiatowej455.

Od wrze�nia 1939 rozpocz
� si� okres represji, którymi okupant niemiecki próbowa�
zastraszy	 ludno�	 podbit
456, a w dalszej konsekwencji prowadzi� do jego eksterminacji. 
Rozpocz��a 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, g�ównie z krajów ba�tyckich, Wo�ynia, Besarabii    
i innych terenów Europy. Okupant z terenów zaj�tych na ziemiach polskich chcia� urz
dzi	
zaplecze �ywno�ciowe dla swojej armii walcz
cej na wschodzie459. Na wszystkich Polaków   
w wieku od 14-70 lat na�o�ono obowi
zek pracy, cho	 faktycznie pracowa�y zarówno ma�e
dzieci jak i starcy460.Warto równie� zauwa�y	, �e ostrze prze�ladowania okupantów 

453 Tam�e, s. 349. 
454 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 25. 
455 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. 
456 Mi�dzy innymi zmieniono nazw� Kowali Pa�skich na Schulzendorf. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat turecki,
s. 27. 
457 Do lutego 1942 roku, na terenie ca�ego kraju, skonfiskowano Polakom oko�o 900 tys. gospodarstw,  
o �
cznym obszarze 9,2 mln ha. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza, s. 377. 
458 Niemcy na terenie powiatu tureckiego planowali osiedli	 7 tys. swoich rodaków i liczba ich mia�a wzrosn
	
do 50 tys. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 28. 
459 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 381. 
460 Polacy pracowali na miejscu w Polsce, ale wywo�ono ich do pracy równie� i do Niemiec. Zob. Tam�e,
s. 382-384. 
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najbardziej by�o skierowane przeciw inteligencji461, gdy� spo�ród tej grupy spo�ecznej wojny 
i czasu bezpo�rednio po niej nie prze�y�o 95% populacji462. W szczytowym okresie 
konspiracji na terenie obwodu tureckiego by�o zaprzysi��onych 1614 �o�nierzy AK, natomiast 
w po�udniowej jego cz��ci dzia�a�y grupy Batalionów Ch�opskich463.

Wojska niemieckie ucieka�y w pop�ochu przed nadci
gaj
c
 armi
 radzieck
464. To 
zapowiada�o wyzbycie si� okupanta hitlerowskiego, ale jak ju� wkrótce mia�o si� wielu 
przekona	, nowa przyja�� nieraz by�a trudniejsza od dawnej niewoli. Naocznie przekonali si�
o tym mieszka�cy Kowali Pa�skich, gdy obserwowali p�on
cy dwór. Pierwszym 
powojennym wójtem w Kowalach by� Paruszewski465.

Po przedstawieniu ogólnego t�a historycznego przejd� teraz do szczegó�owego
omówienia poszczególnych miejscowo�ci. Jako podstaw� przyjm� pozosta�o�ci dawnych 
budowli.

W XIX wieku pod nazw
 B�dziechów wyst�puj
 zarówno wie�, kolonia, jak                
i folwark, które nale�
 do gminy w Skar�ynie. Mieszka�cy wioski posiadaj
 gospodarstwa od 
10-20 morgowe, koloni�ci - 15-20 morgowe, a folwark by� w�asno�ci
 Soko�owskiego i mia�
powierzchni� 14 w�ók466. �wiadectwem dawnych lat s
 materialne �lady, a najstarszym 
wiatrak ko�lak z XIX wieku. Nieco pó�niejsza, bo z prze�omu XIX i XX wieku, by�a zagroda 
nr 72, na któr
 sk�ada�y si�: drewniany dom, stodo�a, �uraw i gliniana obora. W pocz
tkach 
XX wieku powsta�y: murowany budynek szko�y467, 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 stodo�a468.

We wsi Bielawki w roku 1879 by�o 21 gospodarstw ze 154 morgami ziemi469.
Nale�a�a ona do maj
tku Kaw�czyn.

W roku 1827 Chocim liczy� 23 domostwa i 115 mieszka�ców470. W 1836 roku 
maj
tek kupi� Józef Zaborowski, w którego rodzinie pozostawa� a� do 1904 roku471.
Reorganizacje, zarówno administracyjne, jak i rolne, doprowadzi�y do sytuacji, �e w latach 
80–tych XIX wieku Chocim nale�a� do gminy w Tokarach. Obszar maj
tku wynosi� 3420 
mórg, w tym ziemi ornej by�o 1140, �
k - 240, lasów - 1200, ogrodów, pastwisk i dróg - 300. 
Wie�, sk�adaj
ca si� z rolników uw�aszczonych przez cara, mia�a 122 osadników, którzy 
posiadali 540 mórg ziemi. Dobra Chocim sk�ada�y si� z folwarków Chocim, Nowogród, 
Olesin lub Wielopole oraz wsi: Kaszew, Ziemi�cin i Okr�glica. Razem - 1000 mieszka�ców.
W maj
tku znajdowa�a si� hodowla owiec gatunku Rambouillet-Negretti i stadnina koni. By�a
tu tak�e gorzelnia wyrabiaj
ca dziennie 50 korcy zacieru i wiatrak o trzech gankach. Gdy 
gospodarstwo obj��a rodzina Zaborowskich, wprowadzono p�odozmiany 10-polowe. Na 
miejscu znajdowa�o si� tak�e gospodarstwo rybne z 8 stawami472. Prowadzono te�
systematyczn
 gospodark� le�n
, dziel
c ca�o�	 lasów na kilka cz��ci: drzewa stare ponad 
100-letnie, zagajniki wyhodowane we w�asnych szkó�kach, las d�bowy, modrzewiowy, 
brzozowy, sosnowy i �wierkowy. W lasach znajdowa�a si� znaczna ilo�	 saren i zaj�cy. Znane 

461 Represje na tym terenie obj��y 130 nauczycieli, z których 56 zgin��o. Do obozów wywieziono  
i zamordowano 22 ksi��y i oko�o 100 dzia�aczy spo�ecznych. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 29. 
462 Spis ludno�ci w Polsce odbyty w roku 1946 wykazuje oko�o 100 tys. ludzi ze �rednim i wy�szym 
wykszta�ceniem. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 406. 
463 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 28. 
464 Pierwsze oddzia�y radzieckie dotar�y na teren powiatu 19.01.1945 roku. Zob. Tam�e, s. 29. 
465 Tam�e. 
466 S. W., B�dziechów, [w:]SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 165. 
467 Powsta� w 1905. 
468 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 39. 
469 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
470 A. P a l., M. T r., Chocim,[w:]SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 598. 
471 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 85. 
472 A. P a l., M.T r., Chocim,[w:]SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 598. 
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s
 te� nazwy poszczególnych cz��ci: Raszewski bór, Okr
glica i Lesisko Piaski473. We wsi 
Chocim by�o 14 w�o�cian, posiadaj
cych 8 mórg gruntu, natomiast we wsi Okr�glica - 26 
osadników, posiadaj
cych 91 mórg. Z kolei wie� Ziemi�cin mia�a 54 mieszka�ców, 
uprawiaj
cych 160 mórg, a Kaszew osadników 28, posiadaj
cych 152 morgi ziemi474.

W pierwszej po�owie XIX wieku, na zachód od drogi Turek –B�aszki, zlokalizowano 
rozleg�y 8 ha park krajobrazowy, za�o�ony jeszcze przez rodzin� Czarneckich, cho	
ostateczn
 form� przyj
�, gdy w�a�cicielami maj
tku byli ju� Zaborowscy475.

Na jego zachodnim skraju znalaz�a si� siedziba dziedziców. Dwór476 ulokowano na 
pograniczu cz��ci rezydencjonalnej i gospodarczej, �
czy� w sobie osie perspektywiczne         
i komunikacyjne. Na zachód od niego by�o podwórze gospodarcze, do którego wiod�a droga 
od skrzy�owania dróg z Tokar, Gozdowa, Lipicz. W tej zachodniej cz��ci wzniesiono 
kompleks budynków gospodarczych477, w�ród których nale�y wymieni	 gorzelni�, owczarni�,
stajni�, wozowni� i koloni� mieszkaln
 dla pracowników maj
tku478.

Zarówno park, dwór, jak i budynki folwarczne otacza�y ze wszystkich stron sady. 
G�ówny dojazd zaplanowano od wschodu, poprzez ponad kilometrow
 alej� bukowo-
jesionow
, a dalej przez bram� g�ówn
, sad, obok stawów rybnych i teren parku w stron�
dworu. W kompozycji parku dominuj
c
 rol� odgrywa�y w�a�nie stawy: du�y – po�udniowy
i mniejszy – pó�nocny, na którym znajdowa�a si� sztucznie usypana wyspa. W parku479

posadzono kilkadziesi
t gatunków drzew i krzewów, mi�dzy innymi: buki, d�by,
kasztanowce, klony, jesiony, �wierki, sosny, wierzby, topole, brzozy, graby i cyprysy. 
Pozosta�o�ci
 XIX wiecznego dworu by�o, prawdopodobnie, przylegaj
ce od zachodu do 
nowego dworu skrzyd�o murowano-drewniane, z którego pó�niej urz
dzono zaplecze 
gospodarcze480.

Na pocz
tku XX wieku dobra przej
� Henryk Iwa�czyk. On to w roku 1910 wystawi�
obecnie istniej
c
 rezydencj�481. Zosta�a ona wzniesiona na planie prostok
ta z ceg�y, 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 pi�tra wsparty na dwóch ujmuj
cych wej�cie filarach, a ca�o�	 zwie�czy� przy pomocy 
trójk
tnego naczó�ka. Elewacja zachodnia jest sze�cioosiowa, z dodatkowym zej�ciem do 
ogrodu. Elewacje boczne - pó�nocn
 i po�udniow
 - potraktowano marginalnie, dopasowuj
c
do ca�o�ci482.

Po wybudowaniu dworu Henryk Iwa�czyk 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 s�u�by 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.

473 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 85. 
474 A. P a l., M. T r., Chocim, s. 598. 
475 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 86. 
476 Szczegó�owy opis za�o�enia parkowego i rezydencji. Zob. Tam�e, s. 83-95. 
477 Pozosta�o�ci
 tamtych zabudowa� z XIX wieku s
: kapliczka murowana, magazyn gorzelni, dom murowany 
z kamienia. Zob. Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 16. 
478 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 88. 
479 Park wpisany do rejestru zabytków Nr A-313/55 z 14.05.1984. Zob. Gmina Kaw�czyn – program ochrony 
zabytków..., s. 15. 
480 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 88. 
481 Wpisany do rejestru zabytków Nr A-313/55 z 14.05.1984. Zob. Gmina Kaw�czyn – program ochrony 
zabytków..., s. 15. 
482 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 90. 
483 Tam�e, s. 92. 
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Nazwa Ciemie� obejmowa�a folwark i wie�, nale�
ce do gminy Kowale Pa�skie.
Gruntów ornych wraz z �
kami nale�
cymi do dziedzica by�o 154 morgi. Ca�o�	 jednak 
maj
tku obejmowa�a jeszcze ziemie w�o�cia�skie z folwarku Zastru�e oraz m�yn wodny 
Paku�a i wynosi�a 683 morgi gruntu. Ziemie by�y tu przewa�nie pszenne, bardzo urodzajne. 
W XIX wieku w�a�cicielami maj
tku byli Truszkowscy484.

W roku 1827 Czachulec Stary zamieszkiwa�o 141 osób, w 25 domach. W drugiej 
po�owie XIX wieku niepokojono si� jednak, �e osiad�a tam kolonia niemiecka ma�o si�
polonizuje, a co za tym idzie, s�abo w�ada j�zykiem polskim. Jednym z elementów 
separatyzmu niemieckiego by�a szko�a ewangelicka. Gospodarz
cy w tej wsi mieszka�cy byli 
zamo�ni. Swoje dochody czerpali z rolnictwa, rzemios�a, wyrabiali bowiem deski i gont, 
zajmowali si� tak�e ogrodnictwem485.

Podobnie sprawa mia�a si� z Czachulcem Nowym, który równie� zasiedli�a kolonia 
niemiecka. W 1827 roku mieszka�o tu 130 osób, w 20 domach, a w latach 90-tych ilo�	
gospodarstw wzros�a do 27. Równie� i ich pracowito�	 chwalono, a ganiono nacjonalizm 
niemiecki486.

Na tym te� terenie zosta�y zapisane najsmutniejsze karty II wojny �wiatowej, gdy�
w latach 1941-1942 znajdowa�o si� centrum getta �ydowskiego, przez które przesz�o, wed�ug
ró�nych szacunków, od 4 do 6 tys. �ydów487.

Dziewi�tka w roku 1827 mia�a 12 domów i 90 mieszka�ców. Pod t
 nazw
 kryje si�
wie� i folwark, które nale�a�y do dóbr Kowale Pa�skie, a tym samym i do gminy                    
w Kowalach. Podlega�a pod okr�g s
dowy gminny w Tokarach. W drugiej po�owie XIX 
wieku liczy�a 116 mieszka�ców488. Najstarsze istniej
ce zabytki w tej miejscowo�ci 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 liczy�y 16 domostw, których �y�o 86 mieszka�ców. Po 
rozparcelowaniu dawnego maj
tku Ko�uchowskich, sta�y si� koloni
, która obejmowa�a 510 
mórg ziemi i zamieszkiwa�o j
 371 osób. Nale�a�y do gminy Kowale Pa�skie490. W roku 1879 
by�y 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 
pozosta�a zagroda nr 17, na któr
 sk�ada si� murowany dom i gliniana obora. Ponadto dom nr 
10 powsta� oko�o roku 1930492. Cennym �wiadectwem dawnych czasów pozosta� wiatrak 
ko�lak z roku 1900493. Wie� nale�a�a do maj
tku Kaw�czyn.

Na podobnej zasadzie funkcjonowa�a Dzierzbocka Cegielnia, nale�
ca dawniej do 
maj
tku Ko�uchowskich, a w interesuj
cym nas czasie koloni� zamieszkiwa�o 70 osób. Ona 
równie� nale�a�a do gminy w Kowalach494. W roku 1879 posiada�a 8 gospodarstw na 51 
morgach ziemi495. Nale�a�a do maj
tku Kaw�czyn.

G�uchów w roku 1827 obejmowa� 25 domów, 182 mieszka�ców i 43 osadników.       
W latach 80-tych XIX wieku, roz�o�ony by� na 1650 morgach, z czego w�o�cianie posiadali 

484 T r. M., Ciemin, [w:]SGKP, t.1, Warszawa 1880, s. 687. 
485 A. T y c z y n o, Czachulec, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
486 A. T y c z y n o, Czachulec Nowy, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
487 Na temat getta powsta�o szereg prac. Zob. P. J a n i c k i, Eksterminacja 	ydów w getcie „Czachulec”  
w latach 1941-1942, [w:] Koni�skie Zeszyty Muzealne, t. 4, Konin 2008, s. 67-89; A. T y c z y n o, Czachulec
Nowy, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
488 Tr. M., Dziewiatka, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 290. 
489 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 17. 
490 Tr. M., Dzierzbotki, [w:]SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 279. 
491 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
492 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 17. 
493 Tam�e, s. 39. 
494 M. Tr., Dzierzbocka, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 279. 
495 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
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390mórg. Do dworu nale�a�o 660 mórg gruntów ornych, lasów - 240 mórg, �
k - 300 mórg, 
które by�y irygowane. By�o równie� 6 stawów z gospodarstwem rybnym. Wie� zabudowano 
wzorowo496.

Zespó� dworski od wieków znajdowa� si� w centrum miejscowo�ci. W jego sk�ad
wchodzi� dwór otoczony parkiem, w którym znajdowa�y si� pozosta�o�ci siedziby na kopcu,  
a tak�e zabudowa gospodarcza oraz du�e stawy rybne. Pó�nocn
 granic� ca�ego za�o�enia 
stanowi�a szosa wiod
ca z Rzymska, a wzd�u� jej osi rozlokowano kolejne folwarki, dwór       
i stawy. Przy pó�nocno-zachodnim naro�niku, znajdowa�o si� skrzy�owanie czterech 
przecinaj
cych si� w G�uchowie dróg: z Tokar, od Kaw�czyna, od Rzymska, a tak�e od 
Chocimia. Na pó�noc ode� rozlokowano regularn
 zabudow� wsi, skupion
 po wschodniej 
stronie szosy do Kaw�czyna. Wed�ug 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 po�owie XIX wieku z fundacji rodziny 
Zaborowskich499. Nie odnaleziono jednak �adnych przedstawie� tej posiad�o�ci, dlatego 
trudno jednoznacznie okre�li	 jego wygl
d500.

Pozosta�o�ci
 z lat �wietno�ci tych dóbr w XIX wieku s
: spichrz dworski501, dom 
zarz
dcy maj
tku502, obora murowana503, a tak�e dom murowany nr 3504.

Dobra G�uchów b�d
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 w�a�ciciel, Lech Zaborowski, po 
�mierci �ony wyjecha� do Warszawy505.

Pod nazw
 Gozdów – kry�a si� wie� i folwark, które nale�a�y do gminy Tokary.         
W roku 1827 by�o w nim 8 domostw i 143 mieszka�ców. By� cz��ci
 maj
tku Tokary             
i przynale�a� do rodziny Biernackich506. Gozdów posiada� 413 mórg ornego gruntu 
dworskiego, �
k - 97, zagajników - 120 mórg507. Na skutek parcelacji maj
tku w Tokarach 
wyodr�bni�a si� samodzielna w�asno�	 w Gozdowie. Zapewne rodzina Biernackich, 
ówczesnych w�a�cicieli, podj��a trud budowy swojej siedziby w tym miejscu508.

W parku krajobrazowym509, wysadzonym d�bami, bukami, klonami, lipami, 
�wierkami, cyprysami, srebrnymi �wierkami i tujami, znajdowa� si� dwór510. Usytuowano go 
frontem na po�udnie. Sk�ada� si� z dwóch przecinaj
cych si� pod katem prostym bry�. By� to 
parterowy korpus i pi�trowe skrzyd�o na�o�one osiowo na korpus. W ten sposób w obu 
d�u�szych elewacjach powsta�y ryzelity. Tak rozplanowane bry�y pokryto dachami 
dwuspadowymi, dzi�ki czemu w trójk
tnie zamkni�tych elewacjach szczytowych korpusu       

496 G�uchów, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 612-613. 
497 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 306. 
498 Tam�e, s. 308. 
499 Tam�e. 
500 Tam�e, s. 310 
501 Wspó�cze�nie pe�ni funkcj� ko�cio�a parafialnego. 
502 Obecnie pusty budynek przez lata s�u�y� jako plebania. 
503 Dzi� nadal pe�ni funkcj� budynku gospodarczego. 
504 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 17. 
505 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 310. 
506 Ca�o�	 maj
tku Tokary razem z Gozdowem 1161 mórg. 
507 Gozdów, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 759. 
508 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 155. 
509 Park krajobrazowy o powierzchni blisko 6 ha za�o�ony w 2 po�owie XIX wieku zosta� wpisany do rejestru 
zabytków Nr A-409/151 z 27.09.1988. Zob. Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 15. 
510 Dwór z 2 po�owy XIX wieku zosta� wpisany do rejestru zabytków Nr A-409/151 z 27.09.1988. Zob. Tam�e.
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i ryzalitów powsta�o miejsce na okna dodatkowych kondygnacji poddasza511. Na pó�noc
i zachód od siedziby znajdowa�o si� kilka stawów po�
czonych kana�em. Na zachód od 
rezydencji znajdowa�a si� cz��	 gospodarcza ustawiona w czworobok512, z niej pozosta� do 
dzi� istniej
cy spichrz kamienny z oko�o 1860513.

W roku 1906 maj
tek Gozdów przeszed� w r�ce rodziny M�odeckich, która go 
posiada�a 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 t�tni� �yciem 
towarzyskim, zw�aszcza, �e w�a�ciciele - W�adys�aw i Maria M�odeccy - mieli trzy córki        
i dopóki nie wysz�y za m
�, to pojawia�o si� tu wielu adoratorów m�odych dziedziczek. Kiedy 
jednak zawar�y zwi
zki ma��e�skie i wyprowadzi�y si�, a pan W�adys�aw zmar�, w domu 
pozosta�a jedynie samotna dziedziczka - Maria M�odecka. Jej dramat zacz
� si�, gdy wiosn

1940 roku zosta�a zmuszona do natychmiastowego opuszczenia maj
tku i tu�a�a si� po 
ro�nych obozach przej�ciowych, by umrze	 w jednym z nich, pod Toruniem515.

Od pierwszej po�owy XIX wieku do roku 1939 maj
tek Kaw�czyn by� w�asno�ci

rodziny M�odzianowskich516. W samej wiosce w roku 1827 znajdowa�o si� 18 domów,          
w których mieszka�y 174 osoby. Maj
tek obejmowa� wsie: Kaw�czyn, Dzierzbotki, 
Dzierzbocka Cegielnia i Bielawki. Mia� powierzchni� 601 mórg. Gruntów ornych i ogrodów 
by�o 447 mórg, �
k - 67, lasu - 35, a nieu�ytków i terenów zabudowanych - 31 mórg.            
W folwarku by�o 11 budynków murowanych i 6 drewnianych. Prowadzono p�odozmian  
9 i 12-polowy. W roku 1879, po wyci�ciu lasu, od�
czono od tych dóbr 337 mórg. We wsi 
Kaw�czyn by�y wtedy 44 gospodarstwa posiadaj
ce 101 mórg ziemi517.

511 Opis szczegó�owy za�o�enia parkowego i rezydencji, zob. M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu 
tureckiego, t. 2, cz. 1, s. 153-162. 
512 Tam�e, s. 157. 
513 Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 17. 
514 A. T y c z y n o, Gozdów, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
515 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 159n. 
516 Tam�e, s. 165. 
517 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 

9. Maksymilian Młodzianowski 
właściciel Kawęczyna od 1850 r.

Źródło: Prywatne zbiory Piotra Młodzianowskiego

10. Tomasz Młodzianowski 
właściciel majątku w Kawęczynie do 1938r. 
Źródło: Prywatne zbiory Piotra Młodzianowskiego
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M�odzianowscy, w pierwszej po�owie XIX wieku, rozplanowali i za�o�yli obszerny 
zgeometryzowany park, w którym oko�o 1850 roku powsta�a rezydencja rodzinna518,
a konkretnie - dwór drewniany umieszczony w zachodniej cz��ci za�o�enia, frontem do 
g�ównej drogi wiod
cej z Kaw�czyna na pó�noc. W tym te� czasie powsta� folwark, po�o�ony
na po�udnie od cz��ci rezydencyjnej, po drugiej stronie szosy wschód-zachód, wiod
cej przez 
osad�519. Trudno dzi� jednoznacznie okre�li	 czas, w którym budowla drewniana zosta�a
zast
piona przez obecnie znany gmach murowany520. Najprawdopodobniej w latach 20-tych 
lub 30-tych XX wieku istnia�a ju� rezydencja murowana521. Od jej zachodu znajdowa� si�
du�y owalny klomb, a od wschodu usytuowano dwa kwadratowe partery, mi�dzy którymi 
znajdowa�a si� o� g�ównej alei, zamkni�ta od zachodu przez kuliste grupy drzew na rozleg�ej
polance. Kompozycj� oparto na sieci równoleg�ych i prostopad�ych dróg, akcentuj
c rol�
centralnej osi i obwodnic, obsadzonych alejami grabowo-lipowymi. We wschodniej cz��ci
parku, na jego g�ównej osi, powsta�a owalna wyspa – otoczona stawem po�
czonym
z kana�ami wybiegaj
cymi na pó�noc i po�udnie. Mo�na by�o na ni
 si� dosta	 mostkami, 
które prowadzi�y na okaza�
 polank� krajobrazow
, ze �cie�kami o nieregularnym przebiegu, 
zamykaj
c
 ca�o�	 od wschodu. Przy kszta�towaniu parku522 u�yto zró�nicowanych gatunków 
drzew,  posadzono: d�by, graby, lipy, jesiony, czeremchy, orzechy w�oskie, modrzewie, 
sosny, �wierki, topole i wierzby523.

Na prze�omie XIX i XX wieku maj
tek Kaw�czyn le�a� na terenie gminy Kowale. 
Wie� zamieszkiwa�o 229 osób, a ch�opi posiadali 163 morgi ziemi524. Gruntu dworskiego 
ornego by�o 620 mórg, �
k - 60 mórg i lasów - 40 mórg. M�odzianowscy inwestowali            
w gospodarstwo rybackie, zlokalizowane na pó�noc od siedziby, za pasem sadów i ogrodów 
warzywnych525. Wartym zauwa�enia by� fakt istnienia szko�y pocz
tkowej526. Ostatnim 
w�a�cicielem maj
tku by� Tomasz M�odzianowski527, który obj
� maj
tek w roku 1904 po 
poprzedniku - Janie M�odzianowskim528. Gospodarowa� na niewielkim ju� areale 186 ha. 
Pozosta�e grunty zosta�y wcze�niej sprzedane, mi�dzy innymi w ramach reformy rolnej  
w roku 1925529. Po wkroczeniu Niemców, na pocz
tku II wojny �wiatowej, w grudniu 1939, 
w�a�ciciele opu�cili swój maj
tek, a jeden z potomków ostatniego dziedzica, Stanis�aw 
M�odzianowski, zgin
� w powstaniu warszawskim, w randze podporucznika530.

Kowale Pa�skie to zarówno wie�, jak i folwark, a tak�e probostwo. Tam te� mie�ci�a
si� siedziba gminy. Wie� Kowale wraz z Wol
 Kowalsk
 mia�a 21 domostw, w których 
mieszka�y 323 osoby. Z probostwem by� zwi
zany jeden dom, w którym mieszka�o 6 osób,     
a w folwarku (w 5 domach) mieszka�y 153 osoby. Gmina Kowale Pa�skie posiada�a w roku 
1867 obszar 12791 mórg i mia�a 4038 mieszka�ców. Podlega�a s
dowi gminnemu okr�gu IV, 
w Tokarach. Na miejscu by�a te� szko�a pocz
tkowa531. Pami
tk
 �wietno�ci Kowali Pa�skich 

518 Opis za�o�enia parkowego i rezydencji w Kaw�czynie zob. M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu 
tureckiego, s. 163 – 174. 
519 Tam�e, s. 165. 
520 Dwór zosta� wpisany do rejestru zabytków nr A-314/56 z 14.05.1984. Zob. AGK, Gmina Kaw�czyn – 
program ochrony zabytków..., s. 15. 
521 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 169. 
522 Park zosta� wpisany do rejestru zabytków Nr A-315/57 z 14.05.1984. Zob. AGK, Gmina Kaw�czyn – 
program ochrony zabytków..., s. 15. 
523 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 170. 
524 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
525 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 167. 
526 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
527 Urodzi� si� w roku 1875, od roku 1915 pe�ni� funkcj� s�dziego w S
dzie w Dobrej. 
528 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 167. 
529 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
530 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 172. 
531 Kowale Pa�skie,[w:] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505. 
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w pocz
tkach XX wieku pozosta� murowany budynek dawnego urz�du gminnego, w którym 
obecnie znajduje si� posterunek policji. Tamte czasy pami�ta te� drewniany budynek posesji 
nr 32532.

Dobra Kowale Pa�skie albo Szlacheckie sk�ada�y si� z folwarków: Kowale Pa�skie,
Kaczki Mostowe, Kaczki �rednie, Siedliska, Dziewi
tka i Muchtów oraz osady le�nej - M�yn
Przygo�ski. Dobra te zamieszkiwa�o 425 m��czyzn i 432 kobiety. Grunty dworskie w latach 
80-tych XIX wieku zajmowa�y 4020 mórg: ornych by�o 1337, �
k - 689, lasu - 830. Dobra te 
mia�y ro�nych w�a�cicieli i nale�a�y do Walewskich, Czarneckich, a w drugiej po�owie XIX 
wieku do W�gierskich i Scholtzów533.

Robert Scholtz za�o�y� m�yn parowy534, a tak�e fabryk�, która wytwarza�a rocznie 
oko�o 500 ton m
czki kostnej,. Po nim w�a�cicielem dóbr sta� si� Jan Ko�odziejski,
a nast�pnie rodzina Skowro�skich.

Ostatnimi w�a�cicielami byli Józef Janusz Skowro�ski wraz z ma��onk
 Zofi
 z domu 
Na��cz-Raczy�sk
535. Kolejne lata XX wieku doprowadzi�y do rozparcelowania tych dóbr, 
mi�dzy innymi oddzielono Kaczki �rednie i ich nowy w�a�ciciel postawi� sobie tam odr�bn

siedzib�536. W czasie okupacji maj
tek zaj�li Niemcy, a rodzinie Skowro�skich w dniu 
8.12.1939r. dano kwadrans na opuszczenie siedziby. W�druj
c przez kolejne punkty etapowe: 
ko�ció� w Turku i Ko�o, zostali wraz z innymi w�a�cicielami ziemskimi wysiedleni do Bochni, 
pó�niej przebywali czasowo równie� w Warszawie i w okolicach Sochaczewa537.

We wsi Kowale Pa�skie osiedlonych by�o 30 gospodarzy na 60 morgach, we wsi 
Cegielnej - 11 na 41 morgach, w Kaczkach �rednich by�o ich 10 na 112 morgach,                  
w Kaczkach Mostowych mieszka�o 14 na 24 morgach, a wie� Siedliska mia�a 14 gospodarzy 
pracuj
cych na 204 morgach538.

W roku 1920 powsta�a jednostka Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Kowalach 
Pa�skich539. Inicjatorami byli ks. Stanis�aw Dutkiewicz i grono mieszka�ców, m.in. Ludwik 
Kle�ta, Czes�aw Paruszewski i Jan Wi�niewski. Pierwsz
 remiz
 by�o pomieszczenie 
udost�pnione na plebanii. Kolejny proboszcz - ks. Tadeusz Rutkowski wydzieli� z ziemi 
parafialnej dzia�k�, na której w 1925r. powsta�a niewielka stra�nica. 

532 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 18. 
533 Kowale Pa�skie,[w:] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505. 
534 Tam�e. 
535 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 373. 
536 Tam�e, s. 375. 
537 Tam�e. 
538 Kowale Pa�skie,[w:] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505 
539 Opracowanie dziejów OSP w Kowalach Pa�skich. Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych 
Stra�y Po�arnych Powiatu Tureckiego, Turek 2009, s. 107 -110. 
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11. Budynek dawnego Urz�du Gminy w Kowalach Pa�skich, obecnie posterunek policji
�ród�o: „Archiwum Ig�y” z 1942 r. 

Opisuj
c Kowale Pa�skie z XVIII wieku, wspomnia�em o chlubie tej miejscowo�ci,
czyli o siedzibie w�a�cicieli ziemskich, przepi�knym dworze modrzewiowym. Urokliwe to 
miejsce wydawa�o si�, �e b�dzie zawsze symbolem maj
tku Kowale Pa�skie. Nie zniszczyli 
go Niemcy, ale niestety, nie przetrwa�o wyzwolenia. W styczniu 1945 roku zatrzyma� si� we 
dworze oddzia� wojsk rosyjskich. �o�nierze na ró�ny sposób si� pocieszali po kolejnym dniu 
walk. Jednym z ich pomys�ów by�o rozpalenie ogniska wewn
trz budowli, co niestety 
doprowadzi�o do jej doszcz�tnego zniszczenia540.

Le�nictwo – zasadniczo w miejscowo�ci 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 po�owy 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, powsta�y przed po�ow
 XIX wieku i kapliczka murowana z oko�o 1850 roku 
roku. Pozosta�e zabytki pochodz
 ju� z XX wieku, a s
 to: murowany dom nr 15, z pierwszej 
	wierci wieku, drewniana stodo�a 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�
Jaros�aw, m
� znakomitej pisarki - Marii Konopnickiej546.

540 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 375. 
541 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 18. 
542 W rejestrze zabytków Nr A-367/109 z 10.12.1984. Zob.Tam�e, s. 16. 
543 Tam�e, s. 18. 
544 Tam�e. 
545 Czasem u�ywano nazwy Milejew. 
546 A. T y c z y n o, Milejów, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
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Dane z roku 1827 wskazuj
, �e by�y w tej wsi 22 domostwa, z ogóln
 liczb
 244 
mieszka�ców. Do Milejowa przynale�
: wie�, folwark, osada karczmy i m�yn, które le�
 na 
terenie gminy Tokary. W drugiej po�owie XIX wieku we wsi by�o 21 domów i wraz z osad

St�pka zamieszkiwa�o tu 286 osób. Folwark posiada� 9 domów z 95 mieszka�cami. Osada 
karczmarska mia�a 1 dom, w którym �y�o 4 ludzi, m�yn oraz jeden budynek, w którym 
mieszka�y 3 osoby. Folwark i wie� zajmowa�y obszar 946 mórg, z czego gruntów ornych         
i ogrodów - 503, �
k - 145, pastwisk - 59, wody - 5, lasu - 173, zaro�li - 44, nieu�ytków
i placów - 18 mórg. Budynków murowanych by�o 10, za� z drewna - 12. W uprawie 
stosowano p�odozmian 4-plonowy, wykorzystywano te� wiatrak. Wie� Milejów mia�a 47 
osadników, gospodarz
cych na 350 morgach547.

O XIX wieku przypomina drewniana stodo�a w zagrodzie nr 33, z ko�ca tego wieku. 
Pozosta�e 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
 sk�adaj
 si� murowany dom, chlew murowano-kamienny, drewniana 
stodo�a; zagroda nr 36, sk�adaj
ca si� z drewnianych domu i stodo�y, murowany dom nr 83. 
Zagrod� nr 90, sk�adaj
c
 si� z drewnianego domu, murowanej obory i drewnianej stodo�y,
datuje si� na 1. 	wier	 XX wieku, a zagroda nr 63, na któr
 sk�adaj
 si� gliniane domy, obora 
i drewniana stodo�a, powsta�a w roku 1933548.

W roku 1922 zebra�a si� grupa inicjatywna, która widzia�a potrzeb� powstania 
jednostki OSP w Milejowie549. Najprawdopodobniej jej pierwszym prezesem by� Edmund 
Drapi�ski, nauczyciel szko�y podstawowej w Milejowie, a naczelnikiem - Stanis�aw
Ciesielski. Pocz
tkowo spotkania odbywa�y si� w domu rodziny �wikli�skich. Pierwsz

drewnian
 stra�nic� wybudowano na gruncie, który stra� otrzyma�a po parcelacji maj
tku
w Milejowie. Warto zauwa�y	, �e stra�acy, oprócz gaszenia po�arów, prowadzili te�
dzia�alno�	 kulturaln
, m.in. dzia�a� teatr amatorski. Potrzebna wi�c by�a wi�ksza remiza, 
któr
 oddano do u�ytku w roku 1935. W dwa lata pó�niej jednostka otrzyma�a sztandar, który 
wykona�y siostry zakonne z Liskowa. 

Nowy �wiat – kolonia w gminie Tokary posiada�a 99 mieszka�ców550. 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 oko�o 1920 roku551.

Natomiast w Okr�glicy w XIX wieku istnia�o 10 domów, by�a tak�e karczma              
z jednym domostwem, z 11 mieszka�cami. Nale�a�a do gminy w Tokarach552. Mo�na si�
domy�la	, �e spotkane dzi� zabytkowe domy pochodz
 z tamtych czasów. I tak do dzi�
przetrwa�y: drewniano-gliniany nr 13, (z prze�omu XIX/XX wieku) nieco pó�niejszy, bo         
z 1910 roku, nr 7 i murowany nr 9, z oko�o 1920 roku553.

Siedliska554 to wie� nale�
ca do maj
tku Kowale Pa�skie. W 1827 posiada�a 7 domów 
i 75 mieszka�ców, a w drugiej po�owie XIX wieku zamieszkiwa�o tu ju� 14 gospodarzy, 
nale�a�y do nich 204 morgi ziemi555. Zarówno wie�, jak i folwark po�o�one by�y nad 
strumieniem Przyw
ska i po�o�one by�y na terenie gminy w Kowalach Pa�skich.

547 Milejów, [w:]SGKP, t. 6, Warszawa 1885, s. 422. 
548 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 19. 
549 Opracowanie dziejów OSP w Milejowie. Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y
Po�arnych Powiatu Tureckiego, s. 113-118. 
550 Nowy 
wiat,[w:] SGKP, t. 7, Warszawa 1886, s. 306. 
551 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 19. 
552 Okr�glica, [w:] SGKP, t. 7, Warszawa 1886, s. 434. 
553 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 19 
554 U�ywano ro�nych nazw Siedliska albo Siedlisko. 
555 Kowale Pa�skie, [w:] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505. 
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Wie� mia�a 9 domów, wraz z Koloni
 Dziewi
tk
 albo Cegielni
 191 mieszka�ców,
14 gospodarstw, 204 morgi. Folwark Siedliska wchodzi� w sk�ad dóbr Kowale556.

Siewieruszki w XIX wieku dzieli�y si� na Ma�e i Wielkie. I tak, pod nazw

Siewieruszki Ma�e znajdujemy wie� i koloni� sk�adaj
c
 si� z 16 domów i 95 mieszka�ców,
a tak�e folwark z trzema domami, w których mieszka�o 28 osób. Na obszarze tej wioski 
powsta�y wcze�niej wsie Wojciechów, Rudniki i Nowy �wiat. Natomiast Siewieruszki 
Wielkie posiada�y 7 domów z 54 mieszka�cami, folwark, jeden dom z 13 mieszka�cami. By�a
te� pojedyncza osada z 8 osobami. Na jej terenie powsta�a wcze�niej wie� Marianów557.

Skar�yn to swoista wiejska aglomeracja, na któr
 sk�ada�y si� wsie Skar�yn
i Skar�ynek oraz dwa folwarki Skar�ynek i Andrzejów558.

Skar�ynek559 by� wsi
 z folwarkiem w gminie Skar�yn. Folwark mia� 2 domostwa,      
z 46 mieszka�cami. Wie� to obecny Skar�yn, który posiada� w 1827 roku 6 domów i 60 
mieszka�ców560. �wiadkiem ko�ca 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 stodo�a561.

Skar�yno562 to wie� i folwark w gminie Skar�yn. Wie� mia�a 25 domostw, wraz ze 
Skar�ynkiem i koloni
 Stanis�awa posiada 327 mieszka�ców. Folwark mia� 3 domy i 16 
mieszka�ców. Dobra Skar�yn sk�ada�y si� w 1888 roku z folwarku Skar�ynek i Andrzejów,    
a by�y roz�o�one na 1408 morgach. Skar�yn posiada� 517 mórg gruntów ornych i ogrodów, 
�
k - 19, lasu - 314, nieu�ytki to 21 mórg. Budynków murowanych by�o 11, a drewnianych 6. 
Stosowa� wtedy w uprawie p�odozmian na 12 polach.  

Folwark Skar�ynek posiada� gruntów ornych i ogrodów 194 mórg, �
k - 11, 
nieu�ytków - 7, budynek murowany - 1, drewnianych - 3.  

Folwark Andrzejów mia� 6 mórg gruntów ornych i ogrodów, �
k - 4, pastwisk - 7, lasu 
- 241, nieu�ytków – 10, w odpadkach - 57 mórg. By�y tak�e trzy budynki drewniane563.

Ochotnicza Stra� Po�arna powsta�a w Skar�ynie564 w roku 1928, a jej za�o�ycielami 
byli Ignacy i Stanis�aw Ba�wasowie i Stanis�aw Smak. W roku nast�pnym zakupiono wóz 
konny i pierwsz
 sikawk� r�czn
. Pierwsz
 siedzib� jednostka zorganizowa�a sobie               
w zakupionym wiatraku, w którym dolna cz��	 s�u�y�a za magazyn sprz�tu, a górna by�a
wykorzystywana dla celów kulturalnych. 

Stanis�awa – to kolonia, o której wspomniano wy�ej, znajdowa�a si� na terenie gminy 
Skar�yn. Z pocz
tku XX wieku pochodzi zespó� m�ynarski; wiatrak ko�lak i dom 
m�ynarza565.

Tokary sk�ada�y si� z dwóch wiosek, st
d jedne nazwano Wielkie, a drugie Ma�e.
Tokary Wielkie w 1827 roku sk�ada�y si� z 16 domów i 193 mieszka�ców, którzy posiadali 
27 mórg. Folwark po rozkolonizowaniu566 mia� w roku 1878 zaledwie 310 mórg.

Folwark ko�cielny (114 mórg), po powstaniu styczniowym zosta� zabrany parafii         
i przekazany niejakiemu Cherso�skiemu. Wie� Tokary Ma�e posiada�a 12 domów i 114 mórg. 
W sk�ad dóbr wchodzi� jeszcze Gozdów i wsie - Myszkowice i Kolonia �d�ary567.

556 Siedliska, [w:] SGKP, t. 10, Warszawa 1889, s. 509. 
557 Siewieruszki,[w:] SGKP, t. 10, Warszawa 1889, s.602. 
558 A. T y c z y n o, Skar�yn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
559 Ró�ne nazwy Skarzynko 
560 Sakr�ynek, [w:] SGKP, t. 10, Warszawa 1889, s. 658. 
561 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 20. 
562 Ró�ne nazwy Skarzyn, Skarzyno, Skar�yn. 
563 A. T y c z y n o, Skar�yn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
564 Opracowanie dziejów OSP Skar�yn. Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y Po�arnych 
Powiatu Tureckiego, s. 118-123. 
565 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 20. 
566 Parcelacja gruntów po powstaniu styczniowym. 
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W Tokarach murowany dwór568 pochodzi� z 1. po�owy XIX wieku i by� znacznie 
skromniejszy ni� w innych wioskach. Kolejny budynek, warty uwagi, to murowana 
oficyna569, pochodz
ca z 2. po�owy XIX wieku i murowany dom nr 33, pochodz
cy z ko�ca
XIX wieku570.

Jednym z modniejszych stowarzysze� w czasie mi�dzywojennym by� Zwi
zek 
Strzelców, oddzia� tego stowarzyszenia powsta� równie� i w Tokarach, a jego prezesem by�
dziedzic G�uchowa Lech Zaborowski571.

Jednostka OSP w Tokarach572 powsta�a w roku 1915. Wsparcie dla niej okazywali 
w�a�ciciele maj
tków w G�uchowie i Chocimiu. W latach 20-tych zakupiono beczkowóz          
i r�czn
 pomp�. Kierownik miejscowej szko�y, Alfons �l�zak zorganizowa� w roku 1935 
orkiestr� d�t
. W latach 30-tych miejscowa spo�eczno�	 ufundowa�a jednostce sztandar. 
Natomiast w roku 1939 oddano do u�ytku stra�nic� im. Józefa Pi�sudskiego, która mia�a
s�u�y	 celom zarówno organizacyjnym, jak i kulturalnym. Wybuch II wojny �wiatowej
spowodowa� zawieszenie dzia�alno�ci stra�y.

Wojciechów to kolonia w gminie Kowale Pa�skie, w której znajdowa�y si� 24 domy   
z 213 mieszka�cami. �y�o w niej 34 osadników na 320 morgach i nale�a�a 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 �d�arach w 1827 roku by�y dwa domy z 27osobami, natomiast w 2. po�owie XIX 
wieku by�o ju� tylko 17 domów, a mieszka�ców - 286. Kolonia ta nale�a�a do gminy             
w Tokarach575.

3. Gmina w latach: 1945 - 1989

Po zako�czeniu II wojny �wiatowej576 nowy ustrój widzia� ca�
 przysz�o�	
w proletariacie, który mia� mu wszystko zawdzi�cza	 i by	 podstaw
 funkcjonowania nowej 
w�adzy komunistycznej. W wyniku dzia�a� okupanta zlikwidowano wielk
 w�asno�	 ziemsk
,
a dzie�a zniszczenia dope�ni�a reforma rolna577 PKWN578.

Pocz
tkowy okres powojenny, do 1946, zwi
zany by� ze znaczna migracj
 z terenu 
powiatu na ziemie odzyskane. W tym czasie wyjecha�o 10767osób, a jednym z powodów 
opuszczenia miejsca zamieszkania by� nadmiar r
k do pracy579.

567 Tokary,[w:] SGKP, t. 12, Warszawa 1892, s. 359n. 
568 Obecnie budynek szko�y.
569 Obecnie biblioteka i o�rodek zdrowia. 
570 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 20. 
571 A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
572 Opracowanie dziejów OSP Tokary. Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y Po�arnych 
Powiatu Tureckiego, s. 123-127. 
573 Wojciechów,[w:]SGKP, t. 13, Warszawa 1893, s. 739. 
574 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 20. 
575 	dzary,[w:]SGKP, t. 14, Warszawa 1895, s. 751. 
576 Oficjalna bezwarunkowa kapitulacja wojsk niemieckich nast
pi�a w nocy z 8/9 maja 1945. Faktycznie teren 
ten w styczniu 1945 roku zosta� oczyszczony z wojsk niemieckich. 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. 267.  
577 Do ko�ca roku 1946 zlikwidowano 9,3 tys. maj
tków o powierzchni 2,1 mln ha i oko�o 1 mln lasów. Zob. M. 
K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 417. 
578 Manifest PKWN og�oszono 22.07.1944 roku. 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. 262. 
579 A. P  i a s e c k i, Powiat turecki, s. 31. 
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W Polsce rozpocz�to 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
, g�ównie ze �rodków 
zagranicznych, skierowanych w ramach pomocy zwan
 w skrócie UNRA-
. Odbudowa 
przebiega�a wolno. W 1947 roku rolnictwo nie osi
gn��o jeszcze po�owy stanu wytwórczego 
z roku 1937. Mimo tego sytuacja na tyle si� poprawi�a, �e od 1.01.1949 roku zlikwidowano 
system kartkowy. Niestety, z tym rokiem zwi
zana by�a zmiana nastawienia pa�stwa do 
rolnictwa581.

W grudniu 1948 roku na I Kongresie PZPR582 przyj�to wytyczne do planu 
sze�cioletniego, obejmuj
cego lata 1950-55, a jednym z jego elementów by�a kolektywizacja 
wsi583. Ju� we wrze�niu 1948 roku pojawi� si� program kolektywizacji wsi, oparty na 
wzorcach przej�tych z ZSRR, cho	 oficjalnie nie u�ywano rosyjskiego s�owa „ko�choz”.
W roku 1949 opracowano typowe statuty spó�dzielni produkcyjnych, które oparte by�y na 
wzorcach rosyjskich. Powo�ano do �ycia Pa�stwowe Gospodarstwa Rolne, które mia�y sta	
si� symbolem dominacji w rolnictwie sektora pa�stwowego nad prywatnym. Wed�ug zasad 
ustalonych przez PPR, we wsi mog�a powsta	 spó�dzielnia, gdy ch�	 jej za�o�enia wyrazi�o co 
najmniej pi�	 osób. Cz�onkom spó�dzielni gwarantowano ro�ne przywileje: ulgi w podatkach, 
ubezpieczenie na staro�	, opiek� lekarsk
, a nawet pierwsze�stwo w kszta�ceniu dzieci584.
Ch�opi podchodzili do kolektywizacji bardzo niech�tnie, a nawet wrogo585.

Proces zak�adania spó�dzielni produkcyjnych w 1951 powierzono aparatowi 
partyjnemu i urz�dom bezpiecze�stwa. Te ostatnie przy pomocy gminnych posterunków 
Milicji Obywatelskiej „rozku�aczaj
c” polsk
 wie�, dopuszcza�y si� aktów przemocy, nie 
wy�
czaj
c tortur i aresztów. Rz
d te� w latach 1951-52 stopniowo przywróci� obowi
zkowe
dostawy zbo�a, trzody chlewnej, mleka i ziemniaków. W krótkim czasie sta�y si� one 
narz�dziem kolektywizacji wsi, bowiem ceny za dostarczone produkty by�y ni�sze od 
przeci�tnych 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
.
Nale�a�y do niej wyjazdy agitacyjne studentów i pracowników na wie�. Mimo wielkich 
nak�adów propagandowych i ekonomicznych kolektywizacja nie przynios�a spodziewanych 
wyników586 i dlatego wprowadzono  w latach 1951-52 cz��ciow
 reglamentacj� zaopatrzenia, 
a w roku nast�pnym drastyczne podwy�ki cen �ywno�ci587. Spowodowa�o to ucieczk�

580 Plan na lata 1947-1949 zak�ada�: zwi�kszenie wytworzenia �rodków dla rolnictwa; osi
gni�cie pe�nego 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 
spó�dzielczo�ci pa�stwu; kontrola cen na produkty spo�ywcze; kolektywizacj� rolnictwa. Zob. M. K r a j e ws ki, 
Historia gospodarcza..., s. 425-27. 
581 Produkcja ro�linna by�a o 37% ni�sza, a hodowlana o 46% ni�sza. Zob. Tam�e, s. 429-30. 
582 By� to Kongres Zjednoczeniowy, w rezultacie którego powsta�a 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. 
583 Zak�ada� zwi�kszenie roli przemys�u ci��kiego i chemicznego. W rolnictwie natomiast wzrost produkcji  
o oko�o 50%. Uznano te� potrzeb� powszechnej elektryfikacji wsi, a tak�e konieczno�	 melioracji i pe�niejszego 
wykorzystania zasobów agrotechniki. Zob. M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 453. 
584 Kolektywizacja mia�a obj
	 przede wszystkim gospodarstwa �rednie od 5-20 ha, które zajmowa�y 68,2% 
powierzchni u�ytków rolnych. Zob. Tam�e, s. 455. 
585 Zwi
zane to by�o z przywi
zaniem do ziemi, któr
 wielu ch�opów otrzyma�o po wielowiekowej walce o ni
,
prowadzonej przez ich dziadków. Niema�y wp�yw mia�a te� znajomo�	 radzieckich ko�chozów. Zob. Tam�e,  
s. 456. 
586 Plon z czterech zbó� w roku 1955: w sektorze prywatnym wynosi� 14,3q z ha, w spó�dzielczym 14.9q z ha. 
Na 100ha u�ytków rolnych w gospodarstwach ch�opskich przypada�y 44 sztuki byd�a i 55 sztuk trzody chlewnej, 
w spó�dzielniach za� 32 i 40. Zob. Tam�e, s. 456. 
587 Tam�e, s. 461. 
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z przeludnionej i biednej wsi, g�ównie m�odych, do miasta. Masowej fali przej�cia ludno�ci
wiejskiej do miasta towarzyszy�y specjalne kampanie prowadzone z inicjatywy 
„kierowniczej” partii588. W roku 1952 wprowadzono te� obowi
zkowe ubezpieczenie, których 
wp�acane sk�adki uderza�y przede wszystkim w rolników indywidualnych589.

Na wsi tworzono i popierano spó�dzielczo�	 skupion
 w Centrali Rolniczej 
„Samopomoc Ch�opska”. Spó�dzielnie w niej skupione zmonopolizowa�y handel wiejski590.
Dopiero w roku 1954 produkcja globalna na wsi by�a wi�ksza ni� przed wojn
591. Gospodarka 
polska zdo�a�a w tym czasie odbudowa	 zniszczenia wojenne, ale „budowa podstaw 
socjalizmu” nie dawa�a realnych perspektyw dla m�odego pokolenia. Zapa� m�odych by�
zjawiskiem niekwestionowanym. M�odzi, wyrwani z wiosek i ma�ych miasteczek, �piewali 
dla jej aktywu „Wszystko, co w Polsce m�ode i pi�kne, idzie pod nasze sztandary”592.

Kolejny etap gospodarczy - poprzedzi�y go wydarzenia, które mia�y miejsce               
w czerwcu i pa�dzierniku 1956 roku593 - nazwano planem pi�cioletnim i dotyczy� lat 1956-
1960. Podstaw
 mia� by	 szybki wzrost p�ac i konsumpcji, zw�aszcza dóbr pochodzenia 
przemys�owego. W rolnictwie zaprzestano kolektywizacji, a 80% istniej
cych spó�dzielni 
produkcyjnych rozwi
za�o si�594. Pozytywne zmiany wynika�y przede wszystkim z tego, �e
rolnikom nie przeszkadzano w ich pracy. Znik�a obawa przed si�ow
 kolektywizacj
,
a ch�opów nie nazywano ju� ku�akami. Wzros�a produkcja maszyn i narz�dzi rolniczych,        
a w ramach reanimacji spó�dzielczo�ci wzros�a sie	 placówek detalicznych prowadzonych 
przez spó�dzielnie spo�ywców. Zaktywizowa�a si� tak�e spó�dzielczo�	 zaopatrzenia i zbytu 
na wsi. Ci
gle jednak brakowa�o artyku�ów spo�ywczych i aby temu przeciwdzia�a	
podwy�szano ceny, a od 1957 roku wprowadzono „bezmi�sne poniedzia�ki”595.

Warto równie� zauwa�y	, �e pi�ciolatka ta zwi
zana by�a z rozwojem przemys�u
energetycznego, który realizowany mia� by	 te� na terenie powiatu tureckiego. W grudniu 
1958 roku rz
d zatwierdzi� uchwa�� o powstaniu Kopalni W�gla Brunatnego „Adamów”. 
Prace rozpocz�to w roku nast�pnym, a jednocze�nie w roku 1960 zacz��a powstawa	
elektrownia „Adamów”. Dzi�ki tym zak�adom pracy okoliczna ludno�	 znalaz�a zatrudnienie. 
Zmienia�a si� struktura gospodarcza regionu, z rolniczej na przemys�owo-rolnicz
. Zacz�li te�
przyje�d�a	 pracownicy do wy�ej wspomnianych zak�adów z terenu ca�ej Polski, co równie�
wp�yn��o na struktur� ludno�ci596.

W marcu 1959 roku III Zjazd PZPR597 opowiedzia� si� za dalszym rozwojem 
spó�dzielczo�ci na wsi poprzez zastosowanie specjalnych ulg, bonifikat i pomocy finansowej 
pa�stwa. W ten sposób rozpocz�to kolejn
 pi�ciolatk�: 1961-65. Przedmiotem szczególnej 
troski partii w tym okresie mia�y by	 kó�ka rolnicze i wiejska spó�dzielczo�	. W propagandzie 
nasili�y si� ponownie akty walki z gospodarstwami rodzinnymi i du�ymi gospodarstwami 
indywidualnymi powy�ej 20 ha. W tym samym roku powo�ano te� Fundusz Rozwoju 
Rolnictwa. Fundusz mia� dysponowa	 �rodkami, które przede wszystkim mia�y aktywizowa	
Kó�ka Rolnicze, które sta�y si� „tylnymi drzwiami” w procesie kolektywizacji polskiej wsi. 

588 Tam�e, s. 462. 
589 Ubezpieczano budynki od ognia, uprawy od gradobicia i powodzi, a tak�e od nieszcz��liwych wypadków  
w komunikacji i od odpowiedzialno�ci cywilnej. Zob. Tam�e, s. 464. 
590 Tam�e, s. 460. 
591 Przekroczono poziom produkcji z roku 1938. Zob. Tam�e, s. 462. 
592 Tam�e, s. 465. 
593 W czerwcu tzw. wydarzenia pozna�skie zwi
zane z krwawo st�umionym strajkiem, a w pa�dzierniku 
wydarzenia przede wszystkim w Warszawie, których rezultatem by� powrót do w�adzy W�adys�awa Gomu�ki. 
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. 
594 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 465. 
595 Tam�e, s. 472. 
596 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, , s. 32. 
597 Obrady odbywa�y si� w dniach 10-19.03.1959. By� to kolejny etap odchodzenia od za�o�e� 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 dzia�a� mia�o by	 umocnienie zespo�owego gospodarowania. Koordynacj

rozdzia�u �rodków Funduszu Rozwoju Rolnictwa zajmowa� si� powo�any do �ycia Centralny 
Zwi
zek Kó�ek Rolniczych. Co najmniej 75% funduszy mia�o by	 przeznaczonych na 
inwestycje zespo�owe kó�ek, tj. zakup traktorów i maszyn rolniczych, a pozosta�e - 25% na 
melioracj�, budow� zak�adów przetwórczych, wytworni materia�ów budowlanych itp. 
Trudno�ci w zakupie maszyn i urz
dze�, w otrzymaniu kredytów i materia�ów budowlanych 
powodowa�y du�e zainteresowanie ch�opstwa t
 form
 upa�stwowienia rolnictwa. 
Warunkiem korzystania z Funduszu Rozwoju Rolnictwa by�o wniesienie przez rolnika 
pewnej kwoty w formie udzia�u do Kó�ka Rolniczego. Na efekty takiej polityki nie trzeba 
by�o d�ugo czeka	, gdy� ju� w 1962 roku blisko 70% so�ectw mia�o na swoim terenie kó�ka,
a powy�ej 30% rolników by�o ich cz�onkami. W 1968 roku istnia�y ju� w 87% wsiach              
i zrzesza�y 54 % rolników. Jednocze�nie podwy�szono wymiar kontyngentów wobec 
gospodarstw indywidualnych. Wprowadzano wi�c socjalizm na wsi poprzez preferowanie 
sektora pa�stwowego i spó�dzielczego598.

Lata 60-te to czas, w którym na opisywanym terenie zacz�to elektryfikowa	 wie�.
I tak w roku 1965 elektryczno�	 posiada�o 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. Zauwa�ono bowiem, �e pa�stwo nie by�o w stanie 
rozwija	 wszystkich dziedzin gospodarki, trzeba wi�c by�o wybra	 niektóre jako wa�niejsze. 
W dziedzinie rolnictwa za�o�ono obni�enie tempa rozwoju. Zak�adano jednak wysok

dynamik� rozwoju PGR, co potwierdza�o tez� o konsekwentnym popieraniu sektora 
pa�stwowego w rolnictwie600. Ponadto, trudne warunki atmosferyczne w roku 1969 
spowodowa�y powa�ne zmniejszenie produkcji rolnej. Wp�yn��o to na znaczny wzrost cen,     
a w rezultacie do wyst
pienia robotników i strajku w stoczni gda�skiej, który rozpocz
� si�
14.12.1970 roku601. Wydarzenia te mia�y tragiczny fina� i doprowadzi�y do upadku ekipy 
W�adys�awa Gomu�ki602.

W grudniu 1970 roku do w�adzy dochodzi E. Gierek603, który swoj
 dzia�alno�	
prowadzi pod has�em „aby Polska ros�a w si��, a ludzie �yli dostatnio”. Kierowanie pa�stwem
rozpocz
� od pozyskania kredytów w krajach Europy Zachodniej i w oparciu o nie rozpocz
�
reform� gospodarki604.

Pierwsze lata gierkowskiej dekady przynios�y zmiany w polityce rolnej pa�stwa. 
Partia deklarowa�a tworzenie lepszych warunków produkcji we wszystkich sektorach 
gospodarstw rolnych, preferuj
c jednak PGR i spó�dzielnie produkcyjne. Uznano 
jednocze�nie, �e ch�opa nale�y mocniej zwi
za	 z pa�stwem, m.in. poprzez system 
powszechnej kontraktacji produkcji rolniczej. Zniesienie z dniem 1.01.1972 roku 
obowi
zkowych dostaw po zani�onych cenach stwarza�o warunki do poprawy egzystencji 
gospodarstw rodzinnych, w tym przede wszystkim mo�liwo�ci ich unowocze�niania.
Zniesione przepisy da�y mo�liwo�	 powi�kszenia gospodarstw. Temu celowi s�u�y�y
wprowadzone do�ywotnie renty z tytu�u przekazanej pa�stwu ziemi. Nast
pi�y pewne zmiany 

598 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 473-4. 
599 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 33. 
600 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 480. 
601 Strajki na wybrze�u trwa�y od 14-22.12. 1970, zosta�y krwawo st�umione. 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. 294. 
602 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza..., s. 482-483. 
603 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. 294. 
604 Reforma zak�ada�a: zwi�kszenie produkcji dóbr konsumpcyjnych; wprowadzenie emerytur i rent rolniczych; 
obj�cie bezp�atn
 opieka zdrowotna ch�opów pracuj
cych we w�asnych gospodarstwach; zniesienie 
obowi
zkowych dostaw na wsi; podjecie produkcji samochodu marki Fiat 126p. Zob. M. K r a j e w s k i, 
Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, s. 443-444. 
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w strukturze agrarnej gospodarstw indywidualnych. Z jednej strony wzros�a liczba 
gospodarstw najmniejszych (do 2 ha), kosztem �rednich (2-10 ha), z drugiej strony za�,
w zwi
zku z preferencjami pa�stwa dla gospodarstw specjalistycznych, zwi�kszy�a si� liczba 
gospodarstw du�ych (10-20 ha). Proces ponownej industrializacji kraju powodowa� szybki 
odp�yw m�odzie�y ze wsi do miast, pojawi�y si� wi�c gospodarstwa bez nast�pców. Ziemia 
tych gospodarstw trafia�a do Pa�stwowego Funduszu Ziemi (PFZ). W latach 1971-75 do 
funduszu trafi�o ponad 895 tys. ha. Oko�o 288 tys. ha przesz�o do gospodarstw ch�opskich,
pozosta�
 przydzielono PGR i spó�dzielniom produkcyjnym605.

Kolejnym elementem zwi
zanym z przejmowaniem przez pa�stwo gruntów by�o
powo�anie w roku 1973 Spó�dzielni Kó�ek Rolniczych (SKR), które powi
zane z urz�dami 
gmin, przej��y cz��	 zada� realizowanych dot
d przez gminne spó�dzielnie „Samopomoc 
Ch�opska”. Zajmowa�y si� one g�ównie mechanizacj
 upraw rolnych, �wiadcz
c w tym 
wzgl�dzie us�ugi dla rolników. SKR powsta�y przymusowo i w roku 1975 istnia�o ich            
w Polsce 1894. W efekcie znacznie uszczuplona zosta�a prywatna w�asno�	, co zosta�o
przyj�te przez PZPR jako sukces w uspo�ecznianiu polskiego rolnictwa. Niezale�nie od tego 
zmniejszy� si� area� uprawny. Zacz
� si� pojawia	 niedobór zbó�, zw�aszcza na pasze, które 
pocz
tkowo niwelowano importem. Mimo �e globalna produkcja w latach 1971-75 wzros�a, 
to powoli nast�powa�o jej za�amanie ze wzgl�du na nieurodzaj spowodowany warunkami 
pogodowymi, które nast
pi�y w roku 1975606.

Niestety, ju� w roku 1976 zacz
� si� pojawia	 brak �ywno�ci i w zwi
zku z tym 
znacznie wzros�y ceny607. Fakt ten poci
gn
� za sob
 fal� strajków608. Przyczyn
 upadku 
systemu gospodarczego by�a tzw. pu�apka kredytowa, gdy� ¼ dochodów z eksportu 
przeznaczano by�a na sp�at� zad�u�enia609. W sierpniu 1976 roku610 wyrazem kryzysu by�o
ponowne (po wielu latach) wprowadzenie kartek na cukier 

W polityce rolnej, w okresie 1975-80, w PZPR obowi
zywa�y wcze�niej przyj�te
kanony, polegaj
ce na tworzeniu warunków do funkcjonowania Pa�stwowych Gospodarstw 
Rolnych (PGR), Rolniczych Spó�dzielni Produkcyjnych (RSP) i Spó�dzielni Kó�ek
Rolniczych (SKR) oraz indywidualnych gospodarstw specjalistycznych. Dowodem 
nies�abn
cej roli sektora pa�stwowego w rolnictwie by� fakt, �e blisko 2/3 nak�adów na 
inwestycje produkcyjne kierowano do PGR-ów, Spó�dzielni i Kó�ek Rolniczych, przy czym te 
ostatnie w latach 1976-80 uzyska�y dodatkowy priorytet611. W tym te� czasie, g�ównie na 
skutek tzw. ustaw socjalnych, zmniejszy� si� area� uprawiany przez rolników indywidualnych, 
co prowadzi�o do malej
cej wydajno�ci w produkcji rolnej. Skutkiem tego by� zwi�kszaj
cy
si� import zbó�612. Wzros�a liczba placówek handlowych nale�
cych do organizacji 
spó�dzielczych, rozwija� si� te� sektor handlu prywatnego613.

W roku 1980 kolejki przed sklepami wyd�u�a�y si� coraz bardziej, powstawa�y
„komitety kolejkowe”, a od 1 lipca wprowadzono podwy�ki cen. W sierpniu zacz��y si�

605 Tam�e, s. 495. 
606 Powodem takiej sytuacji by�y olbrzymie nak�ady na sektor pa�stwowy i spó�dzielczy, które wspierano m. in. 
importowan
 pasz
, a mimo tych nak�adów sektory te nie wykazywa�y si� efektywno�ci
 gospodarowania. Zob. 
Tam�e, s. 496-497. 
607Tam�e, s. 443-444. 
608 Zamieszki odby�y si� w dniu 25.06.1976. Odby�y si� przede wszystkim w Radomiu i Ursusie, zosta�y
st�umione przez si�y 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. 
609 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, s. 501. 
610 Tam�e, s. 502. 
611 W roku 1980 w przeliczeniu na 1ha u�ytku rolnego w spó�dzielniach produkcyjnych na inwestycje 
przeznaczono 15,1tys. z�, w PGR - 8,4tys. z�, a w indywidualnych zaledwie 2,4tys. z�. Zob. Tam�e, s. 506. 
612 Ustawy socjalne, czyli przekazywanie gospodarstw w zamian za rent� do pa�stwowego funduszu ziemi. Zob. 
Tam�e, s. 507. 
613 Tam�e, s. 511. 
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strajki na Wybrze�u, stopniowo obejmuj
ce ca�y kraj. W Polsce zostaje zarejestrowany NSZZ 
„Solidarno�	”614. Duch wolno�ci pojawi� si� równie� i w �rodowiskach wiejskich, powsta�
NSZZ RI „Solidarno�	”615. W�adze pa�stwowe, mimo zapowiadanych reform, nie 
przedstawi�y odpowiedniego programu, który dawa�by na to nadzieje. Wymy�lono w ko�cu
stan wojenny, który og�oszono w dniu 13.12.1981 roku616, zapowiadaj
c w dalszej kolejno�ci
reformy617.

Jedn
 z korzystniejszych regulacji prawnych by�a zgoda, aby rolnicy indywidualni 
przejmowali grunty z PFZ. Bardzo szybko okaza�o si�, �e 79% tego zasobu zosta�o przej�te
przez mieszka�ców wsi- rolników618. Wie� odczuwa�a dotkliwie brak nawozów sztucznych 
do produkcji ro�linnej i pasz do produkcji zwierz�cej, co powodowa�o, �e rolnictwo nie 
mog�o nabra	 odpowiedniego rozp�du619.

Po 1981 roku rozszerzono system kartkowego zaopatrzenia. Kolejne rz
dy 
podejmowa�y dzia�ania dla polepszenia sytuacji gospodarczej, jednak niewielkie odnosi�o to 
skutki620. Dopiero ustawa z dnia 20.07.1983 roku zagwarantowa�a trwa�o�	 prywatnych 
gospodarstw ch�opskich621.

W dniu 6.02.1989 roku rozpocz��y si� rozmowy przy okr
g�ym stole, które 
doprowadzi�y w dniu 4.06.1989 roku do pierwszych, cz��ciowo wolnych, wyborów                
w powojennej Polsce622. Nast
pi� koniec PRL-u i gospodarki nakazowo-rozdzielczej,              
a rozpocz�to wprowadzanie gospodarki rynkowej i wielopartyjnego systemu politycznego623.
We wrze�niu 1989 roku opublikowano program gospodarczy rz
du solidarno�ciowego,
zwany planem Balcerowicza624.

Za koniec epoki komunizmu przyjmuje si� wi�c rok 1989, kiedy to odby�y si� wybory 
parlamentarne i wprowadzono organy w�adzy ustawodawczej - sejm i senat, g�ow
 pa�stwa 
zosta� prezydent, a w�adz
 wykonawcz
 by� rz
d.

W roku 1989 wprowadzono urynkowienie rolnictwa, które polega�o na liberalizacji 
cen detalicznych i mar� �ywno�ci, jednak bez koniecznych posuni�	 demonopolizacyjnych    
w dziedzinie zaopatrzenia i obrotu produkcji w tej dziedzinie gospodarki. Jednym ze skutków 
tej sytuacji by�a hiperinflacja625.

614 W dniach 30.08.-3.09.1980, rz
d podpisuje tzw. porozumienia sierpniowe w Szczecinie, Gda�sku
i Jastrz�biu. 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, Wroc�aw 2003, s. 300. 
G�ównymi organizatorami zwi
zku na terenie Turku byli Andrzej Lichodziejewski, pracownik szpitala i Jerzy 
�urawiecki, z zawodu socjolog. Po wprowadzeniu stanu wojennego 8 dzia�aczy NSZZ „Solidarno�	” by�o
internowanych. Zob. A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 36. 
615 Kontynuatorem dzia�a� NSZZ RI „Solidarno�	”, cho	 w troch� innym zakresie, by�o Krajowe 
Stowarzyszenie So�tysów, zarejestrowane w roku 1994. Zob. P. G o � d y n, Rzeczpospolita so�ecka, Konin 2009. 
616 Wprowadzenie stanu wojennego - 13.12.1981; zawieszenie - 31.12.1982; zniesienie - 22.07.1983; okr
g�y
stó� - 1989; z dniem 31.12.1990 roku przesta�a istnie	 Polska Rzeczypospolita Ludowa. Zob. M. K r a j e w s k i, 
Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, s. 445-447. 
617 Tam�e, s. 515. 
618 Tam�e, s. 518. 
619 Tam�e, s. 519. 
620 System obj
� : mi�so i jego przetwory, mas�o i przetwory zbo�owe, t�uszcze, mleko, benzyn�, podstawowe 
�rodki czysto�ci oraz papierosy i alkohol. Zob. Tam�e, s. 522. 
621 Tam�e, s. 436. 
622 Obrady okr
g�ego sto�u trwa�y od 6.02.-5.04.1989 roku, a wybory odbywa�y si� w dwóch turach - 4 i 18 
czerwca. 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. 308. 
623 M. K r a j e w s k i, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, s. 529. 
624 Zak�ada� on: uwolnienie cen, a� do wyst
pienia tzw. inflacji korekcyjnej; wprowadzenie wymienno�ci
z�otego i podniesienie jego kursu; wprowadzenie zaporowego podatku od wynagrodzenia zwanego popiwkiem; 
podj�cie polityki twardego pieni
dza, wyra�aj
cego si� w drogim kredycie, realnej stopie oszcz�dno�ci;
ograniczenie wydatków bud�etowych i jednocze�nie wzrost dochodów bud�etowych pa�stwa. Zob. Tam�e,
s. 530. 
625 Tam�e, s. 528. 
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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 miesi�cy, mia� doprowadzi	 do stabilizacji i drugi – 
obliczono na kilka lat, mia� na celu przeprowadzenie transformacji systemowej i rzeczowej626.

Oprócz wy�ej wspomnianych spraw ogólnopa�stwowych, którymi �yli równie�
i mieszka�cy naszej gminy, pojawi�y si� te mniej istotne w skali ca�ego kraju, ale wa�ne         
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 Pa�skich - Kolonia oraz po�o�ono
g�ówne linie sieci wodoci
gowej wraz z przy�
czami we wsiach: G�uchów, Milejów, 
Okr�glica, Chocim, Marianów Wie�, Marcinów, Wojciechów, Skar�yn, Kaw�czyn, Kowale 
Pa�skie Wie�, Kowale Pa�skie – Kolonia, Siedliska, Stanis�awa, Ciemie�, Le�nictwo, Nowy 
�wiat, Tokary Drugie. Po�o�ono równie� nawierzchni� asfaltow
 na drogach Tokary-
Milejów, Wojciechów-Nowy �wiat oraz cz��	 B�dziechowa i Borku G�uchowskiego.

Jednym z wa�niejszych wydarze� jednocz
cych ca�y B�dziechów by�a niew
tpliwie
dzia�alno�	 Ochotniczej Stra�y Po�arnej. W dniu 10.10.1965 roku na zebraniu 
inauguracyjnym powo�ano do istnienia jednostk� OSP627. Jej inicjatorem i za�o�ycielem by�
Roman K�ska – przewodnicz
cy Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach. Pierwszym 
prezesem by� Józef Dzikowski, a naczelnikiem, Ireneusz Kalinowski. W ci
gu kolejnych lat 
pozyskiwano sprz�t ga�niczy, a w roku 1973 oddano do u�ytku stra�nic� OSP, któr
 w ci
gu
kolejnych lat rozbudowywano i modernizowano. Jednostka w roku 1995 zyska�a pojazd 
bojowy marki Nysa, a od 2002 roku posiada pojazd marki �uk. W dniu 15.05.2005 roku,      
w 40-t
 rocznic� istnienia, spo�ecze�stwo wsi i sponsorzy ufundowali stra�akom sztandar. 
Aktualnie jednostka posiada samochód bojowy marki Lublin II.  

Inn
 wa�n
 spraw
 dla tej spo�eczno�ci by�a szko�a podstawowa, która prowadzi�a
zaj�cia w klasach I-IV, a nast�pnie 0-IV. Po wojnie uczyli w niej ma��onkowie Mistejko,        
a nast�pnie Stanis�awa i Jan Walczy�scy. Po nich opiek� nad szko�
 przej�li pa�stwo Janina     
i Czes�aw Balcerczykowie. Na skutek zwi�kszaj
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 zosta�o spe�nione w roku 1965628.
Szko�a funkcjonowa�a do ko�ca roku szkolnego 1995/1996.

Po zako�czeniu wojny Chocim podzieli� losy innych dworów, maj
tek
upa�stwowiono, a resztówk� przekazano do Pa�stwowego Funduszu Ziemi. We dworze 
zamieszkali pracownicy zlikwidowanego maj
tku. Bardzo szybko rozpocz
� si� proces 
dewastacji. Jeszcze w latach 40-tych rozebrano na materia� budowlany wi�kszo�	 budynków 
gospodarczych. Wyci�to sad okalaj
cy teren i pó�nocn
 alejk� graniczn
 parku. Na gruntach 
nale�
cych niegdy� do dworu, w rejonie Olesina, po 1945 powsta�a wie� Chocim. Cz�sto
zmieniali si� administratorzy i u�ytkownicy dworu, popadaj
cego stopniowo w ruin�.
W najgorszym stanie znajdowa�o si� skrzyd�o zachodnie, w ko�cu XX wieku do�ywaj
ce
swych dni629. Ostatnim w�a�cicielem Chocimia by� Henryk Iwa�czyk.

W roku 1968 zespó� dworsko-parkowy przechodzi w u�ytkowanie Ko�a Rolniczego    
w G�uchowie, a w roku 1979 przekazany zostaje Rolniczej Spó�dzielni Produkcyjnej             
w Skar�ynie630.

626 Tam�e, s. 533. 
627 Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y Po�arnych Powiatu Tureckiego, s. 99-101. 
628 Szko�a powsta�a w roku 1905, na dzia�ce ofiarowanej przez Stanis�awa Heresztyna. Zob. J. C z y � e w s k i, 
Obszar gminy Kaw�czyn na przestrzeni wieków, Kaw�czyn- Sompolno 1993, s. 28. 
629 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 92. 
630 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 29. 
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Transformacja ustrojowa otworzy�a w przypadku Chocimia drog� do sprzeda�y
zespo�u dworskiego, co nast
pi�o 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 po�udnia wspó�czesn
, udan
 elewacj� nawi
zuj
c
 do 
przesz�o�ci. Po�o�ono nowe tynki i dach, zabezpieczono wn�trze budowli przed dalszym 
zniszczeniem. W ten sposób zabytkowy budynek zosta� uratowany przed zag�ad
, która         
w tym samym czasie dokona�a si� w okolicznych maj
tkach. Niemniej jednak rozpocz�ty 
remont nigdy nie zosta� doprowadzony do ko�ca631.

Ju� w XXI wieku, w roku 2005, Chocim zmienia� w�a�cicieli, a od kilku lat jest 
w�asno�ci
 mieszkanki Turku. W dawnym magazynie gorzelni – jedynej zachowanej              
z folwarku budowli – znajduje si� obecnie mieszkanie dla administruj
cych dworem 
pracowników. Na miejscu dawnego folwarku powsta�y stawy rybne- odrodzi�a si� d�uga,
jeszcze XIX wieczna tradycja. Dwór, ocalony od zniszczenia, czeka jeszcze na przywrócenie 
funkcji mieszkalnych i reprezentacyjnych. Rozleg�y park ze stawami, pe�en pomników 
przyrody – jak wspania�y d
b na skraju pó�nocnej polany, czy g�az narzutowy na zachód od 
dworu – pozostaje nadal przestrzeni
 dziewicz
, wymagaj
c
 jeszcze kompleksowych 
dzia�a�. W miejscu skrzy�owania szlaków, przy zachodniej granicy za�o�enia, o przesz�o�ci
przypomina tylko kapliczka �w. Wawrzy�ca632.

G�uchów – po rozebraniu na cz��ci maj
tku resztówka wraz z dworem wesz�a
w posiadanie mieszka�ców wsi i dawnych pracowników dziedzica. W czasach PRL-u dawny 
obraz G�uchowa zacz
� si� zaciera	. Na materia� budowlany rozebrano budynki gospodarcze, 
stawy rybne wysch�y. Dwór Zaborowskich jeszcze w latach 60-tych s�u�y� jako miejsce 
zabaw i majówek. Podzielony mi�dzy wielu w�a�cicieli teren za�o�enia dworskiego 
przeistoczy� si� powoli w u�ytki rolne. Ca�kowicie wyci�to park, na którego terenie znalaz�y
si� �
ki i pola uprawne. Na miejscu dawnej zabudowy wyros�y domy mieszkalne. Dwór 
sp�on
�, a pozosta�e ruiny, ceglane rumowisko, w którym poniewiera�y si� szcz
tki dawnego 
wyposa�enia i detalu architektonicznego, topnia�y z roku na rok. W roku 2007 tam, gdzie 
niegdy� sta�a siedziba Zaborowskich, mo�na by�o napotka	 ju� tylko wystaj
ce z ziemi 
ceg�y633.

O dawnej �wietno�ci G�uchowa mog
 �wiadczy	 pozosta�e z zespo�u dworskiego: 
murowany spichrz z 2. po�owy XIX wieku634, obora murowana z tego samego czasu, 
murowana oficyna z prze�omu wieków XIX i XX635, a tak�e dom nr 3, z tego samego 
okresu636.

My�l o zorganizowaniu OSP w G�uchowie637 pojawi�a si� w roku 1946, cho	 jej 
zarejestrowanie nast
pi�o dopiero w roku 1948. Organizatorem jednostki by� Jan 
Gromadzi�ski, pierwszym prezesem by� Antoni Koziarek, a naczelnikiem - Ignacy Pietrzak. 
W roku 1960 oddano do u�ytku remiz�, która pozwoli�a stra�y na rozpocz�cie dzia�alno�ci
kulturalnej, mi�dzy innymi dzia�a� tu amatorski zespó� teatralny. Obiekt ten modernizowano    
i ostatecznie uko�czono prace w 1988 roku. W listopadzie roku 1991 OSP w G�uchowie 
zakupi�a wóz bojowy marki �uk. W roku 1994 jednostka zyska�a sztandar ufundowany przez 
mieszka�ców wsi. Po kolejnych kilku latach, w 1997 roku stra�acy otrzymali wóz bojowy 
marki Star. Bardzo dobre rezultaty przynios�o szkolenie bojowe, gdy� OSP z G�uchowa od lat 
zajmuje czo�owe miejsca na zawodach stra�ackich zarówno krajowych, jak                 

631 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 93. 
632 Tam�e. 
633 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 310. 
634 W budynku tym od 1951 roku mie�ci si� ko�ció� parafialny. 
635 Przez wiele lat w tym budynku mie�ci�a si� plebania. 
636 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 17. 
637 Opracowanie dziejów OSP G�uchów. Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y Po�arnych 
Powiatu Tureckiego, s. 101-104. 
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i mi�dzynarodowych. Funkcj� prezesa pe�ni Krzysztof Kwi�ciak, a naczelnika - Adrian 
Kwi�ciak.

Gozdów – po przej�ciu w roku 1945 i rozparcelowaniu maj
tku w dworze urz
dzono
szkol� podstawow
, dzia�aj
c
 tu do roku 1987. W tym czasie przekszta�cono wn�trze,
a w ramach prowizorycznych remontów oszpecono te� g�ówn
 elewacj� wymieniaj
c
balustrad� balkonu i zatynkowuj
c cz��	 boniowan
. Rozebrano zabudowania gospodarcze, 
wyci�to te� cz��	 starych drzew parkowych, a ogród zostawiono swojemu losowi. W 1991 
blisko czterohektarowy teren „resztówki” znalaz� si� w posiadaniu gminy Kaw�czyn, do 
której zg�osi�y si� spadkobierczynie Marii M�odeckiej. Jednak�e zamiast trafi	 do r
k
potomków dawnych w�a�cicieli  Gozdów w grudniu roku 1993 sta� si� w�asno�ci
 inwestora   
z  gminy �elazków, który nie dope�ni� zawartego w umowie warunku kupna, czyli 
wyremontowania dworu i przywrócenia parku do dawnej �wietno�ci, cho	 uda�o si�
rozpocz
	 prace zabezpieczaj
ce drzewostan. Budowla jednak bardzo szybko zmieni�a si�
w ruin�. Dwór od 2006r. jest w�asno�ci
 Ewy i Andrzeja Op�atków, którzy rozpocz�li
odrestaurowywanie zabytkowego dworku638.

Kaw�czyn – po zako�czeniu wojny, przez dwa lata, w opuszczonym dworze 
mieszka�a rodzina by�ego ogrodnika, Jana Zaj
ca. Dawny maj
tek szlachecki, okrojony przez 
mi�dzywojenne parcelacje, zosta� ostatecznie zlikwidowany i przekszta�cony w Gminn

Spó�dzielni� „Samopomoc Ch�opska”639. W 1947 roku w dworku umieszczono szkol�
podstawow
, która dzia�a�a 48 lat. W owym czasie dawna forma ca�ego zespo�u zacz��a si�
zaciera	640.

W latach pi�	dziesi
tych rozebrano cz��	 zabudowa� nale�
cych niegdy� do 
folwarku. Reprezentacyjny podjazd przed dworem zast
pi�o boisko szkolne, znikn��y partery 
ogrodowe po wschodniej stronie, a przylegaj
ce od pó�nocy i zachodu  warzywniak i sady 
zosta�y zamienione na grunty orne, a z czasem i w cz��ci zabudowane. Parcelacja otoczenia 
okrojonego parku negatywnie wp�yn��a na jego stan. Od strony po�udniowej, przy g�ównej
drodze wioski, wyrós� kompleks nowej zabudowy, a s
siedztwo sk�adowiska nawozów 
uszkodzi�o cenne aleje grabowo-lipowe641.

Nie oby�o si� bez przekszta�ce� i w ogrodzie. Fataln
 by�a decyzja lokalizacji 
betonowej muszli koncertowej, z kr�giem tanecznym, na g�ównej osi ca�ego uk�adu. Niemniej 
park nadal wykorzystywano – cz�sto odbywa�y si� tutaj zabawy i do�ynki. Cho	 na pocz
tku
lat 80-tych geometryczny uk�ad by� jeszcze czytelny, to ju� wówczas autorzy dokumentacji 
konserwatorskiej podkre�lali z�y stan tej zabytkowej przestrzeni i konieczno�	 podj�cia
dzia�a� ratowniczych642.

Po wojnie powsta�a biblioteka, której kierownikiem by�a pani Jasnowska, jednak ju�
w roku 1958 jej ksi�gozbiór trafi� do biblioteki w Tokarach. W roku 1973 powsta�a Gmina  
Kaw�czyn i mimo �e pocz
tkowo jej siedziba by�a w Kowalach Pa�skich, to jednak w roku 
1976 przeniesiona zosta�a ostatecznie do Kaw�czyna, a to spowodowa�o systematyczny 
rozwój miejscowo�ci643. Tu zacz��y pojawia	 si� instytucje, które do swojego funkcjonowania 
potrzebowa�y blisko�ci w�adz lokalnych. To za sob
 poci
gn��o budownictwo gospodarcze      
i mieszkaniowe. Niew
tpliwie wi�c przeniesienie siedziby gminy przyczyni�o si� do 
znacznego rozwoju  Kaw�czyna.

Po przemianach ustrojowych pocz
tkowo sytuacja dworu w Kaw�czynie nie zmieni�a
si�, pozosta� on w�asno�ci
 gminy, dopiero w 1995 roku wyprowadzi�a si� st
d szko�a.

638 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 160. 
639 A. T y c z y n o, Kaw�czyn, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
640 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 172. 
641 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 59. 
642 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, t. 2, cz. 1, s. 172. 
643 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, s. 59. 
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Istnia�a koncepcja adaptacji zabytku na siedzib� Gminnego O�rodka Kultury, jednak z braku 
funduszy i konieczno�ci innych inwestycji, upad�a644. Ostatecznie samorz
d sprzeda� zespó�
dworski osobom prywatnym. Obecnie jest on w gestii dwóch w�a�cicieli645. Dwór jednak - 
przez 14 lat nieu�ytkowania - przedstawia stan daleko posuni�tej ruiny, ze sp�kanymi 
murami, odpadaj
cym tynkiem, zniszczonym stropem, zawilgoceniem646.

Za�o�enie jednostki OSP w Kaw�czynie647 mia�o miejsce w roku 1958. Jej pierwszym 
prezesem by� Jan Zaj
c, a naczelnikiem - Edward Kostrzewski. W roku nast�pnym zakupiono 
pierwszy sprz�t ga�niczy, który systematycznie uzupe�niano. W roku 1987 dokonano otwarcia 
remizy w Kaw�czynie, a jednocze�nie uzyskano te�, wtedy pierwszy, wóz bojowy marki �uk.
Kolejnym by�, w roku 1991, wóz marki Jelcz, a pó�niej nast�pne. W roku 1998 jednostka 
dzi�ki staraniom mieszka�ców Kaw�czyna, Dzierzbotek, M�odzianowa, Nowego �wiatu,
Wojciechowa oraz innych darczy�ców, otrzyma�a sztandar. Obecnie prezesem jest Wojciech 
Dytwi�ski, a naczelnikiem - Krzysztof Dytwi�ski.

Kowale Pa�skie – wcze�niej wspomnia�em, �e wyzwolenie tej miejscowo�ci przez 
wojska rosyjskie by�o niemniej tragiczne ni� sama II wojna �wiatowa, spalono wówczas 
modrzewiowy dwór z po�owy XVIII wieku. Maj
tek Kowale, z racji swych niewielkich 
rozmiarów, nie podlega� reformie rolnej (wed�ug zalece� z roku 1944). Dodatkowym 
„atutem” ,który chroni� przed reform
 roln
, by� fakt zniszczenia samego dworu.  

Dawni w�a�ciciele – rodzina Skowro�skich - 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 pozosta�o�ci dóbr 
sprzedano na dzia�ki budowlane. Na miejscu zabudowy folwarcznej powsta�a mi�dzy innymi 
remiza stra�acka i hotel. Po rozebraniu ruin dworu, w dawnym ogrodzie, wyrós� pawilon 
mieszcz
cy placówk� zdrowia, cz��ciowemu zabudowaniu uleg�y sady. Smutnym 
�wiadectwem przesz�o�ci by�, do dzi� stoj
cy, samotny s�upek dawnej bramy wjazdowej do 
dworu. Obok pozosta�o jeszcze kilka drzew648.

Po zako�czeniu II wojny �wiatowej rozpocz��a swoj
 dzia�alno�	 równie� szko�a
w Kowalach Pa�skich, jej kierownikiem w latach 1945-1960 by� Miko�aj Bu�aszenko.
W szkole zaj�cia prowadzili równie�: Maria �wi
tczak, Józefa Kloczkowska, p. St�pie�,
p. Krygier. Kolejnymi kierownikami, a pó�niej dyrektorami byli: Maria �wi
tczak, Józef 
Kolenda i Eugeniusz Ma�olepszy. Za jego dyrekcji powsta�a my�l rozbudowy szko�y, gdy�
budynek powsta�y tu� przed II wojn
 by� ju� za ma�y.

Od 1991 roku dyrektorem szko�y by�a Halina Kurzawa.  Szko�a mia�a  punkt filialny 
w M�odzianowie, ale w roku 1991 zosta�  on zlikwidowany z powodu malej liczby dzieci649.

Po wojnie druhowie z OSP rozpocz�li systematyczna prac� szkoleniow
                 
i organizacyjna, której jednym z elementów by�o wybudowanie nowej remizy. Powsta�a ona 
w 1967 roku. Ochotnicza Stra� Po�arna otrzyma�a w roku 1970 sztandar, który ufundowali 
mieszka�cy wsi. Jednostka posiada�a kolejno kilka wozów bojowych, a obecnie pos�uguje si�
samochodem marki Star-Man. Od 1997 roku jednostka znajduje si� w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Ga�niczym. W roku 2006 naczelnikiem OSP w Kowalach Pa�skich zosta�
January Miko�ajczyk, a w roku nast�pnym jednostka otrzyma�a nowy sztandar650.

644 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 172. 
645 Tam�e, s. 173. 
646 Tam�e. 
647 Opracowanie dziejów OSP Kaw�czyn. Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y
Po�arnych Powiatu Tureckiego, Turek 2009, s. 105-107. 
648 M. G ó r z y � s k i, Zabytki miasta i powiatu tureckiego, s. 377. 
649 Szko�a powsta�a jeszcze w XIX wieku, kiedy powsta�a gmina. Wielkim nak�adem si� miejscowej ludno�ci, na 
krótko przed wybuchem II wojny �wiatowej, zosta� oddany nowy budynek szkolny J. C z y � e w s k i, Obszar 
gminy…, s. 29. 
650 Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y Po�arnych Powiatu Tureckiego, s. 107-110. 
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W miejscowo�ci tej w roku 1946 zosta�a zarejestrowana biblioteka, cho	 praktycznie 
zacz��a dzia�a	 dopiero w roku 1947651. Funkcjonuje ona do czasów obecnych. Wcze�niej
mie�ci�a si� w budynku Komendy Policji, a od 2007 na parterze miejscowego budynku 
o�rodka zdrowia.

Pocz
tki powojennej s�u�by zdrowia w Kowalach Pa�skich si�gaj
 roku 1956, gdy     
w budynku gromadzkiej rady narodowej powsta� punkt felczerski. Pó�niej zosta� przeniesiony 
do budynku stra�y po�arnej, w którym funkcjonowa� do roku 1973. W okresie tym o zdrowie 
miejscowej ludno�ci dba� felczer, Telesfor Paczkowski. W roku 1974 wybudowano nowy 
gmach dla s�u�by zdrowia. Kierownikiem o�rodka by� lekarz, Franciszek Skrzywanek do 
1998r.652. Od 1999r. Niepubliczny Zak�ad Opieki Zdrowotnej (NZOZ) prowadz
 Pa�stwo 
Wioletta i Janusz Bogaccy, a stomatologiem jest Pani Jadwiga Kiesner-Porada. 

Kowale Pa�skie mog
 poszczyci	 si� równie� przedszkolem. Oddano je do u�ytku
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 wyodr�bniono drug

grup� dla dzieci 6-letnich. Pierwszym dyrektorem placówki by�a Bernadeta Bloch, która 
funkcj� t� pe�ni�a do 1997 roku. W tym te� roku zosta�a wyremontowana zachodnia strona 
przedszkola, a po wakacjach nowym dyrektorem zosta�a Dorota M�ynarska, która pe�ni t�
funkcj� do czasów obecnych653.

Pocz
tki OSP w Marianowie654 si�gaj
 roku 1947, kiedy to odby�o si� zebranie 
za�o�ycielskie, pierwszym prezesem wybrano Józefa Tomczyka, a naczelnikiem - Mariana 
Skotowskiego. Remiz� oddano do u�ytku w roku 1974, pó�niej j
 jeszcze powi�kszano. 
Jednostka te� wzbogaca�a si� o kolejne sprz�ty ga�nicze, a w roku 1992 otrzyma�a pierwszy 
wóz bojowy marki �uk.

Po zako�czeniu wojny jednostka OSP w Milejowie podj��a trud dzia�a�
organizacyjnych, który doprowadzi� druhów do stanu zorganizowania sprzed II wojny 
�wiatowej. Pierwszy wóz bojowy jednostka otrzyma�a 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 pe�ni� s�u�b� do roku 1975. Obecnie OSP korzysta z pojazdu marki Magirus-Deutz.  

W roku 1991 podj�to uchwa�� o budowie nowej remizy OSP, a prace przy niej trwa�y
sze�	 lat. W roku 2003 jednostka otrzyma�a 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
� W�odzimierz Filipczak - wiceprezesi to ks. Antoni Janicki i Jaros�aw Król, 
naczelnikiem jest Pawe� Nowak655.

Po II wojnie OSP w Skar�ynie zorganizowa�a si� w roku 1946 roku. Jednym               
z podstawowych zada�, jakie sobie postawi�a, by�a budowa nowej remizy, któr
 oddano do 
u�ytku w roku 1957. Pierwszy samochód bojowy otrzyma�a w roku 1973 i by� to Star 20. Po 
pi�ciu latach OSP otrzyma�a sztandar z fundacji organizacji spo�ecznych i w�asnych sk�adek.
W pocz
tkach lat 80-tych podj�to starania, aby wybudowa	 now
 remiz�. Do u�ytku oddano 
j
 w roku 1984, z kolei w 1986r. jednostka otrzyma�a samochód bojowy marki Star656.

651 Wed�ug karty rejestracji biblioteki  za�o�ona zosta�a 12.10.1946 roku, natomiast najstarsze dowody wp�ywu 
ksi
�ek i zapisy w ksi�dze inwentarzowej pochodz
 z roku 1947. Kierownikami bibliotek byli w latach 1947-51 
– Maria Hejto;1951 – Ryszard �liwi�ski, Genowefa Miko�ajczyk; 1959-1994 – Teresa Gaik,; 1994-2003 - 
Halina Kustosz; od 2003 – El�bieta Kalinowska; Zob. AGK, Informacja o funkcjonowaniu bibliotek publicznych 
na terenie gminy w Kaw�czynie, s. 1. 
652 J. Czy�ewski, Obszar gminy…, s. 38. 
653 AGK, Informacja o funkcjonowaniu przedszkola w Kowalach Pa�skich, s. 1. 
654 Opracowanie dziejów OSP w Marianowie. Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y
Po�arnych Powiatu Tureckiego, s. 110-112. 
655 Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y Po�arnych Powiatu Tureckiego, s. 113-118. 
656 Zob. Tam�e, s. 118-123. 
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W czasach powojennych powsta�a te� i funkcjonowa�a biblioteka, cho	 nie zachowa�y
si� dane, kto j
 prowadzi�. Tokary – po wojnie reaktywowano gmin� w Tokarach. Przetrwa�a
ona do 1972 roku, kiedy to ówczesne w�adze wprowadzi�y dwuszczeblowy podzia�
administracji kraju. Wówczas zlikwidowano ju� istniej
c
 gmin� i w�
czono j
, wraz               
z cz��ci
 gminy Kowale Pa�skie, do nowo powsta�ej gminy Kaw�czyn657.

OSP w Tokarach dzia�alno�	 wznowi�a w roku 1946. W roku 1955 rozbudowano 
remiz�, któr
 pó�niej jeszcze powi�kszono w latach 70-tych i 90-tych. W roku 1959 jednostka 
otrzyma�a pierwszy samochód stra�acki, a kolejny wóz bojowy - marki Star 244 i inny sprz�t
po�arniczy - otrzymano w roku 1982. Pó�niej zakupiono jeszcze wóz marki �uk i Ford 
Transit,  który s�u�y� do przewozu stra�aków658.

W Tokarach szko�a istnia�a659 od niepami�tnych czasów. Po zako�czeniu II wojny 
�wiatowej wróci� do szko�y jej przedwojenny kierownik, Alfons �l�zak i wraz z �on
 podj
�
si� organizacji zaj�	. Od po�owy lat osiemdziesi
tych szko�a funkcjonowa�a w dwóch 
budynkach. W okresie powojennym kierownikami i dyrektorami szko�y byli: Stefan Nitecki, 
Tadeusz Zielonka, Jan Osiewa�a, Jadwiga Piekarska, Ewa 
czna, Karolina Kurc, Krzysztof 
Kolenda660. A obecnie od 2003r. funkcj� t� pe�ni Ewa Wojtczak. 

                              12. Szko�a im. Jana Paw�a II w Tokarach Pierwszych  
�ród�o: Zdj�cie z kroniki Urz�du Gminy w Kaw�czynie 

Biblioteka w Tokarach powsta�a w roku 1958, najprawdopodobniej podstawowym jej 
ksi�gozbiorem by�y pozycje przej�te z biblioteki w Kaw�czynie. Obecnie biblioteka ta mie�ci

657 A. T y c z y n o, Tokary, [w:] Materia�y…, stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl 
658 Zob. B. S t a c h o w i a k, Monografia Ochotniczych Stra�y Po�arnych Powiatu Tureckiego, s. 123-127. 
659 Szko�a by�a najprawdopodobniej by�a w Tokarach od czasów szko�y parafialnej o której wiadomo, �e istnia�a
ju� w roku 1521. najprawdopodobniej w XIX wieku zosta�a przej�ta przez gmin� i tak funkcjonuje, Az do dnia 
dzisiejszego. 
660 J. Czy�ewski, Obszar gminy…, s. 29-30. 
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si� na poddaszu budynku o�rodka zdrowia i jest fili
 Biblioteki Publicznej Gminy 
Kaw�czyn661.

Pocz
tki s�u�by zdrowia po II wojnie si�gaj
 roku 1950. Przez 10 lat pracowa� tu 
felczer, Józef a�duch. Po nim kolejni felczerzy, a nast�pnie ju� lekarze: �wiszcz, Tadeusz 
Kwiatkowski, Stefan Kubicki, Franciszek Skrzywanek, W�adys�aw Mikulski i Mikulska 
Gabriela (stomatolog), Antoni Sza�ek, Bogus�aw Mikowski i Józef Kuli�. Obecnie od 1986r. 
kierownikiem o�rodka zdrowia jest lek. Jaros�aw Król. O�rodek mie�ci 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 zebra�a si� grupa mieszka�ców, która powo�a�a do istnienia jednostk� OSP. 
Pierwszym jej prezesem by� Kazimierz Zduniak (w latach 1947-1996), a naczelnikiem - Jan 
Szczegiecki. Pierwszy sprz�t po�arniczy 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 sprz�t. W roku 
1989 przekazano do u�ytku now
 stra�nic�, a w trzy lata pó�niej jednostka otrzyma�a
pierwszy wóz bojowy marki �uk. W roku 2007 wr�czono OSP �d�ary sztandar - symbol 
jednostki. W roku 2009 stan sprz�tu ga�niczego wzbogaci� si� o wóz bojowy marki Renault. 
 Na tym terenie w budynku Dworu w Gozdowie funkcjonowa�a równie� Szko�a
Podstawowa w �d�arach, któr
 powo�ano do istnienia w 1945r. o sze�ciu oddzia�ach. Nauk�
w klasie VII dzieci kontynuowa�y w SP w Tokarach. W roku 1956 utworzono na miejscu 
równie� klas� siódm
. W 1961r. zosta� wprowadzony system o�mioklasowy. Taka 
organizacja szko�y trwa�a do roku 1977, kiedy to uczniowie klas IV-VIII zacz�li ucz�szcza	
do Tokar, a szko�a staje si� fili
 Szko�y Podstawowej w Tokarach. W roku 1984 zosta�y
przeniesione równie� klasy I-III. Do 1987 roku funkcjonowa� tam jeszcze oddzia� „0”. W tym 
to w�a�nie roku szko�� zlikwidowano. Prze�o�onymi po II wojnie byli: Kazimiera Stasi�ska, 
Jan Olek, Bogdan Jarych, Stanis�aw Kujawi�ski, Andrzej Adamczewski i Gertruda Szajrych 
(ju� jako kierownik filii)664.

661 Kierownikami biblioteki w Tokarach byli w latach: 1958-1960 – Roman K�ska; 1960 – Jan Sieradzan; 1961 – 
Zofia Szab�owska; 1965 – Zofia K�ska; 1965-1993- Halina Kustosz; 1993 - 2003 El�bieta Kornacka 
(Kalinowska); 2003-2006 Katarzyna Olek; 2006-2008 – Anna Duczma�ska; 2008 - Aleksandra Antczak.  Zob. 
AGK, Informacja o funkcjonowaniu bibliotek publicznych na terenie gminy w Kaw�czynie, 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 Stra�y Po�arnych
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 Ko�cio�a w Polsce 

Za czas powstania chrze�cija�stwa w Polsce przyjmuje si� rok 966, w którym to 
ksi
�� Mieszko I665 (z najbli�szym otoczeniem) przyj
� sakrament chrztu666. Cz�sto jednak 
zwraca si� uwag� na fakt, �e pocz
tki chrze�cija�stwa na ziemiach polskich si�gaj
 znacznie 
wcze�niejszego okresu. Potwierdzeniem tego jest chocia�by wspomnienie o ksi�ciu na 
Wi�licy667, który zosta� nawrócony przez braci solu�skich668. Innym argumentem mo�e by	
i ten, �e wprowadzanie chrze�cija�stwa w X wieku nie napotyka�o na specjalne trudno�ci.
Mo�na zatem przypuszcza	, �e wielu S�owian zetkn��o si� z wyznawcami Chrystusa lub sami 
ju� nimi byli669.

Faktem pozostaje, �e w roku 968 powsta�a pierwsza diecezja na ziemiach polskich, 
która swoj
 siedzib� mia�a w Poznaniu670, a zasi�giem obejmowa�a ca�e terytorium pa�stwa 
Piastów. Taki stan utrzymywa� si� do ko�ca wieku X. Wtedy to w roku 997 ginie �mierci

m�cze�sk
 Wojciech671, wcze�niejszy biskup Pragi, który najprawdopodobniej z polecenia 
w�adcy Polski, a mo�liwa jest równie� i decyzja papieska, mia� prowadzi	 dzia�alno�	
misyjn
 na terenach dzisiejszej pó�nocnej Polski. W czasie ewangelizacji, poniós� m�cze�sk

�mier	. Wydarzenie to odbi�o si� tak szerokim echem w ówczesnej Europie, �e wszyscy 
wielcy tego �wiata zapragn�li odda	 cze�	 �wi�temu m�czennikowi. Do Gniezna wi�c
pospieszy� cesarz ze swoim dworem, mo�ni �wieccy, przedstawiciele papie�a i dostojnicy 
ko�cielni. Spotkanie, które odby�o si� w roku 1000, nazywa si� najcz��ciej Zjazdem 
Gnie�nie�skim672. Trzeba te� zauwa�y	, �e ów zjazd mia� znamiona równie� synodu 
ko�cielnego, zw�aszcza �e jego efektem by�o nowe rozgraniczenie diecezji na ziemiach 
podleg�ych Boles�awowi Chrobremu673. Powsta�a wi�c metropolia w Gnie�nie pod 
patronatem �w. Wojciecha, a tak�e diecezje w Krakowie, Ko�obrzegu i Wroc�awiu. Nadal te�
istnia�a diecezja w Poznaniu. Szybko jednak okaza�o si�, �e poga�stwo by�o jeszcze na tyle 
silne na Pomorzu, �e diecezja w Ko�obrzegu upad�a oko�o roku 1013. Najprawdopodobniej 

665 Mieszko I, syn Ziemomys�a, ksi
�� polski w latach 963-992. Przyj
� chrzest, który pozwolil jego pa�stwu 
wej�	 na aren� dziejow
. Zob. K. L e p s z y, S. A r n o l d, S�ownik 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 Ko�cio�a 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 s�owia�ski w pobli�u Krakowa. 
668 Bra	mi solu�skimi nazywano pochodz
cych z Salonik Cyryla i Metodego. Zob. B. K u m o r, Historia 
Ko�cio�a, t. 2, Lublin 2005, s. 125. 
669 W. A b r a h a m, Organizacja Ko�cio�a w Polsce do po�owy wieku XI, Pozna� 1962, s. 96. 
670 B. K u m o r, Biskupstwo w Poznaniu. Utworzenie metropolii w Gnie�nie,[w:] Historia Ko�cio�a 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 Boles�aw Chrobry – urodzi� si� w roku 967, jego matk
 by�a Dobrawa, córka Boles�awa I ksi�cia 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, Boles�aw I Chrobry Wielki, [w:] Ksi�ga królów i ksi���t
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 powsta�a diecezja w Kruszwicy, która obj��a obszar wy�ej wspomnianej 674. W XI 
wieku powsta�y jeszcze diecezje w P�ocku, w 1123 we W�oc�awku675 i w Lubuszu. 

Do naszych rozwa�a� wystarczy naszkicowanie organizacji diecezjalnej w tej cz��ci
ziem polskich. Co prawda, najstarszy dokument potwierdzaj
cy przynale�no�	 diecezjaln

interesuj
cego w tej pracy terenu, czyli obecnej gminy Kaw�czyn, pochodzi z roku 1136676, to 
jednak mo�emy si� domy�la	, �e przynale�no�	 administracyjna, od pocz
tku istnienia 
archidiecezji, nie zmieni�a si�. Stan ten zachowa� si� do roku 1818, gdy na skutek 
postanowie� Kongresu Wiede�skiego i odpowiednich dokumentów Stolicy Apostolskiej677,
teren ten znalaz� si� w granicach diecezji kujawsko-kaliskiej.  

Po odzyskaniu niepodleg�o�ci, w roku 1918, podj�to te� dzia�ania maj
ce na celu 
uregulowanie spraw ko�cielnych w nowych granicach pa�stwa. Ich skutkiem by�o podpisanie 
przez Rzeczpospolit
 w roku 1925 konkordatu ze Stolic
 Apostolsk
. Na jego podstawie 
zosta�a wydana bulla „Vixdum Poloniae unitas” powo�uj
ca do istnienia diecezj�
w�oc�awsk
678, w której granicach pozostaje do dnia dzisiejszego, mimo dwukrotnej jeszcze 
jej reorganizacji. 

Kolejn
 spraw
, która b�dzie interesuj
c
 w niniejszej pracy, jest kwestia istnienia 
parafii. Mo�na powiedzie	, �e parafia to w znaczeniu administracji Ko�cio�a jej najni�sze
ogniwo, czyli w rozumieniu administracji cywilnej - to równie� gmina. Czasami ta jednostka 
administracji ko�cielnej by�a równie� wykorzystywana przez administracj� pa�stwow
.
W tym jednak miejscu zwróc� uwag� na parafi� w znaczeniu czysto ko�cielnym.  

Pojawiaj
ce si� na ziemiach polskich chrze�cija�stwo swoje pierwsze �wi
tynie mia�o
przede wszystkim w grodach ksi
��cych, gdy� tam mia�y one zapewnione bezpiecze�stwo,
a dostojnicy budowali je przede wszystkim dla w�asnych potrzeb. Z czasem, gdy wzrasta�a
liczba chrze�cijan, potrzeb
 chwili by�o wznoszenie nowych �wi
ty� w miejscach siedzib 
w�adz lokalnych, a nast�pnie w siedzibach prywatnych dostojników ksi
��cych. Powoli wi�c
obszar kraju pokrywa� si� ko�cio�ami, do których d
�yli wierni z okolicy. Nie by�y to jednak 
parafie w dzisiejszym znaczeniu, gdy� nie mia�y �ci�le okre�lonego okr�gu, a oparte by�y na 
naturalnym zmierzaniu do najbli�szej �wi
tyni679. W�adys�aw Abraham uwa�a, �e jeszcze      
w czasach Boles�awa Krzywoustego nie by�o na terenie pa�stwa polskiego parafii680. Chodzi 
oczywi�cie o parafie w �cis�ym tego s�owa znaczeniu, czyli z oznaczonym okr�giem 
parafialnym. Dopiero Sobór IV na Lateranie nakaza� ich tworzenie. Od tego czasu, zaczyna 
si� okres powstawania nie tylko nowych ko�cio�ów, ale przede wszystkim parafii. 

Wy�sz
 jednostk
 organizacyjn
 od parafii by�y dekanaty i archidiakonaty. Parafie nas 
interesuj
ce w czasie przynale�no�ci do archidiecezji gnie�nie�skiej to: Kowale Pa�skie 
nale�
ce do dekanatu koni�skiego w archidiakonacie gnie�nie�skim oraz G�uchów i Tokary 
nale�
ce do dekanatu stawskiego w archidiakonacie kaliskim681. W okresie dzia�alno�ci
diecezji kujawsko-kaliskiej, wszystkie parafie nale�a�y najpierw do dekanatu stawskiego,        

674 W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji w�oc�awskiej, [w:] Diecezja w�oc�awska 2000, W�oc�awek 2001,  
s. 17-18. 
675 Do powstania diecezji we W�oc�awku przyczyni�o si� zniszczenie Kruszwicy i z niej przeniesiono diecezj� do 
W�oc�awka. Zob. W. K u j a w s k i, Diecezja w�oc�awska 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, W�oc�awek 2005, s. 190.  
676 Bulla wydana dla arcybiskupa gnie�nie�skiego okre�la� teren jego diecezji. W dokumencie tym wskazane s

kasztelanie nale�
ce do tej diecezji, a w�ród nich zosta�a wymieniona kasztelania spycimierska, do której 
nale�a�y nasz teren. Zob. W. A b r a h a m, Organizacja Ko�cio�a w Polsce do po�owy wieku XII, s. 227.  
677 Bulla „Ex imposita Nobis” z 1818, rozgranicza�a diecezje w ramach Królestwa Polskiego, na mocy tego 
dokumentu powsta�a diecezja „w�oc�awska, czyli kaliska”, a w ko�cu utrwali�a si� nazwa kujawsko-kaliska. 
Zob. W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji w�oc�awskiej, s. 21-22. 
678 Tam�e. 
679 S. Z a c h o r o w s k i, Pocz�tki parafii polskich, Kraków 1909, s. 12. 
680 W. A b r a h a m, Organizacja Ko�cio�a , s. 190. 
681 Potwierdzaj
 to protoko�y wizytacyjne. 
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a gdy zaborca domaga� si� dostosowania dekanatów do granic powiatów, w nowo powsta�ym
powiecie w Turku utworzono równie� siedzib� dekanatu, do którego nale�a�y wy�ej
wspomniane parafie.  

13. Dekanat dobrski 
�ród�o: Na podstawie Diecezja W�oc�awska 2000, W�oc�awek 2001. 

Ju� w czasach wspó�czesnych, w ramach diecezji w�oc�awskiej, 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 nale�y zwróci	 uwag�, to sposób tworzenia parafii. 
Pierwszym etapem by�o znalezienie instytucji lub osoby, która by�aby jej fundatorem682,
mia�a odpowiednie fundusze potrzebne do wybudowania �wi
tyni, utrzymania �wi
tyni
i kap�ana, który by przy niej pracowa�.

Wystawienie budynku ko�cio�a i zaplecza gospodarczego, a tak�e przekazanie mienia 
na utrzymanie �wi
tyni i jej duszpasterza tworzy�o fundacj�683, a kiedy fundacja zosta�a
zorganizowana, zwracano si� do w�adzy ko�cielnej o erygowanie, czyli utworzenie parafii.  

682 W. G � o w a, Fundator,[w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 772. 
683 W. W ó j c i k, Fundacja,[w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 760-761. 



86

Po wydaniu odpowiedniej decyzji - aktu erekcyjnego684 - powstawa�o beneficjum 
parafialne685, a kap�an, który by� do niej kierowany, stawa� si� beneficjantem686.

Warto równie� zaznaczy	, �e dokument eryguj
cy parafi� zawiera�: okr�g
parafialny687, uposa�enie, wezwanie ko�cio�a, przywileje688. Mieszka�cy byli zobowi
zani do 
przestrzegania prawa parafialnego689. Niestety, w �redniowieczu akty powo�uj
ce do �ycia
parafie do naszych czasów nie zachowa�y si�. Wobec tego, jako dokument potwierdzaj
cy 
istnienie parafii, czyli akt erekcyjny, przyjmowano zapis Jana askiego690 w „Liber 
beneficiorum”691. Tak by�o równie� i w przypadku opisywanych. 

Pocz
tkowo ko�ció� stanowi� w�asno�	 tej osoby, która go wybudowa�a. Pobierane 
podatki ko�cielne nie stanowi�y w�asno�ci ko�cielnej tylko prywatn
, budowniczego. Dopiero 
wskutek reformy gregoria�skiej, która w Polsce zosta�a wprowadzona w XIII wieku, prawo 
w�asno�ci przesz�o w prawo patronatu692 i co za tym idzie - prezenty. Fundator wi�c i jego 
spadkobiercy, jako patronowie, mieli pewne prawa i obowi
zki wzgl�dem tej�e parafii.  
Do obowi
zków nale�a�o dbanie o �wi
tyni� i odpowiednie zabezpieczenie materialne dla jej 
duszpasterza693. Przywilejem najwa�niejszym dla nich by�o prawo przedstawienia – 
prezentowania694 - kandydata na proboszcza parafii. Po opuszczeniu jej przez poprzednika, 
w�adza diecezjalna zwraca�a si� do kolatora o przedstawienie kandydata na proboszcza.  
Po wskazaniu osoby   by�a ona mianowana na to beneficjum. Przywilejem patrona by�o te�
i to, �e w dokumentach ko�cielnych by� on zawsze wskazywany i w sytuacjach wa�nych
pytano równie� jego o zdanie w kwestiach parafialnych. Mia� w �wi
tyni swoj
 �awk� i za 

684 Erekcja – akt prawny powo�uj
cy do istnienia urz
d ko�cielny, beneficjum, instytucj� oraz stowarzyszenie 
ko�cielne. 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 ko�cielny z w�asnym uposa�eniem. Zob.  
J. R y b c z y k, Beneficjum, [w:] EK, t. 2, Lublin 1985, szp. 262-265. 
686 Beneficjant – w�a�ciwy zarz
dca maj
tku beneficjalnego oraz jego u�ytkownik, ale nie by� w�a�cicielem 
beneficjum. Zob. J. R y b c z y k, Beneficjant, [w:]EK, t. 2, Lublin 1985, szp. 262. 
687 Miejscowo�ci nale�
ce do danej parafii. Zob. W. A b r a h a m, Organizacja Ko�cio�a w Polsce do polowy 
wieku XII, s. 191.  
688 G�ównymi przywilejami parafii by�y odpusty. 
689 Iura paroecialia (�ac. prawo parafialne) – wszelkie uprawnienia i obowi
zki dzia�alno�ci duszpasterskiej 
parafii, jak: nauczanie, sprawowanie liturgii (zw�aszcza 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 nale�a�o realizowa	
w swoim ko�ciele parafialnym, w nim równie� nale�a�o przyjmowa	 wszystkie sakramenty, a przede wszystkim 
przyst�powa	 do spowiedzi i przyjmowa	 Komunie �wi�t
. Zob. I. S k i e r s k a, Miasto w ko�ciele,[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�nie�skim. Zmar� w Kaliszu w dniu 19.05.1531 roku. Po obj�ciu urz�du 
arcybiskupa nakaza� sporz
dzi	 opis maj
tków parafialnych, prace trwa�y 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 - ksi�ga uposa�e� – zawieraj
ca opisy beneficjów w diecezji wraz z podaniem ich 
dochodów. Sporz
dzano je najcz��ciej w zwi
zku z nak�adaniem n duchowie�stwo kontrybucji na potrzeby 
Rzeczypospolitej np. subsydium charitativum, których wysoko�	 by�a okre�lana 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�nie�skiej. 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 by�o wykonywane przez w�a�ciciela 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
 nale�a�a do tego, komu przys�ugiwa�y prawa 
patronackie. W miastach lokowanych na prawie niemieckim do kontroli nad beneficjum i „fabryk
 ko�cio�a”
poczuwa�y si� lokalne spo�eczno�ci reprezentowane przez swe w�adze. Zob. W. K o w a l s k i, Ko�ció�
w mie�cie opatów. ród�a i wysoko�ci dochodów parafii j�drzejowskiej w �redniowieczu i w czasach wczesno-
nowo�ytnych, [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 Ko�cio�a w Polsce do polowy wieku XII, s. 221. 
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niego równie� modlono si�. Kolatorzy w niektórych miejscach wyst�powali jeszcze przed  
II wojna �wiatow
. Przestali funkcjonowa	 po jej zako�czeniu, zw�aszcza �e zabrano maj
tki,
z których mo�na by�o wspiera	 potrzeby ko�cio�a. Wspó�cze�nie 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 przeci�tnego jednak cz�owieka �yj
cego na danym terenie parafia to 
pewien okre�lony 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 ka�dego roku rozpoczyna si�
na nowo. Podobnie z okresem tygodniowym opartym na niedzieli, jako dniu wypoczynku od 
pracy, a który po�wi�ca si� Bogu. Równie� dzwony „wo�aj
ce” na „Anio� Pa�ski”, 
trzykrotnie w ci
gu dnia, okre�la�y czas rozpocz�cia pracy, czas przerwy na obiad i czas 
zako�czenia pracy, a w sytuacjach niebezpiecze�stwa obwieszcza�y zagro�enie.

Omawiaj
c parafie,  które maj
 siedziby na terenie obecnej gminy Kaw�czyn,
spróbuj� wykaza	 pewne wspólne elementy. Nale�
 do nich: czas powstania, fundator             
i kolator, okr�g, uposa�enie, �wi
tynia i jej przywileje, wystrój, duszpasterzy                 
i duszpasterstwo. 

2. Parafia w G�uchowie 

Powstanie parafii w G�uchowie spowija mrok dziejów. Faktem jest, �e ju� w XV 
wieku pojawia si� w dokumentach ko�cielnych jako wie� parafialna695 i st
d domy�la	 si�
nale�y, �e powsta�a przynajmniej na prze�omie 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 przyjmowa�y dokument 
potwierdzaj
cy stan parafii, który zosta� sporz
dzony na polecenie arcybiskupa 
gnie�nie�skiego, Jana askiego, który my znamy pod nazw
 „Liber beneficiorum”, a dotyczy 
archidiecezji gnie�nie�skiej. Parafia G�uchów wyst�puje w nim w ramach archidiakonatu 
kaliskiego i dekanatu stawskiego697. Do tego dokumentu b�d� si� odwo�ywa� wielokrotnie. 

Poniewa� nie zachowa� si� oryginalny akt erekcyjny, nie wiemy, kto by� fundatorem 
ko�cio�a i parafii. Domy�la	 si� jednak mo�emy, �e by� to ówczesny w�a�ciciel wsi G�uchów,
zw�aszcza, �e w dokumentach pó�niejszych - jako kolatorzy - wyst�puj
 w�a�nie w�a�ciciele
tej�e wsi.  

I tak, w 1521 roku w�a�cicielami G�uchowa jest rodzina Zarembów698, maj
ca swoj

siedzib� rodow
 w Kalinowej (ko�o B�aszek), z której wywodzi� si� mi�dzy innymi wojewoda 
kaliski – Jan Zaremba. Zapewne przez d�ugie lata oni w�a�nie t� funkcj� pe�nili. W roku 1753 
kolatorem by� Tomasz Ga�czy�ski699, który (wype�niaj
c swoje obowi
zki) wystawi� nowy 
ko�ció�. Po nim zapewne t� funkcj� sprawowali  jego potomkowie.  

695 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s. 68, przypis. 
696 K. R u r k a, G�uchów,[w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp.1153. 
697 Ca�y 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 G�uchów, [w:]Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, W�oc�awek 1877, s. 88. Cho	 wizytacja z 1825 
roku jako budowniczego ko�cio�a podaje Jana Ga�czy�skiego. Zob. ADW�, ABK-Kal Wiz 10, s. 30 
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Kolejnymi w�a�cicielami wsi, a zatem i kolatorami, by�y rodziny Ostrowskich, 
W��yków, Pstroko�skich700, Cieleckich, Borz�ckich, a ostatnimi Zaborowscy.  

W XX wieku pojawi� si� organ zwany dozorem ko�cielnym, który, co prawda, nie by�
wprost kolatorem parafii, ale troszczy� si� o problemy parafialne i wyst�powa� do w�adzy
diecezjalnej w sprawie obsadzenia parafii701.

Od XIII wieku zacz�to erygowa	 parafie terytorialne. Jedn
 z istotniejszych spraw 
by�a kwestia okr�gu parafialnego. Pierwotnie parafia obejmowa�a maj
tek dziedzica 
g�uchowskiego702. Kolejne wizytacje wspominaj
 o pobieraniu podatku ko�cielnego, czyli 
dziesi�ciny tylko z G�uchowa, a wi�c tylko ten maj
tek i wioska nale�a�y do parafii. Z roku 
1825 istnieje informacja o przynale�no�ci do parafii dwóch wiosek, w których znajduj
 si�
dwory, a mianowicie - G�uchowa i Wilczkowa703. Z czasem, zapewne dzi�ki karczowaniu 
lasu, jak i zmianom spowodowanym przez uw�aszczenie w czasie powstania styczniowego, 
pojawia si� ju� jednoznacznie wyodr�bniona wioska Borek G�uchowski. Opis parafii z roku 
1877 informuje ju� o tym, �e nale�
 do niej: G�uchów, Wilczków i Borek G�uchowski704.
Jeszcze w roku 1972 widniej
 tylko te trzy miejscowo�ci, natomiast w roku 1991 wymienione 
zosta�o tak�e Rzymsko705. Domy�la	 si� nale�y, �e na prze�omie lat 70-tych i 80-tych ta 
miejscowo�	 zosta�a w�
czona do parafii w G�uchowie706. Po roku 2000 zosta�y w�
czone trzy 
rodziny z miejscowo�ci Ostrówek, z parafii Dobra, które mia�y zdecydowanie bli�ej do 
ko�cio�a w G�uchowie.

Kolejn
 spraw
, która by�a istotn
, by�o jej uposa�enie. Zapisywano je w akcie 
erekcyjnym, a poniewa� takowy si� nie zachowa�, dlatego ponownie pozostaje odwo�a	 si� do 
„Liber beneficiorum”. Przypomn�, co sk�ada�o si� na uposa�enie parafii, a zatem                    
i proboszcza, bo pierwotnie nie rozró�niano tych dwóch spraw. Kwestie maj
tkowe 
regulowa�y przepisy prawa ko�cielnego i umowa mi�dzy pa�stwem i Ko�cio�em wówczas 
obowi
zuj
ca. Na uposa�enie sk�ada�y si� wi�c: ruchomo�ci przeznaczone do u�ytku s�u�by
Bo�ej, ziemie z nieruchomo�ciami i inwentarzem, a tak�e ludno�	 poddana w nich 
mieszkaj
ca, wraz ze swoimi �wiadczeniami. Ponadto, w�a�ciciel ziemi i inne osoby 
przekazywa�y Ko�cio�owi tak�e pewne swoje prawa i dochody. Ostatnim elementem by�y
dziesi�ciny707 i op�aty wynikaj
ce 708z pos�ugi kap�a�skiej709. Na okre�lenie spraw 

700 Kolatorstwo rodzin Pstroko�skich i W��yków potwierdza wizytacja z roku 1825. Zob. Tam�e. 
701 ADW�, AKDW�, Akta parafii G�uchów z lat 1926-1939, o sygnaturze AKDW� par.63, zawieraj
 wiele listów 
dozoru ko�cielnego prosz
cych o przys�anie sta�ego proboszcza do tej parafii. 
702 W tek�cie Liber beneficiorum wymieniony jest bowiem tylko G�uchów, natomiast w przypisie w tym 
dokumencie s
 wymienione inne miejscowo�ci, ale tego zapewne wpisu dokona� wydawca pozycji przed jej 
wyj�ciem 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 w�oc�awskiej 1991,W�oc�awek 1991, s. 580.  
706 Zaznaczy	 jednak nale�y, �e nie ca�a wioska Rzymsko nale�y do parafii w G�uchowie. 
707 Podatek pobierany w naturze od podw�adnych, obejmuj
cy 10% ich dochodów i by� przeznaczony na 
potrzeby �wieckie i ko�cielne, przede wszystkim na utrzymanie duchowie�stwa. Dziesi�cina mog�a by	
naturalna, czyli uiszczana w snopach zbo�a (snopkowa), albo w wym�óconym zbo�u, niekiedy zamienian
 na 
gotówk�, zwan
 wtedy dziesi�cin
 pieni��n
. Jedn
 z form dziesi�ciny by�o tzw. meszne czyli ofiara z któr

proboszcz sprawowa� ca�y rok msz� za parafian. Z czasem dziesi�cin� wymierzano szacunkowo zni�aj
c j
 do 
1/12. 1/15, 1/20, a nawet 1/50 . Na sejmie w piotrkowie w 1562-1563 opodatkowano dziesi�cin�. Zob. J. D u d z 
i a k, Dziesi�cina,[w:] EK, t. 4, Lublin 1985, szp. 600-602. 
708 W. A b r a h a m, Organizacja Ko�cio�a w Polsce do po�owy wieku XII, Pozna� 1962, s. 238.  
709 Tzw. iura stolae – ofiary sk�adane przez wiernych na utrzymanie duchownych z okazji spe�niania przez nich 
pos�ug kap�a�skich typu: udzielanie sakramentów �wi�tych , 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 u�ywano poj�cia „fabrica ecclesiae”710. Maj
tek ko�cielny by� spisany   
w inwentarzu711, a w czasie wizytacji by� wpisywany do protoko�u.

Parafia w G�uchowie na pocz
tku XVI wieku posiada�a swój maj
tek, na który 
sk�ada�o si� pole po�o�one w miejscu nazywanym „Lyskowsky”, podzielone na 4 cz��ci  
i ogród712. Na ziemiach parafialnych mieszka�o trzech rolników, którzy te pola obrabiali,  
a byli to: Stanis�aw Grysza (mo�liwe Gruszka), Maciej Doliwa i Stefan Szczepan. Ponadto, 
proboszcz pobiera� dziesi�ciny713 od dziedzica i rolników. Ogólnie dochód ten obliczany by�
na 5 marek. Oprócz tego, poprzedni dziedzic zapisa� parafii 50 marek, z których co roku 
mia�a otrzymywa	 3 marki, 16 groszy714. By�a tam te� plebania i budynki gospodarcze. 

W pocz
tkach XVII wieku podstaw
 dochodu proboszcza by�a dziesi�cina, któr

otrzymywa� od dziedzica, Janusza Zaremby, a która wynosi�a 10 marek. Parafia posiada�a te�
zapis na kwot� 55 marek, którego dokona� do ksi�gi grodzkiej w Sieradzu715w roku 1505 
Adam D�bi�ski. W roku 1640 dobra proboszczowskie posiada�y kilka terenów. Pierwszym 
by� ten, na którym znajdowa� si� ko�ció� z plebani
, ustawion
 na wschód od �wi
tyni.
W pobli�u znajdowa� si� ogród, a w samym G�uchowie by�o ich kilka. Ponadto, proboszcz 
posiada� ziemi� uprawn
, któr
 otrzyma� od dziedzica. Z wsi ko�cielnej otrzymywa� 12 
korców zbo�a z racji dziesi�ciny, od dziedzica po 2 korce �yta, pszenicy, j�czmienia i owsa, 
natomiast od ch�opów po jednym z ka�dego rodzaju zbo�a. Mia� tak�e legaty716.

Wizytacja z 1765 nie wykazuje szczególnie posiad�o�ci ziemskich, zwraca jednak 
uwag�, �e proboszcz pobiera dziesi�cin� snopkow
 i meszne717 z G�uchowa. Wi�cej uwagi 
po�wi�ca zapisom dokonanym na rzecz ko�cio�a w G�uchowie718.

Z wizytacji w roku 1783 wiadomo, �e by�a zapisana testamentalnie na ko�ció� lokata-
przez ks. M. Ga�czy�skiego, kan. katedry gnie�nie�skiej i oficja�a kaliskiego719. Z tego czasu 
zachowa� si� te� opis ziemi parafialnej, po�o�onej w kilku miejscach. Ponadto, z G�uchowa

710 Fabryka Ko�cio�a (�ac. fabrica ecclesiae) – dawna kanoniczna nazwa ko�cio�a (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 ko�cio�a, [w:] EK, t. 5, Lublin 1989, 
szp. 8. 
711 Inwentarz ko�cielny (�ac. inventorium) – wykaz spis wszystkich dóbr ruchomych i nieruchomych oraz praw  
i obowi
zków ko�cio�a i proboszcza. Zob. L. A d a m o w i c z, Inwentarz ko�cielny, [w:]EK, t.7, Lublin 1997, 
szp. 418. 
712 Ogród w czasie wizytacji u�ywany przez dziedzica. 
713 By�a to dziesi�cina snopkowa 
714 J.  a s k I, Liber beneficiorum, s. 69. 
715 ADW�, AAG. Wiz. 2, s. 271. Zapisy w tym czasie dokonywane by�y na 7-5%, zapewne wi�c w takim 
przedziale mie�ci� si� i ten. Dopiero pó�niej w XVIII wieku, gdy nast�powa�a dewaluacja pieni
dza zapisy 
kszta�towa�y si� od 5-3,5%. 
716 Zapis z  roku 1675, w wysoko�ci 1000 florenów, na dobrach Rzuchta (Rzechta) na jedn
 msz� za dusz�
ukasza M
czy�skiego i drug
 za zmar�ych 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 ko�cio�a w G�uchowie, któr
 otrzymuje miejscowy proboszcz. Zob. 
ADW�, AAG. Wiz. 11, s. 571. 
717 Inaczej mszalne, czyli op�ata za która proboszcz w niedziele i �wi�ta odprawia� msz� �wi�ta za parafian. 
718 Ks. kan. katedry gnie�nie�ski i oficja� kaliski, Jan Ga�czy�ski, zapisa� 5% dochodu od sumy 3 tys. florenów 
polskich na dobrach G�uchów w roku 1729, w ksi�dze grodzkiej w Sieradzu, z przeznaczeniem na dwie msze 
�wi�te 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
czy�skiego  
i drug
, w pi
tek, za wszystkich zmar�ych z tej rodziny. Nast�pny zapis – dochód 5 florenów i 8 groszy, od 
kwoty 155 flpl na dobrach wsi Pradzew (nazwa miejscowo�ci trudna do odczytania), a zapis dokonano w ksi�dze
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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dziesi�ciny snopkowe i meszne w wymiarze po dwa korce: �yta, pszenicy, j�czmienia i owsa. 
Proboszcz posiada� w swoim gospodarstwie dwa konie, cztery wo�y i dwie krowy720.

W roku 1825 dochody z parafii obliczano na 532 z� i 26 gr. Sk�ada�y si� na nie 
dochody z gruntów, dziesi�cina zbo�owa i pieni��na, a tak�e dochody z kapita�ów. Parafia 
posiada�a w dobrym stanie plebani�, podobnie budynki gospodarcze, które wystawi�
ówczesny proboszcz (w�asnym kosztem), a drewno na budynki ofiarowa� dziedzic721.

W roku 1938 ks. Stanis�aw Perli�ski zwróci� si� do Kurii we W�oc�awku 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 ko�ció�722, 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 ko�ció�. Planowa� jeszcze zaci
gn
	 po�yczk� na cele budowlane723.

Po wojnie zakupione budowle wykorzystywano dla celów parafialnych. W domu 
zarz
dcy by�a plebania, natomiast do celów gospodarczych s�u�y�y pozosta�e budynki. Cho	
pocz
tkowo budynek mieszkalny zasiedlono miejscowymi rodzinami, to z czasem jednak sta�
si� faktycznie mieszkaniem ksi�dza. Jednak w latach 90-tych  stan budynku by�
katastrofalny, wilgo	 si�ga�a ju� pierwszego pi�tra, tak wi�c nowo przyby�y proboszcz,  
ks. Stanis�aw Kiermasz postanowi� budowa	 now
 plebani�. Podj�ty trud zaowocowa�
powstaniem w roku 1998 nowego domu dla proboszcza724. Maj
tkiem w�asnym parafii 
pozosta�o tak�e 5,36 ha ziemi725.

Kolejnym elementem, na który zwróc� uwag� w niniejszym opracowaniu, b�dzie
ko�ció� parafialny. Nie znamy ani czasu, w którym powsta� pierwotny ko�ció� parafialny, ani 
jego wygl
du. Najstarsze bowiem informacje pochodz
 z drugiej po�owy XV wieku                 
i informuj
, �e ju� wtedy by�a �wi
tynia726. Jednak, czy by�a to pierwotna budowla, czy ju�
kolejna,  nie wiadomo.  

Z pocz
tków XVII wieku s
 pierwsze pe�niejsze informacje, m.in. ta, �e ko�ció� by�
drewniany i konsekrowany pod wezwaniem Matki Bo�ej �nie�nej (w roku 1597)727. Ponadto, 
mia� dziewi�	 ozdobnych o�tarzy i wie�yczk� – sygnaturk�, w której mie�ci� si� dzwonek do 
sygnowania. Przy ko�ciele by�a tak�e dzwonnica z trzema dzwonami728. Zapewne znajdowa�a
si� na cmentarzu przyko�cielnym, bo przypomnijmy, pierwotnie zmar�ych dobrodziejów 
ko�cio�a chowano w jego podziemiach – je�eli takowe by�y, a innych wiernych obok 
�wi
tyni. Domy�lamy si�, �e i tak by�o w G�uchowie.

W 1607 roku pojawia si� informacja, �e miejscowy ko�ció� ma jako swojego patrona 
�w. Macieja729, a jeden z dziewi�ciu jego o�tarzy po�wi�cony by� Matce Bo�ej �nie�nej730.
Stwierdzenie to mo�e zastanawia	, gdy� nic nie wskazuje na powstanie nowej �wi
tyni, ale 
niew
tpliwie nast
pi�a zmiana wezwania.  

720 Pola parafialne rozci
ga�y si� w kierunku Wilczkowa i w samym Wilczkowie, w kierunku Ziemi�cina,  
w kierunku Tokar i w kierunku Milejowa. Posiada�y te� swoje nazwy: „Przedzia�ki”, „Wiory”, „Na Piecu”. Zob. 
Tam�e, k. 17v. 
721 ADW�, ABK-Kal. Wiz 10, k.32v 
722 Ko�ció� pierwotny sp�on
� w roku 1919. 
723 ADW�, AKDW�, par. 63, s. 23-31. 
724 Diecezja W�oc�awska 2000, s. 202. 
725 Tam�e. 
726 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 68 przypis. 
727 K. R u r k a, G�uchów, [w:] EK, t. 5, Lublin 1989, szp. 1153.  
728 ADW�, AAG. Wiz. 2, s. 268n. 
729 �wi�ty Maciej – do�
czy� do grona aposto�ów na miejsce Judasza. Jego wybór by� jednym z pierwszych 
dzia�a� pierwotnej wspólnoty Ko�cio�a. Liturgiczne wspomnienie – �wi�to przypada obecnie 14 maja, wcze�niej 
obchodzono je 24 lutego. Zob. W. Z a l e s k i, 
wieci na ka�dy dzie�, Warszawa 1998, s. 250-251.  
730 ADW�, AAG. Wiz. 4, s. 247. 
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W roku 1640 ko�ció� posiada tylko trzy o�tarze: wielki, po�wi�cony Naj�wi�tszej
Maryi Pannie- z jej obrazem, drugi po�wi�cony Trójcy �wi�tej i trzeci z obrazem 
przedstawiaj
cym Jezusa Chrystusa. Zapewne na o�tarzu, przynajmniej g�ównym, znajdowa�o
si� tabernakulum, w którym przechowywano Naj�wi�tszy Sakrament. Pierwsze dwa o�tarze 
okre�lane s
 jako staro�ytne, wi�c zapewne trzeci zosta� niedawno wybudowany. Ponadto, 
jest informacja, �e w ma�ym chórze, czyli w prezbiterium, znajduje si� pod�oga, a w wielkim 
chórze, czyli w nawie, posadzka zrobiona z ceg�y. Ko�ció� posiada� podwójne drzwi: g�ówne
zapewne na ko�cu nawy, a drugie, boczne, z lewej strony. Wystrój wewn�trzny �wi
tyni 
stanowi�y przede wszystkim drewniane o�tarze z niezniszczonymi portatylami, na których 
znajdowa�y si� krzy�, lichtarze i potrójne obrusy. Poza tym by�a zapewne ambona                
i chrzcielnica. W nawie sta�y �awki. Wizytator stwierdza, �e nie by�o w ko�ciele organów.     
W zakrystii, umieszczonej zapewne w pobli�u prezbiterium, znajdowa� si� konfesjona� i szafy 
na sprz�ty liturgiczne. Nie by�o ju� jednak dzwonnicy731.

Warto równie� zauwa�y	, �e ka�dy ko�ció� mia� swoje przywileje, do których nale�a�y
przede wszystkim odpusty. W tym czasie obchodzono dwa. Pierwszy zwi
zany by�
z dedykacj
 ko�cio�a, obchodzono go w niedziel� po �w. Jadwidze, a drugi z patronem 
ko�cio�a, czyli liturgicznym wspomnieniem �w. Macieja732.

W po�owie XVIII wieku �wi
tynia by�a w tak z�ym stanie, �e ówczesny dziedzic 
G�uchowa - Tomasz Ga�czy�ski733 - postanowi� wybudowa	 now
, z drewna 
modrzewiowego734.

Wizytacja z roku 1765 by�a zapisem pe�nym rado�ci, �e oto przed 10 laty oddano do 
u�ytku now
 �wi
tyni�. Prawdopodobnie zbudowana by�a na wzór poprzedniej, równie� pod 
wezwaniem �w. Macieja. W ko�ciele znajdowa�y si� trzy o�tarze, a w o�tarzu g�ównym – 
wielkim, wykonanym z drewna, znajdowa�o si� tabernakulum. Nie by� konsekrowany, ale 
posiada� ca�y portatyl. Umieszczono w nim obraz Matki Bo�ej Cz�stochowskiej735. Drugi 
o�tarz po�wi�cony zosta� Cierpi
cemu Panu Jezusowi i umieszczony w nawie, trzeci - 
dedykowany Trójcy �wi�tej. Na ka�dym z o�tarzy umieszczono krzy� i �wiece, a tak�e
nakryto je obrusami. Wystroju dope�nia�y chrzcielnica, ustawiona w centrum �wi
tyni              
i ambona, do której prowadzi�y dwa wej�cia736.

Pod koniec XVIII wieku, w roku 1783, wizytator zauwa�a w �wi
tyni cztery o�tarze. 
Oprócz wspomnianych wy�ej, zbudowano jeszcze o�tarz po�wi�cony �w. Annie737. Pisze 
równie�, �e cmentarz przy ko�ciele by� ju� za ma�y i dlatego zosta� zamkni�ty738. Trudno 
jednoznacznie powiedzie	, czy ju� wtedy powsta� obecnie istniej
cy cmentarz (pomi�dzy 
drogami do Tokar i Milejowa). Przy ko�ciele by�a dzwonnica z dwoma dzwonami. 

W pocz
tkach XIX wieku, w roku 1825, �wi
tynia by� w niez�ym stanie, jednak �ciana 
frontowa potrzebowa�a ju� naprawy, gdy� w dwóch miejscach by�a nadgnita. Teren 
przyko�cielny zosta� otoczony parkanem, cho	 i on potrzebowa� remontu. Przy �wi
tyni 
znajdowa� si� grób �p. Michaliny W�gierki739, na którym by�a adnotacja dotycz
ca jej urodzin 

731 ADW�, AAG. Wiz 11, s. 569-571. 
732 Tam�e
733 G�uchów, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 613. 
734 Rocznik diecezji w�oc�awskiej 1972, W�oc�awek 1972, s. 307. 
735 Kult Matki Bo�ej Cz�stochowskiej 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 �wi�ta Anna, matka Naj�wi�tszej Maryi Panny, kult rozwin
� si� w XVI wieku, w czasie panowania Stefana 
Batorego i Anny Jagiellonki. W tym czasie zacz��y te� powstawa	 Bractwa �w. Anny, które jeszcze bardziej 
pobudzi�y do oddawania czci �wi�tej. Wspomnienie liturgiczne 26 lipca. Zob. W. Z a l e s k i, 
wieci…, s. 425-
426.  
738 ADW�, AAG.Wiz.79, k. 16. 
739 Nazwisko mo�e by	 b��dnie odczytane. 
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i �mierci. Ilo�	 o�tarzy najprawdopodobniej nie uleg�a zmianie, a przy g�ównym, w czasie 
nabo�e�stw, pali�a si� wieczna lampka.  

Wtedy ju� by� niezale�ny cmentarz do chowania zmar�ych, który nie mia� ogrodzenia 
tylko otoczony zosta� rowem. Umieszczono na nim krzy�740. Na cmentarzu te� w roku 1835 
powsta�a kaplica p.w. b�ogos�awionej Salomei741, a w roku 1875 teren przyko�cielny na nowo 
zosta� ogrodzony742.

�wi
tynia zapewne podlega�a remontom, ale funkcjonowa�a do roku 1919. Sp�on��a
pod wp�ywem wy�adowa� atmosferycznych. W roku 1922 przygotowano prowizoryczny 
budynek drewniany, który w latach mi�dzywojennych pe�ni� funkcje �wi
tyni parafialnej.     
W roku 1951 przebudowano wn�trze zakupionego przed wojn
  spichrzu i w nim rozpocz�to 
sprawowa	 pos�ug� sakramentaln
. W latach 1959-1960 dobudowano dwa pomieszczenia,     
z których jedno pe�ni�a funkcje sali katechetycznej743, a drugie zakrystii. Obecny wygl
d
wn�trzu nadano w ramach prac prowadzonych w latach 1972 -1981744. W tym te� roku 
ko�ció� zosta� konsekrowany745.

Obecnie ko�ció� �w. Macieja Aposto�a w G�uchowie posiada 6 rze�b zabytkowych: 
postacie �w. Piotra746, �w. Paw�a747, �w. Jana Nepomucena748, Jezusa Ukrzy�owanego, Boga 
Ojca, �w. Anny oraz dwa XIX-wieczne feretrony749.

Po omówieniu statycznego elementu parafii, jakim zawsze by�a �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 
zauwa�y	, �e parafia na skutek tego, i� posiada�a niewielkie uposa�enie, wielokrotnie 
wakowa�a, czyli nie posiada�a w�asnego proboszcza. Dorywczo pos�ug� pe�nili
proboszczowie innych parafii lub zakonnicy, zazwyczaj bernardyni750 z Warty. 

Duszpasterstwo zazwyczaj zwi
zane by�o ze sprawowaniem sakramentów �wi�tych
i g�oszeniem s�owa Bo�ego, dlatego wskazywa	 b�d� na inne formy pracy kap�anów.

Najdawniejszym znanym proboszczem w G�uchowie by� ks. Jakub Strzemski, który 
pracowa� w pocz
tkach XVI wieku. W tym czasie ko�cio�em opiekowali si� Miko�aj Vidal      
i Marcin Klucznik751.

740 ADW�, ABK-Kal. Wiz 10, k. 30n. 
741 Salomea, córka Leszka Bia�ego, urodzona oko�o 1212 roku. By�a �on
 ksi�cia w�gierskiego, Kolomana.  
Po �mierci m��a wróci�a do Polski i reszt� swoich dni dope�ni�a w klasztorze klarysek na Ska�ce. Zmar�a 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 zosta�a przerobiona na kaplic� przedpogrzebow
.
744 Kronika parafialna przedstawia poszczególne etapy i szczegó�y podejmowanych prac. Zob. APG, Kronika 
parafii �w. Macieja w G�uchowie, t. 1. 
745 Diecezja W�oc�awska 2000, s. 202. 
746 Piotr – pierwszy z aposto�ów, biskup Rzymu i g�owa Ko�cio�a. Zob. W. Z a l e s k i, 
wi�ci…, s. 352-356. 
747 Pawe� –prze�ladowca chrze�cijan o imieniu Szawe�, który pod Damaszkiem nawraca si� i w tym mie�cie 
przyjmuje chrzest, na którym otrzymuje imi� Pawe�. Zob. W. Z a l e s k i, 
wi�ci…, s. 356-359. 
748 Jan Nepomucen �y� w XIV wieku w Czechach, zam�czony przez króla Wac�awa IV. Wed�ug jednej z wersji 
dlatego, �e nie chcia� królowi ujawni	 grzechów jego �ony, której by� spowiednikiem. �mier	 m�cze�sk

poniós� 20.03.1393 roku. Zob. W. Z a l e s k i, 
wieci…, s. 264-265.  
749 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 22. 
750 Franciszkanie – Zakon Braci Mniejszych – za�o�ony przez �w. Franciszka. Z czasem ulega� ró�nym 
podzia�om, tworz
c przynajmniej w nazewnictwie oddzielne zakony. Faktycznie bernardyni to jedna z prowincji 
franciszka�skich, 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.  
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14. Obecny ko�ció� parafialny w G�uchowie
�ród�o: Zdj�cie z kroniki Urz�du Gminy w Kaw�czynie 

W pocz
tkach XVII wieku by�a przy parafii szko�a752, której rektorowi proboszcz 
p�aci� rocznie 5 florenów, a kantorowi - 12753. W kilka lat pó�niej pracowa� tu jako proboszcz 
B�a�ej z Brze�na, który �wi�cenia kap�a�skie przyj
� w roku 1598, a w parafii pracowa� od 
1609. Kantorem by� Walenty z Kowali, który za swoj
 pos�ug� otrzymywa� 4 fl754.

Nast�pny wizytator ju� w XVIII wieku, jako proboszcza pokazuje nam ks. Marcina 
Starczewskiego, który zosta� wy�wi�cony w roku 1714. Posiada� on potrzebne ksi
�ki, czyli 
brewiarz, rubrycel� i inne pozycje niezb�dne do nauczania. Obs�ugiwa� te� drugie beneficjum, 
w Mi�kowicach755.

W 1765 roku duszpasterstwo w parafii prowadzi� ks. Antoni Go�dziewski, który 
�wi�cenia kap�a�skie otrzyma� w roku 1747, a do pracy w G�uchowie skierowany zosta�
w roku 1758. Pracowa� sam, nie by�o ju� szko�y, a kantor przyje�d�a� do pomocy tylko na 
�wi�ta756.

Kolejnym proboszczem, w latach 1780-1783, by� ks. Dominik Wartski757, a od 1783 
ks. Jan Siewierski, który urodzi� si� w roku 1753, a �wi�cenia kap�a�skie otrzyma� w roku 
1778. By� przygotowany intelektualnie i duchowo do spowiadania w tej parafii758.

752 Szko�y w tym czasie istnia�y zw�aszcza w miastach, gdzie na tyle przygotowywa�y swoich uczniów, aby ci 
mogli udawa	 si� na studia do szkó� katedralnych b
d� na uniwersytet do Krakowa. Spo�ród uczniów tych szkól 
rekrutowali si� pisarze znajduj
cy zatrudnienie zarówno w kancelariach �wieckich, jak i ko�cielnych. Istot

szkó� wiejskich by�o opanowanie czytana i pisania. By�y to jedyne szko�y przez wieki istniej
ce w Polsce. 
Prowadzenie szkó� nale�a�o do obowi
zków Ko�cio�a.
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 Tam�e, k. 17v. 
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W XIX wieku, w roku 1823, urz
d proboszcza pe�ni� ks. Odo Trz
sowski, który 
urodzi� si� w roku 1796. �wi�cenia kap�a�skie przyj
� b�d
c w L
dzie u cystersów759,
a pó�niej przeszed� do diecezji. Posiada� on ksi
�ki zarówno teologiczne, jak i kaznodziejskie, 
a tak�e medytacje i pozycje o tematyce moralnej. By� bardzo dobrym gospodarzem, 
odbudowa� budynki gospodarcze. Z�o�y� te� egzaminy proboszczowskie, nie odprawi� jednak 
rekolekcji. Z pracowników zatrudniony by� tylko jeden cz�owiek, który �
czy� funkcj�
ko�cielnego i organisty, i zarabia� 105 z�760.

Kolejnym znanym administratorem parafii by� bernardyn o. Bonifacy Bary�kiewicz,
który urodzi� si� w roku 1817. �wi�cenia kap�a�skie otrzyma� w roku 1842, a do parafii 
przyszed� w 1871. Gorliwie zajmowa� si� prac
 zarówno gospodarcz
, jak i duszpastersk
.
Ogrodzi� m.in. cmentarz przyko�cielny. W ramach prowadzonego duszpasterstwa zajmowa�
si� bractwem ko�cielnym761. By�o to Bractwo Opaczno�ci Bo�ej. Darzono go szczególnymi 
wzgl�dami, poniewa� po 30-tu latach by� pierwszym „w�asnym” proboszczem762.

W 1887 roku do parafii przyby� ks. Walenty Wyczyszkiewicz, co do gorliwo�ci
którego wizytator z roku 1888 mia� wiele zastrze�e�. Napisa� mi�dzy innymi „�adnej 
gorliwo�ci w wype�nianiu obowi
zków nie mia�”, cho	 uczciwie przyzna�, �e nie s�ycha	
o jego niemoralnym �yciu. Przy parafii pracowa� jeden cz�owiek, jednocze�nie b�d
cy
i ko�cielnym, i organist
, a jego �ona by�a gospodyni
 na plebanii763.

Najprawdopodobniej od ks. Franciszka Stopierzy�skiego rozpocz
� si� w dziejach 
parafii okres, w którym proboszczowie przebywali na parafii bardzo rzadko, a faktycznie 
parafia by�a pod opieka proboszcza z Tokar. Sam ksi
dz Franciszek Stopierzynski by�
pra�atem kapitu�y katedralnej we W�oc�awku, profesorem w seminarium duchownym i pe�ni�
funkcj� wizytatora klasztorów na terenie diecezji. Do parafii zapewne nie przyje�d�a�, czego 
mo�na si� domy�la	 z faktu, �e nie by�  nawet w czasie wizytacji biskupiej764. Odby�a si� ona 
w dniu 28.04.1910 roku, przeprowadzona zosta�a przez bp Stanis�awa Zdzitowieckiego765.
W sprawozdaniu zaznaczy�, �e w parafii by�a ochronka766, któr
 za�o�y�a i zapewne 
finansowa�a rodzina Zaborowskich. Dzieci z niej �piewa�y na powitanie wizytatora. Pod 
nieobecno�	 proboszcza, ks. F. Stopierzy�skiego, parafi
 administrowa� ks. Kacper Korycki 
proboszcz z Tokar.

Ksi
dz biskup udzieli� te� sakramentu bierzmowania 118 osobom. Na zako�czenie 
wizytacji odby� si� obiad u dziedziców, a jednocze�nie kolatorów - Izabelli i Leszka 
Zaborowskich767.

759 Cystersi – Zakon powsta� w roku 1098, do Polski przybyli w 1140. By� to od�am benedyktynów o ostrzejszej 
regule. W duchowo�ci tego zakonu drog
 do na�ladowania Chrystusa by�a liturgia. Zob. B.  o z i � s k i, 
Leksykon zakonów…, s. 40-41. 
760 ADW�, ABK-Kal. Wiz. 10, k. 32n. 
761 Bractwo by�o form
 organizacyjn
 wiernych w oparciu o kult patrona, form� modlitewn
 lub sposób 
dzia�ania. Wszyscy byli sobie równi, zarówno duchowni, jak i �wieccy, nie by�o te� ró�nic wynikaj
cych  
z zamo�no�ci. Istnienie ro�nych 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 mie�cie Koninie, W�oc�awek 2006, s. 256. A tak�e - 
K. K u � m a k, Bractwa ko�cielne,[w:]EK, t. 2, Lublin 1985, szp. 1013-1016. 
762 Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 88. 
763 ADW�, ABK-Kal.Wiz.18, s.7. 
764 Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej, t. 4 W�oc�awek 1910, s. 381. 
765 Stanis�aw Zdzitowiecki urodzony w roku 1854 w Barzkowicach kolo Piotrkowa Trybunalskiego. �wi�cenia
kap�a�skie 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 W�oc�awku 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 W�oc�awek 1910, s. 240. 
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Kolejne lata w parafii to uporczywe zabieganie parafian o mianowanie proboszcza do 
G�uchowa i spory z kolejnymi proboszczami w Tokarach. Chodzi�o o to, aby jak najcz��ciej 
przyje�d�ali z pos�ug
 do parafii. Zachowa�a si� z tego czasu korespondencja mi�dzy
parafianami i kuri
 biskupi
. Materia� ten bardzo szczegó�owo ukazuje, w jakie dni 
przybywali ksi��a z Tokar z pos�ug
 do G�uchowa768.

W roku 1936 na terenie parafii uczono religii w szkole, w Wilczkowie. By�a to szko�a
o dwu oddzia�ach, do której ucz�szcza�o 50 dzieci769.

Rado�	 w parafii by�a bardzo du�a, gdy w 1938 roku przyby� m�ody, energiczny 
kap�an, ks. Stanis�aw Perli�ski. Zaj
� si� on najpierw zakupem spichrza z przeznaczeniem na 
ko�ció�, sprzeda� ziemi� parafialn
 z my�l
, aby za zdobyte pieni
dze wyremontowa	
i przystosowa	 zakupiony obiekt. Chcia� wzi
	 równie� po�yczk�, na cele budowlane770.
Niestety, wybuch�a II wojna �wiatowa i plany nie mog�y zosta	 zrealizowane. Gorliwy  
ks. Stanis�aw trafia do obozu koncentracyjnego771, który prze�y� i po wojnie pracowa�
w innych parafiach. 

Po wojnie parafi� obs�ugiwali znowu proboszczowie z Tokar. Pierwszym w�asnym 
proboszczem by� ks. Jan Trzaskowski, który przyby� w 1956 roku. Czasy tamte jednak nie 
sprzyja�y dzia�alno�ci w parafii. W�adze pa�stwowe nie dawa�y pozwolenia na prace, wi�c
kolejni ksi��a szybko si� zmieniali. I tak, w jednym tylko 1956 roku w parafii pracowa�o
kilku ksi��y: wspomniany ju� ks. J. Trzaskowski, od 1.10. - ks. Józef 
cki, a od 5.11. - ks. 
Adolf Rajzer. Kolejni duszpasterze przebywali niewiele d�u�ej: 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
spe�nia�a wymogi liturgiczne. Jego nast�pcami byli: ks. August Brandt w latach 1965-1968, 
ks. Józef Dusi�ski od roku 1968 do 1972. Domy�la	 si� nale�y, �e oni rozpocz�li
systematyczn
 prac� duszpastersk
772.

Jednak dopiero ks. Stanis�aw Bazela, podj
� prace przystosowuj
ce w pe�ni budynek 
do celów liturgicznych. Usun
� stoj
ce na �rodku ko�cio�a filary i nada� mu obecny wygl
d.
On te�, pracuj
c w parafii przez wiele lat773, prowadzi� systematyczne duszpasterstwo, czego 
�lady pozosta�y w kronice parafialnej774.

Po ks. Stanis�awie Bazeli przyszed� ks. Stanis�aw Stasiak, który przez cztery lata 
spe�nia� obowi
zki duszpasterskie, jako proboszcz tej parafii. Pracowa� w latach 1985-
1989775. Po nim, przez nast�pny rok, cho	 nie jako proboszcz, tylko pomoc duszpasterska, by�
ks. Wac�aw awi�ski776.

W roku 1990 przyszed� ks. Stanis�aw Kiermasz, o którym na podstawie posiadanych 
danych mo�na powiedzie	, �e by� najd�u�ej pracuj
cym w parafii proboszczem. O jego pracy 
gospodarczej wspomnia�em ju� wcze�niej, teraz przypomn� tylko, ze przez lata 
systematycznie sprawowa� pos�ug� sakramentaln
, poprzedzon
 odpowiednim 

768 Mi�dzy innymi ks. L. Kwa�kiewicz informuje biskupa, �e w G�uchowie odprawia: odpust, w niedziele po 
Bo�ym Ciele, drugi dzie� Bo�ego 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. 
771Ks. Stanis�aw Perli�ski - wi�zie� obozu w Dachau. „Nawet w czasie g�odu wzgl�dnie mocny cia�em,  
a ca�kowicie mocny duchem. By� uczynny dla kolegów, zw�aszcza s�abszych, spiesz
c im z pomoc
 przy pracy 
na plantacjach i przy noszeniu kot�ów.” Zob. F. K o r s z y � s k i, Jasne promienie w Dachau, Pozna�-
Warszawa 1985, s. 203.  
772 APG, Kronika parafii �w. Macieja w G�uchowie, t. 1, k. 1-2. 
773 Pracowa� w latach 1972-1985. 
774 Zob. APG, Kronika parafii �w. Macieja w G�uchowie, t. 1-2. 
775 Tam�e, t. 2, k.20v. 
776 Pracowa� od 1.07.1989 do 30.06.1990. Zob. Tam�e. 
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przygotowaniem. Zajmowa� si� wi�c przygotowaniem dzieci do I spowiedzi i Komunii �w.,
m�odzie� przygotowywa� do sakramentu bierzmowania i ma��e�stwa, a zmar�ych parafian 
odprowadza� na miejsce wiecznego spoczynku. Ta cicha, ale systematyczna praca po latach 
dawa�a wspaniale rezultaty, z których – jako proboszcz – korzysta� autor niniejszej pracy.

Kolejnymi wi�c duszpasterzami w parafii byli w latach 2007-2008 ks. Henryk 
Witczak, ks. Marek Biskupski od 2008 do 2009r. i obecnie pracuj
cy ks. Dariusz Horbi�ski,
który do parafii przyszed� w roku 2009. Dzia�alno�	 duszpasterska w parafii obejmuje: Ko�o
�ywego Ró�a�ca, Duszpastersk
 Rad� Parafialn
 i Liturgiczn
 S�u�b� O�tarza777.

3. Parafia w Kowalach Pa�skich 

W �ród�ach zosta�a zapisana legenda, jakoby ko�ció� w Kowalach Pa�skich zosta�
przeniesiony z Turku. Jak to cz�sto bywa, zapewne ziarnkiem prawdy w tym opowiadaniu by�
fakt, �e ko�ció� przyniesiono z Turku778, ale nie w znaczeniu materialnym - budynku, tylko     
w przeno�nym, poniewa� pierwotnie Kowale nale�a�y do parafii w Turku.

W XV wieku istnieje ju� parafia, cho	 nie wiadomo przez kogo i kiedy zosta�a
erygowana779. Domy�lamy si�, �e by�o to na prze�omie XIV i XV wieku780. Nie znamy te� jej 
fundatora i ko�cio�a. Mo�na jedynie postawi	 pewne hipotezy. Pierwsza wskazywa�aby na 
zarz
dc� maj
tku arcybiskupiego, którego siedziba by�a najpierw w Uniejowie, a pó�niej
w Turku, jako na tego, który ufundowa� ko�ció�- zw�aszcza �e do pewnego momentu                
i Kowale wchodzi�y w sk�ad dóbr arcybiskupich. Równie dobrze mo�na przyj
	, �e po 
podziale tej wsi na dwie cz��ci arcybiskupi
781 i szlacheck
782, w�a�ciciel tej drugiej, chc
c
nada	 jej wi�ksze znaczenie, wybudowa� tu �wi
tyni�.

Wokó� wi�c ko�cio�a powsta�a parafia, dla której z braku zachowania oryginalnego 
aktu erekcyjnego, za takowy uwa�a si� dokument zwany „Liber beneficiorum” Jana 
askiego783. Mimo i� nie znamy fundatora, to jednak wiemy, �e kolatorem parafii by�
dziedzic wsi Kowale Pa�skie784. W XVI wieku by�a to rodzina Walewskich785, w roku 1608 
Jadwiga Wilewska786. Z roku 1732 pochodzi informacja, �e kolatorem �wi
tyni by�
Franciszek Ga�ecki, starosta bydgoski787. W dost�pnych dokumentach od roku 1766788 do 
1790789 jako w�a�ciciel Kowali, a zatem i kolator wyst�puje Ignacy Ga�ecki, równie� starosta 
bydgoski. W XIX wieku jako kolatorzy pojawiaj
 si�: w roku 1801 – Ignacy Radoli�ski,
w 1825 - wymieniona zosta�a genera�owa Fiszerowa790, a dopiero kolejny - Antoni Czarnecki, 

777 Rocznik diecezji w�oc�awskiej 2009, s. 231. 
778 J.  a  s k i, Liber beneficiorum, t. 1, Gniezno 1880, s. 260. 
779 Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 91. 
780 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 202. 
781 Kowale Ksi��e.
782 Kowale Pa�skie lub Szlacheckie. 
783 J.  a  s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 260-261. 
784 ADW�, AAG. Wiz. 3, k. 163v. 
785 J.  a  s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 260 przypis. 
786 Mo�liwy b�
d odczytu wtedy nadal by�a by to Walewska. Zob. ADW�, AAG. Wiz. 3, k. 163v. 
787 ADW�, AAG. Wiz. 63, s. 21. 
788 Tam�e, s, 20. 
789 ADW�, AAG. Wiz. 85, k. 137.  
790 Zdaje si�, �e wymieniona genera�owa by�a w�a�cicielk
 dóbr, jednak przebywa ona na sta�e za granic
,
najprawdopodobniej w Rosji. By�y przekazywane w dzier�aw� (faktycznie dzier�awi je W. uba). St
d zapewne 
mierne zainteresowanie owego dzier�awcy sprawami parafialnymi. ADW�, ABK-Kal. Wiz 10, k. 42. 
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spe�nia� swoje obowi
zki. Na miejsce starej, zniszczonej �wi
tyni wybudowa� now
791.
Kolejnym w�a�cicielem Kowali by� Rober Scholtz792, który nie poprzestawa� tylko na uprawie 
ziemi, ale równie� rozpocz
� dzia�alno�	, któr
 mo�na by�o wtedy nazwa	 przemys�ow
, cho	
brak �ladów, aby opiekowa� si� parafi
.

Pierwotny okr�g parafialny obejmowa� wsie Kowale i Siedliska793. W XVIII wieku,   
w roku 1775 wyszczególnieni s
 przyst�puj
cy do spowiedzi mieszka�cy nast�puj
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 po�owy XIX wieku okre�laj
 w nast�puj
cy sposób okr�g parafialny: 
Kowale, Siedliska, Wola i Cegielnia Kowalska, Dziewi
tka, Muchtów, M�yn Przygo�ski
i Horyza797.

Ju� w XX wieku, w latach dwudziestych, do parafii nale�a�y wioski: Kowale Pa�skie,
Wola Kowalska, Dzierzbotki, Siedliska, Muchtów, Marcjanów, Ciemie�, Le�nictwo, Kolonia-
Ciemie�, Dziewi
tka, Kolonia-Dzierzbotki, Cegielnia Dzierzbocka, Zastru�e, Parcele798.
Obecnie okr�g parafialny stanowi
 nast�puj
ce miejscowo�ci: Kowale Pa�skie, Kowale 
Pa�skie-Kolonia, Ciemie�, Dzierzbotki, Dziewi
tka, Le�nictwo, M�odzianów, Marianów-
Kolonia, Siedliska799.

Podstaw
 funkcjonowania ka�dej instytucji, w tym równie� parafii, s
 �rodki
materialne do utrzymania jej oraz pracowników. Uposa�enie wi�c by�o zapisywane w akcie 
erekcyjnym. Z braku oryginalnego aktu powo�uj
cego parafi�, za takowy przyjmujemy 
dokument powsta�y w kancelarii abpa Jana askiego, zwany „Liber brneficiorum”. Z niego 
dowiadujemy si�, �e do parafii nale�y plac, na którym stoi ko�ció� i plebania wraz                 
z przylegaj
cym do� ogrodem. Ponadto, teren po drugiej stronie drogi, równie� z ogrodem,      
a tak�e jeden �an ziemi wraz z �
kami. Proboszcz otrzymywa� dziesi�cin�, nast�pnie
dziesi�cin� snopkow
 z wszystkich pól, zarówno dworskich, jak te� i ch�opskich w Kowalach, 
a tak�e jako meszne po dwa korce zbo�a, a na kol�d� - po 1 groszu. Z Siedliska za� meszne z 
�anu po dwa korce owsa, a tak�e po 1 groszu kol�dy800.

Bardzo obszernie uposa�enia parafii opisuje wizytacja z roku 1790. Mi�dzy innymi 
okre�la po�o�enie poszczególnych pól, które podzielone s
 na trzy cz��ci801. Na zachód od 
ko�cio�a by� plac, na którym sta�a plebania. Od ko�cio�a oddziela� j
 sad, dalej w kierunku 
pó�nocnym ogród, ju� troch� zaniedbany, ci
gn
cy si� do strugi. W ogrodzie by�a stodo�a
i pomieszczenie na sprz�ty rolnicze. Plebania nie by�a zamieszka�a przez ksi�dza, tylko 
wykorzystywana przez s�u�b� dworsk
. Przedstawia�a si� nast�puj
co: wej�cie g�ówne by�o

791 Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 91. 
792 Kowale Pa�skie, [w:] SGKP, t. 15, Warszawa 1900, s. 142. 
793 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, Gniezno 1880, s. 260. 
794 ADW�, AAG. Wiz. 67, s. 28. 
795 ADW�, AAG. Wiz. 70, s. 91. 
796 Prawdopodobnie m�yn Przygo�ski. 
797 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 260 przypisy. 
798 ADW�, AKDW� par.112, s. 7v. 
799 Rocznik diecezji w�oc�awskiej 2009, s. 233. 
800 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 261. 
801 W cz��ci pierwszej (obsiane wtedy ozimin
):pierwsze - na zachód od ko�cio�a, pomi�dzy polem Feliksa 
Kmiecia a Andrzeja Kurzy�skiego - zagrodnika; drugie - po�o�one mi�dzy �
kami kowalskimi, a ci
gn
ce si� do 
granicy Ciemienia; trzecie – obok równie� Feliksa Kmiecia, a ci
gn
ce si� w stron� Siedliska; czwarte – od 
tych�e samych �
k, rozci
gaj
ce si� do Tobolic (?); pi
te – równoleg�e do poprzedniego; szóste – na Krocicach 
(?) ku Dziewi
tce w dwóch miejscach, w pobli�u pola Feliks Kmiecia; �
ka pomi�dzy �
kami dworskimi  
a kowala. W drugiej cz��ci: pierwsze – w stron� Cienienia, a� do jego granicy, mi�dzy gruntami Feliksa  
i Andrzeja Kurzy�skich; drugie w stron� Trzepowa, od drogi id
cej do Woli do granicy Ciemienia; trzecie – 
podobnie jak poprzednie. Trzeciej cz��ci: pierwsze – na pó�nocy w pobli�u roli Feliksa Kmiecia, poczynaj
c od 
�
ki, a� na pó�noc do Borku; drugie – z drugiej strony drogi do Turku, równie� obok ziemi Feliksa, poczynaj
c
od �
k dworskich, a� do Borku. Zob. ADW�, AAG. Wiz. 85, k. 144–144v 
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od po�udnia, z którego - wchodz
c na lewo - by�a wielka izba, w której mieszka� kucharz 
dworski, na prawo od wej�cia - ma�a izba, w niej mieszka� zarz
dca dworski802.

Ponadto, na maj
tek parafialny sk�ada�y si� jeszcze podatki: z Kowali - pi�ciu kmieci 
p�aci�o meszne po 2 wiertle �yta i tyle� owsa; z Woli Kowalskiej - 6 kmieci dawa�o meszne 
tak�e jak poprzednicy; m�ynarz miejscowy - jeden wiertel m
ki �ytniej pytlowej; z Siedliska – 
5 kmieci i m�ynarz daj
 tyle, co poprzednicy. Oprócz tego �adnych budynków innych ani 
inwentarza gruntowego, ani sprz�tu parafia nie posiada�a. Przygl
daj
c si� wykazowi mienia 
ko�cielnego, mo�na by by�o powiedzie	, �e uposa�enie wcale nie by�o ma�e. Rodzi si� wi�c
pytanie, dlaczego brak na miejscu duszpasterza.  

Sprawa wyja�nia si�, gdy przejrzy si� zarz
dzenia powizytacyjne. Okazuje si�, �e
ziemie przej
� dziedzic, podobnie i plebani�, wi�c nie by�o 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  sk�ada�
si� z sieni i jednej izby. Maj
tek ziemski nadal by� w u�ytkowaniu dziedzica804.

Sytuacja maj
tkowa zmienia�a si�, gdy w�a�cicielem dóbr zosta� Antoni Czarnecki, 
który nie tylko wybudowa� ko�ció�, ale jeszcze plebani� i budynki gospodarcze. Odda� te�
zabrane ziemie parafialne. Plebania ta funkcjonuje do dzi�, a po ostatnim remoncie (w roku 
2004) nabra�a nowego blasku805.

W 1888 roku parafia posiada ju� 6 mórg ziemi, a proboszcz dzier�awi� jeszcze od 
ch�opów ziemi� i j
 uprawia�. Oczywi�cie mia� gdzie mieszka	 i zasadniczo nie mia�
problemów z utrzymaniem si�806.

W latach dwudziestych XX wieku oprócz plebanii by�y zabudowania gospodarcze       
i oddzielny dom dla organisty. Na maj
tek parafii sk�ada�o si� 8 mórg ziemi z ogrodem, 
proboszcz posiada� tak�e inwentarz807. Wspó�cze�nie na jej uposa�eniu jest 4,88 ha ziemi808.

Centrum �ycia religijnego znajduje si� oczywi�cie w �wi
tyni, dlatego teraz zajm� si�
tym elementem parafii. Pierwotny znany ko�ció�809 w Kowalach Pa�skich zosta� wystawiony 
pod wezwaniem Wszystkich �wi�tych i by�a to budowla drewniana810. Bli�sze o niej 
informacje posiadamy jednak dopiero z roku 1608. Wtedy w �wi
tyni by�y trzy o�tarze. Na 
g�ównym znajdowa�o si� tabernakulum. By�y to o�tarze drewniane tylko z kamiennym 
portatylem. Na �rodku sta� krzy�, by�a te� chrzcielnica, z wod� chrzcieln
 po�wiecon

w sobot� przed Zes�aniem Ducha �wi�tego. Do �wi
tyni by�a dobudowana zakrystia, a obok 
sta�a dzwonnica z dwoma dzwonami811.

Jeszcze wi�cej o niej informacji jest z XVIII wieku. Nadal znajduj
 si� trzy o�tarze:
wielki, nie konsekrowany z portatylem. Na nim znajduje si� obraz Wszystkich �wi�tych,
�adnie ozdobiony, i tam ustawione zosta�o tabernakulum. Po bokach jest 6 �wieczników
cynowych. Drugi o�tarz, w wielkim chórze, z obrazem Naj�wi�tszej Maryi Panny Bolesnej, 

802 Tam�e, k. 144. 
803 Tam�e, k. 145. 
804 ADW�, AAG. Wiz. 105, s. 39. 
805 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 27. 
806 Owe 6 mórg ziemi by� to maj
tek obligatoryjny dla parafii klasy III. Klasyfikacj� parafii wprowadzili 
Rosjanie po powstaniu styczniowym, zabieraj
c ziemie parafialne, a pozostawiaj
c to, co niezb�dne do 
utrzymania, czyli owe 6 mórg.  
807 ADW�, AKDW� par.112, k. 114n. 
808 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 205. 
809 Pierwotnie �wi
tynia sta�a w innym miejscu ni� obecna. Umiejscowiona by�a przy obecnym rondzie mi�dzy
drogami do Kaw�czyna i do Dobrej. W tym te� miejscu znajdowa�y si� zabudowania parafialne. 
810 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 260.  
811 ADW�, AAG. Wiz. 3, k. 164v. 
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który s�yn
� �askami, wyposa�ony - podobnie jak poprzedni - w �wieczniki. Trzeci, 
umieszczony naprzeciw poprzedniego, w którym znajduje si� obraz �w. Antoniego 
Padewskiego812.

Kolejna wizytacja nie przedstawia nowych o�tarzy, zwraca tylko uwag�, �e
chrzcielnica nie jest ju� najnowsza. W dzwonnicy by�y dwa dzwony, trzeci za� w wie�yczce
na ko�ciele jako sygnaturka813. W roku 1778, w g�ównym o�tarzu, znajduje si� ju� obraz 
Matki Bo�ej Bolesnej, na którym umieszczone by�o równie� tabernakulum do 
przechowywania Naj�wi�tszego 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 dok�adny. Ko�ció�,
jak wcze�niej wspomnia�em, by� drewniany, na �rodku z sygnaturk
. Dooko�a niego 
znajdowa� si� cmentarz z ogrodzeniem drewnianym z zamykan
 furtk
, nad któr
 pod 
daszkiem by�a dzwonnica z dwoma dzwonami. Na cmentarzu przyko�cielnym by�a równie�
wybudowana kostnica, czyli dzisiejsza kaplica przedpogrzebowa. Wchodz
c do wn�trza 
�wi
tyni, wizytator zobaczy� trzy o�tarze. Wielki o�tarz by� po�wi�cony Wszystkim �wi�tym
i obraz ich przedstawiaj
cy znajdowa� si� w g�ównej kondygnacji, powy�ej natomiast by�
obraz �w. Marcina815. Drugi po�wi�cony by� Matce Bo�ej Bolesnej, a na jego zasuwie 
znajdowa� si� obraz Jezusa Ukrzy�owanego816. Trzeci za�- w�a�nie M�ce Pana Jezusa              
i dlatego w centrum by� obraz przedstawiaj
cy Jezusa Ukrzy�owanego, a na jego zasuwie- 
�w. Wojciech. Chrzcielnica zosta�a umieszczona po prawej stronie wielkiego o�tarza, ale by�a
ju� stara. Przy o�tarzu by�a te� ambona. Na chórze muzycznym znajdowa� si� pozytyw           
o 5 g�osach, który s�u�y� do podtrzymywania �piewu. Wystroju dope�nia�y dwa konfesjona�y
ustawione w widocznych miejscach817.

Informacje jednak z roku 1825 by�y ju� tragiczne: sufit i �ciany z dwóch stron 
spróchnia�e, ko�ció� pochyli� si�, a dach i pod�oga zniszczone. By�o ju� tak �le, �e w �wi
tyni
nie by�o nawet Naj�wi�tszego Sakramentu i olejów �wi�tych818.

Przyszed� jednak czas rado�ci dla parafian w Kowalach Pa�skich, kiedy w�a�cicielem
maj
tku zosta� Antoni Czarnecki, hrabia na Lubiszynie, krojczy wielki koronny819. W latach 
1842-47 wybudowa� nowy murowany ko�ció�820, przygotowa� te� miejsce pod nowy 
cmentarz. Zapewne g�ówny ci��ar prac budowlanych wzi
� na siebie dziedzic, ale i parafianie 
opodatkowali si� na malowanie �wi
tyni po 2 tys. marek od morgi. W roku 1851 ko�ció�
zosta� po�wi�cony przez kan. kaliskiego, ks. Micha�a Zienieckiego, proboszcza w Char�upi
Ma�ej. �wi
tyni� po�wi�cono Naj�wi�tszej Maryi Pannie i okre�lono j
 wezwaniem Matki 
Bo�ej Bolesnej.  

Przedstawia�a si� imponuj
co, wewn
trz by�y trzy murowane o�tarze. Wielki 
wykonany zosta� na styl frontonu �wi
tyni doryckiej, z czterema kolumnami i malowany by�
olejno, w kolorze stalowym. Tabernakulum drewniane, dostosowane do ca�o�ci o�tarza.
W centrum o�tarza gipsowy krzy� z Jezusem Ukrzy�owanym. O�tarz drugi, po prawej 

812 ADW�, AAG. Wiz. 63, s.20-21. 
813 ADW�, AAG. Wiz. 67, s. 27. 
814 ADW�, AAG. Wiz. 70, s. 89. 
815 �w. Marcin biskup Tours – urodzi� si� oko�o 316, a zmar� 397. Zas�yn
� jako �o�nierz odmawiaj
cy walki  
z powodu wyznawanej wiary, a pó�niej jako gorliwy biskup. Jego liturgiczne wspomnienie przypada 
11listopada. Zob. W. Z a l e s k i, 
wi�ci…, s. 706-710. 
816 Mo�liwe, �e do o�tarza zosta� sprowadzony nowy obraz przedstawiaj
cy Jezusa Ukrzy�owanego, a stary 
zapewne jeszcze nie zniszczony wstawiono jako zasuw� do tego o�tarza.
817 ADW�, AAG. Wiz. 85, k. 136v-137v. 
818 ADW�, AAG, Wiz. 105, k. 42. 
819 Kowale Pa�skie,[w:] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 505. 
820 Warto zaznaczy	, �e �wi
tynia powsta�a w innym miejscu ni� by�a pierwotna. W materia�ach pojawiaj
 si�
ro�ne daty dotycz
ce powstania ko�cio�a poczynaj
c od roku 1842, 1847-1853. Faktem by�o to, �e po�wi�cenie 
nast
pi�o w roku 1851, a prawdopodobnie prace trwa�y jeszcze po po�wieceniu. 
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stronie821, po�wi�cony by� Matce Bo�ej Bolesnej, a po lewej - �w. Antoniemu. Równie� na 
o�tarzach bocznych znajdowa�y si� tabernakula. Chrzcielnica, pod �cian
 obok o�tarza
�w. Antoniego, wykuta z marmuru przedstawia anio�a w kl�cz
cej postawie d�wigaj
cego 
czar� chrzcielnicy, w �rodku naczynie z wod
 �wi�con
. Oleje �wi�te znajdowa�y si�
w zamkni�ciu przy tym o�tarzu. Ambona, po prawej stronie w prezbiterium, by�a murowana, 
na ni
 na�o�one pi�kne stiukowe ozdoby, cho	 ju� troch� zniszczone. Dwa drewniane 
konfesjona�y umieszczono z boku. W nawie by�o 10 �awek brzozowych, przy o�tarzach 
bocznych - po jednej d�bowej, z wysokim oparciem. Chór muzyczny by� na dwóch 
kolumnach murowanych, a balustrada pomalowana. Na nim organy piszcza�kowe822.

W 1920 za�o�ono na ko�ciele pokrycie z blachy ocynkowanej. W �wi
tyni, w okresie 
kilkudziesi�ciu lat co pewien czas by�y prowadzone bie�
ce naprawy. W roku 2006 
przeprowadzono remont kapitalny ko�cio�a: wymieniono pokrycie dachu z blachy na 
dachówk� karpiówk�, osuszono mury, naprawiono i pomalowano elewacj�, na wie�y
wymieniono stolark� okienn
 i zamontowano zegary, wykonano remont zakrystii, 
zamykaj
cej bry�� ko�cio�a od strony wschodniej. Obiekt w chwili obecnej znajduje si�
w dobrym stanie technicznym823.

Konserwacj� polichromii w ko�ciele przeprowadzono w 1986 roku. Obecnie stan 
malowide� okre�li	 nale�y jako nienajlepszy. Na ró�norodno�	 zniszcze� polichromii wp�yn
�
ca�y szereg czynników dzia�aj
cych niszcz
co zarówno w samym obiekcie, jak i na zewn
trz.
Mia�y na to wp�yw zmiany mikroklimatu panuj
cego w �wi
tyni, gromadz
cy si� kurz, brud, 
post�puj
ca degradacja u�ytych materia�ów warstwy pokrywaj
cej malowid�a, a tak�e
destrukcyjne dzia�anie wody, na skutek nieszczelnego pokrycia dachu, która spowodowa�a
wyp�ukanie si� wielu sk�adników zaprawy. Malarstwo �cienne wymaga szybkiej interwencji 
konserwatorskiej, która pozwoli na uczytelnienie malowide� i ich ponowne 
wyeksponowanie824.

Do zabytków ruchomych w ko�ciele zaliczono 32 obiekty825. W�ród nich przede 
wszystkim: murowany o�tarz g�ówny i boczne, z po�owy 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 ko�cio�a tworzy równie� polichromia             
z ko�ca XIX w. Na �cianach s
 stacje M�ki Pa�skiej. Strop dekorowany jest scenami: 
„Ostatnia Wieczerza”, „Matka Boska Szkaplerzna”, a nad chórem muzycznym- „�wi�ta
Cecylia” - w iluzorycznych ramach. S
 te� kasety z medalionami kartuszowymi 
obwiedzionymi akantem, dekoracja sztukatorska w uk�adzie kandelabrowym z motywami 
amfor, winnej latoro�li i akantu. Nad wej�ciem g�ównym znajduje si� stiukowa „supra 
porte”827, czyli rozeta z symetrycznym motywem palmety w obramieniu gzymsu wspartego 
na konsolkach828.

821 Patrz
c od o�tarza w stron� drzwi wyj�ciowych. 
822 Opis ten zosta� dokonany w roku 1923. Zob. ADW�, AKDW� par.112, k. 7-9v. 
823 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków..., s. 27. 
824Tam�e, s. 31. 
825 Nr B-49/10 na podstawie decyzji Woj. Kon. Zab. z 10.12.1985 
826 �wi�ty Antoni urodzi� si� w Lizbonie oko�o 1195 roku, zmar� w roku 1231. Wi�kszo�	 �ycia sp�dzi�
w Padwie st
d cz�sto wyst�puj
ce okre�lenie „Padewski”. Wspomnienie liturgiczne przypada 13 czerwca. Zob. 
W. Z a l e s k i, 
wieci…, s. 315-319.  
827 Supra porte – dos�ownie - nad wej�ciem. 
828 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków na lata 2008-2011, s. 21. 
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15. Ko�ció� parafialny w Kowalach Pa�skich 
�ród�o: Zdj�cie z kroniki Urz�du Gminy w Kaw�czynie 

Ka�da �wi
tynia mia�a swoje przywileje, czyli odpusty. Zazwyczaj zwi
zane by�y
z patronem Kocio�a i pami
tk
 jego konsekracji lub po�wi�cenia. W wi�kszych parafiach 
pojawia�y si� jeszcze przywileje zwi
zane z bractwami czy lokalnymi �wi�tami. Przyjrzyjmy 
si� i pod tym wzgl�dem opisywanej parafii. Zapewne pierwotny odpust zwi
zany by�
z obchodzeniem dnia Wszystkich �wi�tych, czyli 1 listopada. Pami
tk� dedykacji 
obchodzono w niedziel� po �w. Michale. Istnia� te� przywilej na odpust z racji wspomnienia 
Naj�wi�tszej Maryi Panny Bolesnej829. Wizytacja z roku 1825, do wspomnianych wcze�niej,
dodaje odpust na Matk� Bo�
 Szkaplerzn
830. Podobne obchodzono równie� w latach 
mi�dzywojennych831. Wspó�cze�nie za� odpusty odprawia si� z racji Siedmiu Bole�ci
Naj�wi�tszej Maryi Panny, który przypada w pi
tek, przed Niedziel
 Palmow
 i Matki Bo�ej
Szkaplerznej - w niedziel� po 16 lipca832.

Przegl
daj
c wizytacje, mo�na zauwa�y	, �e przez d�ugie lata parafia nie mia�a
swojego proboszcza. Nominalnym by� proboszcz z której� z okolicznych parafii, a faktycznie 
pracowa� jaki� zakonnik. Ju� w XVI wieku nie mia�a swojego proboszcza, tylko obs�ugiwana
by�a przez w�drownego kap�ana, czyli jakiego� zakonnika833. W pocz
tkach XVII wieku 
funkcj� proboszcza pe�ni� ks. Mateusz z Chlewa, który nie móg� utrzyma	 si� na tej parafii, 
by� wi�c 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, mi�dzy innymi  
o. Miko�aj Gracki, a organist
 by� Antoni Szumia�ski. W wizytacji wspomniana by�a tak�e

829 ADW�, AAG. Wiz. 63, s. 20. 
830 ADW�, ABK-Kal. Wiz. 10, k. 42v. 
831 ADW�, AKDW� par.112, s.  
832 Rocznik Diecezji w�oc�awskiej 2009, s. 233. 
833 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 260. 
834 ADW�, AAG. Wiz. 3, k.163v. 
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akuszerka, co prawda nie z imienia, ale jako ta, która zosta�a przyuczona do udzielenia chrztu 
w niebezpiecze�stwie �mierci. Wydaje si�, �e w tamtym czasie duszpasterstwo by�o
rozwini�te. Wspomina si� bowiem, �e wymiana Naj�wi�tszego Sakramentu odbywa si� co 
dwa tygodnie, duszpasterz odwiedza chorych, a tak�e istnieje Bractwo Szkaplerzne. Do 
powstania tego stowarzyszenia przyczyni� si� w roku 1732835 kolator parafii- Franciszek 
Ga�ecki. Promotorem wspólnoty by� pracuj
cy na miejscu ksi
dz836.

W dziesi�	 lat pó�niej dowiadujemy si�, �e parafia (od roku 1725) nie ma w�asnego
proboszcza. Nominalnie by� nim wtedy ks. Franciszek Czy�ewski, proboszcz w Turku,            
a faktycznie pracowali bernardyni. Bractwo natomiast zosta�o zatwierdzone przez papie�a
Klemensa XIV w roku 1734. Zamieszczono te� w wizytacji informacje o praktykowaniu 
sakramentów �wi�tych. Do spowiedzi wielkanocnej przyst
pi�o: z Kowali – na 122 osoby – 
34, z Woli na 49 - 15, z Siedlisk na 91 - 34, z Dziewi
tki na 69 - 17. Niestety, nie 
funkcjonowa�a tu szko�a, nie by�o te� innych form pracy duszpasterskiej837. Kolejna 
wizytacja, z 1778 roku, potwierdza stan sprzed trzech lat, zauwa�a jednak, �e oo. bernardyni 
bardziej funkcjonuj
 jako kapelani dziedzica ni� jako duszpasterze w parafii838.

Nominalnie proboszczem od 1769 roku by� ks. Franciszek Czy�ewski, 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 
Jarz�bi�ski, który posiada� pozwolenie na spowiadanie. Zakrystianinem drugi rok by� Karol 
Sikora. Funkcjonowa�a szko�a, cho	 nauczyciela nie by�o, tylko pracuj
cy bernardyn uczy�
sze�cioro dzieci. Do spowiedzi wielkanocnej przyst
pi�o w ostatnim roku 350 osób. W roku 
1789 by�o  6 �lubów i 28 chrztów, a pochowano 10 osób.

Ponadto, w niedziele i �wi�ta g�oszone by�y nauki, a podczas odpustów kazania, po 
których odmawiane by�y akty cnót teologicznych wraz z pacierzem. Chrzty sprawuje si�
w ko�ciele, bierzmowanie wierni przyjmowali w Uniejowie albo w Koninie. Chorzy byli 
zaopatrywani w sakramenty �wi�te. Sakrament pokuty sprawowany by� w uroczysto�ci
i odpusty. Dla dzieci w �wi�ta by� ró�aniec, godzina nauki i msza �piewana. Istnia�y
w tamtym czasie w parafii dwa bractwa, szkaplerzne i mi�osierdzia. Bractwo Szkaplerzne,      
o którym wspomnia�em wcze�niej, zosta�o zorganizowane przez oo. karmelitów839, a do niego 
zosta�o przy�
czone Bractwo Mi�osierdzia. Oba maj
 uczestniczy	 w czasie uroczysto�ci, ze 
�wiat�em przy wystawieniu Naj�wi�tszego Sakramentu, zarówno w czasie odpustów, jak         
i innych uroczysto�ci840.

W pocz
tkach XIX wieku zarz
dza� proboszcz z Dobrej, a na miejscu by� ks. Adam 
S�powski, kanonik regularny latera�ski841, który pe�ni� funkcj� kapelana dziedzica. 
Zauwa�ono te� wtedy, �e parafia ju� od 80 lat nie ma w�asnego 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 dokonywa�o si� przy 

835 Pozwolenie na jego funkcjonowanie wyda� abp Teodor Potocki. Zob. ADW�, AAG. Wiz.85, k. 138. 
836 ADW�, AAG. Wiz. 63, s. 21n. 
837 ADW�, AAG. Wiz. 67, s. 28. 
838 ADW�, AAG. Wiz. 70, s. 90. 
839 Karmelici – Zakon Braci Naj�wi�tszej Maryi Panny z Góry Karmel. Powsta� w 1206 roku. Do Polski przybyli 
zakonnicy w 1397. Duchowo�	 maryjna oparta na objawieniach Szymona Stocka, który od Matki Bo�ej
otrzyma� szkaplerz. Zob. B.  o z i � s k i, Leksykon zakonów…, s. 68-69. 
840 ADW�, AAG. Wiz. 85, k. 137. 
841 Zakon Kanoników Regularnych �w. Augustyna Kongregacji Laterane�skiej Naj�wi�tszego Zbawiciela – 
powsta� na prze�omie IV i V wieku, do Polski zakonnicy przybyli na prze�omie XI i XII wieku. Zakon powsta�
jako wspólnota b�d
ca zapleczem biskupim dla funkcjonowania instytucji diecezji. B.  o z i � s k i, Leksykon 
zakonów…, s. 64-65. 
842 ADW�, AAG. Wiz. 105, s. 37.  
843 Informacja umieszczona na tablicy pami
tkowej na �cianie �wi
tyni w Kowalach Pa�skich.
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wsparciu dziedzica. Za jego wi�c czasów powsta� ko�ció�, plebania i zabudowania 
gospodarcze, nast
pi�o te� o�ywienie duchowe844.

Od roku 1884 proboszczem by� ks. January Walkowski. Bardzo dobrze wypowiada si�
o nim dziekan, jako o gorliwym kap�anie, który ch�tnie spieszy z pomoc
 s
siadom, sam 
równie� nabo�e�stwa odprawia regularnie i z tak
 gorliwo�ci
, �e przychodz
 na nie wierni   
z innych parafii845.

Kolejni proboszczowie pracowali ju� w XX wieku. Ks. Stanis�aw Dutkiewicz zwraca 
si� do biskupa z pro�b
 o to, aby w niedziele i �wi�ta móg� odprawia	 dwie msze z racji 
potrzeb duszpasterskich846.

Ks. Tadeusz Rutkowski prowadzi� spór z jednym z rolników o teren po dawnym 
cmentarzu parafialnym, gdy� w�adze administracyjne teren ten traktowa�y jako nieu�ytki
i w ko�cu sprzeda�y go pod upraw� owemu rolnikowi847. Zmobilizowa� równie� parafian do 
dzia�a� melioracyjnych, parafi� wpisa� do spó�ki wodnej. Przyczyni� si� do powstania remizy 
OSP. Zosta� zapami�tany jako proboszcz - spo�ecznik848.

Ks. Aleksander Krzesi�ski uczy� - wraz z nauczycielk
 - religii w szkole. Proboszcz 
uczy� w Kowalach w siedmiu oddzia�ach, w czterech odr�bnych klasach: pierwsza grupa – 
klasy I i II, druga – III, trzecia – IV, czwarta – V, VI, VII. W Siedliskach uczy�a katechetka   
w jednej grupie �
czone klasy I i II849.

Ostatnim proboszczem przed wojn
 by� ks. W�adys�aw Kochanowski, który przyszed�
do parafii w roku 1935. W roku nast�pnym rozgorza�y gor
ce spory wokó� Bractwa 
Szkaplerznego. Najprawdopodobniej na skutek sporu proboszcza z cechmistrzem, powsta�
dylemat, kto przewodzi bractwu, cechmistrz czy proboszcz. Sprawa dotar�a do biskupa, który 
przypomnia� ogólne zalecenia dotycz
ce bractw ko�cielnych, a mianowicie, �e promotorem – 
przewodnicz
cym bractwa by� proboszcz. On przewodniczy� zebraniom, kontrolowa� sk�adki 
kwartalne oraz odczytywa� dochód i rozchód. Po za�atwieniu kwestii sk�adek i rozchodów 
pieni
dze zostawa�y przeliczone przez proboszcza i cechmistrza i wpisane do ksi�gi. Dochody 
bractwa przeznaczano na �wiat�o ko�cielne, oliw� do wiecznej lampki, knotki, kadzid�o,
a tak�e pranie bielizny ko�cielnej. Zakupy powinny by	 przedstawiane na zebraniu ogólnym. 
Ksi�gi brackie nale�a�o przechowywa	 u proboszcza. Je�eli w kasie by�o ponad 50 z�, nale�a�
z�o�y	 je na ksi
�eczk� oszcz�dno�ciow
 w banku850.

Na podstawie pro�by, któr
 proboszcz skierowa� do kurii, o misj� kanoniczna dla 
Mariana Wac�awa Olczaka, mo�emy stwierdzi	, �e równie� i w M�odzianowie istnia�a szko�a
podstawowa851.

Gdy w pocz
tkach II wojny �wiatowej przybyli Niemcy, usun�li z plebanii 
proboszcza, który zamieszka� w Ciemieniu. Nadal jednak sprawowa� pos�ug�
duszpastersk
852. Wywieziono go jednak do obozu koncentracyjnego w Dachau i tam zmar�
16.06.1942 roku853.

Po wojnie w parafii pracowa�o kilku ksi��y, którzy starali si� o�ywi	 j
 duchowo          
i odnowi	 materialnie. D�u�ej pracowa� ks. Marian Stroi�ski854, który wbrew decyzjom w�adz, 

844 Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 91. 
845 ADW�, ABK-Kal. Wiz. 18, s. 11. 
846 ADW�, AKDW� par. 112, k. 4. 
847 Tam�e, k. 17. 
848 J. K o � a t a, Z dziejów parafii w Kowalach Pa�skich do roku 2007, Warszawa 2009, s. 60. Praca 
magisterska, wydruk komputerowy dost�pny w PWT w Warszawie oddzia� w Koninie. 
849 ADW�, AKDW� par. 112, k. 46. 
850 Tam�e, k. 52-55. 
851 Tam�e, k. 56. 
852 J. K o � a t a, Z dziejów parafii…, s. 60. 
853 J. C z y � e w s k i, Obszar gminy Kaw�czyn na przestrzeni wieków, Kaw�czyn-Sompolno 1993, s. 12. 
854 Pracowa� w latach 1950-1961. 
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wraz z parafianami wybudowa� figur� Pana Jezusa855, a jego nast�pca, ks. Stanis�aw Ca�a856,
prowadzi� prace remontowe w ko�ciele i na plebanii, a tak�e zorganizowa� salk�
katechetyczn
857.

Kolejny kap�an - to dobroduszny ks. Eustachy Dominiak858, który zajmowa� si� przede 
wszystkim wystrojem wn�trza �wi
tyni, a na zewn
trz za�o�y� chodnik859.

Jego nast�pca, ks. Jan Ordan860 prowadzi� prace remontowe na plebanii, za�o�y�
mi�dzy innymi centralne ogrzewanie, a tak�e przeprowadzi� prace na zewn
trz �wi
tyni.
Z jego inicjatywy parafianie ufundowali dwa dzwony861. W czasie jego pobytu odby�y si� te�
misje parafialne. 

Przez kolejne trzy lata862, pracowa� ks. Zygmunt G�
ba�a, który w tym czasie podj
�
prace na cmentarzu wykona� o�tarz polowy i chodnik863.

16. Plebania w Kowalach Pa�skich

Obecny proboszcz ks. Miros�aw Dereszowski, pracuje w parafii od roku 2002 i przez 
kolejne lata przeprowadzi� remont kapitalny plebanii, �wi
tyni na zewn
trz864 oraz 

855 J. K o � a t a, Z dziejów parafii…, s. 60. 
856 Pracowa� w latach 1968-1978. 
857 APKP, Kronika parafialna od 1971, s.11-23. 
858 Pracowa� w latach 1978-1989. 
859 Wymieniono okna, za�o�ono nag�o�nienie, zmieniono krzy� i figur� Pana Jezusa, zakupiono figur� Matki 
Bo�ej do g�ównego o�tarza, pomalowano ko�ció� wewn
trz. Zob. J. K o � a t a, Z dziejów parafii w Kowalach 
Pa�skich…, s. 61. 
860 Pracowa� w latach 1989-1999. 
861 APKP, Kronika parafialna…, s. 127. 
862 Pracowa� w latach 1999-2002. 
863 Tam�e, s. 158. 
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wybudowa� kaplic� przedpogrzebow
865. W ramach dzia�a� duszpasterskich podejmowanych 
przez niego funkcjonuj
: Katolickie Stowarzyszenie Mieszka�ców Wsi i Ma�ych Miast, Trzy 
Ko�a �ywego Ró�a�ca (dzieci�ce, m�odzie�owe i doros�ych). Ponadto, pr��nie funkcjonuje 
boisko parafialne i �wietlica866.

4. Parafia w Tokarach 

Powstanie parafii w Tokarach ginie w mrokach dziejów, cho	 wydaje si�, �e powsta�a
nieco pó�niej ni� dwie wcze�niej omawiane. Pami�tamy o wspominanym ju� roku 1362           
i ówczesnym dziedzicu tych dóbr - Przedwoju, jednak z tej informacji trudno ustali	, czy by�a
tam ju� wtedy parafia. Przyjmuje si�, wi�c �e jej powstanie mog�o nast
pi	 dopiero               
w pierwszej po�owie XV wieku, od kiedy pojawiaj
 si� informacje w dokumentach 
ko�cielnych (najprawdopodobniej w 1448r.)867. Dok�adniejszych danych o erekcji parafii, 
niestety brak, dlatego te� jako podstawowy dokument przyjmuje si� „Liber beneficiorum” 
Jana askiego, z roku 1521868.

Mniej w
tpliwo�ci by�o, co do fundatorów. Byli nimi w�a�ciciele Tokar, którymi         
w pocz
tkach XVI wieku by�a rodzina Tokarskich. Mo�liwe, �e cz�onkowie byli fundatorami 
�wi
tyni. Oni w�a�nie 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 w�a�cicielami Tokar869. Wydaje 
si�, �e znaczn
 rol� odgrywa� ju� ród Mycielskich, z którego Jadwiga ufundowa�a kaplic�870.
W drugiej po�owie wieku XVII kolatorem by� Tomasz Kwiatkowski, natomiast oko�o po�owy
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
 by�a Kazimiera z Mi�kowskich - Sulimierska, 
która wybudowa�a w latach 1858-1861 obecnie istniej
cy ko�ció�873.

Najstarszy znany okr�g parafialny pochodzi z roku 1521. Wówczas do parafii nale�a�y
nast�puj
ce wioski: Tokary Wielkie i Tokary Ma�e, Milejów, Siewieruszki, Kaw�czyn,
Parchowo874.

W drugiej po�owie XIX wieku w sk�ad okr�gu parafialnego wchodzi�y: Tokary             
i Tokary Kolonia, Milejów, Siewieruszki Ma�e i Siewieruszki Wielkie, Kaw�czyn, Parchowo, 
Gozdów, Karolina, Marianów, Myszkowice, Okr�glica, Pacht, Piaski, Podarek, St�pka,
Wielopole albo Wielkie, Wojciechów, Krzy�ówki, �d�ary875.

864 Wymieni� pokrycie dachu na �wi
tyni, okna w wie�y, pomalowa� ko�ció� na zewn
trz. Zob. APKP, Kronika 
Parafialna…, s. 213.  
865 APKP, Kronika parafialna…, s. 213. 
866 Rocznik diecezji w�oc�awskiej 2009, s. 233-234. 
867 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 213. 
868 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s. 67-68. 
869 ADW�, AAG. Wiz 2, s. 263. Podobnie nast�pna wizytacja. ADW�, AAG. Wiz 4, s.240.  
870 ADW�, AAG. Wiz 2, s. 264. 
871 ADW�, AAG. Wiz 56, s. 708. 
872 ADW�, ABK-Kal. Wiz 10, k. 86. 
873 J.  a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1881, s. 68 przypis. 
874 Tam�e, s. 67 
875 Tam�e, s.68 przypis. 
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Obecnie do parafii w Tokarach nale�
: Chocim, Gozdów, Kaw�czyn, Kolonia 
G�uchowska, Marianów, Milejów, Myszkowice, Okr�glica, Siewieruszki, Tokary I, Tokary II, 
Wojciechów, �d�ary876.

„Liber beneficiorum” wskazuje, �e do uposa�enia proboszcza nale�a� jeden �an ziemi 
ornej, a tak�e ma�y ogród, zabudowania pleba�skie i szko�a. Ponadto, dziesi�cina snopkowa    
z dworu i wsi w Tokarach, tak�e z Tokar Ma�ych, z których p�acono 6 groszy od �anu.
Z Milejowa dziesi�cina od dziedzica, z Siewieruszek - z dworu, podobnie z Kaw�czyna.
Niestety z Parchowa proboszcz nie otrzymywa� podatku877.

W nieca�e sto lat pó�niej, mimo nieczytelnych akt wizytacyjnych, dowiadujemy si�, �e
dziesi�cina snopkowa do parafii sp�ywa z Tokar, od Jana Bratkowskiego, w wysoko�ci
5 marek, dochodzi�a równie� nieznana suma od rodziny Sulikowskich. Rodzina Tokarskich 
nic nie p�aci�a. Ponadto, z Milejowa, od rodziny Sulimowskich - 10 marek, natomiast od 
mieszka�ców wioski - 15 marek. Z Siewieruszek Wielkich p�aci� dziedzic, Kacper Potocki,     
a tak�e mieszka�cy, którzy dawali 12 marek. Mniejsza cz��	 wsi, a wi�c Siewieruszki Ma�e, 
od mieszka�ców dostarcza�a 7 marek, p�aci� tak�e dziedzic, Jan Ro�niatowski. Równie�
dziedziczka Kaw�czyna, Jadwiga Mycielska, odprowadza�a podatki ko�cielne, tak, jak 
mieszka�cy wsi, którzy p�acili 8 marek dziesi�ciny snopkowej. Podobnie dziedzice                 
z Gozdowa, Jan Sulimowski i Marcin Tokarski, a tak�e z Okr
glicy - Jan Koryci�ski
i Wojciech Sulimowski. Warto zauwa�y	, �e tylko cz��	 podatków sp�ywa�a do proboszcza   
w Tokarach, gdy� cz��	 by�a p�acona proboszczowi w Sk�czniewie i do kasy wikariuszy       
w Uniejowie. To do�	 jednoznacznie pokazuje, i� teren parafii w Tokarach, a przynajmniej 
jego cz��	, nale�a�a najpierw do parafii w Uniejowie, a gdy powsta�a w Sk�czniewie, te 
tereny do niej przy�
czono878.

                                                17. Plebania w Tokarach z roku 1866. 

876 Rocznik diecezji w�oc�awskiej 2009, s. 243. 
877 J.  a s k i, Liber beneficiorum, s. 67. 
878 Na wikariuszy w Uniejowie i na proboszcza w Sk�czniewie p�acono podatki z Siewieruszek Wielkich  
i Ma�ych i Kaw�czyna. Zob. ADW�, AAG. Wiz. 2, s. 267 
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Bardzo rozleg�y opis uposa�enia proboszcza znajdujemy w wizytacji z roku 1719. Na 
inwentarz proboszczowski sk�ada�o si� 6 wo�ów, 4 krowy, ciel�, 2 konie, 30 owiec, 5 �wi�.
Do wyposa�enia gospodarstwa nale�a� p�ug i rad�o z �elaznym wyposa�eniem oraz wóz. 
W�asno�ci
 parafii by� plac, na wschód od ko�cio�a, na którym sta�a plebania, gdzie mieszka�
proboszcz i jego s�u�ba. Dom ten posiada� dwie izby i komor�. By�y ponadto zabudowania 
gospodarcze oraz po�o�ona w wielu miejscach ziemia879. Proboszcz otrzymywa� tak�e
dziesi�ciny snopkowe z Tokar, z dworu i od mieszka�ców, a tak�e z Milejowa, z dworu, 
podobnie z dworów w Siewieruszkach i Kaw�czynie. By�a te� jedna legata na 1000 flpl, na 
dobrach w Tokarach, zapisana w roku 1630 w aktach grodzkich sieradzkich. Na mocy tego 
zapisu nale�a�o odprawi	 jedn
 msz� tygodniowo, cho	 procent od tej sumy nie sp�ywa�880.

Równie� wizytacja z roku 1761 zawiera obszerny opis dóbr parafialnych. Proboszcz 
posiada� inwentarz881, a tak�e ziemie w kilku cz��ciach882. Ponadto mia� dochody                
z dziesi�ciny i mesznego. I tak z dworu w Tokarach otrzymywa� dziesi�cin� snopkow

w wysoko�ci 12 korcy �yta, 4 korce pszenicy, 2 korce j�czmienia, 2 owsa i 2 wozów grochu. 
A mieszka�cy wioski oddawali od roku 1670 po 1 korcu �yta i pszenicy, 30 snopków 
pszenicy, 15 snopków owsa i grochu, j�czmienia - 8, prosa - 7 snopków883. Mieszka�cy
z Gozdowa p�acili ustalon
 kwot� - 6 groszy. Z Kaw�czyna 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 tak�e
1 korzec zbo�a jarego, 3 korce owsa, 2 j�czmienia, 2 wozy grochu i 12 fl.pl. Okr�glica p�aci�a
podatek zwany meszne, po 15 groszy z �anu884.

Na parafi� istnia�y zapisy, w wysoko�ci 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 Pa�skiego za dusz� �p. ks. Marcina Tarnowskiego, dawnego 
proboszcza w Tokarach885.

Poniewa� wcze�niej wskazywane wizytacje podawa�y informacje w sposób niepe�ny,
dlatego w tym miejscu przedstawione zostan
 wszystkie znane w roku 1783 darowizny.

879 Na po�udnie od ko�cio�a by�y dwie dzia�ki, jedna z przeznaczeniem na utrzymanie dla organisty, a druga dla 
s�ugi ko�cielnego. Pole kolejne, po�o�one w dwu miejscach, w pierwszym o wymiarach 16 sk�adów, 6 stadiów, 
w innym miejscu o wymiarach stadiów 3, a sk�adów 20. Po�o�one by�y mi�dzy polami miejscowych rolników. 
Kolejne pola po�o�one by�y w trzech miejscach, posiad�y ono 8 sk�adów. 
k� w dwóch cz��ciach, jedna pod 
Gozdowem w miejscu zwanym „Trz�sawka”, z której zbierano 8 wozów siana, a drug
 w miejscu zwanym 
„Pilczyska”, z tego zbierano 6 wozów siana. Posiada� te� �
k� w Milejowie zwan
 „�
ka brzozowska”, 
ofiarowan
 przez Tomasza z Milejowa, Kwiatkowskiego w roku 1685. Zob. ADW�, AAG. Wiz. 11, s. 565. 
880 Tam�e. 
881 Posiada� 6 wo�ów, 4 krowy, 2 konie, 7 �wi�, 30 owiec, 5 kur, 1 kogut, 6 g�si. Zob. ADW�, AAG. Wiz. 56,  
s. 712. 
882 W cz��ci pierwszej: pole naprzeciw wsi Gozdów, d�ugie na 6 stadiów, szerokie 16 sk�adów, inne d�ugie na 6 
stadiów, szerokie 4 sk�ady, kolejne o d�ugo�ci 6 stadiów, szerokie na 4 sk�ady. W drugiej cz��ci naprzeciw wsi 
Gozdów: pierwsze pole d�ugie 5 stadiów, szerokie 10 sk�ady; drugie o wymiarach 5 stadiów na 4 sk�ady; trzecie 
– naprzeciw wsi Tokary, o d�ugo�ci 4 stadia na 1 sk�ad; czwarte – przy granicy z G�uchowem, d�ugie na 3 stadia, 
a szerokie na 2 sk�ady; pi
te – przy drodze do G�uchowa, o d�ugo�ci 2 stadia i szeroko�ci 8 sk�adów. W trzeciej 
cz��ci: pole przeznaczone na �
k� o d�ugo�ci 3 stadia, szerokie 6 sk�adów; w drugim miejscu za Grzywaczem,  
o d�ugo�ci 1 stadium, a szeroko�ci 4 sk�adów; w trzecim miejscu – o szeroko�ci 4 sk�adów, a d�ugo�ci podobnej 
do innych w tym miejscu. W pobli�u wsi Gozdów w „Trz�sawce” by�a �
ka, z której zwo�ono 5 wozów siana. 
Zob. ADW�, AAG. Wiz. 56, s.713. 
883 Najprawdopodobniej cz��	 podatku by�a p�acona w snopkach zbo�a zbieranego z pola, a cz��	
w wym�óconym ju� zbo�u i wtedy przeliczano go w korcach. 
884 ADW�, AAG. Wiz. 56, s. 714. 
885 Tam�e. 
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I tak, dochód od sumy 250fl, z roku 1720, z przeznaczeniem na msz� �wi�t
 za �p. ks. 
Rocha Marcina Tarnowskiego, która powinna by	 odprawiona w oktawie Wniebowzi�cia
Pa�skiego. Kolejny zapis to 1000 fl, na dobrach Tokary, z roku 1630. Trzeci, to suma 1000 
z�p. na dobrach Milejów, dokonany w roku 1745. Kolejny, na kwot� 500 z�p dokonany na 
synagodze w Dobrej, z roku 1766, za które to pieni
dze proboszcz ma odprawi	 cztery msze 
za Jana i Katarzyn�, przed o�tarzem Naj�wi�tszej Maryi Panny, w kaplicy. Nast�pny,
dokonany na dobrach wsi Kaw�czyn, z przeznaczeniem na jedn
 msz� przed obrazem 
Naj�wi�tszej Maryi Panny, z fundacji Piotra Maniewskiego. I ostatni, dokonany w roku 1757, 
na kwot� 700 z�p na dobrach Siewieruszki Wielkie przez Wojciecha Siennickiego,   
z przeznaczeniem na msze pojedyncze886.

Na prze�omie XVIII i XIX wieku stan dochodów parafii przedstawia� si� nie najlepiej, 
gdy� dochód proboszcza, ze wszystkich dziedzin gospodarowania, obliczano na 943 z�.
I w�a�nie tak ma�ym dochodem t�umaczy si� cz�ste zmiany proboszczów, a co za tym idzie 
kiepskim stanem plebanii i budynków gospodarczych. Proboszcz mieszka� w jednej izbie       
z alkierzem, wraz z czeladzi
, a stodo�a grozi�a przewróceniem887.

Dopiero od 1819888 roku ksi
dz posiada� 50 mórg ziemi, 9½ morgi �
ki, otrzymywa�
te� dziesi�ciny, mia� tak�e prawo do wycinki drzew w lasach dóbr Tokary. W roku 1850, 
ówczesny proboszcz, ks. Franciszek Zieli�ski zawar� jeszcze uk�ad, na mocy którego 
otrzyma� jeszcze 10 mórg ziemi889. Stan ten trwa� do rozpocz�cia represji po powstaniu 
styczniowym. Na mocy zarz
dzenia w�adz rosyjskich parafii pozostawiono wtedy tylko          
6 mórg ziemi, a rz
d wyp�aca� proboszczowi 300 rubli na rok. W czasie pierwszej wojny 
�wiatowej natomiast wyp�acano przez jaki� czas proboszczowi 648 marek890.

Po tym trudnym czasie przychodzi poprawa stanu finansowego parafii, gdy kolatork

zostaje Kazimiera z Mi�owskich, Sulimierska, która wspiera budow� nowego ko�cio�a,
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 zosta�a plebania, o której wy�ej,
a tak�e przedstawiono jej opis. By�a d�uga na 32½ �okcia, szeroka na 17, wysoka na 6. Dach 
pokryty blach
. Mie�ci�a 5 pokoi, kuchni�, schowanko, strych i 2 piwnice. Ponadto, 
funkcjonowa�a organistówka, co prawda w kiepskim stanie, pokryta s�om
. Wizytator 
sugeruje, �e nie nadaje si� ju� ona do naprawy i nale�y pobudowa	 now
. Z budynków 
gospodarczych proboszcz posiada drewnian
 stodo��, która równie� zacieka. Ma ona 
wymiary: d�ugo�	 - 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 posiada�a tylko 6 mórg ziemi892.

Obecnie parafia ma 4,8 ha ziemi, t� sam
 plebani�, która powsta�a w roku 1866, 
murowan
 organistówk� i trzy budynki gospodarcze893.

Najstarszy znany ko�ció� w Tokarach, o którym informuj
 akta diecezjalne, z drugiej 
po�owy wieku XV, by� budowl
 drewnian
, pod wezwaniem �w. Andrzeja Aposto�a894, cho	
wizytacja z pocz
tku XVII wieku zwraca uwag�, �e �wi
tynia by�a pod wezwaniem �w.

886 ADW�, AAG. Wiz. 78, k.10v-11v. 
887 ADW�, ABK-Kal. Wiz. 10, k. 88v-89. 
888 Po dokonanych zaborach w�adze pruskie zarekwirowa�y mienie krolewskie i ko�cielne na rzecz skarbu 
pa�stwowego. Najprawdopodobniej po Kongresie Wiede�skim ziemie zabrane parafiom do nich wróci�y.
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 w�oc�awska 2000, s. 215. 
894 J.  a s k i, Liber beneficiorum, s. 67-68. 
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Andrzeja i 11tys. Dziewic895. I to wydaje si� pe�ne wezwanie pierwotnego ko�cio�a. �wi
tynia
zosta�a wybudowana zapewne w XV wieku, nak�adem ówczesnych w�a�cicieli Tokar. Brak 
jest jednak aktu fundacyjnego. W wizytacji z pocz
tku XVII wieku wspomina si� o Jadwidze 
Mycielskiej jako równie� fundatorce896, a dotyczy�o to najprawdopodobniej kaplicy, zwanej 
w pó�niejszych wizytacjach kaplica Mycielskich. Trudno jednoznacznie okre�li	, czy by�a
ona po�
czona ze �wi
tyni
, czy sta�a jako budynek samoistny, obok897.

W tym czasie w �wi
tyni by�o dziewi�	 o�tarzy898.
W drugiej po�owie XVII wieku �wi
tynia uleg�a na tyle zniszczeniu (prawdopodobnie 

przyczyni� si� do tego i potop szwedzki), �e trzeba by�o my�le	 o jej odbudowie.
Zadania tego podj
� si� Tomasz Kwiatkowski, który wybudowa�, drugi z kolei, 

drewniany ko�ció� w roku 1679899. Konsekrowany zosta� w roku 1680900, pod wezwaniem  
�w. Andrzeja i �w. Anny901.

Wizytacja z roku 1719 zwraca uwag�, �e �wi
tynia mia�a sze�	 o�tarzy. O�tarz wielki 
by� wyrze�biony w drewnie i pomalowany w kolorze czerwonym, z elementami z�oconymi. 
Po�wi�cony zosta� g�ównym patronom ko�cio�a - �w. Annie, z jej obrazem w centrum i �w.
Andrzejowi, którego podobizn� umieszczono w wy�szej kondygnacji. O�tarz by�
konsekrowany902, posiada ca�y portatyl. Przy nim gromadzi�o si� bractwo �w. Anny. Drugi 
o�tarz po�wi�cony zosta� �w. Franciszkowi. Posiada� drewnian
 mens� i portatyl. Kolejny 
po�wi�cony zosta� �w. Antoniemu. Wykonany by� z drewna, z elementami rze�bionymi          
i poz�acanymi, równie� mo�na by�o przy nim odprawia	 msz� �wi�t
. Na ten o�tarza by�
dokonany zapis w roku 1694, na dobrach Kaw�czyn, który przeznaczony zosta� na 
odprawienie raz na kwarta� mszy �wi�tej za zmar�ych cz�onków Bractwa �w. Antoniego. 
O�tarz nast�pny, po�wi�cony Matce Bo�ej Cz�stochowskiej, by� podobny do poprzedniego. 
O�tarz pi
ty - �wi�tej Trójcy, cz��ciowo by� poz�acany. Nie posiada� jednak portatylu, wi�c
nie nadawa� si� do odprawiania mszy �wi�tej. Kolejny po�wiecony zosta� �wi�tym Patronom, 
prawdopodobnie czczono Wszystkich �wi�tych. By� rze�biony w drewnie, ale nie 
pomalowany i nie nadawa� si� do sprawowania eucharystii. Siódmy o�tarz znajdowa� si�
w kaplicy Mycielskich903, wykonany w czarnym kolorze z obrazem B�ogos�awionej,
domy�lamy si�, �e by� po�wi�cony Naj�wi�tszej Maryi Pannie. Mensa o�tarzowa by�a
drewniana, a kaplica wy�o�ona kamienn
 posadzk
904.

Poza tym wizytacja informuje, �e ogólny stan budynku by� dobry, posadzka w ca�ym
ko�ciele kamienna. Wewn
trz znajdowa�y si� tak�e �awki i ma�e organy, a na �rodku �wi
tyni 
ustawiona by�a ambona i wygodne konfesjona�y. Ko�ció� posiada� wie�� z dzwonem, obok 
umieszczona by�a dzwonnica z czterema dzwonami. Ca�o�	 otoczona cmentarzem 
przyko�cielnym905.

895 ADW�, AAG. Wiz. 4, s. 240. 
896 ADW�, AAG . Wiz. 2, s.264 
897 Cz��	 bowiem informacji �wiadczy�a za jedn
, a cz��	 za drug
 opcj
.
898 Tam�e. 
899 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 213. 
900 Konsekracji dokona� biskup Wojciech Stawowski, sufragan gnie�nie�ski. Zob. ADW�, AAG. Wiz. 56, s. 708. 
901 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 213. 
902 W czasie konsekracji ko�cio�a.
903 Kaplica podobnie jak wcze�niej nie wiadomo, czy stanowi�a jedna ca�o�	 ze �wi
tyni
, czy by�a budowl

samoistn
. Mo�liwe jednak, �e przetrwa�a z poprzedniego za�o�enia architektonicznego. Do dalszych bada�
przyjmujemy, �e kaplica by�a wspólnym za�o�eniem architektonicznym z ca�ym ko�cio�em, czyli ko�ció�
i kaplica stanowi�y ca�o�	.
904 ADW�, AAG. Wiz. 11, s. 561. 
905 Tam�e, s. 565-566. 
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Po dziesi�ciu latach odby�a si� kolejna wizytacja parafii, która zawiera podobne, cho	
nie takie same, informacje dotycz
ce wystroju wn�trza �wi
tyni. Cz��ciowo si� ró�ni

i dlatego zostan
 w ca�o�ci przedstawione906.

O�tarz wielki by� po�wi�cony �w. Andrzejowi907, a po jego prawej stronie znajdowa�
si� o�tarz Naj�wi�tszej Maryi Panny, a po lewej - trzeci, po�wi�cony �w. Franciszkowi908. Te 
trzy o�tarze znajdowa�y si� w prezbiterium. Z kolei czwarty by� umieszczony ju� w nawie 
g�ównej, po lewej stronie i po�wi�cony �w. Antoniemu, pi
ty- ku czci Naj�wi�tszej Trójcy. 
Kolejny wystawiony by� ku czci �wi�tych: Rocha909, Sebastiana910 i Rozalii911 (o nim by�a
informacja, �e zosta� niedawno wybudowany). Ostatni znajdowa� si� w kaplicy Mycielskich 
(ku czci Matki Bo�ej), cho	 ona potrzebowa�a ju� naprawy912.

Wizytacja z po�owy wieku XVIII ukazuje kolejne szczegó�y zwi
zane z istniej
cym   
w Tokarach ko�cio�em. Przede wszystkim dowiadujemy si�, �e jest to budowla drewniana       
z wie�
, sk�adaj
ca si� z ma�ego i wielkiego chóru, czyli z prezbiterium i nawy g�ównej.
W prezbiterium znajduje si� wielki o�tarz, na którym umieszczone zosta�o tabernakulum        
z Naj�wi�tszym Sakramentem, przed którym w niedziele i �wi�ta pali si� lampka. W centrum 
�wi
tyni ustawiona by�a chrzcielnica. W wielkim o�tarzu znajduje si� obraz �w. Anny, matki 
Naj�wi�tszej Maryi Panny, na którym umieszczone by�y trzy srebrne korony. By� przykryty 
trzema obrusami i ustawiono na nim cztery �wieczniki cynowe. Kolejny o�tarz po�wi�cony
Matce Bo�ej Cz�stochowskiej i jej obraz wisia� w centrum o�tarza. Na obrazie znajdowa�y si�
dwie korony srebrne, uchodzi� za cudowny i st
d na o�tarzu by�y umieszczone wota. Trzeci, 
równie� w prezbiterium, po�wi�cony �w. Franciszkowi. Kolejny ju� w nawie g�ównej, a wi�c
czwarty – ku czci �w. Antoniego, równie� �askami s�yn
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, po�wiecony Matce Bo�ej Pocieszenia. Zakrystia, 
równie� drewniana, zosta�a umieszczona obok prezbiterium, w niej znajdowa� si� stó� i szafy. 
Do �wi
tyni wchodzi�o si� przez dwoje drzwi. Na chórze muzycznym by�y ma�e organy, 
posadzka w ko�ciele by�a z ceg�y913.

Po tej wizytacji musia�y nast
pi	 jakie� wydarzenia, których dzisiaj bli�ej nie znamy. 
Ko�ció� by� bardzo zniszczony i musia� ca�o�ciowo by	 wyremontowany 1.05.1777 roku 
zosta� po�wi�cony przez dziekana stawskiego. W �wi
tyni zmniejszono ilo�	 o�tarzy i od tej 
pory by�y ju� tylko cztery. Wielki, po�wi�cony �w. Andrzejowi, drugi, przy którym oddawano 

906 Ró�nica w informacjach mo�e wynika	, albo z pewnych zmian w wygl
dzie, albo co bardziej 
prawdopodobne z niestaranno�ci jednego lub drugiego wizytatora. 
907 �wi�ty 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 �wi�ty Franciszek z Asy�u – �y� w latach 1181-1226. Za�o�y� wspólnot� Braci Mniejszych, �yj
cych
z otrzymanych datków i zajmuj
cych si� g�oszeniem s�owa Bo�ego. Z czasem powsta� jeden z najwi�kszych 
zakonów, od jego imienia zwany popularnie franciszka�skim. Z czasem przyjmowa�o jego sposób patrzenia na 
wiar� wiele wspólnot wchodz
c w sk�ad rodziny franciszka�skiej. Wspomnienie liturgiczne w dniu 4 
pa�dziernika. Zob. Tam�e, s. 602-607.  
909 �wi�ty Roch cz�owiek �yj
cy w �redniowieczu (XIV wiek), zajmowa� si� pomoc
 ludziom, którzy znale�li
si� na terenach obj�tych epidemiami. W czasach staropolskich, gdy takowe epidemie pojawia�y si� równie� na 
ziemiach polskich sta� si� jednym z bardziej znanych �wi�tych. Zob. Tam�e, s. 473-475. 
910 �wi�ty Sebastian �y� w III wieku. By� dowódc
 stra�y przybocznej cesarza Dioklecjana. Sebastian 
wypomnia� cesarzowi m�cze�stwo chrze�cijan, za to ten�e skaza� go na �mier	 zadan
 mu przez �uczników. 
Liturgiczne wspomnienie 20 stycznia. Zob. Tam�e, s. 47-48. 
911 �wi�ta Rozalia, �y�a w XII wieku. Z�o�ywszy w dzieci�stwie �lub czysto�ci, gdy by�a przymuszana do �lubu 
opu�ci�a rodzinny dom i �y�a jako pustelnica w skalnej grocie, gdzie zmar�a na skutek wycie�czenia organizmu. 
Liturgiczne wspomnienie przypada na 4 wrze�nia. Zob. Tam�e, s. 521-522. 
912 ADW�, AAG. Wiz. 14, s. 219-220. 
913 ADW�, AAG. Wiz. 56, s. 709-712. 
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cze�	 �w. Annie i kolejny- ku czci �w. Antoniego. Czwarty o�tarz - nowy - znajdowa� si�
w kaplicy i by� po�wi�cony Matce Bo�ej914.

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 ko�cielny parkan 
potrzebuje naprawy. Wizytator zauwa�y� tak�e, �e w parafii istnieje oddzielny cmentarz 
grzebalny915.

Niewiele lat pó�niej ko�ció� sp�on
� (w roku 1843), od wy�adowa� atmosferycznych    
i przez kolejne 18 lat nabo�e�stwa by�y odprawiane w tymczasowej kaplicy916.

Dopiero w latach 1858917-1861918, staraniem Kazimiery z Mi�kowskich, Sulimierskiej, 
dziedziczki gozdowskiej, powsta� obecny klasycystyczny ko�ció� pod wezwaniem �w. 
Andrzeja. Zbudowany zosta� z ceg�y, pokryty blach
 �elazn
, z wysok
 wie�
. Posiada�
wymiary 50 �okci wysoko�ci, 22½ szeroko�ci i 17 wysoko�ci919. Konsekrowany by� przez 
biskupa Micha�a Marszewskiego w dniu 26.10.1869 roku920. Zapewne jeszcze przed 
konsekracj
 zainstalowano w nim organy. Do ich powstania przyczyni� si� zapis  
ks. Zieli�skiego w wysoko�ci1000 rubli921. Wykona�a je firma Stanis�awa Bielawskiego               
z Kalisza. Niestety, w czasie I wojny �wiatowej Niemcy zabrali kilka piszcza�ek922. Po latach 
b�dzie si� o nich mówi�o jako o ozdobie liturgii. 

W roku 1922 ko�ció� posiada� cztery o�tarze: wielki - �w. Andrzeja i �w. Anny, drugi - 
Naj�wi�tszej Maryi Panny, trzeci – �w. Antoniego Padewskiego i czwarty, w kaplicy pod 
wezwaniem �w. Kazimierza923.

Dzwonnica na podmurówce mia�a 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 wie�y ko�cio�a. Cmentarz 
przyko�cielny otoczy� mur o d�ugo�ci 270 �okci i wysoko�ci 2½ �okcia. W ogrodzeniu, od 
strony po�udniowej, umieszczono bram� i dwie furtki, a od wschodniej - furtk�. Powsta�y one 
w czasie, gdy proboszczem by� ks. Ostrowski924.

Cmentarz grzebalny na polach wsi Milejów ma powierzchni� 1,20 ha, otoczony by�
parkanem z ceg�y, w którym by�a brama i furtka �elazna. Prace zwi
zane z ogrodzeniem 
cmentarza odbywa�y si�, gdy proboszczem by� ks. Guranowski925.

Obecna wi�c �wi
tynia to budowla powsta�a w latach 1858-1861 z pewnymi 
pó�niejszymi przeróbkami. Przypomn�, �e powsta�a jako budowla murowana z ceg�y, pó�niej 
zosta�a otynkowana. Zbudowana jest na planie wyd�u�onego prostok
ta, w kierunku 
wschodnim, zamkni�ta absyd
. Od zachodu zosta�a umieszczona wie�a, która na poziomie 

914 ADW�, AAG. Wiz. 78, s. 10-10v. 
915 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, po�wieci� kamie�
w�gielny. Zob. Tam�e.
918 W dniu 8.12.1861 ks. Antoni Ojrzanowski, pra�at kaliski i proboszcz w Opatówku po�wi�ci� zbudowan

�wi
tyni�. Tam�e.
919 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 213. 
920 Schematyzm diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 99. 
921 Tam�e. 
922 ADW�, AKDW� par 207, s. 6. 
923 Tam�e, s. 6v. 
924 Tam�e, s. 5. 
925 Tam�e. 
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przyziemia tworzy krucht�. Dach jest dwuspadowy, pokryty blach
926. Na naro�nikach
ko�cio�a i wie�y po cztery wie�yczki, postawione w latach sze�	dziesi
tych XX wieku927.

Wn�trze ma trzynawowe, z prezbiterium zamkni�tym pó�koli�cie, a sufit p�aski.
Posadzka �wi
tyni jest z mozaiki marmurowej928. Malatura �wi
tyni pochodzi z roku 1927929,
a zosta�a odnowiona w roku 1973930. Cz��	 okien ma witra�e, cz��	 oszklona jest szk�em 
ozdobnym931.

18. Ko�ció� parafialny w Tokarach 
�ród�o: Zdj�cie z kroniki Urz�du Gminy w Kaw�czynie 

W o�tarzu g�ównym, pó�noklasycystycznym, umieszczony jest obraz Matki Bo�ej
Cz�stochowskiej namalowany w roku 1962 przez Franciszka B
kowskiego, a na zasuwie 
obraz �w. Andrzeja. Na zwie�czeniu o�tarza, nad obrazem Matki Bo�ej wisi obraz �w. 

926 W roku 1983 za�o�ono blach� ocynkowan
. Zob. AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków…,
s. 28. 
927 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 214. 
928 Zak�adanie nowej, obecnej posadzki rozpocz�to w roku 1987. Zob. AGK, Gmina Kaw�czyn – program 
ochrony zabytków…, s. 28. 
929 Wystrój polichromia z 1927 wykonano w technice klejowej autorstwa krakowskiego artysty Zientarskiego. 
Sk�adaj
 si� na ni
 sceny figuralne w dekoracyjnych obramowaniach i motywy ornamentalne pokrywaj
ce
wi�ksz
 cz��	 sklepienia, prezbiterium i nawy. Sklepienia w prezbiterium dekorowane jest scen
 „Ostatnia 
Wieczerza” na stropie w nawie umieszczono „Przemienienie Pa�skie”, „�wi�t
 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 Kaw�czyn – program ochrony zabytków…, s. 22. 
930 W 1973 cz��ciowo zosta�a odnowiona polichromia. Przez kilkadziesi
t lat malowid�a ulega�y zniszczeniu, 
górne fragmenty polichromii uleg�y zabrudzeniu, górna cz��	 sklepienia w prezbiterium nosi�a �lady sp�ka�
i odspoje�. Dolne partie polichromii by�y zawilgocone. Zob. AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony 
zabytków…, s. 31. 
931 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 214. 
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Walentego. Powy�ej s
 rze�by �w. Stanis�awa932 i �w. Ma�gorzaty933 z XVII wieku oraz 
�wi�tych - Piotra i Paw�a z wieku XVII-XIX. O�tarze boczne s
 w stylu klasycystycznym; 
jeden z XIX-wiecznym obrazem �w. Antoniego z Dzieci
tkiem, p�dzla H. Bezlera934 i XVII-
wieczne rze�by �w. Barbary935 i �w. El�biety936. Drugi z obrazem Maryi Wniebowzi�tej937.
Ponadto jest XVII-wieczna rze�ba �w. Jana Ewangelisty938. Oba o�tarze boczne, wraz             
z polichromi
, w roku 2006 zosta�y poddane pracom konserwatorskim939.

�wi
tynia posiada tak�e: rze�b� ludow
 Chrystusa Zmartwychwsta�ego, z XVII 
wieku, powsta�
 w tradycji gotyckiej, krucyfiks barokowy, krzy� o�tarzowy z XIX wieku, 
obraz �w. Kazimierza z drugiej polowy wieku XVIII, dwa �wieczniki w kszta�cie kl�cz
cych 
anio�ów, z oko�o po�owy XVII w., monstrancja z 1721, feretrony z XIX w. i dwa zabytkowe 
konfesjona�y940.

W ko�ciele umieszczono epitafium z oko�o 1620 roku – Jana i Katarzyny 
Sulmowskich. W prezbiterium tablica pami
tkowa proboszcza parafii Tokary ks. Tomasza 
Cie�li�skiego (1824-1897), a obok wej�cia do ko�cio�a tablica innego proboszcza tokarskiego, 
ks. Leona Kwa�kiewicza (1884-1942), zam�czonego w Dachau941.

Warto równie� zauwa�y	, �e elementy znajduj
ce si� wewn
trz �wi
tyni, jako zabytki 
ruchome zosta�y wpisane do rejestru zabytków942.

W roku 2005 wykonano konserwacje �cian wewn�trznych: osuszenie, odsalanie, 
wzmocnienie struktury muru. Pilnego podj�cia prac remontowych wymaga wi��ba dachowa 
nad naw
 i konstrukcja wie�y, szczególnie nara�one na destrukcje wp�ywów warunków 
zewn�trznych943.

Dzwonnica ze stalowej konstrukcji, z dwoma dzwonami – �w. Andrzej i �w. Anna – 
by�y po�wi�cone w roku 1973944.

Trzeba równie� przypomnie	, �e pod koniec lat 80-tych powsta�a kaplica filialna         
w Kaw�czynie, która w roku 1990 zosta�a po�wi�cona przez biskupa Henryka Muszy�skiego
i ofiarowana Matce Bo�ej Ró�a�cowej. W o�tarzu umieszczony zosta� obraz Matki Bo�ej
Cz�stochowskiej i figura �w. Maksymiliana Kolbe. Obok kaplicy zainstalowano dzwonnic�
z jednym dzwonem i figury: Matki Bo�ej Niepokalanej, Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa       
i �w. Józefa945.

932 �wi�ty Stanis�aw ze Szczepanowa, zosta� zamordowany na rozkaz króla Boles�awa �mia�ego 1079 roku. 
Liturgiczna uroczysto�	 przypada w dniu 8 maja. By� symbolem niezale�no�ci i wolno�ci Polski, a tak�e
przeciwstawiania si� w�adzy tyrana. Zob. W. Z a l e s k i, 
wieci…, s. 235-241.  
933 Poniewa� jest wiele �wi�tych o tym imieniu trudno okre�li	, która z nich zosta�a uwieczniona. 
934 Inwentarz ko�cio�a 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 �wi�ta Barbara to m�oda dziewczyna, �yj
ca na prze�omie III i IV wieku. Wydana na �mier	 przez w�asnego
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, 
wi�ci…, s. 772-774  
936 O tym imieniu wyst�puje wiele �wi�tych. 
937 By�a to kopia obrazu Murilla. 
938 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 214. 
939 AGK, Gmina Kaw�czyn – program ochrony zabytków…, s. 31. 
940 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 214. 
941 Tam�e. 
942 Zabytki ruchome w ko�ciele w Tokarach – zosta�y umieszczone w rejestrze zabytków Nr B-112/58 decyzja 
Woj. Kons. Zabyt. Z 22.10.1997 w wi�kszo�ci z 2po� XIX w., z okresu budowy ko�cio�a; neoklasycystyczny 
o�tarz g�ówny i dwa boczne z barokowymi rze�bami; XIX w. obraz „�w. Antoniego z Dzieci
tkiem Jezus”; 
feretrony i konfesjona�y, rze�ba „Chrystusa zmartwychwsta�ego” z 1po�. XIX w., barokowy krucyfiks, 
�wieczniki i monstrancja, renesansowo-barokowe epitafium Jana i Katarzyny Sulmowskich. Zob. AGK, Gmina 
Kaw�czyn – program ochrony zabytków…, s. 21. 
943 Tam�e, s. 28. 
944 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 214. 
945 Tam�e. 
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Przy omawianiu kolejnych �wi
ty� zwróci�em uwag�, �e ko�ció� w kolejnych etapach 
swojego istnienia posiada� ró�ne wezwania. Zawsze pierwszym wezwaniem by�o �w.
Andrzeja, drugim, w pierwszym etapie, by�o 11 tysi�cy Dziewic946, w drugim za� �w. Anny, 
Matki Naj�wi�tszej Maryi Panny947, a obecnie tylko �wi�tego Andrzeja948.

Wezwania stawa�y si� podstaw
 do przywilejów parafialnych, czyli odpustów. 
Podstawowym odpustem by� ten zwi
zany z pami
tk
 dedykacji ko�cio�a, kolejny z patronem 
g�ównym �wi
tyni, czyli �w. Andrzejem, a dodatkowe z innymi patronami, zw�aszcza tymi, 
które wynika�y z istnienia bractw.

W roku 1719 obchodzono nast�puj
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. Ann�949. Zapewne wtedy równie�
obchodzono odpust na �w. Antoniego, gdy� przywilej na ten odpust pochodzi� od papie�a
Innocentego ju� z roku 1694. Potwierdzony przez w�adze diecezjaln
 zosta� w roku 
nast�pnym950.

W roku 1825 odpusty by�y odprawiane przy podobnych uroczysto�ciach liturgicznych, 
a wi�c: 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 tak�e
w tradycyjne uroczysto�ci parafialne z racji wspomnienia �w. Antoniego w dniu 13 czerwca    
i �w. Anny, w niedziel� po 26 lipca952.

Elementem kszta�tuj
cym parafi� by� zawsze jej duszpasterz. Przypomn�, �e
duszpasterstwo w dawniejszych czasach funkcjonowa�o nieco inaczej, bo oprócz 
duszpasterstwa ogólnego, zwi
zanego ze sprawowaniem sakramentów �wi�tych i g�oszeniem 
s�owa Bo�ego, istnia�o jeszcze specjalne albo specjalistyczne. Nale�a�o do niego prowadzenie 
bractw i cechów, a tak�e kierowanie szko�ami i domami opieki. Te bowiem zadania nale�a�y,
jak by�my to dzi� powiedzieli, do zada� zleconych przez pa�stwo. St
d �ci
gane podatki, 
zwane ogólnie dziesi�cinami, mia�y równie� finansowa	 tego typu dzia�ania. 

Najdawniejszym znanym nam proboszczem by� ks. Bart�omiej z Rawy953, o którym 
wspomina „Liber beneficiorum”. Do pomocy dobra� sobie wie�niaków Alberta i Stanis�awa
Czych�954. Proboszcz najprawdopodobniej zajmowa� si� prowadzeniem szko�y, bo takowa 
zosta�a 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 
szko�y955. Prawdopodobnie nast�pc
 by� ks. Mateusz z Chlewa, który zosta� wykazany          
w wizytacji parafii Kowale, wraz z informacj
, �e równocze�nie by� proboszczem                  
w Tokarach956. Brak jednak czytelno�ci wizytacji z lat 1610-1611 nie pozwala na 
zweryfikowanie tej�e informacji957.

W roku 1719 proboszczem by� ks. Marcin Tarnowski958. Opinia wizytatora o nim by�a
pozytywna, gdy� zauwa�y�, �e ma brewiarz i rubrycel�, a tak�e inne ksi�gi. Uczy� katechizmu 

946 ADW�, AAG. Wiz. 4, s. 240. 
947 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 213. 
948 Rocznik diecezji w�oc�awskiej 2009, s. 243. 
949 ADW�, AAG. Wiz.11, s. 565. 
950 ADW�, AAG. Wiz.56, s. 710. 
951 ADW�, ABK-Kal. Wiz. 10, k. 86v. 
952 Rocznik diecezji  w�oc�awskiej 2009, s. 243. 
953 J.  a s k i, Liber beneficiorum, s. 67. 
954 Mo�e Czecha. 
955 ADW�, AAG. Wiz. 2, s. 266. 
956 ADW�, AAG. Wiz. 3, k. 163v. 
957 ADW�, AAG. Wiz. 2, s. 266. 
958 Ks. Marcin Tarnowski – �wiecenia kap�a�skie przyj
� 10.04.1700 w owiczu, wy�wiecony przez biskupa 
Konstantego Zieli�skiego, sufragana gnie�nie�skiego. Przedstawiony na beneficjum w Tokarach przez kolatora 
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i sprawowa� sakramenty �wi�te w niedziel� oraz �wi�ta, ponadto prowadzi� �ycie moralne        
i nie sieje zgorszenia. Do spowiedzi wielkanocnej przyst
pi�o wtedy 476 osób.

Warto zauwa�y	, �e prowadzi� dom opieki dla ubogich. Znajduj
 si� w nim trzy 
kobiety i czterech m��czyzn. Na ich utrzymanie przeznaczony zosta� jeden ogród i dochody 
od sumy 200fl.pl. zapisane przez Samuela Mycielskiego na dobrach w Kaw�czynie w roku 
1628959. Po zapisie mo�na si� domy�la	, �e obiekt ten istnia� ju� od oko�o 100 lat.

Proboszcz prowadzi� Bractwo �w. Antoniego, które zawi
zane by�o od 1694 roku. 
Posiada�o te� swój fundusz, pochodz
cy z zapisu 2 tys. fl.pl. na dobrach w Kaw�czynie, jak 
równie� ze sk�adek cz�onkowskich. Proboszcz, jako promotor bractwa, odprawia� raz na 
kwarta� msz� za zmar�ych cz�onków stowarzyszenia960. Dziesi�	 lat pó�niej by� jeszcze ten 
sam proboszcz, nale�y si� wi�c spodziewa	, �e prowadzone przez niego duszpasterstwo by�o
podobne961.

Kolejnym znanym z wizytacji proboszczem by� ks. Adam Saganowski962. Beneficjum 
obj
� z prezentacji Micha�a Niwskiego. Zajmowa� si� duszpasterstwem ogólnym, natomiast 
do prowadzenia szko�y mia� rektora, którym by� organista, Karol Pa�
ski. Proboszcz czuwa�
nad funkcjonowaniem domu opieki, w którym mieszka�o sze�	 osób. Utrzymanie domu 
oparte by�o, tak jak wcze�niej, na ogrodzie i zapisie, z którego jednak pieni
dze nie zawsze 
sp�ywa�y963. Ks. Saganowski opiekowa� si� te� Bractwem �w. Anny964 i Bractwem �w.
Antoniego965. Kap�an posiada� te� spor
 bibliotek�, w której - oprócz pozycji liturgicznych - 
znajdowa�a si� literatura o tematyce moralnej i pedagogicznej966.

W roku 1823 proboszczem zosta� Walenty Kaweczy�ski967. Nazwisko mo�e
wskazywa	 na jego pochodzenie z Kaw�czyna, cho	 w dokumentach nie zosta�o to 
potwierdzone. Wizytator okre�la, �e posiada on dostateczne wykszta�cenie do pracy 
duszpasterskiej. Równie� od strony moralnej nie mo�na mu niczego zarzuci	. Zauwa�y�, �e
z parafii wyje�d�a� tylko na odpusty do s
siednich parafii. Zda� wymagane do pracy 
egzaminy, jednak nie odby� rekolekcji. Posiada� te� w�asn
 bibliotek�, jednak mniejsz
 ni�
poprzednik. W ci
gu roku, na podstawie zapisów, mia� obowi
zek odprawi	 77 mszy 
rocznicowych, czytanych i jedn
 �piewan
. Nabo�e�stwa odprawiane by�y wed�ug przepisów, 
z wyj
tkiem soboty, gdy� wtedy nie mia� kto kalikowa	968 organi�cie i w zwi
zku z tym nie 
by�o mszy �wi�tej. Ponadto, prowadzi� nauki i uczy� katechizmu w ko�ciele. Niestety,           
w parafii nie funkcjonowa�a ju� ani szko�a, ani dom opieki969.

Fabiana Sebastiana Soko�owskiego w dniu 19.12.1708 roku. By� jednocze�nie zarz
dc
 parafii w Kowalach. 
Zob. ADW�, AAG. Wiz. 11, s. 566. 
959 Tam�e, s. 566-567. 
960 Tam�e, s. 561. 
961 ADW�, AAG. Wiz.14, s. 220. 
962 Adam Saganowski – pierwsz
 tonsur� i ni�sze �wiecenia przyj
� od biskupa Moszy�skiego, natomiast 
subdiakonat, diakonat i prezbiterat od biskupa Jozefa Trzci�skiego sufragana gnie�nie�skiego. Niestety 
nieczytelny tekst nie pozwala ustali	 roku przyj�tych �wi�ce� i rozpocz�cia pos�ugi. Zob. ADW�, AAG. Wiz. 56, 
s. 715. 
963 ADW�, AAG. Wiz. 56, s. 715. 
964 Trudno powiedzie	 od kiedy w parafii istnia�o, opiera�o si� bowiem na ogólnym przywileju, które otrzyma�o
bractwo w Warszawie w roku 1679. Zob. Tam�e, s. 710 
965 Tam�e, s.710. 
966 Biblioteka zawiera�a nast�puj
ce pozycje: „Msza� �wi
teczny”, „Msza� za zmar�ych”, „Psa�terz”, „Agenda”, 
„Cancjona�”, „�wi�ta Biblia wed�ug Konkordancji”, „Canciones” - Starowolskiego, Bierkowski, Wujek,  
P. M�odzianowski – „Tonus unus Exemplorum”, „Promptuarium pro Domicis”, „Canciones” - Stapleti, „Gladies 
Evaginatus”, P. G�owacki, „Roczne Dzieci” - Kwiatkowskiego, „Tractatus Moralis” - Bonacinae, „Pedagogus 
christinus”, „Canciones” - Wuykowskiego, „Vexilla major quatuor minora”. Zob. Tam�e, s.711. 
967 Walenty Kaweczy�ski – urodzony w roku 1755, przez 14 lat by� w zakonie franciszka�skim w Warszawie  
i tam przyj
� �wiecenia kap�a�skie. Zob. ADW�, ABK-Kal. Wiz.10, k. 88. 
968 Porusza	 miechem organów. 
969 Tam�e, s. 87.  
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Od roku 1848 pracowa� ks. Tomasz Cie�li�ski970. Wizytator zachwala jego prac�
duszpastersk
, zwraca uwag� na fakt, �e jego duszpasterstwo by�o przyk�adne i przynosi�o
widome korzy�ci w parafii, gdy� w czasie pe�nienia przez niego pos�ugi powstaje nowy 
ko�ció� i plebania z zabudowaniami gospodarczymi. Zauwa�a te� jego roztropno�	
w pobieraniu op�at za pos�ugi kap�a�skie971.

Trzeba te� wspomnie	, �e proboszczowie z Tokar mieli te� pod opiek
 parafi�
w G�uchowie. I mimo tego, �e parafianie G�uchowscy narzekali, i� ich zaniedbuj
 i ma�o si�
o nich troszcz
, to jednak nie by�o �atwo po�
czy	 obowi
zków proboszcza obu parafii. 
Przyk�adem takiej sytuacji mo�e by	 chocia�by wizytacja kanoniczna, któr
 odby�a si� w obu 
parafiach w roku 1910, a któr
 odbywa� biskup Stanis�aw Zdzitowiecki. W obu przypadkach 
dostojnego go�cia podejmowa� proboszcz z Tokar ks. Kacper Korycki.  

Wizytator w Tokarach przeegzaminowa� dzieci z prawd wiary i okre�li� ich 
umiej�tno�ci na dostateczne. Zauwa�y� tak�e �redni stan moralny, a za g�ówn
 wad� parafian 
uzna� pija�stwo. Bierzmowa� wówczas 313 osób972.

Taki stan, czyli po�
czenie parafii Tokary i G�uchów wówczas przez jednego 
proboszcza, funkcjonowa� zarówno przed II wojn
 �wiatow
, jak i po niej, a praktycznie do 
roku 1956. Nie nale�y zatem si� dziwi	, �e ówczesne duszpasterstwo by�o sprowadzone do 
dzia�alno�ci kaznodziejsko-sakramentalnej, cho	 informacje dotycz
ce dzia�alno�ci
wykraczaj
cej poza to minimum te� posiadamy. 

Ks. Jan W�growski w roku 1928 podejmuje dzia�ania wynaj�cia organistówki na 
agencj� pocztow
. Sprawa ta zosta�a jednak za�atwiona negatywnie973.

W roku 1930 zwraca si� do biskupa z pro�b
 o pozwolenie na po�wi�cenie kapliczki 
we wsi Wojciechów, w posesji rodziny Grzywaczów974.

Ks. Leon Kwa�kiewicz w roku 1936 informuje kuri� diecezjaln
 o prowadzonych 
zaj�ciach katechetycznych w szko�ach na terenie parafii. W Tokarach znajdowa�a si� szko�a
VI-klasowa, do której ucz�szcza�o 250 dzieci, w �d�arach - VI-klasowa z 80 dzie	mi,           
w Kaw�czynie by�a szko�a VI-klasowa i uczy�o si� w niej 220 dzieci975. Praca ks. Leona 
zosta�a przerwana przez II wojn� �wiatow
. A sam budynek ko�cio�a zosta� zaj�ty przez 
okupanta.

Proboszczowie powojenni, ks. Leon Dobrowolski, pracuj
cy na prze�omie 1945 i 1946 
roku, i ks. Alfred Komorski (1946-1948). Zajmowali si� najpotrzebniejszymi pracami             
i organizacj
 dzia�alno�ci parafii976.

Ks. Franciszek Bartczak, pracuj
cy w latach najwi�kszego terroru stalinowskiego, 
czyli 1948 -1956, raczej musia� si� zmaga	 z tymi, którzy chcieli si� przypodoba	 w�adzy
ludowej, niewiele móg� wi�c podejmowa	 dzia�a�977.

Przez rok pracowa� równie� ks. Zdzis�aw Musialik, by�o to na prze�omie 1956 i 1957 
roku978.

Ks. Pawe� Ruszkiewicz by� proboszczem w latach 1957-1963. W tym okresie zosta�a
odnowiona polichromia w �wi
tyni i powsta� nowy obraz Matki Bo�ej Cz�stochowskiej (do 
g�ównego o�tarza)979.

970 Ks. Tomasz Cie�li�ski – urodzony 11.12.1824, �wiecenia kap�a�skie przyj
� w roku 1848. Zob. Schematyzm 
diecezji kujawsko-kaliskiej 1877, s. 99. 
971 ADW�, ABK-Kal. Wiz. 18, s. 22. 
972 Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej, t. 4, W�oc�awek 1910, s. 240 
973 ADW�, AKDW� par.207, k. 24. 
974 Tam�e, k. 28. 
975 Tam�e, k. 33. 
976 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 216. 
977 Tam�e. 
978 Tam�e. 
979 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 214. 
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Ks. W�adys�aw 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 
powsta�a dzwonnica o konstrukcji stalowej, z dwoma dzwonami: „�w. Andrzej”  
i „�w. Anna”, które wraz z dzwonnic
 zosta�y po�wi�cone w roku 1973981.

Ks. Stefan Baranowski982 przyszed� do parafii w roku 1984. Najwi�kszym jego 
dzie�em by�a budowa kaplicy filialnej po�
czonej z punktem katechetycznym w Kaw�czynie,
w roku 1989. W roku nast�pnym po�wi�ci� j
 ówczesny ordynariusz w�oc�awski biskup 
Henryk Muszy�ski. Nie mniej wa�n
 spraw
 w tamtych czasach by�a kwestia urz
dzenia 
kaplicy przedpogrzebowej983.

Ks. Antoni Janicki984 przyszed� do parafii 29.11.1998r. W czasie swojej pos�ugi,
w istniej
cej ju� kaplicy przedpogrzebowej, roku 2002, w zamontowa� ch�odni�. W kolejnym 
roku dokona� renowacji i wyz�ocenia figur z XVII wieku, czyli �w. Stanis�awa Biskupa, �w.
Ma�gorzaty, �w. Barbary, �w. El�biety, �w. Jana Ewangelisty. Ufundowano równie� brakuj
ca
figur� �w. ukasza. W kolejnych latach dokonano odwilgocenia i odgrzybienia �wi
tyni.  
W zwi
zku z tym za�o�ono nowy tynk w ko�ciele na wysoko�ci 1,5 m. Odnowiono 
polichromie w ca�ej �wi
tyni, uzupe�niono ubytki. Dokonano z�ocenia wszystkich o�tarzy
i chóru. Za�o�ono tak�e now
 instalacj� w ko�ciele985. Od lipca 1999r. ks Antoni Janicki jest 
Powiatowym Kapelanem Stra�aków. Od czerwca 2007r. jest cz�onkiem Zarz
du Oddzia�u
Wojewódzkiego Zwi
zku Ochotniczych Stra�y Po�arnych RP Województwa 
Wielkopolskiego im. genera�a Stanis�awa Taczaka w Poznaniu. 

19. Ks Antoni Janicki 
�ród�o: Zdj�cie z kroniki Urz�du Gminy w Kaw�czynie 

980 Tam�e, s. 216. 
981.Tam�e. 
982 Ks. Stefan Baranowski – urodzony 21.09.1936, �wiecenia kap�a�skie przyj
� w roku 1962, do parafii 
przyszed� w roku 1984. Zob. Rocznik diecezji w�oc�awskiej 1991, s. 588. 
983 Diecezja w�oc�awska 2000, s. 214. 
984 Ks. Antoni Janicki – urodzony 30.06.1953, �wiecenia kap�a�skie przyj
� w roku 1985. W latach 1993-1998 
by� proboszczem parafii Matki Bo�ej Liche�skiej w Tomis�awicach. Zob. Rocznik diecezji w�oc�awskiej 2009,
s. 243. 
985 Tam�e, s.244. 
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Rozdzia� IV
Gmina dzi�986

   
1. O�wiata 

W 1990 roku na terenie gminy istnia�o sze�	 szkó� podstawowych i jedno przedszkole. 
Reforma o�wiaty rozpocz�ta w 1989 roku, przewidywa�a przej�cie szkó� podstawowych przez 
gminy z dniem 1 stycznia 1994 roku. Niewiele gmin si� na to zdecydowa�o, ze wzgl�du na 
wieloletnie zaniedbania dotycz
ce bazy lokalowej i infrastruktury technicznej, jak i problemy 
finansowe, z jakimi boryka�y si� szko�y. W zwi
zku z tym parlament wprowadzi� dwuletnie 
odroczenie obligatoryjnego terminu przej�cia przez gminy obowi
zku prowadzenia szkó�
podstawowych. Skorzysta�a z tego gmina Kaw�czyn.

Dopiero nowelizacja ustawy o systemie o�wiaty z dnia 21 lipca 1995 roku o formie 
organizacji szkó� prowadzonych przez gminy, jako jednostek bud�etowych, wp�yn��a na 
zasady finansowania o�wiaty gminnej i  spowodowa�a, �e gmina Kaw�czyn przej��a z dniem 
31 grudnia 1995 roku szko�y podstawowe. Jednak ju� wcze�niej gmina zabiega�a o popraw�
bazy dydaktycznej.  Pomoc w budowie, rozbudowie i modernizacji szkó� udzieli�a 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. 

Szko�a Podstawowa w B�dziechowie. Szko�a czteroklasowa, filia Szko�y
Podstawowej w Kaw�czynie, a nast�pnie w Skar�ynie. Ostatni
 jej kierowniczk
 by�a Beata 
Go�li�ska, a jej poprzedniczk
 Bo�ena Tylak.

Szko�a Podstawowa M�odzianów. Istnia�a tam trzyklasowa Szko�a Podstawowa. Do 
1966 roku dzieci uczy�y si� w budynkach prywatnych. Wówczas pobudowano szko�� 1000-latk�.
Kolejnymi jej kierownikami byli: Franciszek Bartczak – do 1960, Janina Kle�ta od 1.09.1960 do 
31.08.1961r., Kazimiera Chojnacka 1.09.1961- 31.08.1969, Kazimierz J�drych 1.09.1969-
31.08.1987, Anna Kaczmarzy�ska 1.09.1988 – 31.08.1989. Ostatnim kierownikiem
M�odzianowskiej szko�y zosta�a w dniu 1.09.1990r. roku Ewa Grzybek. Z ko�cem roku 
szkolnego 1990/1991 szko�a zosta�a zlikwidowana przez Kuratora O�wiaty w Koninie. 

Szko�a Podstawowa w Kaw�czynie.  Istnia�a ju� w latach dwudziestych XX wieku. 
Do 1927 roku kierowniczk
 szko�y i zapewne jedyn
 nauczycielk
 by�a pani Adamska.        
W latach 1927-1939 szko�
 kierowa� Stanis�aw Nowaczyk. Szko�a zosta�a reaktywowana tu�
po wyzwoleniu. Kierownikiem szko�y od 22.04.1945 do czerwca 1947 roku by�a Maria 
Toegel. Na siedzib� szko�y w�adze pa�stwowe przej��y nale�
cy do Tomasza 
M�odzianowskiego dworek. Nauka w nim rozpocz��a si� 1.09.1947r.. Wtedy te�
kierownikiem szko�y zosta� Jan Klimaszewski. Stanowisko to piastowa� do 31.08.1951 roku. 
Wraz z nowym rokiem szkolnym 1951, kierownikiem zosta�a Zofia Urba�czyk. Od  
1.09.1952 r. obowi
zki po niej przej
� Kazimierz Wodzi�ski, które pe�ni� do 31.08.1965 roku. 
W roku szkolnym 1965/1966 szko�
 kierowa�a Genowefa Wodzi�ska. W latach 1966-1984  
najpierw kierownikiem, a nast�pnie pierwszym dyrektorem szko�y by�a Marianna 
Tyl�anowska. Po niej obowi
zki dyrektora pe�ni� w latach 1984-1987 Piotr Tyl�anowski. Od 
1.09.1987r. stanowisko to powierzono Arlecie Biega�skiej. W dniu 12 kwietnia 1985 roku 
powo�ano Spo�eczny Komitet Budowy Szko�y. Na jego czele stan
� Henryk Raszewski           
z Dzierzbotek. Sekretarzem by�a Teodora Binkowska. Do 1990 roku wylano tylko 

986 Rozdzia� ten powsta� w oparciu o dokumenty znajduj
ce si� w Urz�dzie Gminy w Kaw�czynie. Zosta� on 
zredagowany na zasadzie kronikarskiej, aby zauwa�y	 wszystkie instytucje jakie istnia�y na terenie gminy w 
okresie po roku 1990. Dla ukazania ich pe�niejszej dzia�alno�ci cofni�to si� wstecz nawet do czasów 
powojennych.  
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fundamenty piwnic. Dopiero starania gminnych w�adz samorz
dowych sprawi�y, �e w dniu 
26 stycznia 1995 roku, oddano do u�ytku nowy budynek szkolny w s
siedztwie Urz�du
Gminy. Z dniem 1 wrze�nia 1999 roku w wyniku reformy o�wiaty, szko�a podstawowa 
zmniejszona zosta�a do sze�ciu klas. Obowi
zki dyrektora szko�y powierzono Halinie 
Majdzie, która pe�ni�a je do czerwca 2003 roku. Kolejnym etapem rozbudowy szko�y, by�o
oddanie sali sportowej, które nast
pi�o 17 pa�dziernika 2001 roku. 

Gimnazjum w Kaw�czynie. Powo�ano do �ycia z dniem 1 wrze�nia 1999 roku. 
Trzyklasowe Gimnazjum posiada�o te� oddzia�y nauczania w Kowalach Pa�skich.
Dyrektorem szko�y do ko�ca roku szkolnego 2002/2003 by�a Arleta Biega�ska.

Zespó� Szkó� w Kaw�czynie. W miejsce osobnych placówek o�wiatowych (szko�y
podstawowej i gimnazjum) utworzono z dniem 1 wrze�nia 2003 roku Zespó� Szkó�
w Kaw�czynie.  Jego dyrektorem zosta�a Arleta Biega�ska. W dniu 10 grudnia 2003 roku, 
nadano szkole imi� Marii Sk�odowskiej-Curie. Zast�pc
 dyrektora by�a Halina Majda. Pe�ni�a
t� funkcj� do 31 sierpnia 2008 roku, czyli do przej�cia na emerytur�. Jej miejsce z dniem        
1 wrze�nia 2008 roku, zaj��a Bo�ena Tylak.  

Szko�a Podstawowa w Kowalach Pa�skich. O�mioklasowa szko�a. W latach 1975-
1991 dyrektorem by� tam Eugeniusz Ma�olepszy. Jego poprzednikami byli: kierownik Józef 
Kolenda (1.09.1966-31.08.1975), Maria �wi
tczak (1.09.1960-31.08.1966) i Miko�aj
Bu�aszenko (1945-1960). Dyrektor Ma�olepszy zainicjowa� w 1985 roku rozbudow� szko�y.
Stan
� na czele Spo�ecznego Komitetu Budowy. Jego zast�pc
 w Komitecie by� Jan 
Krawczyk, sekretarzem Tadeusz Krupi�ski, a skarbnikiem Józef Niestrata. Inwestycj�
rozpocz�to w 1989 roku. Zakres budowy obejmowa� cztery nowe izby lekcyjne i zaplecze 
kuchenne oraz sal� gimnastyczn
.

W dniu 1.09.1991 roku dyrektorem szko�y zosta�a Halina Kurzawa-Piechota. 
Wówczas to ruszy�a w szybkim tempie budowa, któr
 zaj��a si� gmina. Nowy obiekt oddano 
do u�ytku 11 pa�dziernika 1994 roku. Zaraz po tym  rozpocz�to budow� sali sportowej, której 
otwarcie nast
pi�o w pa�dzierniku 1997 roku. Z dniem 1.09.1999 roku nast
pi�a reforma 
szkolnictwa. Powo�ano sze�cioklasow
 Szko�� Podstawow
. Jej dyrektork
 zosta�a Halina 
Kurzawa-Piechota. Stanowisko to piastowa�a do 31.08.2003, kiedy ponownie 
zreorganizowano szko��.

Zespó� Szkó� w Kowalach Pa�skich. Ta nowa placówka o�wiatowa utworzona 
zosta�a z dniem 1 wrze�nia 2003 roku.  Sk�ada si� ze Szko�y Podstawowej i Gimnazjum. 
Dyrektorem zosta�a Magdalena Wiatrowska. Z dniem 1 wrze�nia 2009 roku  nowym 
dyrektorem zosta�a Iwona Sobi�ska.  

Szko�a Podstawowa w Tokarach. Pierwszym powojennym kierownikiem tej szko�y
by� Alfons �l�zak (1.09.1945-31.08.1946). Po nim od 1.09.1946 do 31.12.1946, szko�

kierowa�a Kazimiera �l�zak – jego �ona. Z dniem 1 stycznia 1947 obowi
zki od niej przej
�
Stefan Nitecki. Odwo�any zosta� 31.08.1954. Kolejnym kierownikiem by� Tadeusz Zielonka 
(1.09.1954-31.08.1970). Po nim obowi
zki przej
� Jan Osiewa�a (1.09.1970-31.08.1984).       
Z jego inicjatywy przyst
piono w 1982 roku do remontu i rozbudowy szko�y, który 
zako�czono w 1986 roku. Od 1.09.1984 do 31.08.1991 roku, dyrektorem o�mioklasowej 
szko�y by�a Jadwiga Piekarska. Z dniem 1 wrze�nia 1991 roku dyrektorem szko�y zosta�a Ewa 

czna, sprawowa�a funkcj� do 31.08.1994. Z dniem 1.09.1994 roku stanowisko dyrektora 
obj��a Karolina Kurc. W dniu 7 grudnia 1994 roku, podczas zebrania wiejskiego w Tokarach 
powsta�a inicjatywa budowy nowego obiektu szkolnego. Gor
cym zwolennikiem tej 
inicjatywy by� Jan Osiewa�a – wówczas przewodnicz
cy Rady Gminy Kaw�czynie 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 Kaw�czynie, podj�to uchwa�� o zakupie dwóch dzia�ek o �
cznej powierzchni 
1,37 ha przy drodze do Okr�glicy, od Jana Kubisiaka i Andrzeja Krzykacza. Z dniem 
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31.08.1999 roku, zako�czy�a si� kadencja pani dyrektor Kurc. Jej nast�pc
 z dniem 1.09.1999 
r, zosta� Krzysztof Kolenda. W dniu 22 marca 2001r. odby�o si� zebranie za�o�ycielskie
Spo�ecznego Komitetu Budowy Szko�y Podstawowej w Tokarach. W  sk�ad jego Zarz
du
weszli: Krzysztof Kolenda - przewodnicz
cy, Sylwester Dewicki - wiceprzewodnicz
cy, Jan 
Osiewa�a - wiceprzewodnicz
cy, Barbara Osiewa�a - sekretarz, Henryk Janiak - skarbnik, 
Halina Ambroziak - cz�onek, Stanis�aw Urbaniak - cz�onek.

We wrze�niu 2002 roku opracowano projekt budowy szko�y. W listopadzie 2003 roku 
zosta� wybrany wykonawca budowy pierwszego etapu (stan surowy otwarty) szko�y. Przetarg 
wygra�o Kaliskie Przedsi�biorstwo Budowlane. W dniu 19 maja 2004 roku dokonano 
wbudowania Aktu Erekcyjnego pod now
 szko��. Od 1 wrze�nia 2004 roku dyrektorem tej 
szko�y zosta�a Ewa Wojtczak, która sprawuje t� funkcj� do dzi�. W dniu 16 pa�dziernika 
2008r. nadano szkole imi� Jana Paw�a II. Nowo powsta�y budynek szkolny, którego 
wykonawc
 by�a firma Andrzeja Jafry z Cisewa, oddany zosta� do u�ytku w dniu 1 wrze�nia
2010 roku. 

Szko�a Podstawowa w Skar�ynie. Szko�a istnia�a ju� przed II wojn
 �wiatow
.
Ostatnim przedwojennym kierownikiem szko�y by� pan Ziemia�ski. W latach 1947-1959, 
szko�� prowadzi� Stanis�aw Wi�niewski. Kolejnymi kierownikami szko�y byli: Stanis�aw
Czyszek (1.09.1950-31.08.1953), Mieczys�aw Gruszczy�ski (1.09.1953-31.08.1954), Czes�aw
Balcerczyk (1.09.1954-31.08.1962), Janina Balcerczyk (30.08.1962-31.08.1964), Czes�aw
Balcerczyk (1.09.1964-28.01.1966. Z dniem 1.02.1966 r. obowi
zki kierownika powierzono 
Mieczys�awowi Gruszczy�skiemu.  

W roku szkolnym 1966/1967 obowi
zek szkolny zwi�kszono z siedmiu do o�miu klas. 
Z dniem 1.09.1969 roku nowym kierownikiem szko�y zosta�a na rok szkolny Eugenia 
Kumant. Z dniem 1.09.1970 roku jej obowi
zki przej
� Kazimierz Nowicki. Dnia 31.08.1976 
roku dyrektorem o�mioklasowej szko�y zosta� Mieczys�aw Gruszczy�ski, Na tym stanowisku 
pozosta� do 31.08.1981 roku. Z dniem 1.09.1981r. zast
pi�a go Honorata Gruszczy�ska, a j

w dniu 1.09.1991 zmieni� Pawe� Gruszczy�ski. W wyniku konkursu obowi
zki dyrektora        
z dniem 1.09.1991 r, powierzono Marii Antoszczyk, która wype�nia je do dzi�. 24 czerwca 
1992r. rozpocz�to rozbudow� i modernizacj� budynku szkolnego. Zako�czono j
 w 1996 
roku. Placówka zyska�a sze�	 nowych izb lekcyjnych. W 1999 roku szko�� w wyniku reformy 
zmniejszono do sze�ciu klas. W dniu 17 pa�dziernika 2010r. nast
pi�a uroczysto�	 nadania 
Szkole Podstawowej w Skar�ynie im. p�k pilota Stanis�awa Jakuba Skar�y�skiego.

Gminne Przedszkole w Kowalach Pa�skich. Dyrektorem dwuoddzia�owego
przedszkola by�a od 1 lutego 1974 roku do 31 sierpnia 1997 roku Bernardeta Bloch. 
Przedszkole przej��a w 1991 roku gmina. Z dniem 1 wrze�nia 1997 roku dyrektork

dwuoddzia�owego przedszkola z zerówk
 zosta�a Dorota M�ynarska.

Liczba uczniów w szko�ach podstawowych na terenie gminy Kaw�czyn                             
w poszczególnych latach 

ROK SP w 
Kaw�czynie 

SP w Kowalach 
Pa�skich-Kolonia 

SP w Skar�ynie SP w Tokarach 
Pierwszych 

OGÓ�EM

1990/1991 164 264 121 229 778 
1991/1992 175 260 122 231 788 
1992/1993 163 250 123 244 780 
1993/1994 163 249 128 237 777 
1994/1995 151 254 135 323 863 
1995/1996 152 242 149 237 780 
1996/1997 153 224 131 215 723 
1997/1998 158 298 109 201 766 
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Liczba uczniów w szko�ach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Kaw�czyn     
w poszczególnych latach 

Liczba uczniów w Gminnym Przedszkolu w Kowalach Pa�skich – Kolonia 

Rok 3-5 -latki 6-latki  
OGÓ�EM

2008/2009 27 20 47 
2009/2010 27 14 41 

2. Zak�ady i instytucje 

Bank Spó�dzielczy w Kaw�czynie. Jest jedynym bankiem dzia�aj
cym na terenie 
gminy Kaw�czyn. Swoj
 dzia�alno�	 rozpocz
� 19 listopada 1961 roku. Jego siedziba mie�ci�a
si� w prywatnym budynku Eugeniusza Jasnowskiego. Jego kierownikiem zosta� Micha�
Sikorski, a g�ówn
 ksi�gow
 Halina Dymkowska. Poza nimi zatrudnione by�y jeszcze trzy 
osoby. W sk�ad trzyosobowego Zarz
du Banku wchodzili: Kazimierz Wodzi�ski – prezes 
oraz Kazimierz Gatka i Leonard Kle�ta – cz�onkowie.

Teren dzia�ania banku obejmowa� dwie gromady: Kowale Pa�skie i Tokary, w których 
sk�ad wchodzi�o 25 wsi. Bank posiada� punkty kasowe w Mikulicach i Kaw�czynie. 
Cz�onkami banku by�o 245 osób. Statutowa wysoko�	 udzia�u wynosi�a 30 z�otych. 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 podj�to uchwa�� w sprawie budowy w�asnego budynku bankowego 
obok powstaj
cego biurowca Urz�du Gminy. Dzia�ki pod budow� nabyto od W�adys�awa
Binkowskiego, Marii Sypniewskiej i Feliksa Wroniaka. Budynek oddano do u�ytku w dniu 
14.08.1974 roku. Funkcj� prezesa powierzono W�adys�awowi Binkowskiemu. Dyrektorem 
Banku zosta� Micha� Sikorski, a Halina Dymkowska – g�ówn
 ksi�gow
.

Po reformie administracyjnej kraju rozpocz
� dzia�alno�	 Bank Gospodarki 
�ywno�ciowej, w którego struktury z dniem 1.07.1975 roku kaw�czy�ski Bank zosta�
w�
czony. W 1990 roku BS w Kaw�czynie wyszed� ze struktur BG� i podpisa� umow�

Rok SP w 
Kaw�czynie 

SP w 
Kowalach 
Pa�skich-
Kolonia

SP w 
Skar�y

nie

SP w 
Tokarach 

Pierwszych 

Gimnazjum 
w

Kaw�czynie 

Gimnazjum 
w Kowalach 
Pa�skich - 

Kolonia

Ogó�em 

1999/2000 136 175 105 180 77 - 673 
2000/2001 115 158 76 156 162 - 667 
2001/2002 114 144 77 157 246 - 738 
2002/2003 109 157 78 153 235 - 732 
2003/2004 112 153 80 151 165 75 736 
2004/2005 103 154 74 152 170 72 725 
2005/2006 103 142 61 148 181 81 716 
2006/2007 99 133 61 138 177 78 686 
2007/2008 87 121 53 105 172 84 622 
2008/2009 97 115 67 116 143 73 611 
2009/2010 95 110 66 121 151 74 617 
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o wspó�pracy z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu. W 1994 roku 
funkcj� prezesa Zarz
du obj
� Henryk Binkowski. Trudno�ci jakie prze�ywa� Bank 
spowodowa�y, �e podczas Zebrania Przedstawicieli w dniu 25.05.1995 roku, postanowiono 
po�
czy	 si� z Bankiem Spó�dzielczym w Malanowie, którego dyrektorem jest Jan Tygielski.      

Urz�d Pocztowy w Kaw�czynie. Swoj
 dzia�alno�	 rozpocz
� w 1973 roku. 
Poprzednio w gminie funkcjonowa�y trzy Urz�dy Pocztowe: w Kowalach Pa�skich, Tokarach 
i Skar�ynie, czyli siedzibach Gromadzkich Rad Narodowych. Po oddaniu do u�ytku budynku 
banku, utworzono na jego pi�trze jeden gminny Urz
d Pocztowy w Kaw�czynie. By� on 
urz�dem IV kategorii. Tam te� zlokalizowano central� telefoniczn
 z trzydziestoma 
numerami.  

W Kowalach Pa�skich i Tokarach stan��y centrale automatyczne z wyj�ciem na 
central� telefoniczn
 w Dobrej. W nowym urz�dzie zatrudnionych by�o czternastu 
pracowników. Naczelnikiem zosta�a Barbara Merdzi�ska.  Poza ni
 by�y dwie asystentki, 
sze�ciu listonoszy i pi�	 telefonistek. W 1992 roku pani Merdzi�ska przesz�a na emerytur�.
Na stanowisku naczelnika zast
pi�a j
 w dniu 11.05.1992  Gra�yna Brzeskwiniewicz. W 1996 
roku zdecydowano powi�kszy	 Urz
d Pocztowy. Bankow
 sal� konferencyjn
 zamieniono na 
sal� obs�ugi klienta. Do u�ytku oddano j
 w 1997 roku. By� to koniec �wietno�ci 
kaw�czy�skiej poczty.

W dniu 25.05.1999 roku zlikwidowano r�czn
 central� telefoniczn
, któr
 zast
pi�a
automatyczna. Z dniem 1 maja 2005 roku nast
pi�a kolejna reorganizacja. Listonoszy 
przeniesiono do Urz�du Pocztowego w Dobrej, a asystentk� Jadwig� Tylka do Urz�du
Pocztowego w Malanowie. W Kaw�czynie pozosta�a tylko pani naczelnik Brzeskwiniewicz    
i asystent El�bieta Ja�kiewicz. Kategori� Urz�du obni�ono do V klasy. W lutym 2006 roku 
stanowisko naczelnika obj��a El�bieta Ja�kiewicz. Obecnie zatrudniona jest tam tak�e na 
po�owie etatu Paulina Grucela. 

Biblioteka Publiczna Gminy Kaw�czyn.  W 1990 roku mie�ci�a si� w dawnym 
budynku Urz�du Gminy w Kowalach Pa�skich. Dzieli�a go wspólnie z Posterunkiem Policji. 
Kierownikiem Biblioteki by�a Teresa Gaik, która pracowa�a tutaj od 1959 roku, kiedy by�a to 
jeszcze Gromadzka Biblioteka Publiczna. Jej poprzednikami na tym stanowisku byli: Maria 
Hejto – nauczycielka, Ryszard �liwi�ski, Genowefa Miko�ajczyk. W 1994 roku kierowniczk

biblioteki zosta�a Halina Kustosz. Prowadzi�a j
 do 2003 roku. Zast
pi�a j
 dyrektor El�bieta
Kalinowska, która prowadzi j
 do dzi�.

Po 1990 roku istnia�o szereg punktów bibliotecznych. W B�dziechowie kierowniczk

by�a Józefa Kalinowska. Punktem w Gozdowie kierowa�a Józefa Zduniak, a w G�uchowie
Józefa J�drzejczak i Zofia Janicka. Punkt w Ciemieniu prowadzi�a Halina Buda, w Chocimiu- 
Krystyna Pluta, a w Skar�ynie -Teresa Ma	czak. Punkty te zlikwidowano w 2003 roku. 

Biblioteka, poprzednio gromadzka, istnia�a w Tokarach. Kierowa�a ni
 od 1965 do 
1993 roku Halina Kustosz. Jej poprzednikami byli: Roman K�ska (1958-1960), Jan 
Sieradzan, Zofia Szab�o�ska i Zofia K�ska. Biblioteka ma swoj
 siedzib� na poddaszu 
O�rodka Zdrowia w Tokarach. Obecnie jest to filia biblioteki gminnej. W latach 1993-2003 
kierowa�a j
 El�bieta Kornacka (obecnie Kalinowska dyr. BPGK), a po niej: Katarzyna Olek 
(2003-2006), Anna Duczma�ska (2006-2008), a od 2008 roku Aleksandra Antczak.

W dniu 15 styczna 2007 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kaw�czyn zmieni�a
siedzib�. Przenios�a si� do pomieszcze� po aptece w dawnym o�rodku zdrowia w Kowalach 
Pa�skich. Na koniec 2009 roku ksi�gozbiór BPGK liczy� 14.239 woluminów. Zbiory s
 na 
bie�
co uzupe�niane 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 dost�pem do Internetu. 
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Spó�dzielnia Kó�ek Rolniczych w Kaw�czynie. Jej pierwszym prezesem by� Piotr 
Straszewski, po nim Edward Ko�czak, Jan Jatczak. Ostatnim prezesem do roku 2002 by�
Bogdan Kucharski.

Rolnicza Spó�dzielnia Produkcyjna w Skar�ynie.  Spó�dzielnia, której prezesami 
byli Marian Smak i Jerzy Og�aza, zajmowa�a si� upraw
 ziemi i produkcj
 pustaków.            
W Chocimiu posiada�a obor�, w której hodowano byd�o opasowe. Zosta�a zlikwidowana        
w latach 1993/1994.

Gminna Spó�dzielnia Samopomoc Ch�opska w Kaw�czynie. Zajmowa�a si�
wy�
cznie handlem. Posiada�a sklepy spo�ywczo-przemys�owe: w Kaw�czynie, 
M�odzianowie, Kowalach pa�skich, Ciemieniu, Skar�ynie, Marcjanowie, B�dziechowie,
Gozdowie, Wojciechowie, Milejowie, G�uchowie, Chocimiu, Tokarach. Handlowa�a te�
w�glem, nawozami i materia�ami budowlanymi. Od 1990 roku prezesem GS by�a Krystyna 
Krzy�an, a przed ni
 Adam Ku�mierczak. Ostatnim prezesem spó�dzielni w 1993 roku zosta�a
Alina Biadasiewicz. W 1995 roku spó�dzielnia zosta�a zlikwidowana.  

3. Organizacje polityczne, zwi�zkowe i pozarz�dowe 

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Partia ch�opska, b�d
ca satelit
 PZPR, by�a
drug
 dzia�aj
c
 w gminie Kaw�czyn. Ostatnim prezesem gminnej organizacji ZSL-owskiej 
by� Zenon Tomczyk z Milejowa, a przed nim by�a 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 by�a to partia pa�stwowa, sprawuj
ca w�adz� absolutn
, tak�e w gminie 
Kaw�czyn. W nocy z 28 na 29 stycznia 1990 roku PZPR zosta�a rozwi
zana.

Polskie Stronnictwo Ludowe. Powo�ano je w maju 1990r. w miejsce ZSL.               
W Kaw�czynie na czele nowej organizacji partyjnej stan
� Ryszard Augustyniak ze Skar�yna
i sprawuje funkcj� do chwili obecnej. 

NSZZ RI ,,Solidarno�	’’. Na dwa dni przed rejestracj
 ch�opskiej ,,Solidarno�ci’’
w dniu 12 maja 1981 roku w gminie Kaw�czyn istnia�y dwa ko�a z czternastoma cz�onkami. 
By�a to wówczas obok gminy Olszówka  najwi�ksza gminna organizacja zwi
zkowa
w województwie koni�skim. Kilka miesi�cy pó�niej organizacja zwi
zkowa w gminie 
Kaw�czyn, liczy�a ju� 111 cz�onków. W organizacj� NSZZ RI ,,S’’ zaanga�owany by� ks. 
Stanis�aw Bazela z G�uchowa.

Wraz ze stanem wojennym 13 grudnia 1981 roku zawieszono dzia�alno�	 organizacji 
politycznych i zwi
zkowych. Reaktywacj� NSZZ RI ,,S’’ w gminie Kaw�czyn rozpocz�to na 
pocz
tku 1989 roku. Utworzono Gminn
 Rad� Zwi
zku, na bazie by�ych dzia�aczy
zwi
zkowych. W jej sk�ad weszli: Wiktor Sukienniczak – przewodnicz
cy, Franciszek 
Raszewski, Józef Krotowski, Sylwester Przy��cki, Zenon Tomczyk i Jan Jasiak. Nast�pnie
przewodnicz
cym by� Franciszek Raszewski z Dzierzbotek. Z ko�cem 90-tych ch�opska
dzia�alno�	 zwi
zkowa wygas�a.  

Gminny Komitet Obywatelski „S” w Kaw�czynie. Powsta� w drugiej po�owie
kwietnia 1989r. i funkcjonowa� do ko�ca 1990r., przewodnicz
cym by� Jan Szyma�ski
z G�uchowa. ” 

Gminne Ko�o Krajowego Stowarzyszenia So�tysów. Stowarzyszenie So�eczno-
Kulturalne So�tysów Województwa Koni�skiego zarejestrowane zosta�o 28 pa�dziernika 
1991 roku. Kaw�czy�skie Gminne Ko�o SSKSWK powo�ano na zebraniu w dniu 19 grudnia 
1991 roku. Jego pierwszym przewodnicz
cym zosta� Józef Gebler – so�tys Marcinowa.        
W maju 1994 roku w Licheniu powo�ano do �ycia Krajowe Stowarzyszenie So�tysów,
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w którego sk�ad wesz�o koni�skie. Przewodnicz
c
 w latach 1994-2002 by�a Marianna 
Jarachowska z Kowali Pa�skich.

Obecnie Ko�o So�tysów w gminie Kaw�czyn jest najliczniejsze spo�ród wszystkich 
dzia�aj
cych na terenie by�ego województwa koni�skiego. Liczy 88 cz�onków (so�tysów
i cz�onków rad so�eckich). Jego przewodnicz
cym jest Jacek Pawlak – so�tys z Marianowa,     
a cz�onkami zarz
du: Tadeusz Duszy�ski z Marcjanowa, Konrad Ambroziak z Tokar i Jan 
Rogalski z Ciemienia. Cz�onkiem Zarz
du Wojewódzkiego na chwil� obecna jest Jacek 
Pawlak, a cz�onkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Jan Rogalski.

Towarzystwo Samorz�dowe (stowarzyszenie) za�o�one zosta�o w 1994r. przez 
senatora Ireneusza Niewiarowskiego, który jest prezesem stowarzyszenia do dnia 
dzisiejszego. TS skupia oko�o 500 cz�onków. W�ród nich znajduj
 si� przedstawiciele w�adz
samorz
dowych, radni, sympatycy idei samorz
dno�ci. TS podejmuje inicjatywy s�u�
ce
rozbudzeniu aktywno�ci spo�ecznej, promuje ide� demokracji lokalnej oraz budowania 
spo�ecze�stwa obywatelskiego. 

Podstawow
 jednostk
 organizacyjn
 Towarzystwa jest Zarz
d Powiatowy, który 
kieruje dzia�alno�ci
 Towarzystwa na terenie danego powiatu. Zarz
d Powiatowy obejmuje 
terytorialnie cz�onków z gmin danego powiatu. Obecnie dzia�aj
 ko�a w czterech powiatach: 
kolskim, koni�skim, s�upeckim i tureckim. Od 1994r. istnieje Ko�o Gminne TS                 
w Kaw�czynie. Na dzie� dzisiejszy zrzesza ok. 60 osób, prezesem Ko�a od 2005r. jest Henryk 
Binkowski.

Skar�y�skie Stowarzyszenie Inicjatyw Szkolnych zawi
zane zosta�o 6 czerwca 
2007 roku. Wst
pi�o do niego 26 cz�onków. Zarz
d Stowarzyszenia liczy sze�ciu cz�onków.
Funkcj� prezesa powierzono Beacie Ry�kiewicz. Wiceprezesem jest Beata Go�li�ska, 
skarbnikiem -Aldona Adamczyk, sekretarzem- Bo�ena Tobijas, a Bogumi�a Dzikowska- 
cz�onkiem.  

Stowarzyszenie dzia�a na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i m�odzie�y
z obwodu szkolnego Skar�yn. W 2008 realizowa�o projekt ,,Edukacja dzieci i m�odzie�y
z terenu Gminy Kaw�czyn w zakresie tematyki ekologicznej’’. W 2010 realizowa�o projekt 
,,Edukacja dzieci i m�odzie�y z terenu Gminy Kaw�czyn w zakresie tematyki ochrony 
zdrowia’’. 

Stowarzyszenie Kaw�czy�skie Forum Rodziców. Za�o�one zosta�o 8 marca 2004 
roku. Liczy 42 cz�onków. Zarz
d Stowarzyszenia tworzyli: Sylwester Kasprzak – prezes, 
Izabela Tomczyk – wiceprezes, Alina Bartosik – sekretarz, Iwona Lejman – skarbnik, 
Gra�yna Nowak, Krystyna Serafi�ska, Teresa Ma	czak – cz�onkowie.

W ci
gu 5 lat dzia�alno�ci, cz�onkowie stowarzyszenia przygotowali ponad 50 
projektów zg�oszonych do konkursów organizowanych przez ró�ne instytucje. Trzydzie�ci
pi�	 uzyska�o akceptacj� komisji konkursowych. Dzi�ki temu uda�o si� pozyska	 ok. 180 tys. 
dotacji finansowych na ró�ne dzia�ania. By�y to projekty naukowe, festyny rodzinne, 
warsztaty etnograficzne, nauka j�zyka angielskiego oraz zaj�cia rekreacyjno-sportowe. 
Stowarzyszenie wspomaga tak�e dzieci znajduj
ce si� w trudnej sytuacji �yciowej. 

Obecnie w sk�ad Zarz
du Stowarzyszenia wchodz
: Sylwester Kasprzak – prezes, 
Izabela Tomczyk – wiceprezes, Ma�gorzata To�kacz – skarbnik, Halina Majda – sekretarz, 
Gra�yna Nowak, Krystyna Serafi�ska i Teresa Ma	czak – cz�onkowie.

Stowarzyszenie Przysz�o�	 i Rozwój Wsi Ciemie�, powsta�o w marcu 2007 roku. 
Inicjatorem i za�o�ycielem by� so�tys Jan Rogalski i Rada So�ecka. W sk�ad Zarz
du
wchodz
: Jan Rogalski - prezes, El�bieta Fornalczyk - wiceprezes, ukasz Mila - skarbnik, 
Jaros�aw Rosiakowski – sekretarz, Wojciech Górski, Edmund Jacek, Sylwester Kowalewski - 
cz�onkowie.
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Wszelkie przedsi�wzi�cia Stowarzyszenie finansuje ze �rodków w�asnych oraz 
pozyskanych od sponsorów i dotacji przyznawanych przez Gmin� na sk�adane projekty. 
Sztandarowa imprez
 Stowarzyszenia jest organizowany od 2002r. co rok Piknik Wiejski. 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació� Szko�y w Tokarach. Zawi
zane zosta�o 16 
listopada 2005 roku z inicjatywy Ewy Wojtczak - dyrektorki Szko�y Podstawowej                 
w Tokarach. W zebraniu za�o�ycielskim uczestniczy�o 29 osób. Byli w�ród nich 
przedstawiciele w�adz gminy, radni z obwodu szko�y, rodzice, byli uczniowie i nauczyciele. 
Wybrano Zarz
d, którego przewodnicz
cym zosta� Janusz Je�ykowski. Funkcj� wiceprezesa 
powierzono Beacie Go�li�skiej. Skarbnikiem zosta�a Ewa Wojtczak, sekretarzem Beata 
Cepi�ska, a Emilia Skurka – cz�onkiem.  

W 2007 roku prezes Je�ykowski rezygnuje z pe�nionej funkcji, jego miejsce zajmuje 
Beata Go�li�ska. Stowarzyszenie od samego pocz
tku dzia�a�o bardzo aktywnie organizuj
c
corocznie Pikniki Rodzinne oraz realizuj
c szereg projektów edukacyjnych. 

 Obecnie Stowarzyszenie liczy 41 cz�onków. W sk�ad Zarz
du wchodz
: Beata 
Go�li�ska – prezes, Beata Cepi�ska – wiceprezes, Ewa Wojtczak – skarbnik, Agnieszka 
Stefanowska – sekretarz, Ma�gorzata Wojtczak – cz�onek. Stowarzyszenie wspó�pracuje
z wieloma fundacjami, organizacjami pozarz
dowymi oraz instytucjami samorz
dowymi. 

Stowarzyszenie Kaw�czy�skie Towarzystwo Rozwoju. Utworzone zosta�o w marcu 
2001 roku. Za cel postawi�o sobie osi
gni�cie wszechstronnego spo�eczno-gospodarczego 
rozwoju gminy Kaw�czyn. 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� Jaros�aw Król – lekarz rodzinny           
z Tokar. Funkcj� wiceprezesa zachowa� Henryk Binkowski – wicewójt Gminy Kaw�czyn,
a sekretarza Halina Ambroziak-Juszczak. Skarbnikiem zosta� Karol Michalak. Sk�ad Zarz
du
uzupe�nia Barbara Osiewa�a.

 Stowarzyszenie prowadzi szeroki zakres dzia�alno�ci. Pozyskuje �rodki z ró�nych
�róde� (unijne, krajowe, gminne, prywatny sponsoring), dzi�ki którym wspomaga dzieci          
z biednych rodzin, kupuj
c dla nich ubrania i �ywno�	. Pomaga w rehabilitacji osób 
niepe�nosprawnych organizuj
c dla nich warsztaty, wycieczki i kupuj
c sprz�t medyczny         
i rehabilitacyjny. Wspiera�o bezdomnych zamieszkuj
cych w Domu Wspólnoty Barka           
w M�odzianowie. Organizuje cykliczne festyny rodzinne. Obecnie cz�onkami Stowarzyszenia 
jest 67 osób. Aktualnie stowarzyszenie jest w trakcie realizacji Centrum Integracji Spo�ecznej 
(CIS). 

4. Kultura i sport 

Zespó� Ludowy ,,Sami Swoi’’. W 1983 r. podczas zebraniu Ko�a Gospody�
Wiejskich w �d�arach, postanowiono utworzy	 zespó� ludowy. Jego kierownikiem zosta�a
Zdzis�awa Ja�kiewicz, a obok niej zespó� tworzyli: Zofia Karbowska, Zofia Zduniak, 
Krystyna Wolska, Jadwiga Ja�kiewicz, W�adys�awa Janiak, Marianna Gibasiewicz, Sabina 
Leo�czuk, Alicja B�aszczyk, Zenon Kaczmarek, Józef B�aszczyk, Teresa Marciniak, Anna 
Kaczmarek, Krzysztof Marciniak, Ryszard Ja�kiewicz, Zygmunt Marciniak, Bogumi�
Marciniak, Zenon Bia�ek. Instruktorem zespo�u by� Edward Bakalarski. 

Do 1988 roku zespó� wyst�powa� pod nazw
 ,,Gosposie’’ W tym samym roku zaj
�
pierwsze miejsce na V Przegl
dzie Ludowych Zespo�ów �piewaczych w Koninie. Najwi�ksze
sukcesy przysz�y, kiedy opiek� nad zespo�em ju� ,,Sami Swoi’’ obj
� gminny samorz
d.
W 1993 roku zespó� wyjecha� na tourne po Bia�orusi. Trasa koncertowa wiod�a przez Grodno 
- Woronowo - Nowijann� – Konwieliszki. W 1994r. - na Przegl
dach Zespo�ów Ludowych  
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w Kramsku i Przykonie - ,,Samych Swoich’’ uznano za najlepsz
 kapel� ludow

i wytypowano do udzia�u 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 by�ego Województwa Koni�skiego. Tam zespó� uhonorowano 
Pucharem „Przegl
du Koni�skiego”. Zespó� u�wietnia� wielokrotnie uroczysto�ci i imprezy 
gminne. W 2008 roku zespó� zawiesi� swoja dzia�alno�	.

LZS ,,Orze�’’ Kaw�czyn. Zebranie za�o�ycielskie Zrzeszenia Ludowych Zespo�ów
Sportowych w Kaw�czynie, odby�o si� z inicjatywy Wójta Gminy Jana Nowaka w dniu 
30.10.1996 roku w sali obrad Urz�du Gminy. Powo�ano Rad� Gminn
 Zrzeszenia Ludowych 
Zespo�ów Sportowych w Kaw�czynie w sk�adzie: Krzysztof Kolenda, Marek Olek, Zbigniew 
Filipowicz, Barbara �liwczy�ska, Krzysztof Kowalczyk, Edward Krawczyk, Dariusz 
Mielczarek. W sk�ad Komisji Rewizyjnej weszli: Arleta Biega�ska, Zenon Tomczyk, Jerzy 
Jacek. W zebraniu uczestniczyli: Jan Nowak – wójt gminy Kaw�czyn, Jan Osiewa�a – 
przewodnicz
cy Rady Gminy w Kaw�czynie i Grzegorz Pawlak – przedstawiciel OZPN        
w Koninie. W 2005 roku nast
pi�a zmiana klubowych w�adz. Na czele klubu, b�d
cego 
stowarzyszeniem, stan
� Edward Krawczyk.

W 2010 roku w klubie dzia�aj
 dwie dru�yny pi�karskie: seniorów - uczestnicz
ca
w rozgrywkach A-klasy Koni�skiego Okr�gowego Zwi
zku Pi�ki No�nej, juniorów 
m�odszych - reprezentuj
ca LZS w koni�skiej lidze juniorskiej. Stowarzyszenie liczy 60 
cz�onków, z czego 40 to czynni zawodnicy.  

Zarz
dzane jest przez o�mioosobowy Zarz
d w sk�adzie: Edward Krawczyk - prezes, 
Tomasz Musia�owski i Krzysztof Darul –wiceprezesi, Teresa K�ska – sekretarz, Szymon 
Wo�niak – skarbnik, Karol Michalak, Marek Raszewski i Wies�aw Osiewa�a – cz�onkowie.
Mecze pi�ki no�nej 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 p�yta g�ówna boiska, a tak�e trybuny 
na 200 miejsc siedz
cych i ogrodzenie. Inwestycja zosta�a sfinansowana w 75% ze �rodków
unijnych a 25% kosztów pokry�a Gmina Kaw�czyn. Orze� Kaw�czyn organizuje ka�dego
roku na terenie gminy amatorskie turnieje: pi�ki no�nej, pi�ki siatkowej, tenisa sto�owego oraz 
mistrzostwa gminy w szachach i warcabach. 

5. W�adze Gminy. 

Do 1954r. obecny teren gminy Kaw�czyn nale�a� do gminy w Kowalach Pa�skich.
W roku 1954 dokonano reorganizacji, w wyniku, której utworzone zosta�y cztery jednostki 
Gromadzkich Rad Narodowych w Tokarach, Kowalach Pa�skich, Kaw�czynie i Skar�ynie.
GRN Kaw�czyn i Skar�yn zlikwidowano wcze�niej, a Tokary i Kowale Pa�skie przetrwa�y
do 31 grudnia 1972r. 
 Samorz�d 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, W�adys�aw Czechowski 
(G�uchów) 1958-1963, Jan Osiewa�a (Tokary Pierwsze) 1963-1964, K�ska Roman (Tokary 
Pierwsze) 1964-1970r. i Edward Osiewa�a (Tokary Pierwsze) od 1970 do1972r. Sekretarzami 
byli: Wac�aw Janecki przed II Wojn
 �wiatow
. Natomiast po wojnie  Józef Matusiak 
(Milejów) 1954-1963r., Marian Chojnacki (Tokary Pierwsze) 1963-1964r., Helena Pia�cik
(Tokary Pierwsze) od 1964 do 1972r.
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Samorz�d w Kowalach Pa�skich 
Wójtami w latach 1945 – 1954 byli w kolejno�ci: Edward Urba�czyk (Ciemie�),

Grzesiak (Ciemie�), Franciszek Gawron (Tokary Drugie), W�adys�aw Binkowski 
(Kaw�czyn), Ignacy Suleja (Kaczki Mostowe), Stanis�aw Pietrzak (�d�ary). 
Przewodnicz
cymi Gromadzkiej Rady Narodowej byli: w latach 1954-1962r.-Franciszek 
Chojnacki (Siedliska), 1962-1964r.-Józef Piechota (M�odzianów), 1964-1972r.-Adam 
Gibasiewicz (Kowale Pa�skie). Sekretarzami  gminy byli: Jan Krzes�owski w latach 1926-
1939 oraz po wojnie 1945-1949r., Owczarek 1949-1953r. Sekretarzami GRN byli: Narcyz 
Majewski 1954-1968r., Irena Jasiak 1968-1970r., Tadeusz Krupi�ski 1970-1972r.
Z Gromadzkich Rad Narodowych w Tokarach i Kowalach Pa�skich utworzona zosta�a Gmina 
Kaw�czyn od 01.01.1973r.987

Samorz�d w Kaw�czynie
Pierwszym samorz
dowym wójtem gminy Kaw�czyn zosta� Jan Nowak, wybranym  

w dniu 21.06.1990 roku przez Rad� Gminy. Poprzednio na czele gminnej administracji 
pa�stwowej stali naczelnicy: Jan Korycki (1973-1982) i Czes�aw 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 Urz�du Gminy. W 2002 roku Jan Nowak zosta� wybrany na wójta w wyborach 
powszechnych. W 2006 roku, spo�ecze�stwo zaufa�o mu ponownie. Sekretarzami Urz�du
Gminy Kaw�czyn byli: Tadeusz Krupi�ski 1973-1977r., Jan Owczarek 1977-1985,         
Zenon Tomczyk od 1985r. do 1990r. Od 01.08.1990r. Sekretarzem Gminy jest Zenon 
Tomczyk, który pe�ni funkcj� do dzi�.

Przewodnicz�cy Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach 

    20. Tomasz Klimczak               21. W�adys�aw Czechowski                    22. Jan Osiewa�a
(ur.1907 – zm.1989r.) (ur.1922r. – zm.2005r.)                             (ur.1935r  - zm.2001r.)         

987 Dane zebrane na podstawie o�wiadcze� znajomych i rodziny osób piastuj
cych dane stanowiska. 
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                                     23. Roman K�ska                          24. Edward Osiewa�a
(ur.1920r. – zm.1970r.)                                (ur.1930r. – zm.1999r.) 

Przewodnicz�cy Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalach Pa�skich 

              25. W�adys�aw Binkowski       26. Franciszek Chojnacki        27. Adam Gibasiewicz 
(ur.1910r. – zm.1997r.)                    (ur.1915r. – zm.1994r.)                 (ur.1927r. – zm.2004r.)                 
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Naczelnicy Gminy Kaw�czyn 

                                28.  Jan Korycki                                     29. Czes�aw Mocny
(ur.1940r. – zm.2002r.)                                                     

Sekretarze Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach 

                             30. Marian Chojnacki                                31. Helena Pia�cik
                                         (ur.1922 - zm.2004r.)                                               
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Sekretarze Urz�du Gminy w Kaw�czynie 

       32. Tadeusz Krupi�ski                   33. Jan Owczarek                 34. Zenon Tomczyk

Kadencja 1990-1994. W pierwszych wyborach samorz
dowych w dniu 27 maja 1990 
roku, mieszka�cy gminy Kaw�czyn wybrali po raz pierwszy samorz
dow
 Rad� Gminy.  
W jej sk�ad wesz�o dziewi�tnastu radnych: Jan Adamczyk - Skar�yn, Henryk Binkowski - 
Kaw�czyn, Stanis�aw Czeka�a - Le�nictwo, Sylwester Dewicki – Chocim, Zenon Go�li�ski – 
Marianów, Miros�aw Grudzi�ski – �d�ary, Henryk Dzikowski – B�dziechów, Edmund Jacek 
– Ciemie�, Eugeniusz Jasnowski – Kowale Pa�skie-Kolonia, Tadeusz Krupi�ski – 
Dziewi
tka, Jan Nowak – Milejów, Józef Orligóra – Marianów Kolonia, Jan Osiewa�a – 
Tokary, Marek Przygo�ski – Kowale Pa�skie, Kazimierz Rusek – Dzierzbotki, Jan 
Szyma�ski – G�uchów, Barbara �liwczy�ska – Marcjanów, Kazimierz Warszewski - 
Wojciechów, Kazimierz Zduniak �d�ary. Przewodnicz
cym Rady Gminy wybrano Edmunda 
Jacka. Jego zast�pc
 zosta� Sylwester Dewicki. Jan Nowak zosta� delegatem do 
Wojewódzkiego Sejmiku Samorz
dowego w Koninie.

Zarz
d Gminy w tej kadencji tworzyli: Jan Nowak – wójt, Stanis�aw Czeka�a, 
Kazimierz Rusek i Marek Przygo�ski. W dniu 31 lipca 1990 roku na sekretarza gminy 
powo�ano Zenona Tomczyka, a na skarbnika Józefa Niestrat�. Ju� w pierwszej kadencji 
w�adze gminy pokaza�y dynamizm swojego dzia�ania i s�uszno�	 reformy samorz
dowej.
Rozpocz�to na du�
 skal� wodoci
gowanie wsi. Wodoci
g obejmowa�: Stanis�aw�,
Marcjanów, Dziewi
tk�, �d�ary i cz��	 B�dziechowa. W sumie blisko 23 km sieci. Na 
odcinku ok 2,6 km u�o�ono asfalt na drodze Ciemie�-Dzierzbotki 1,6 km w Chocimiu. 
Zmodernizowano tak�e kilometrowy odcinek drogi �wirowej Ciemie� –Dzierzbotki oraz 
pi�	setmetrowy w B�dziechowie. Rozpocz�to rozbudow� i modernizacj� Szko�y
Podstawowej w Skar�ynie.

Kadencja 1994-1998. W dniu 19 czerwca 1994 roku odby�y si� wybory do rady 
Gminy. Mandat otrzyma�o osiemnastu radnych. Byli to: Jan Adamczyk - Skar�yn, Arleta 
Biega�ska – Kaw�czyn, Henryk Binkowski - Kaw�czyn, Alojzy Czechowski – G�uchów,
Stanis�aw Czeka�a - Le�nictwo, Tadeusz Duszy�ski - Marcjanów, Edmund Jacek - Ciemie�,
Tadeusz Krupi�ski - Dziewi
tka, Bogumi� Marciniak - �d�ary, Edward Michalak – Marianów 
Kolonia, Jan Nowak - Milejów, Grzegorz Obsada – Kowale Pa�skie-Kolonia, Janusz Osicki - 
B�dziechów, Jan Osiewa�a - Tokary, Kazimierz Rusek - Dzierzbotki, Kazimierz Warszewski 
– Wojciechów, Wies�aw Tomczak – Marianów, Jan Sasiak – Chocim. Na przewodnicz
cego
Rady Gminy wybrano Jana Osiewa��. Wiceprzewodnicz
cym zosta� Tadeusz Krupi�ski,
a delegatem do Sejmiku ponownie wójt Jan Nowak.   
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W Zarz
dzie zasiadali: Jan Nowak – wójt, Zenon Tomczyk, Stanis�aw Czeka�a, 
Edmund Jacek, Grzegorz Obsada, Kazimierz Rusek.  

Podczas tej kadencji od pa�dziernika 1995r. zacz��a ukazywa	 si� Gazeta Gminna 
„Kaw�czyniak”. Od pa�dziernika 1995r. do marca 2009r. by� to dwutygodnik, natomiast od 
kwietnia 2009r. do chwili obecnej jest to miesi�cznik.

 Z inicjatywy wójta zacz�to równie� podejmowa	 starania o ustanowieniu herbu 
Gminy Kaw�czyn. Podczas sesji w grudniu 1997 roku, Rada opowiedzia�a si�, aby w herbie 
gminy widnia� bocian, uwa�any za symbol wiosny, obfito�ci, rado�ci, nadziei i zdrowia. 
Projekt graficzny herbu przygotowa�o Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. W dniu 23 
kwietnia 1998 roku Rada Gminy przyj��a Uchwa�� Nr XXXI/151/98 o nadaniu gminie herbu                    
w zaproponowanej wersji. W dniu 18 czerwca 1998 roku dokonano ods�oni�cia i po�wi�cenia
herbu umieszczonego na budynku Urz�du Gminy. 

35. Herb Gminy Kaw�czyn
�ród�o: Dane Urz�du Gminy w Kaw�czynie

W drugiej kadencji wybudowano 7,2 km dróg asfaltowych: w Chocimiu, Tokarach 
Drugich, Marianowie Koloni, Maranowie Wsi, Kowalach Pa�skich – Kolonia,  B�dziechowie
i pomi�dzy G�uchowem, a Wilczkowem. Powsta�o te� siedem kilometrów dróg o nawierzchni 
�wirowej: w Marianowie Koloni, Le�nictwie, B�dziechowie, Ciemieniu, G�uchowie
i Milejowie. Zwodoci
gowano wsie: Dzierzbotki i �d�ary. 
czna d�ugo�	 po�o�onej sieci 
wynios�a 13.471 m.b. Zmodernizowano tak�e stacje wodoci
gowe w Tokarach Pierwszych  
i Marcjanowie. Wyremontowano budynek O�rodka Zdrowia w Tokarach i Kowalach 
Pa�skich. Oddano do u�ytku �wietlic� Wiejsk
 w Marcjanowie. Zako�czono te� du�e
inwestycje o�wiatowe: rozbudow� szko�y i budow� sali sportowej w Kowalach Pa�skich 
Koloni, rozbudow� szko�y w Skar�ynie i budow� szko�y w Kaw�czynie. 

Kadencja 1998-2002. W dniu 11 pa�dziernika 1998 roku, po raz trzeci mieszka�cy
gminy wybrali swoich przedstawicieli we w�adzach samorz
dowych. W Radzie Gminy 
zasiedli: Miros�aw Antczak (Wojciechów), Henryk Binkowski (Kaw�czyn), Marian Buda       
( G�uchów), Stanis�aw Czeka�a (Le�nictwo), Sylwester Dewicki (Chocim), Grzegorz 
Dzikowski (B�dziechów), Józef Gebler (Marcinów), Halina Górska (Marcjanów), Jan 
Krawczyk (Kowale Pa�skie Kolonia), Tadeusz Krupi�ski (Dziewi
tka), Edward Michalak 
(Marianów Kolonia), Bogumi� Migdalski (�dzary), Jan Osiewa�a (Tokary), Krystyna 
Papierkowska (Ciemie�), Kazimierz Rusek (Dzierzbotki), Karol Rygas (Skar�yn), Wies�aw
Tomczak (Marianów Wie�), Stanis�aw Urbaniak (Milejów). Przewodnicz
cym Rady Gminy 
zosta� Edward Michalak, a jego zast�pc
 Jan Osiewa�a. Stanowisko zast�pcy wójta 
powierzono Zenonowi Tomczykowi.  
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Zarz
d Gminy tworzyli: Jan Nowak – wójt, Zenon Tomczyk, Sylwester Dewicki, 
Henryk Binkowski, Stanis�aw Czeka�a. W dniu 1 lutego 1999 roku sk�ad Zarz
du uzupe�ni�
Jan Krawczyk. Po raz pierwszy by�y to tak�e wybory do Rad Powiatowych. W tej kadencji 
Gmin� Kaw�czyn reprezentowali w powiecie: Jan Nowak - Milejów, Jerzy Golak - Ciemie�
i Eugeniusz Jasnowski – Kowale Pa�skie.

W tej kadencji rozpocz�to i zako�czono jedn
 z najwi�kszych gminnych inwestycji, 
czyli oczyszczalni� �cieków w Kaw�czynie. Do u�ytku oddano j
 29.07.1999 roku. W dniu 
18 pa�dziernika 1999r. przyj�to Uchwa�
 Rady Gminy Nr XVII/74/99 w sprawie przyj�cia 
„Strategii Ekorozwoju Gminy”. Du�y nacisk postawiono na modernizacj� gminnych dróg. 
Po�o�ono asfalt na 5,7 km dróg: w Kaw�czynie, Kowalach Pa�skich, Ciemieniu, Milejowie, 
Marcjanowie i Tokarach. Wykonano te� 19,5 km dróg o nawierzchni �wirowej: w Le�nictwie, 
Ciemieniu, Marianowie Wsi, Kowalach Pa�skich, M�odzianowie, Tokarach, B�dziechowie,
Stanis�awie, �d�arach, G�uchowie, Okr�glicy, Dzierzbotkach i Milejowie. Rozpocz�to 
budow� hali sportowej w Kaw�czynie. W latach 2001-2002 zbudowano siedem kilometrów 
sieci kanalizacji �ciekowej w Kaw�czynie. Od 1999r. organizowane s
 Regionalne Zawody  
w Skokach przez Przeszkody. 

  Kadencja 2002-2006. W pa�dzierniku 2002 roku wybrano pi�tnastoosobow
 Rad�
Gminy czwartej kadencji. W jej sk�ad weszli: Henryk Antczak – Kaw�czyn, Ryszard 
Augustyniak - Skar�yn, Krzysztof Deszcz - Kowale Pa�skie, Sylwester Dewicki – Chocim, 
Grzegorz Dzikowski – B�dziechów, Edmund Jacek – Ciemie�, Ryszard Ja�kiewicz – �d�ary,
Janusz Je�ykowski – G�uchów, Jan Krawczyk - Kowale Pa�skie –Kolonia, Tadeusz Krupi�ski
– Dziewi
tka, Helena Pia�cik - Tokary Pierwsze, Stanis�aw Urbaniak – Milejów, Edward 
Michalak - Marianów Kolonia, Kazimierz Rusek – Dzierzbotki, Miros�aw Antczak                 
z  Wojciechowa, zmar� w listopadzie 2004r.. Wybory uzupe�niaj
ce wygra�a w nast�pnym
roku jego �ona Irena Antczak. Przewodnicz
cym Rady Gminy zosta� Edward Michalak,          
a jego zast�pc
 Tadeusz Krupi�ski.  
  W tej kadencji rozpocz�to budow� nowego obiektu dydaktycznego dla Szko�y
Podstawowej w Tokarach. Zbudowano te� 7,5 km dróg o nawierzchni asfaltowej:                 
w Marcinowie, G�uchowie, Le�nictwie, B�dziechowie, Dzierzbotkach, �d�arach, Nowym 
�wiecie, Kowalach Pa�skich oraz pomi�dzy Wojciechowem i Marianowem. Najwi�ksz

inwestycj
 tej kadencji by�a budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalach Pa�skich i Ciemieniu 
d�ugo�ci 17,5 km. Jej oddanie nast
pi�o 23 sierpnia 2003 roku. W 2003 roku zamkni�to
wysypiska �mieci w Wojciechowie i Milejowie. Od 2004r. organizowane s
 Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Kaw�czyn w Powo�eniu Zaprz�gami Konnymi. 

Kadencja 2006-2010.  W Radzie zasiada pi�tnastu radnych: Edward Michalak – 
Marianów Kolonia, Tadeusz Krupi�ski – Dziewi
tka, Grzegorz Dzikowski – B�dziechów,
Krzysztof Deszcz - Kowale Pa�skie, Halina Górska - Marcjanów, Edmund Jacek - Ciemie�,
Ryszard Ja�kiewicz - �d�ary, Janusz Je�ykowski - G�uchów, Sylwester Kasprzak - 
Kaw�czyn, Kazimierz Michalak - Tokary Pierwsze, Jacek Pawlak - Marianów, Sylwester 
Przy��cki - Wojciechów, Józef Raszewski - Kowale Pa�skie Kolonia, Jan Sasiak - Chocim, 
Stanis�aw Urbaniak - Milejów. Przewodnicz
cym Rady Gminy zosta� Edward Michalak,         
a jego zast�pc
 Tadeusz Krupi�ski. W dniu 30 sierpnia 2007 roku, rada wybra�a 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 sprawowa�a j
 od 28.06.2001r.
W tej kadencji wykonano 9,2 km dróg o nawierzchni asfaltowej: w Milejowie, �d�arach,
Ciemieniu, Stanis�awie, M�odzianowie, G�uchowie, Wojciechowie, Kaw�czynie, Ciemieniu, 
Marianowie - Kolonii i Okr�glicy. Powsta�o te� 950 metrów drogi �wirowej w �d�arach.
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W lipcu 2008r. oddano do u�ytku rondo na drodze krajowej 83 w Kowalach Pa�skich – 
Kolonia, któremu Uchwa�
 Rady Gminy Nr XXX/138/09 z dn. 30.06.2009r. nadano imi�
Prezydenta Lecha Wa��sy. Dokonano termomodernizacji i remontu budynku Urz�du Gminy 
w Kaw�czynie. Dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody i boiska w Tokarach 
Pierwszych. Najwi�kszym w tej kadencji wydarzeniem by�o oddanie do u�ytku  w dniu  
1 wrze�nia 2010 roku nowego budynku Szko�y Podstawowej im. Jana Paw�a II w Tokarach 
Pierwszych, od 1880r. nauka odbywa�a si� w starym budynku nazywanym „owczarni
”.  
We wrze�niu oddano równie� pierwsz
 w powiecie na terenie wiejskim sygnalizacji �wietlnej 
na drodze wojewódzkiej 471 w G�uchowie.
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Zako�czenie

Przyczyn
 powstania niniejszej pracy by�a ch�	 przypomnienia dziejów terenu, który 
dzi� nazywamy gmin
 Kaw�czyn. Okazj
 do tego by�a 20-ta rocznica odnowienia 
samorz
dno�ci w Polsce. Przy tej okazji chciano zape�ni	 luk� wynikaj
c
 z malej ilo�ci988

opracowa� dotycz
cych tego miejsca. 
W celu zrealizowania pracy zgromadzi�em materia�y �ród�owe, jak i ro�ne

opracowania dotycz
ce niniejszego tematu. Zaznaczy�em ju� we wst�pie, �e wykorzysta�em
szczególnie �ród�a ko�cielne, natomiast bardziej dost�pne dokumenty, znajduj
ce si�
w archiwach pa�stwowych, przytaczano za ju� istniej
cymi opracowaniami. Zw�aszcza
z programem elektronicznym „Teki Dworzaczka”, który zawiera wypisy �ród�owe dotycz
ce
czasów przed utrat
 niepodleg�o�ci w roku 1793. Ponadto, wykorzystano materia�y                 
i opracowania zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenie im. ks. Romana 
Kmiecika. 

Nad zebranym materia�em pracowa�em zgodnie z przyj�tymi za�o�eniami prezentacji 
�róde� historycznych, uzupe�niaj
c je opracowaniami pomocniczymi. Materia� ten pomaga�
w lepszym i pe�niejszym zrozumieniu funkcjonowania poszczególnych maj
tków ziemskich, 
wiosek i parafii, zw�aszcza, �e zebrane �ród�a nieraz by�y skromne. 

Ilo�	 zebranego materia�u zwi
zana by�a przede wszystkim z przyj�tym za�o�eniem – 
ukazywania archiwaliów ko�cielnych. Stanowi�y je w szczególno�ci wizytacje kanoniczne 
parafii, odbyte na polecenie arcybiskupów gnie�nie�skich, cho	 ich cz�stotliwo�	 by�a jednak 
ro�na.

Najstarszym przedstawionym dokumentem by� „Liber beneficiorum”, powsta�y
mi�dzy rokiem 1510 a 1521. Nast�pnym za� wizytacje odbyte prawie o sto lat pó�niej, z lat 
1602 i 1608. Kolejne pochodzi�y jeszcze z XVII wieku: 1610, 1640. Najlepiej by�
udokumentowany wiek XVIII: 1719, 1729,1761, 1766, 1765, 1775, 1783, 1788, 1790. By�y
te� i te z XIX wieku, z lat: 1801, 1825 i 1888. 

Taki rozk�ad materia�u �ród�owego powodowa�, �e w wielu przypadkach po ogólnym 
zarysowaniu danego zagadnienia, opieraj
c si� na wcze�niej znanych, trzeba by�o
skoncentrowa	 si� na dokumentach z XVIII wieku. Tylko bowiem w ten sposób mo�na by�o
ukaza	 spójn
 ca�o�	 tematu. Braki stara�em si� uzupe�ni	, wykorzystuj
c materia�
porównawczy zaczerpni�ty z opracowa� ogólnych.

We wst�pie zapowiedzia�em podzia� pracy na cztery rozdzia�y i w ten sposób temat 
rozwin
�em. W pierwszym zwróci�em uwag� na po�o�enie obecnej gminy, aby by�o wiadomo 
jakiego terenu dotyczy praca. W drugim s
 dzieje tego terenu, w trzecim opis istniej
cych tu 
parafii, za� w czwartym – gmina dzi�.

Najpierw przedstawi�em teren rejonu Kaw�czyna na mapie fizycznej, aby pokaza	
po�o�enie interesuj
cego obszaru, który znajduje si� na Ni�u Polskim, na Równinie Turecko-
Liskowskiej, która zajmuje g�ówn
 cz��	 opisywanego terenu. Na jej kra�cach znajduje si�
Wa� Malanowski i Obni�enie Teleszyny. W kontek�cie geograficznym zwróci�em uwag� na 
cieki wodne, przyrod�, warunki klimatyczne i bogactwa naturalne, a potem na znaczenie 
szlaków komunikacyjnych dla rozwijaj
cego si� osadnictwa. 

Nast�pnie przedstawi�em etapy osadnictwa, wykorzystuj
c znane materia�y
archeologiczne, na podstawie których mo�na stwierdzi	 istnienie osadnictwa, poczynaj
c ju�
od epoki kamienia. Od tego okresu pojawi�y si� kolejne grupy osadnicze, zw�aszcza w epoce 
br
zu i �elaza. Wspomnie	 tu nale�y jedn
 z mutacji szlaku bursztynowego, który 
niew
tpliwie przyczyni� si� równie� do rozwoju osadnictwa. 

988 Faktycznie tylko jedna praca powsta�a na temat gminy w Kaw�czynie. Zob. J. C z y � e w s k i, Obszar gminy 
Kaw�czyn na przestrzeni wieków, Kaw�czyn-Sompolno 1993. 
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Kolejne epoki pozwalaj
 ukaza	 etapy lokalizacji o�rodka osadniczego zwi
zanego ze 
Spycymierzem, jako, �e ten teren w pocz
tkach pa�stwowo�ci podlega� kasztelanowi 
rezyduj
cemu w tym w�a�nie grodzie. Z czasem znalaz� si� on na terenie powiatu                    
i województwa sieradzkiego, w którym znajdowa� si� do utraty niepodleg�o�ci, w roku 1793. 
W�adze carskie podporz
dkowa�y go województwu w Kaliszu, a z czasem nowo powsta�emu 
powiatowi w Turku. Po odzyskaniu niepodleg�o�ci pocz
tkowo wchodzi� w sk�ad
województwa w odzi, a przed II wojn
 �wiatowa zosta� w�
czony do województwa 
pozna�skiego. Po wojnie znajdowa� si� na terenie tego samego województwa, z wyj
tkiem, 
okresu istnienia województwa w Koninie, by obecnie wróci	 pod w�adz� Poznania, w ramach 
województwa wielkopolskiego.

W drugim rozdziale przedstawi�em wydarzenia dokonuj
ce si� na obecnym terenie 
gminy w okresie do roku 1793. Najstarsza pewna wiadomo�	 pochodzi dopiero z roku 
1286989 i dotyczy Kowali Pa�skich, jako osady nale�
cej do dóbr arcybiskupich, kolejna         
z 1362 wspomina Przedwoja z Tokar990, a z roku 1374 dotyczy G�uchowa i informuje            
o Dobrogo�cie, herbu Na��cz991. Kolejne dotycz
 Kaw�czyna z roku 1390992 i Skar�yna
z roku 1477993. Ponadto, w tym pierwszym punkcie znalaz�o si� szereg informacji opartych na 
zapisach aktów prawnych994.

W drugim punkcie tego rozdzia�u nadal ukazywa�em wydarzenia na interesuj
cym 
terenie, ale w oparciu o istniej
ce budowle995, spo�ród których kilka pozosta�o jeszcze do 
dzi�. Do najwspanialszych nale�a� zniszczony przez Rosjan dwór w Kowalach Pa�skich, cho	
równie� istniej
ce do dzi� dwory w Chocimiu, Kaw�czynie, Gozdowie, �wiadcz
 o ich 
dawnej �wietno�ci. 

Trzeci punkt po�wiecony jest czasom po II wojnie �wiatowej i pokazuje wydarzenia 
towarzysz
ce w tych latach zarówno mieszka�com ca�ej Polski, jak i mieszka�com
Kaw�czyna i okolic. Rozwa�ania 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 G�uchowie, Kowalach Pa�skich i Tokarach. 
Ich przedstawienie poprzedzi�o ogólne wprowadzenie, w pierwszym punkcie do dziejów 
Ko�cio�a na ziemiach polskich, w którym ukazano rozwój chrze�cija�stwa i w �lad za nim 
pod
�aj
cy rozwój organizacji ko�cielnej; zarówno diecezjalnej, jak i sposób organizowania 
si� parafii.

Opisuj
c parafie,996 pokaza�em nast�puj
ce elementy: czas powstania, fundatora
i kolatora, okr�g parafialny, uposa�enie, �wi
tyni�, jej wystrój wewn
trz i otoczenie, 
przywileje ko�cio�a, duszpasterzy – proboszczów i prowadzone przez nich formy 
duszpasterstwa. Tak
 form� opisu spowodowa�y wizytacje parafii, z których protoko�y podaj

te informacje. 

Parafie powsta�y w G�uchowie na prze�omie XIV i XV wieku, w Kowalach i Tokarach 
w pierwszej po�owie XV wieku. Dwie pierwsze by�y klasycznymi parafiami kolatorskimi, 
czyli takimi, które zosta�y zorganizowane przede wszystkim dla potrzeb w�a�ciciela maj
tku.

989 A. P i a s e c k i, Powiat turecki, Turek 1999, s. 59. 
990 Tokary, [w:] S�ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s�owia�skich, t. 12, Warszawa 1892, 
s. 360. 
991 A. P i a s e c k i, Powiat Turek, s, 59. 
992 Tam�e. 
993 A. T y c z y n o, Skar�yn,[w:] Materia�y 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 r�kopisów by�a kwestia ich czytelno�ci, gdy� w wi�kszo�ci
z wykorzystanych wizytacji tekst by� nie w ca�o�ci czytelny. St
d luki czasowe i tematyczne w omówieniu.  
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St
d, gdy dziedzic lub jego najbli�si byli lud�mi pobo�nymi, to parafia mia�a odpowiednie 
zaplecze finansowe, a gdy takich ludzi zabrak�o wówczas one podupada�y. W konsekwencji, 
gdy zabrak�o �rodków na utrzymanie duchownego, nie by�o te� proboszcza. Sytuacj�
ratowano sprowadzaniem zakonnika (najcz��ciej byli to bernardyni z klasztoru w Warcie). 
Niestety, jego tymczasowo�	 nie pozwala�a na systematyczn
 prac� zw�aszcza w sprawach 
materialnych i utrzymania �wi
tyni. Za tym sz�o równie� i s�abo rozwini�te duszpasterstwo, 
poprzestaj
ce na niezb�dnym minimum.  

Zupe�nie inna sytuacja by�a w Tokarach, które by�y parafi
 o znacznym obszarze,  
a której celem nie by�a tylko obs�uga w�asnego dziedzica i jego poddanych. Proboszczowie 
byli tu zawsze i rozwijali ró�ne formy pracy duszpasterskiej. 

W G�uchowie najstarsza, znana nam ze �róde� ko�cielnych, �wi
tynia by� pod 
wezwaniem Matki Bo�ej �nie�nej i istnia�a ju� przed rokiem 1521.  

W Kowalach Pa�skich pierwotna �wi
tynia powsta�a oko�o po�owy wieku XV i by�a
pod wezwaniem Wszystkich �wi�tych. Pierwsza w Tokarach nosi�a wezwanie �w. Andrzeja    
i 11tys. Dziewic i istnia�a w roku 1521.

Obecne ko�cio�y - w dwóch przypadkach powsta�y w XIX wieku, najpierw Kowale 
Pa�skie w latach 1842-1847, pó�niej Tokary w latach 1858-1861.

�wi
tynia w G�uchowie znajduje si� w budynku dawnego spichrza dworskiego, który 
po d�u�szym czasie, w latach 50-tych i 70-tych przystosowano do sprawowania liturgii. 

Ostatni czwarty rozdzia� zosta� zredagowany na zasadzie kronikarskiej, aby zauwa�y	
wszystkie instytucje jakie istnia�y na terenie gminy w okresie po 1990r. 

Niniejsza praca nie wyczerpuje tematyki zwi
zanej z dziejami obszaru obecnej Gminy 
Kaw�czyn. Wydaje si� jednak, �e cho	 w niewielkiej cz��ci próbuje istniej
c
 luk� wype�ni	.
Warto jednak podj
	 dalsz
 kwerend� w archiwach zarówno pa�stwowych, jak i ko�cielnych,
która pozwoli�aby wydoby	 z przechowywanych archiwaliów materia�y dotycz
ce 
interesuj
cego terenu. Ci
gle bowiem ma�o wiemy o �yciu codziennym ludzi  realizuj
cych tu 
swoje powo�anie �yciowe.

Za pomoc w przygotowaniu pracy dzi�kuj� szczególnie Panu Wójtowi Janowi 
Nowakowi i Sekretarzowi Gminy Panu Zenonowi Tomczykowi, Pani Ewelinie Budzie i Panu 
Andrzejowi Tyczyno z Dobrej, a tak�e pracownikom Urz�du Gminy w Kaw�czynie oraz tym 
wszystkim, którzy swoj
 �yczliwo�ci
 wspierali mnie w jej powstawaniu. Zach�cam 
jednocze�nie mi�o�ników historii do podj�cia dalszych pracy nad dziejami Gminy Kaw�czyn.
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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 z�otowy wprowadzony w Polsce w 1526: 
1 z�oty polski – 5 szóstaków – 10 trojaków – 30groszy – 60 pó�groszy – 90 szel
gów – 180 
trzeciaków – 540 denarów. 
System monetarny z 1717:
1 dukat – 2 i 1/4 talara – 14 i 8/38 tymfa – 18 z�otych polskich – 42 i 24/38 szóstaka – 108 
trojaków – 540 groszy – 1620 szel
gów.
Pieni�dze Ksi�stwa Warszawskiego:
Talar (6 z�) – dwuz�otek (2 z�) – 1 z�oty(30 gr) – dziesi
tek (10 gr) – szóstek (6 gr) – pi
tak
(5gr) – trojak (3gr) – grosz (1/30 z�) – pó�grosz (1/2 gr) – szel
g (1/3 gr). 
Pieni�dze Królestwa Polskiego: 
Podwójny z�oty królewski (50 z�) – z�oty królewski (25 z�) – dziesi�cioz�otówka (10 z�) – 
pi�cioz�otówka (5 z�) – dwuz�otówka (2 z�) – pi�	dziesi�ciogroszówka (1 i 2/3z�) – 
czterdziestogroszowa – (1 i 1/3z�) – z�oty (jednostka podstawowa) – (1 grosz – 1/30 z�) – 
dziesi
tak (10 gr) – pi
tak (5 gr) – trojak (3gr) – 1 grosz(miedziak).  
Pieni�dze rosyjskie (kursowa�y obok polskich do 1841, a nast�pnie by�y obowi
zuj
ce: 
Imperia� (10 rubli) – pó�imperia� (5 rubli) – rubel (100 kopiejek) – pó�tynnik( 50 kopiejek) – 
pó�po�tinnik(25 kop.) – dwugrywiennik (20 kop.) – grywiennik(10 kop.) – piatak (5kop.) – 
a�tynnik (3 kop.) – kopiejka (1/100 rubla) - diengi (½ kop.) – po�uszka (1/4 kop.) 
Jednostki miar d�ugo�ci:
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 che�mi�ski (16,8 ha) – 30 mórg (0,56 ha) – 90 sznurów²(18,66 ara) – 900 pr�tów 
mierniczych (1,97 ara) – 9000 kopanek (0,19 ara) – 506250 �okci.
Jednostki miar cia� sypkich (XVI w.): 
1 ma�drat – 3 korce – 11	wiertni – 48 korczyków – 96 miar 
Jednostki miar masy(ci��aru). 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 pó�korców (60,31 l) – 120 	wier	korców
(30,15 l) – 240 miarek (15,081 l) – 960 gar�ców (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 mieszka�ców zameldowanych w poszczególnych wsiach w Gminie Kaw�czyn,
stan na dzie� 01.09.2010r. 

                                                    (opracowa�a B. Macudzi�ska) 

L.p Nazwa miejscowo�ci Liczba mieszka�ców
1 B�dziechów 301 
2 Chocim 204
3 Ciemie� 270
4 Dzierzbotki 159 
5 Dziewi
tka 197
6 G�uchów 437
7 Kaw�czyn 544 
8 Kowale Pa�skie 192
9 Kowale Pa�skie – Kolonia 453

10 Le�nictwo 227 
11 Marcinów 146
12 Marcjanów 182
13 Marianów 176 
14 Marianów – Kolonia 156
15 Milejów 274
16 M�odzianów 61 
17 Nowy Czachulec 41
18 Nowy �wiat 89
19 Okr�glica 53 
20 Siedliska 85
21 Skar�yn 159
22 Stanis�awa 58 
23 Tokary Drugie 89
24 Tokary Pierwsze 187
25 Wojciechów 253 
26 �d�ary 402

RAZEM - 5.395

Aneks III 

Wykaz powierzchni poszczególnych so�ectw Gminy Kaw�czyn (w ha) 
 (opracowa�a U. Begiert) 

Lp.  Nazwa so�ectwa Powierzchnia 

1. B�dziechów  515

2. Chocim  691

3. Ciemie�  391 

4. M�odzianów  553 
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5. Dzier�botki  352 

6. Dziewi
tka  287 

7. G�uchów  909 

8. Kaw�czyn  414 

9. Kowale Pa�skie  279 

10. Kowale Pa�skie -Kolonia  342 

11. Le�nictwo  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. Skar�yn  234 

20. Stanis�awa  162 

21. Tokary  639 

22 . Wojciechów  443 

23. �d�ary  890 

Razem (ok) 10.103,00 

Aneks IV 

Struktura i sk�ad osobowy Rady Gminy Kaw�czyn – kadencja 2006-2010 
(opracowa� Z. Tomczyk) 

Okr�g wyborczy Imi� i nazwisko radnego Miejsce zamieszkania 
Nr 1-Dzierzbotki i Marianów Jacek Pawlak Marianów 
Nr 2 - Kaw�czyn  Sylwester Kasprzak Kaw�czyn
Nr 3 - Nowy �wiat i
          Wojciechów 

Sylwester Przy��cki Wojciechów 

Nr 4 - Chocim Jan Sasiak Chocim 
Nr 5 - G�uchów Janusz Je�ykowski G�uchów
Nr 6 - Milejów Stanis�aw Urbaniak Milejów 
Nr 7 - Tokary Pierwsze Michalak Kazimierz Tokary Pierwsze 
Nr 8 - �d�ary Ryszard Ja�kiewicz �d�ary 
Nr 9 - B�dziechów i
          Stanis�awa

Grzegorz Dzikowski B�dziechów 
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Nr 10 - Marcjanów i Skar�yn Halina Górska Marcjanów 
Nr 11 - Ciemie� Edmund Jacek Ciemie�
Nr 12 - Dziewi
tka,   
          M�odzianów, Siedliska 

Tadeusz Krupi�ski Dziewi
tka 

Nr 13 - Kowale Pa�skie,
            Marcinów 

Krzysztof Deszcz Kowale Pa�skie

Nr 14 - Kowale Pa�skie- 
             Kolonia 

Józef Raszewski  Kowale Pa�skie-Kolonia

Nr 15 - Le�nictwo i  
             Marianów Kolonia 

Edward Michalak Marianów-Kolonia 

Na zdj�ciu (siedz� od lewej): Grzegorz Dzikowski (Wiceprzewodnicz
cy Rady, 
Przewodnicz
cy Komisji O�wiaty, Zdrowia, Opieki Spo�ecznej, Pomocy Rodzinie, Kultury  
i Kultury Fizycznej); Halina Górska; Edward Michalak (Przewodnicz
cy Rady); Jan
Nowak (Wójt Gminy); Tadeusz Krupi�ski (Wiceprzewodnicz
cy Rady, Przewodnicz
cy 
Komisji Planu Gospodarczego, Bud�etu, Gospodarki Komunalnej i Porz
dku Publicznego); 
Henryk Binkowski (Zast�pca Wójta).(stoj� od lewej): Sylwester Kasprzak; Edmund Jacek 
(Przewodnicz
cy Komisji Rewizyjnej); Józef Raszewski; Krzysztof Deszcz; Ryszard 
Ja�kiewicz (Przewodnicz
cy Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska, Zaopatrzenia  
i Us�ug); Sylwester Przy��cki; Jacek Pawlak; Janusz Je�ykowski; Jan Sasiak; Stanis�aw
Urbaniak. Na zdj�ciu nieobecny Kazimierz Michalak – Radny z Tokar.
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Aneks V 

Struktura i sk�ad osobowy Urz�du Gminy w Kaw�czynie  

Na zdj�ciu (siedz� od lewej): Henryk Binkowski (Zast�pca Wójta Gminy); Rafa� Wo
niak  
(Skarbnik Gminy); Jolanta Krawczyk (Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo�ecznej);
Jan Nowak (Wójt Gminy); Teresa K�ska (Kierownik Urz�du Stanu Cywilnego); Zenon 
Tomczyk (Sekretarz Gminy); Jerzy Jacek (Kierownik Gminnego Zespo�u Obs�ugi O�wiaty).
(stoj� rz�d 1 od lewej): Iwona Serafi�ska (UG); Mariola Urba�czyk (UG); Ewa Fr�tczak; 
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� rz�d 2 od lewej): Jolanta Krucka (UG); Ewelina Buda (UG); Justyna Go�li�ska-
Ko�czak (GOPS); Danuta Danielewska (UG); Ma�gorzata Gu
niczak (GOPS); Bo�ena
Macudzi�ska (UG); Maria Siwerska (UG); Jan Tomczyk (UG).
(stoj� rz�d 3 od lewej): Tomasz Musia�owski (UG); Jan Podkowski (UG); Aldona Szprync 
(GOPS); Ma�gorzata Michalak (GOPS); Gra�yna Heresztyn (UG); Zofia Osiborska (UG);
Urszula Begiert (UG); Karol Michalak (UG); Marek Olek (UG); Krzysztof Ostojski. 
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  1.Wójt – Jan Nowak
  2.Zast�pca Wójta  – Henryk Binkowski
  3.Sekretarz – Zenon Tomczyk
  4.Skarbnik – Rafa� Wo
niak

5.Radca Prawny – Dorota Bartosik
6.Urz
d Stanu Cywilnego – Teresa K�ska i Bo�ena Macudzi�ska
7.Sekretariat – stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych – Iwona Serafi�ska
8.Stanowisko ds. ksi�gowo�ci podatkowej – Tomasz Musia�owski
9.Stanowisko ds. wymiaru podatków i op�at – Jolanta Krucka 

10.Stanowisko ds. obs�ugi kasowej – Mariola Urba�czyk 
11.Stanowisko ds. ksi�gowo�ci bud�etowej – Gra�yna Heresztyn 
12.Stanowisko ds. obs�ugi finansowo-ksi�gowej – 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 przeciwpo�arowej – 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. obs�ugi Rady Gminy i ochrony �rodowiska – Agnieszka Sasiak 
21.Punkt informacyjny – Ewa Fr�tczak 
22.Kierowcy, pracownicy gospodarczy – Jan Podkowski, Karol Michalak,                 
     Bo�ena Ciesielska 

Jednostki organizacyjne Gminy Kaw�czyn 

1.O�rodek Doradztwa Rolniczego 
Jadwiga �wierczy�ska 

2.Gminny Zespó� Obs�ugi O�wiaty 
kierownik - Jerzy Jacek,
g�ówny ksi�gowy – Maria Bazela 

3.Gminny O�rodek Pomocy Spo�ecznej 
kierownik - Jolanta Krawczyk 
g�ówny ksi�gowy - Ma�gorzata Michalak 
Justyna Go�li�ska-Ko�czak 
Karolina Osiborska 
Emilia Skurka 
Aldona Szprync 
Ma�gorzata Gu�niczak
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Aneks VI 

      Wykaz so�ectw i so�tysów – kadencja 2006/2007 – 2010 

Na zdj�ciu (siedz� od lewej): Kazimierz Mintus (Marianów-Kolonia); Agnieszka Sasiak
(UG); Jan Rogalski (Ciemie�, cz�onek zarz
du KGS); Jacek Pawlak (Marianów,
przewodnicz
cy Ko�a Gminnego So�tysów); Tadeusz Duszy�ski (Marcjanów, cz�onek
zarz
du KGS); Bo�ena Przygo�ska (Kowale Pa�skie); Konrad Ambroziak (Tokary 
Pierwsze,Okr�glica, Tokary Drugie). (stoj� rz�d 1 od lewej): Tomasz Tyrakowski 
(Milejów); Roman Sypniewski (Marcinów); Edward Tobijas (Skar�yn); Ryszard 
Ja�kiewicz (�d�ary); Józef Fr�tczak (Nowy �wiat); S�awomir Andrzejak (Stanis�awa); 
Lech B�aszczyk (B�dziechów).(stoj� rz�d 2 od lewej): Andrzej Jaworski (Kowale Pa�skie - 
Kolonia); Leszek Durdyn (Wojciechów); Krzysztof Spychala (M�odzianów, Nowy 
Czachulec); Sylwester Kasprzak (Kaw�czyn); Jan �uczak (Dzierzbotki ).Na zdj�ciu 
nieobecni: Czapla Zbigniew (Siedliska);  Gidelski Zbigniew (G�uchów); Kowalczyk 
Zdzis�aw (Chocim); Pusty Andrzej (Dziewi
tka); Siwek Janina (Le�nictwo).
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Aneks VII 

       Dane Urz�du Stanu Cywilnego w Gminie Kaw�czyn 

Rok Ilo�	 urodze� Ilo�	 zgonów Ilo�	 Ma��e�stw
1990 86 54 110 
2000 67 64 93 
2008 66 53 69 

Kierownikami Urz�du Stanu Cywilnego byli: 
Kazimierz Kubiak 1954 – 1972r. 
Adam Gibasiewicz 1973 – 1982r. 
Barbara �liwczy�ska 1983 – 2006r. 
Teresa K�ska od 01.01.2007r. do dnia dzisiejszego. 

Aneks VIII 

Dyrektorzy Szkó�

Na zdj�ciu (od lewej): Arleta Biega�ska (Dyrektor Zespo�u Szkó� im. Marii Sk�odowskiej – 
Curie w Kaw�czynie); Maria Antoszczyk (Dyrektor Szko�y Podstawowej w Skar�ynie im. 
p�k pilota Stanis�awa Jakuba Skar�y�skiego); Ewa Wojtczak (Dyrektor Szko�y Podstawowej 
im. Jana Paw�a II w Tokarach Pierwszych); Iwona Sobi�ska (Dyrektor Zespo�u Szkó�
w Kowalach Pa�skich – Kolonia); Dorota M�ynarska (Dyrektor Przedszkola Gminnego  
w Kowalach Pa�skich – Kolonia). 
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Aneks IX  
Wykaz proboszczów i administratorów parafii w G�uchowie998

Ks. Jakub Strzemski – wyst�puje w 1521. 
Ks. Bla�ej z Brze�na – potwierdzony od 1609 – 
Ks. Marcin Starczewski – wy�wiecony 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 Czy�ewski – potwierdzony w 1851 
Ks. Antoni �wi
tkowski – potwierdzony w 1852. 
Ks. Stanis�aw Toborski – potwierdzony w 1854 
Proboszczowie z Tokar 
Ks. Bonifacy Bary�kiewicz, bernardyn z Warty – potwierdzony w latach 1871-1878 
Ks. Jan Karwacki – potwierdzony od 1878 - 1882
Ks. Norbert Krzy�anowski, bernardyn – potwierdzony od 1882-1884 
Ks. Feliks W�adys�aw Drzewiecki, prof. w WSD we W�oc�awku – potwierdzony 1884-1886 
Ks. Walenty Wyczyszkiewicz – potwierdzony w latach 1887-1888. 
Ks. Andrzej Caba�ski – potwierdzony w latach 1889-1896 
Ks. Stanis�aw awi�ski – potwierdzony w latach 1896-1897 
Ks. Franciszek Stopierzy�ski, pra�at papieski, pra�at katedry we W�oc�awku, profesor  
w Wy�szym Seminarium Duchownym we W�oc�awku – potwierdzony w latach 1897 – 1911 
Ks. Micha� Lorentowicz (1911 – 1917); 
Ks. Wojciech Helbich (1917 – 1919); 
Ks. Ludwik Wi�niewski (1919) – faktycznie administrowali proboszczowie z Tokar; 
Ks. Feliks K
kolewski(1920);
w latach 1920 - 1938 proboszczowie z Tokar  
Ks. Stanis�aw Perli�ski (1938 – 1940), pó�niej wi�zie� obozu koncentracyjnego; 
Ks. Leon Dobrowolski (1945  1946), równocze�nie proboszcz w Tokarach; 
Ks. Alfred Komorowski (1946 – 1948), równocze�nie proboszcz w Tokarach; 
Ks. Franciszek Bartczak (1948 – 1956), równocze�nie 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 Dusi�ski (1968 – 1972); 
Ks. Stanis�aw Bazela (1972 – 1985); 
Ks. Stanis�aw Stasiak (1985-1989); 
Ks. Wac�aw awi�ski, pomoc duszpasterska – 1989-1990 
Ks. Stanis�aw Kiermasz (1990 – 2007); 
Ks. Henryk Witczak (2007 – 2008); 
Ks. Marek Biskupski (2008 – 2009); 
Ks. Dariusz Horbi�ski (od 2009) 

998 Wykaz duszpasterzy dokonany na podstawie oficjalnych dokumentów ko�cielnych. Dane pe�ne dopiero od 
1851. 
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Aneks X 
Wykaz proboszczów i administratorów parafii w Kowalach Pa�skich999

Ks. Mateusz z Chlewa, prawdopodobnie równie� proboszcz w Tokarach – potwierdzony  
w 1608 
Od 1725 nie by�o 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. Miko�aj Gacki, bernardyn – (faktycznie) pracuje w 1765 
Ks. Franciszek Czy�ewski, proboszcz w Turku – proboszcz (nominalnie) potwierdzony od 
1769 do 1778 
O. Piotr Mayzner, bernardyn - potwierdzony w latach 1759-1769
O. Jacek Jarz�bi�ski, bernardyn – potwierdzony w 1769
O. Adam S�powski, kanonik regularny latera�ski – 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. Bronis�aw Kozankiewicz – potwierdzony w latach 1893-1894 
Ks. Pacyfik Samoraj, reformata – potwierdzony w latach 1894–1895 
Ks. Eleutherius Ma�ota – potwierdzony w latach 1895-1896 
Ks. Antoni �migrodzki – potwierdzony w latach 1896-1897 
Ks. Aleksander �urawi�ski – potwierdzony w latach 1897–1898 
Ks. prof. Józef J�drychowski, prokurator w WSD we W�oc�awku – potwierdzony w latach 
1899–1900
Ks. Antoni Ostrowski – potwierdzony w latach 1900–1901
Ks. prof. Idzi Radziszewski, pó�niejszy za�o�yciel KUL w Lublinie – potwierdzony w latach 
1901-1902
Ks. Stanis�aw Gruchalski - potwierdzony w latach 1902-1907 
Ks. Józef Krukowski – potwierdzony w latach 1908-1919 
Ks. Stanis�aw Dutkiewicz – potwierdzony w latach 1919–1923 
Ks. Tadeusz Rutkowski – potwierdzony w latach 1923–1931 
Ks. Aleksander Krzesi�ski – potwierdzony w latach 1931–1935 
Ks. W�adys�aw Kochanowski – potwierdzony w latach 1935-1940 
Ks. Jan Katarzy�ski – potwierdzony w latach 1945–1947 
Ks. Zygmunt Pasternak – potwierdzony w latach 1947-1948 
Ks. Romuald Dziegi�ski – potwierdzony w latach 1948-1949 
Ks. Marian Stroi�ski – potwierdzony w latach 1949-1961 
Ks. Wac�aw Przyjazny – potwierdzony w latach 1961-1968 
Ks. Stanis�aw Ca�a – potwierdzony w latach 1968-1978 
Ks. Eustachy Dominiak – potwierdzony w latach 1978–1989 
Ks. Jan Ordan – potwierdzony w latach 1989-1999 
Ks. Zygmunt G�
ba�a – potwierdzony w latach 1999–2002 
Ks. Miros�aw Dereszewski - od 2002 

999 Wykaz duszpasterzy na podstawie oficjalnych dokumentów ko�cielnych. Pe�ne dane od 1843. 
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Aneks XI  
Wykaz proboszczów i administratorów w Tokarach1000

Ks. Bart�omiej z Rawy – potwierdzony 1521 
Ks. Albert Gaworowski - potwierdzony 1603-1607 
Ks. Mateusz z Chlewa – potwierdzony w 1608, równocze�nie proboszcz w Kowalach; 
Ks. Marcin Tarnowski – potwierdzony w latach 1708-1729 
Ks. Adam Saganowski – potwierdzony w 1761; 
Ks. Walenty Kaweczy�ski – potwierdzony w latach 1823-1825 
Ks. Franciszek Zieli�ski – potwierdzony w latach 1851-1854 
Ks. Tomasz Cie�li�ski – potwierdzony w latach 1848-1897 
Ks. Franciszek Marecki, sekretarz Konsystorza Generalnego we W�oc�awku – 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 Wysoki�ski – potwierdzony w latach 1922–1928 
Ks. Jan W�growski – potwierdzony w latach 1928–1933 
Ks. Leon Kwa�kiewicz – potwierdzony w parafii latach 1933–1940, zgin
� w obozie 
koncentracyjnym
Ks. Leon Dobrowolski – potwierdzony w latach 1945–1946, równocze�nie proboszcz  
w G�uchowie
Ks. Alfred Komorski – potwierdzony w latach 1946–1948, równocze�nie proboszcz  
w G�uchowie;
Ks. Franciszek Bartczak – potwierdzony w latach 1948–1956, równocze�nie proboszcz  
w G�uchowie;
Ks. Zdzis�aw Musialik – potwierdzony w latach 1956–1957 
Ks. Pawe� Ruszkiewicz – potwierdzony w latach 1957–1963 
Ks. W�adys�aw 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 Kaw�czyn 

1. Jan Pawe� II  Uchwa�a Rady Gminy Nr XIX/79/99 z dnia 15.11.1999r. w sprawie 
nadania Papie�owi Janowi Paw�owi II Honorowego Obywatelstwa Gminy Kaw�czyn;

2. Lech Wa��sa Uchwa�a Rady Gminy Nr XXX/137/09 z dnia 30.06.2009r. w sprawie 
nadania Panu Prezydentowi Lechowi Wa��sie tytu�u Honorowego Obywatela Gminy 
Kaw�czyn.

1000 Wykaz duszpasterzy na podstawie oficjalnych dokumentów ko�cielnych. Pe�ne dane od 1851. 



149

Aneks XIII 
Do�ynki Gminno - Parafialne 

Jednym z najwa�niejszych �wi
t od niepami�tnych czasów s
 gminno - parafialne Do�ynki.
W Gminie Kaw�czyn corocznie odbywa si� to �wi�to plonów jako podzi�kowanie za zebrane 
plony i uznanie dla trudu rolników z naszej gminy.  

Poni�ej podajemy wykaz starostów oraz miejscowo�ci, w których by�y zorganizowane 
do�ynki w poszczególnych latach. 

      KAWCZYN 1990r. 
Starostowie: 
1. Bo�ena Przygo�ska- Kowale Pa�skie
2. Ryszard Kowalczyk- Dzierzbotki 

       KAWCZYN 1991r. 
Starostowie: 

3. Zofia Warszewska- Wojciechów 
4. Jerzy Wojciech Gierosz- Ciemie�

KAWCZYN 1992r. 
Starostowie: 
� Marianna Michalska- �dzary 
� Julian Grzesiak- G�uchów

      KAWCZYN 1993r. 
Starostowie: 
� Danuta Marciniak- Tokary Drugie 
� Andrzej Janik- B�dziechów

KAWCZYN 1994r. 
Starostowie: 
� Anna B
k- Tokary Pierwsze 
� Henryk Pietrzak- Dziewi
tka 

KAWCZYN 1995r. 
Starostowie: 
� El�bieta Marciniak- Kowale Pa�skie - Kolonia 
� Ryszard Sikorski - Tokary Drugie 

KAWCZYN 1996r. 
Starostowie: 
� Krystyna Rogalska - Ciemie�
� Antoni Zielonka – Okr�glica 

KAWCZYN 1997r. 
Starostowie: 
� Ma�gorzata Maciejewska- �dzary 
� Tadeusz Duszy�ski- Marcjanów 

�D�ARY 1998r. 
Do�ynki po�
czone by�y z jubileuszem 15 lecia Zespo�u Ludowego

„SAMI SWOI” ze �dzar
Starostowie: 
� Bernadetta Papierska - Wojciechów 
� Sylwester Dewicki - Chocim 

WOJCIECHÓW 1999r. 
Do�ynki po�
czone z oddaniem �wietlicy w Wojciechowie  

Starostowie: 
� Gra�yna Michalak- Wojciechów 
� Edmund Jacek- Ciemie�
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29 sierpie� 1999 roku odby�y si� I Powiatowe do�ynki we W�adys�awowie. Starost

do�ynkowym by� Miros�aw Antczak z Wojciechowa. 

 MARCJANÓW 2000r.
Starostowie: 
� Miszczak Jan- Marcjanów 
� Jadwiga Ma�olepsza- Kowale Pa�skie- Kolonia 

KOWALE PA�SKIE 2001r. 
Starostowie: 
� Dorota Niestrata- Kowale Pa�skie
� Miros�aw Grudzi�ski- �dzary 

TOKARY PIERWSZE 2002r.
Starostowie: 
� Teresa Chudzik- Okr�glica 
� Józef Gebler- Marcinów 

BDZIECHÓW 2003r.
Starostowie: 
� Teresa Tomczak- B�dziechów
� Lech B�aszczyk- B�dziechów

    TOKARY PIERWSZE 2004r. 
Do�ynki powiatowo- gminno- parafialne 

Starostowie: 
� Anna Cholajda- Wojciechów 
� Piotr Gebler- Marcinów 

                                                      G�UCHÓW 2005r. 
Starostowie: 
� Dorota Kwinciak- G�uchów
� Julian Grzesiak- G�uchów

KAWCZYN 2006r. 
Do�ynki po�
czone z II edycj
 Wielkopolskich Dni Rodziny

Starostowie: 
� Stanis�awa Ka�mierczak - Dzierzbotki 
� Sylwester Kasprzak- Kaw�czyn

SKAR�YN 2007r. 
Starostowie: 
� Kinga Smak- Skar�yn
� Marek Gierosz- Kowale Pa�skie- Kolonia 

KAWECZYN 2008r. 
Starostowie: 
� Ewa Pawlak- Marianów 
� Pawe� Janaszczyk- Kowale Pa�skie- Kolonia 

MARIANÓW 2009r. 
Starostowie: 
� Urszula Pacze�na- Marianów 
� Wies�aw Tomczak- Marianów 

G�UCHÓW 2010r.

Starostowie: 
- Agnieszka Malinowska – Rzymsko BG 
- Czes�aw Balcerzak – G�uchów
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Aneks XIV 

Ala Downarowicz – M�odzianowska - Komornicka, Moje wspomnienia, tekst 
powsta� w Afryce Po�udniowej w roku 1963. 

W tym za�
czniku znajduj
 si� fragmenty wspomnie� ostatniej z dziedziczek Kaw�czyna,
�ony Stanis�awa M�odzianowskiego-Ali. Ze wspomnie� wybrano fragmenty dotycz
ce ich 
pobytu w Kaw�czynie w latach 1938-1939. 

[W dniu 22.10.1938 odby� si� w ko�ciele �w. Miko�aja �lub Stanis�awa M�odzianowskiego
z Al
 Downarowicz. Po podró�y po�lubnej wracaj
 do Kaw�czyna.]

„W pierwszej po�owie grudnia przyjechali�my do Kaw�czyna 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 przyjecha�a nam dom urz
dzi	. Dom 
Kaw�czy�ski by� zbudowany przez dziadka Stacha na fundamentach starego domu. Przed 
naszym �lubem w pewnej mierze unowocze�niony przez zbudowanie �azienki i nowej kuchni. 
Wchodzi�o si� do domu przez typow
 werand� na s�upach, ca�a pokryta dzikim winem, nad 
tym druga weranda, balkon na pi�trze 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 salonik-
boudoir (mój!). To by� front. Z sieni trzecie drzwi na wprost do bardzo ciemnej „klatki”,  
z której nast�pne drzwi do du�ej jadalni (ju� strona ogrodu), a w lewo schody na pi�tro do 
czterech pokoi – Cioci Zosi, Adama i go�cinnych, w dó� sz�y 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 schodzi�o si� do ogrodu – trawniki z pi�knymi krzewami – po obu 
stronach aleje lipowe – na prawo pasieka Cioci Zosi – na lewo za alej
 lipow
 du�y ogród 
warzywny – za parkiem zaraz wie� Kaw�czyn. Kaw�czyn w powiecie Tureckim w du�ej 
mierze by� rozparcelowany ju� przez dziadka Stasia. Zosta�o oko�o 200hektarów, ale ziemia 
by�a bardzo dobra, tak zwana buraczana. By�o te� 5 stawów rybnych. Od strony zajazdu by�
du�y klomb kwiatowy, potem �ywop�ot, za którym przechodzi�a droga powiatowa. Do 
podwórza, budynków gospodarczych i na czworaki trzeba by�o przechodzi	 przez t� drog�.
Poczta i parafia by�y w Tokarach o trzy kilometry od Kaw�czyna. W Tokarach na cmentarzu 
by� pochowany Wojtek M�odzianowski, 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 s�dziom rozjemczym i cieszy� si� ogromnym uznaniem ludzi. Schodzili si� do 
Niego gospodarze, czasem z dalekich wsi, prosz
c o rad� i za�atwienie sporów. 

Sta� zabra� si� z entuzjazmem do pracy, by� z zami�owania rolnikiem, gospodarzem. 
Zaprowadzi� porz
dek, wzi
� w karby dosy	 rozpuszczonych ludzi (Ojciec zm�czony
i zniech�cony trudno�ciami finansowymi coraz wi�cej zajmowa� si� swoj
 prac
 spo�eczn

zostawiaj
c prowadzenie gospodarstwa karbowemu). Dla mnie zacz��o si� zupe�nie nowe 
�ycie. Do tej pory nigdy nie prowadzi�am gospodarstwa, nie zna�am si� na kuchni!  
O ogrodzie mia�am pewne poj�cie z praktyki ogrodniczej u uroczych pa�stwa Kowerskich  
w Zamo�ciu, u których sp�dzi�am cudowne sze�	 miesi�cy, niezapomniane dla mnie chwile 
beztroskiej weso�o�ci i zabawy przy jednoczesnej do�	 ci��kiej pracy, ale �adnej
odpowiedzialno�ci. A tu – zosta�am Pani� Dziedziczk� – stanowisko to, musz� powiedzie	,
przera�a�o mnie. „Gosposia” przychodz
ca po instrukcje: co na obiad? Ogrodnik Zaj
c: co ma 
dzi� sadzi	? Praczka (matka Janka) od pocz
tku przyj��a mnie bardzo zimno z rezerw
,
niech�tnie. �y�a w przekonaniu, �e moim zjawieniem si� zrobi�am krzywd� Starszej Pani.
Przekona�am si� o tym w jaki� czas pó�niej, kiedy Matka wyje�d�a�a do swoich kuzynów pod 
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Warszaw�, by tam sp�dzi	 jaki� czas, póki dom w Turku nie b�dzie gotowy. Zaj
czka rzuci�a
si� z p�aczem do nóg Mamy i szlochaj
c mówi�a: Ja wiem, Pani Dziedziczko, jak to jest – 
m�oda przychodzi i star� wyrzuca – ojojoj. A Mama: Co te� Zaj�czka gada – kto kogo 
wyrzuca? Trudno by�o j
 przekona	. Odesz�a machaj
c g�ow
 i pochlipuj
c. Ale od tej pory 
stosunek Jej do mnie troch� si� zmieni�.

Musia�am sobie wyrobi	 pozycj� w domu zorganizowanym i prowadzonym wiele lat 
przez Pani
. By�am nie�mia�a i niepewna siebie. Zacz��o si� poznawanie okolicy, s
siadów.
Wieczorem je�dzi�am powozem, w dzie� bryczk
, co najbardziej lubi�am, a jak w zimie by�o
bardzo zimno to karet
. To by�a dla mnie prawdziwa katastrofa, pud�o zamkni�te, wy�o�one
pluszem, okna du�e, ale sta�e zamkni�te, bo zimno albo deszcz, drogi z�e w czasie deszczu 
rozmok�e, w czasie mrozu gruda twarda. Kola wpada�y w g��bokie dziury, ko�ysa�o jak na 
statku!! Ja ju� si� spodziewa�am, by�o mi stale niedobrze! 

Stangret na zewn
trz, siedzia� wysoko na ko�le. Wprawdzie mia� specjalny p�aszcz
z kapturem chroni
cy od wiatru i deszczu ale jednak… wstydzi�o mnie to i oburza�o.

Na Bo�e narodzenie zjecha�a do nas Rodzina. By�am w szalonych emocjach by 
wszystko dobrze przygotowa	. Mniejsze zakupy robili�my w Turku. Po wi�ksze jecha�o si�
do Kalisza czterdzie�ci kilometrów. To by�a ju� du�a wyprawa. 

Wszystkie moje wysi�ki i wyczyny kulinarne zblad�y przy wspania�o�ciach, które 
moja matka nawioz�a. Traktowa�a mnie zawsze jak ma�
 Alusi�, która sobie rady nie da.  
I moja reakcja – pop�aka�am si� zamiast dzi�kowa	, a ona przecie� chcia�a dla mnie jak 
najlepiej, ale spodziewa�am si� ju� Wojtusia i by�am raczej nerwowa. Na Wilii byli�my w 
Wilczkowie  u Halusi i Lucia Temlerów (Hala z domu Jeleniewska wysz�a za Temlera. 
Mieszkali w Wilczkowie niedaleko Kaw�czyna, u nich pozna�am Stacha). Pierwszy dzie�
�wi
t u nas. Ju� by�y powa�ne 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 �wi�tach, na pro�b� Mamusi pojecha�am na dwa tygodnie 
do Lwowa (matka Marychna zosta�a na gospodarstwie). Wróci�am na pocz
tku lutego. 
Poniewa� mia�am k�opoty z gospodyniami z Kalisza. Mamusia umówi�a mi m�od
 kuchark�
we Lwowie, która chcia�a zobaczy	 troch� �wiata i zgodzi�a si� wyjecha	 na drugi koniec 
Polski!

Tak przysz�a do nas Wisia Burakiewicz, bardzo energiczna, pracowita, dobra, 
gotowa�a, mia�a autorytet. Ludzie mówili do niej Pani Gosposiu i wierzy	 nie chcieli, jak w 
sobot� Wi�ka zakasa�a r�kawy i spódnic� i sama szorowa�a kuchni�. A jak pasowa�a to nie 
wolno by�o Jej przerywa	 ani si� do Niej odzywa	. By�a w z�ym humorze i nie wiem dlaczego 
przewi
za�a czo�o bia�
 chustk�. W niedziel� za to by�a bardzo elegancka, mówi�a bardzo po 
lwowsku i nie popiera�a jak ja sama w domu sprz
ta�am: Jak ja by�a u Pana Marsza�ka
Uzna�skiego to tam Ja�nie Pani przechodzi�a po pokojach i bia�� r�kawiczk� przesuwa�a po 
meblach i niech by by�o troch� kurzu to Jan mia� za swoje, a tu gdzie? Ja�nie Pani sama!!!    

By�a obca w Kaliszu tak jak ja i t�skni�a do Lwowa – wi�c by�a mi bliska i tylko si�
ba�am, �eby nie odesz�a. 

W Kaw�czynie nie by�o �wiat�a elektrycznego. To mi nie przeszkadza�o. Nie by�o go 
w Jaktorach, gdzie si� chowa�am od dziecka. Nie by�o go te� w Ja�owcu w klasztorze, gdzie 
sp�dzi�am pi�	 lat gimnazjalnych. Bardzo przyjemnie �y�o si� przy lampach naftowych. 

Ojciec Stacha, Tomasz sp�dzi� z nami zim�. Równie� Ciocia Zosia. Jego siostra. Mia�a
pokój na górze z werand
, mieszka�a przy Rodzicach ca�e �ycie. Marzy�a przez lata  
o wst
pieniu do klasztoru ale jako� nigdy do tego nie dosz�o. Mia�a zdolno�ci malarskie – tak 
zreszt
 jak Ojciec. By�a bardzo cicha i ma�omówna, tak jak ca�a Rodzina M�odzianowskich,
w przeciwie�stwie do Matki Marychny, która by�a bardzo �ywa i spontaniczna, �mia�a si�
zawsze, �e wesz�a w rodzin� milczków.  
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Ciocia Zosia prowadzi�a pasiek�, produkowa�a wspania�y miód, nale�a�a do zwi
zku 
pszczelarzy i by�a w�ród nich bardzo powa�na. M�odzianowscy mi�dzy sob
 bardzo ma�o
mówili! Podziwia�am, jak potrafili sp�dza	 ze sob
 ca�e wieczory w kompletnej ciszy. Od 
czasu do czasu mi�dzy Ojcem a Stasiem pada�o jakie� zdanie na temat gospodarstwa. Sta�
bardzo liczy� si� i szanowa� zdanie Ojca. Lubili wieczorami siedzie	 w du�ej sieni, gdzie 
odk
d postawili�my piec na koks tak zwany Hertfeldowski, by�o ciep�o i przytulnie. 
Dosypywa�o si� koks dwa razy na dob� i on ogrzewa� ca�y dom.

Gdzie� w czasie zimy, Sta� musia� wyjecha	 na tydzie� w jaki� sprawach do 
Warszawy. Zosta�am sama z te�ciem.(Cioci Zosi te� w tym czasie nie by�o). Bardzo si� wtedy 
Ojciec rozgada�. Opowiada� mi du�o o swoim �yciu, pozna�am go wtedy lepiej i bardzo 
zbli�yli�my si� do siebie. Wieczory by�y d�ugie, ludzie schodzili z pracy o czwartej po 
po�udniu. Tempo by�o wolne. 

Przedwio�nie – pocz
tek marca, nie poznawa�am Stacha – rano nie móg� ule�e	
w �ó�ku, zrywa� si�, biega� do okna, patrzy� na niebo – ziemi�, wdycha� powietrze, zamy�la�
si�, by� roztargniony. Pr�dko ubiera� si� i wybiega�. By�am troszk� zazdrosna – powoli 
musia�am si� pogodzi	 z my�l
, ze b�d� musia�a dzieli	 go z ziemi
 kaw�czy�sk
! Z wiosn

pracy by�o coraz wi�cej dla Stacha w polu, a dla mnie w ogrodzie i przy gospodarstwie.
Z Wisi
 zacz��y�my sadza	 kury, kaczki, g�si i indyki na jajach.

Na wiosn� Mama wróci�a z Ule�ca. Z Ojcem du�o je�dzili do Turku, gdzie mieli si�
nied�ugo przenie�	 ju� na stale mieszkanie. 

Przysz�o powo�anie dla Stasia na manewry na 15-go lipca. Umówili�my, �e przedtem 
Sta� odwiezie mnie do Lwowa, gdzie u Mamusi mia�am czeka	 na poród. Taki by� plan. 
Tymczasem na par� dni przed terminem naszego wyjazdu. Stach wróci� z pola w pó� zgi�ty,
potworny ból ca�ego brzucha, w nocy wysoka gor
czka. Od razu z objawów podejrzewa�am 
zapalenie �lepej kiszki. Ledwo doczeka�am rana. Pobieg�am w podwórze do Kornackiego 
(stangreta), �eby natychmiast zaprz�ga� konie. Ostro�nie unikaj
c dziur dojechali�my do 
Turku do doktora, który dobrze zna� rodzin�. Kaza� natychmiast jecha	 taksówk
 do Kalisza 
do chirurga. Mama z nami. Czekanie w poczekalni by�o prawdziw
 agoni
. Wiedzia�am, �e
ka�da minuta ma znaczenie, a tu d�uga kolejka. Próbowa�am ja omin
	. Kiedy doktor 
otworzy� drzwi, t�umacz�, �e to specjalny wypadek, ale on zirytowanym g�osem powiedzia�,
�e ka�dy 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 odbywa�o si� od tego 
momentu b�yskawicznie, telefon do szpitala, pogotowie… okaza�o si�, �e by� asystentem 
Profesora we Lwowie nim obj
� ordynatur� w Kaliszu. 

Dostali�my w szpitalu separatk� na dwa �ó�ka. Pozwoli� mi spa	 w szpitalu. Zamówi�
telefon do Lwowa do Profesora. Przedstawi� mu w rozmowie sytuacj� i mnie odda�
s�uchawk�. Tadzio absolutnie zgodzi� si� na operacj� i uspokoi� nas, �e mo�emy mie	 pe�ne
zaufanie do Dr Trzeciaka. Sala operacyjna ju� by�a przygotowana i operacja odby�a si� o 10-
tej wieczór. Szcz��liwie si� uda�a. Trzeba pami�ta	, �e by�y to czasy przed odkryciem 
penicyliny. Ropne zapalenie wyrostka nie by�o tak �atw
 operacj
 jak dzisiaj. Nowo�ci
 by�
�rodek periton, który zastrzykiwa�o si� do jamy brzusznej (podobno Tadzio poleci�
Trzeciakowi to zastosowa	). Biedna Mama co prze�y�a po poprzednich do�wiadczeniach. 
Ada� jako ma�y ch�opak mia� operacj�, w ostatniej chwili cudem uratowany. A Wojtek, drugi 
z rz�du, student SGGW w Warszawie umar� w par� miesi�cy po operacji rozlanego ropnego 
wyrostka w lutym 1937. 

Na trzeci dzie� po operacji przyjecha� do nas Tadzio, zrobi� nam tym ogromn

przyjemno�	, ja odetchn��am. Mama z Tadziem i za zgod
 Stasia zdecydowali, �e Tadzio 
zabierze mnie ze sob
 do Lwowa. Teoretycznie mia�am ju� rodzi	 lada dzie� po po�owie
lipca. Mama zostanie ze Stasiem w szpitalu, a� go zwolni
. W mi�dzyczasie wys�ali�my list 
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ze �wiadectwem lekarskim do Pu�ku, �e Stach nie mo�e si� stawa	 na czas na 	wiczenia.
Prosi o odroczenie. Z bólem serca zostawi�am Stasia z Mam
 w szpitalu. 

[Pani Ala urodzi�a swego syna – Wojciecha w dniu 18.08.1939 we Lwowie. Do niej 
przyjecha� Stanis�aw. We Lwowie zasta� ich pocz
tek wojny i zaj�cie tego� miasta przez 
Rosjan. Dnia 21.10.1939 wyjechali z Lwowa z zamiarem dotarcia do Kaw�czyna. Po kilku 
dniach dotarli do celu.] 

Dojechali�my do Wilczkowa do maj
tku Telerów. A w godzin� pó�niej byli�my
w Kaw�czynie, witani przez Mam�, Ojca i Adasia, Wisi� i wszystkich ludzi. Rado�	 by�a
ogólna. Nic o nas nie wiedzieli przez ten ca�y czas, ale czekali i wierzyli, �e si� zjawimy. 
Jaka� osoba wró�y�a Mamie i mówi�a, �e widzi nas jad
cych z dzieckiem. Mama uczepi�a si�
tej nadziei! Ojciec prowadzi� gospodarstwo w czasie nieobecno�ci Stacha. Wszystko by�o na 
miejscu – nic nie zniszczone. Urodzaje pi�kne, szereg stert w polu. Nie zastali�my tylko 
Huragana, konia mojego Ojca. Podobno w pierwszych dniach walk jaki� �o�nierz zajecha�
konno, ucieka� i Jego ko� si� wyko�czy�, prosi� czy �
da�, �eby mu da	 innego. Huragan 
naturalnie mu si� spodoba�, siad� na niego i cwa�em odjecha�. Biedny Huragan, pewnie pad�
gdzie� po drodze. Mia� ju� swoje 18 albo wi�cej lat. 

Sta� rzuca� si� z zapa�em do pracy. Niemcy jeszcze nie bardzo si� narzucali. W czasie 
naszej nieobecno�ci wysz�o rozporz
dzenie, �e ma si� odda	 ca�
 bro� jak
kolwiek si� ma  
w domu. Jak przysz�o do oddawania, Wisia zabra�a Stacha i moje dubeltówki i powiedzia�a
Mamie, �e to nale�a�y do Jej Pa�stwa i �e Ona Niemcom nie odda. Przy tym mia�a tak

zaci�t
 min�, �e Mama ust
pi�a. Tej samej nocy Wisia strzelby naoliwi�a, zawin��a w cerat�
i zakopa�a. Nie wiem co si� potem sta�o, czy je kto� odkopa�, czy te� le�
 tam do tej pory! 
Reszt� broni, co by�o w domu, Niemcy zabrali. 

Z ka�dym dniem ceny sz�y w gór� – coraz trudniej by�o dosta	 naft� do lamp i �wiec. 
Starali�my si� robi	 zapasy na zim�. Listopad – dnie coraz krótsze. Jak si� ciemno robi�o,
schodzili�my si� w tak zwanym zimowym sto�owym (ma�y pokój) i tam przy jednej naftowej 
lampie, jedno z nas, przewa�nie Ojciec czyta� na g�os, reszta w ko�o sto�u �upali�my groch  
i fasol�.

Ja robi�am na drutach ubranko dla Wojtusia. Po paru dniach zawili si� Wujostwo 
Szyma�scy z Turku. Wuj Szyma�ski by� rejentem w Turku. Mieli tam bardzo �adny dom  
z du�ym ogrodem. Niemcy przyszli i kazali im si� wynosi	 z dnia na dzie�. Przyjechali tak 
jak stali z jedn
 walizk
. Oboje byli ju� starsi Pa�stwo. On z jakim� parali�em nóg, chodzi�
tylko o kulach. Mieli troje dzieci: wszystko zwi
zane z wojskiem. Syn pu�kownik Szyma�ski,
Starsza córka za pu�kownikiem Doma�skim, a m�odsza za genera�em Langnerem(tym ze 
Lwowa). Niemcy dobrze o tym wiedzieli i mieli ich na oku. 

Znów par� dni min��o. Sta� stara� si� sprzeda	 co móg�, �eby mie	 gotówk� w razie 
czego. Nie wiadomo by�o czy nas ograbi
 czy nas wyrzuc
. Ró�ne wiadomo�ci kr
�y�y i �y�o
si� w wielkim napi�ciu. Na wszelki wypadek Ojciec zrobi� z desek podwójny sufit w ma�ej
komórce ko�o sieni. Schowali�my tam gros bielizny po�cielowej i dobre obrusy(wszystko 
moje wyprawne). Zamalowa�o si�. Gdyby nie pó�niejszy donos jednej dziewczyny, która 
widzia�a t
 robot�, nigdy by tego Niemcy nie znale�li. Ojciec ze mn
 w nocy zakopali�my 
ca�e srebro pod schodami. Tego ju� nikt nie widzia� i przechowa�o si�. Odkopa�am po wojnie. 
Wisia ze stró�em Dytwi�skim w nocy zakopali w drewutni wielk
 pak�, drewnian
,
na�adowan
 dywanami, po�ciel
 i kryszta�ami. Nikt tego nie wyda�, przele�a�o do ko�ca
wojny w ziemi. W 1945 roku jak przyjecha�am i z Dytwi�skim odkopali�my – wszystko by�o
zbutwiale, do niczego, tylko kryszta�y zabra�am. 

Pewnego dnia(chyba druga po�owa listopada) Niemcy zjechali, przywie�li nam 
Treuchendera, czyli przymusowego zarz
dc�. Zapomnia�am jego nazwiska Herr X. w cywilu. 
D�ugo i uprzejmie t�umaczyli, �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 b�dzie nam wydawa� na potrzeby gospodarstwa i domu. Nikt z nas 
nie umia� dobrze po niemiecku, okaza�o si�, �e jeszcze ja z tym najlepiej dawa�am sobie rad�.
Tak �e przez nast�pne tygodnie, a� do naszego wysiedlenia, ja by�am t�umaczem miedzy 
Treuchenderem a Stachem. Herr X. by� to panek spokojny, raczej skromny, wzi
� sobie jeden 
pokój na górze, tam mu si� nosi�o jedzenie. Od rana chodzi� po gospodarstwie i w pole. Jak 
lecia� samolot, stawa�, patrzy� w gór� i mówi�: Verfluchte krieg (przekl�ta wojna). Mia�
dwóch synów w wojsku. Kim by� z zawodu? Chyba le�nikiem. Nie narzuca� si� nam i nie 
dokucza. By�o zno�nie. Stach naturalnie wszystkich pieni�dzy nie oddawa�. Cz��	
schowali�my. Ale teraz ju� nic nie móg� sprzeda	. Ca�y nasz dochód sta� w stertach! Pocz
tek 
grudnia -0 wieczorem jak zawsze zebrali�my si� w ma�ym sto�owym przy lampce naftowej  
i Wuj Szyma�ski czyta� nam z zapa�em (chyba Lalk� Prusa?!). Przyjecha� niespodziewanie  
z Turku m�ody cz�owiek i koniecznie chcia�, si� widzie	 z Rejentem  Szyma�skim, �e ma co�
bardzo wa�nego do powiedzenia. Gdy by� pewny, �e drzwi od kuchni s
 zamkni�te i okna 
pozas�aniane i tylko rodzina obecna, powiedzia� nam, �e by� wezwany w Turku na policj�,
przes�uchiwano go w jakiej� sprawie. Zobaczy� na biurku list� ludzi, którzy maj
 by	
aresztowani. Podpatrzy�, �e miedzy innymi by�o nazwisko Szyma�skich. Zna� Rejenta, a wi�c
po ciemku przyjecha�, �eby uprzedzi	 o tym i �eby Wuj czy Wujostwo uciekli. Bardzo nas ta 
wiadomo�	 wzburzy�a. Sta� powiedzia�, �e jest gotów wys�a	 Wujostwo zaraz wozem  
z zaufanym fornalem. Nie ma mowy o braniu powozu albo bryczki, to by zwróci�o 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 posz�am (jak co dzie�) na gór� do naszego Treuchendera 
omówi	 z nim co trzeba ( mia�am spisane instrukcje Stasia), zda	 spraw� z wydatków itp. 
Równocze�nie powiedzia�am, �e nazajutrz 8-go grudnia �wi�to Matki Boskiej, u nas 
obchodzone uroczy�cie, wi�c prosz� o konie do ko�cio�a, parafia nasza w Tokarach oko�o
5 kilometrów. Herr X. zmiesza� si�, po chwili spojrza� na mnie i mówi: Kirche auch 
verboten… my�la�am, �e �artuje, roze�mia�am si� i nie wzi��am powa�nie, a on wi�cej na ten 
temat nie powiedzia�.

8-go grudnia. pi
tek, �liczny mro�ny dzie�, nakarmi�am Wojtusia i zrobi�am przy Nim 
co trzeba i zacz�li�my si�  ubiera	 do ko�cio�a. Ojciec poszed� w podwórze by zaprz�ga	
konie. Treuchender wyjecha� ju� wcze�niej konno ( tak wcze�nie? na spacer?) Za chwil�
Ojciec przybiega zadyszany, wpada do naszej sypialni. W�a�nie na drodze zobaczy� Pani

M�odeck
(s
siadk�) w powozie na�adowanym rzeczami. Dzi� rano Niemcy ja zabrali i wioz

do Turku, nic nie wie co i jak, przera�ona. Jeszcze nie sko�czy� mówi	, patrzymy przez okno. 
Niemcy stoj
 przed gankiem. By�o ich chyba czterech. Kazali nam wszystkim zebra	 si�
w sieni. Wo�amy wi�c na gór� by Rodzice, Szyma�scy, Ada� i Ciocia Zosia schodzili. Jak ju�
ca�a rodzina zesz�a si� w komplecie, oficer rozwin
� papier i czyta�: mamy by	 w par� minut 
gotowi, ciep�o si� ubra	, wzi
	 to co na siebie, poza tym dwa r�czniki i zmian� bielizny. 
Chustki do nosa (sic!!). Za to bi�uteri�, pieni
dze zostawi	 w domu – pr�dko wrócicie. By�am
tak naiwna, ze zapyta�am, czy mam bra	 moje dziecko – za�mia� si� i zapyta�: A kto b�dzie je 
karmi� – ja? Zawin��am wi�c Wojtusia w co si� da�o jak najszybciej. Wisia by�a przy mnie  
i pomaga�a, pcha�a co si� da�o by bra	. Zdj��am per�y, zdj�li�my zegarki i co mia�am w szafie 
bi�uterii, wszystko wsadzi�am Jej w r�ce, od razu zrozumia�a i znikn��a z tym. Za chwil�
�adowali�my si�, powóz i bryczka, nasi fornale na koz�ach. Cala s�u�ba zebra�a si� przed 
gankiem, z karbowym na czele. Sta� ich uspakaja�, wrócimy na pewno za par� dni, niech 
pilnuj
 gospodarstwa jak mog
… no i ruszyli�my…    

[Rodzina M�odzianowskich zosta�a przewieziona do szko�y w Turku, dalej do Ko�a,
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 miejscowo�ciach
(nie nale�y jednak traktowa	 podanych lat jako roku powstania) 

- Kowale [Pa�skie] – w roku 1286 by�y osad
 s�u�ebn
 w dobrach arcybiskupa  
gnie�nie�skiego;
- Tokary – 1362 – wspomniany Przedwój z Tokar; 
- G�uchów – 1374 – by� w�asno�ci
 rodu Na��czów; 
- Kaw�czyn – 1390 – nale�a� do dóbr arcybiskupa gnie�nie�skiego;
- Skar�yn – 1477 – wyst�puje Anna wdowa po Jakubie ze Skar�yna;
- Dzierzbotki – wyst�puje w 1509; 
- B�dziechów – 1521- wyst�puje w „Liber beneficiorum”; 
- Milejów – 1521 wyst�puje w „Liber beneficiorum”; 
- Siedliska – 1521 wyst�puje w „Liber beneficiorum” 
- Siewieruszki Ma�e i Wielkie – 1521- wyst�puje w „Liber beneficiorum” 
- Okr�glica – wyst�puje w roku 1553;
- Gozdów – XVI wiek – wyst�puje w „Ksi�dze Ziemskiej Kaliskiej” 
- Le�nictwo – XIX wiek, mo�liwe istnienie dworu na kopcu, co przesuwa na XVI/XVII wiek 
- Marcjanów – XVI wiek 
- Chocim – wyst�puje 1685 
- Ciemie� – wyst�puje 1668 
- Dziewi
tka – wyst�puje w 1775 
- Wola Kowalska – wyst�puje w 1775 
- Muchtów – wyst�puje w 1778 
- Czachulec – 1780 - lokacja wsi, w 1781- powsta�a druga wie� i od tego czasu Czachulec 
Stary i Nowy, wcze�niej w tym miejscu istnia�o pustkowie Chadocz, wyst�puje w 1521  
w „Liber beneficiorum”; 
- �dzary – wyst�puje w 1827 
- Bielawki – wyst�puje w 1879 
- Dzierzbocka Cegielnia – wyst�puje w 1879 
- Wojciechów – wyst�puje w XIX wieku, mo�liwe powstanie wcze�niejsze
- Marianów  - XIX wiek 
- Nowy �wiat – XIX wiek 
- Stanis�awa – XIX 
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