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Parafie włączone w 1818 roku
do diecezji kujawsko-kaliskiej
z diecezji krakowskiej, poznańskiej i wrocławskiej
Diecezja ze stolicą we Włocławku przeszła wiele zmian. Najpierw
dotyczyło to samej nazwy. Nazywano ją włocławską, kujawską i pomorską,
kujawsko-kaliską, ostatecznie włocławską, ale zawsze we Włocławku była
katedra i stolica diecezji. Bardziej jednak namacalne były zmiany jej granic.
Zmiany granic diecezji zawsze mogły następować wyłącznie za zgodą
Stolicy Apostolskiej, a ta godziła się na to jedynie w wyjątkowo ważnych
okolicznościach, a często była zmuszana do tego przez zmiany polityczne
i żądania państw. Taka okoliczność w odniesieniu do Kościoła katolickiego
na ziemiach polskich nastąpiła po rozbiorach Polski. Wprawdzie do tej
pory nie brano pod uwagę granic zarówno administracji kościelnej i państwowej, i często obszar niektórych diecezji był w dwóch państwach, ale
zainteresowane rozbiorami Polski państwa zaborcze ustanowiły w 1797 r.
tzw. Konwencję Petersburską, która postanawiała, że granice podziałów
administracji kościelnej nie mogą się krzyżować z granicami państwowymi.
Inaczej mówiąc, poddani jednego monarchy nie mogą podlegać biskupowi,
który rezyduje w innym państwie. Wymusiło to zmiany granic diecezji. Stało
się to konieczne zwłaszcza po Kongresie Wiedeńskim 1815 r., który wprawdzie obradując pod szyldem legitymizmu, zatwierdził, pod dyktando trzech
mocarstw, rozbiór Polski. Stolica Apostolska została właściwie zmuszona do
przeprowadzenia zmian organizacji kościelnej na ziemiach dawnej Polski.
Największe zmiany dotknęły archidiecezję gnieźnieńską, której stolica
znalazła się w zaborze pruskim, zaś przeważająca część archidiecezji była
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w zaborze rosyjskim. Odwrotna była sytuacja diecezji włocławskiej, bowiem
jej stolica, Włocławek, był w zaborze rosyjskim ze stosunkowo niewielką
liczbą parafii, zaś archidiakonat pomorski i archidiakonat kruszwicki znalazły się w zaborze pruskim. Rozpoczęły się prace nad nowym zorganizowaniem życia diecezjalnego w zaborze rosyjskim, nazwanym na Kongresie
tzw. Królestwem Polskim, często nazywanym też Królestwem Kongresowym, ale z carami rosyjskimi jako królami Polski. Stolica Apostolska była
skrępowana tak nowymi granicami państwowymi, jak i żądaniem cara, aby
w nowym jego państwie był arcybiskup metropolita, bowiem car chciał się
koronować w Warszawie na króla Królestwa Polskiego1.
Pierwszym powziętym postanowieniem było powołanie nowej metropolii z siedzibą w Warszawie, a jej pierwszym metropolitą został dotychczasowy
biskup włocławski, Franciszek Skarbek Malczewski. Był on także przewidziany jako ten, kto określi kształt nowych diecezji, a potem po powziętej
decyzji Stolicy Apostolskiej, będzie wykonawcą bulli Ex imposita nobis.
Zanosiło się, że nastąpi zniesienie starej diecezji z siedzibą we Włocławku. Ale ostatecznie diecezję uratowano. Stało się to w ten sposób, że
dano jej większą część obszaru archidiecezji gnieźnieńskiej (284 parafie)
oraz kilkanaście parafii z trzech innych sąsiednich diecezji. Wprawdzie na
przeszkodzie stało, że Włocławek nie był stolicą województwa, bowiem ta
była w Kaliszu, ale wybrnięto z tego w ten sposób, że polecono biskupom
diecezji, zorganizowanej w nowych granicach, nazywanej diecezją włocławską albo kaliską, a najczęściej diecezją kujawsko-kaliską, rezydować
w Kaliszu, ale katedra i kapituła katedralna pozostały we Włocławku2.
Podpisany przedstawił w swoich dotychczasowych publikacjach parafie
diecezji włocławskiej do 1818 r., najpierw te, znajdujące się w archidiakonacie kruszwickim i włocławskim3, a następnie parafie archidiakonatu
pomorskiego4. Wypadałoby, dla całości zagadnienia, przedstawić te parafie,
które do diecezji włocławskiej zostały włączone w 1818 r. i w 1925 r. W niniejszym artykule zajmiemy się tylko tymi parafiami, które w 1818 r. zostały
włączone do diecezji kujawsko-kaliskiej z innych diecezji niż archidiecezja
gnieźnieńska, a są nimi diecezje: krakowska, poznańska i wrocławska.
 O diecezji włocławskiej (kujawsko-kaliskiej) w latach 1818–1925 zob.: W. K u j a w s k i,
Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławek 2011.
2
Tamże, s. 33–52.
3
 W. K u j a w s k i, Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonat kruszwicki i włocławski,
Włocławek 2014.
4
T e n ż e, Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonat pomorski, Włocławek 2015.
1
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Parafie włączone z diecezji krakowskiej
Diecezja krakowska, bardzo stara, bo powstała w roku tysięcznym,
była drugą, co do wielkości, diecezją w Polsce. Sam Kraków po rozbiorach
znalazł się zaborze austriackim5. Do diecezji kujawsko-kaliskiej włączono te parafie, które jako położone w jej części północnej, w okolicach
Częstochowy, znalazły się poza granicą państwową. Należały one do
prepozytury pilskiej i dekanatu lelowskiego tej diecezji6.
Bulla Ex imposita nobis z 1818 r. wyliczyła z tego dekanatu, jako
włączone do diecezji włocławskiej, czyli kaliskiej, parafie: Biała, Częstochowa z filią w Konopiskach, Kłobucko, Truskolasy, Krzepice, Miedzno,
Poczesna, Przyrów z prebendą w Przystajni, Wilkowiecko i Żuraw7. Do
bulli zakradł się jednak błąd, ponieważ parafia Krzepice należała wówczas
nie do diecezji krakowskiej, ale do archidiecezji gnieźnieńskiej. Czyli było
to w rzeczywistości dziewięć parafii i dwie filie (w przyszłości okazało się,
że na terenie tych parafii znalazło się więcej kościołów filialnych). Zostały
one włączone do uformowanego po 1818 r. dekanatu częstochowskiego,
który objął także kilka parafii, które dawniej należały do archidiecezji
gnieźnieńskiej.
Biała
Miejscowość Biała, aktualnie nazywająca się Biała Górna, należała
kiedyś do parafii w Kłobucku. Jan Długosz podał, że w Białej Małej
znajdował się kościół drewniany pw. św. Stanisława, a właścicielem wsi
był Benedykt Wierusz. Parafia należała do dekanatu lelowskiego8.
Parafia ta została wyłoniona z parafii w Kłobucku, a świątynia została zbudowana w 1407 r. przez dziedzica imieniem Abel Biel w 1407 r.
i w tymże też roku biskup krakowski, Piotr Wysz, erygował tu parafię,
wyłączając Białą Małą i Białą Wielką z parafii kłobuckiej9. Ta pierwsza
świątynia dotrwała do 1713 r. Wtedy kosztem i staraniem ówczesnego
proboszcza, Adama Kobyłkiewicza, zbudowano nową świątynię, także
B. K u m o r, Krakowska diecezja, w: Encyklopedia katolicka, EK, t. 9, kol. 1146–1172.
T e n ż e, Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne” (ABMK), 23(1971), s. 373.
7
Tekst tej bulli odnoszący się do diecezji włocławskiej, czyli kaliskiej, zob.: Monumenta
historica dioeceseos Wladislaviensis, t. 1, Wladislaviae 1881, s. 38–40.
8
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 2, Cracoviae 1864, s. 213.
9
„Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej” (Katalog diec. częst.),
1978, s. 255; [S. C h o d y ń s k i], Biała, Schematyzm diec. włocławskiej, 1879, s. 56.
5
6

364

drewnianą, którą w 1746 r. konsekrował sufragan krakowski, biskup
Michał Kunicki10.
W 1818 r. parafia znalazła się w diecezji kujawsko-kaliskiej. Około
1876 r. kościół w Białej był już znacznie zniszczony i staraniem proboszcza, Paulina Skurczyńskiego, a także parafian, został tak zewnątrz, jak
i wewnątrz, odnowiony. We wsi znajdowała się też murowana kaplica
pw. św. Marii Magdaleny, ale kiedy i przez kogo została zbudowana i czy
była konsekrowana, nie wiadomo11.
Od 1925 r. parafia należy do diecezji częstochowskiej12.
Ośrodek częstochowski
C z ę s t o c h o w a to aktualnie jedno z największych miast polskich,
siedziba archidiecezji, zwłaszcza wsławione narodowym sanktuarium
Matki Boskiej na Jasnej Górze, miasto cieszące się teraz trzema dekanatami i wieloma kościołami. Gdy Częstochowa wchodziła do diecezji
kujawsko-kaliskiej w 1818 r., miała jedną parafię św. Zygmunta, z filią
w Konopiskach13, które w przyszłości stały się także samodzielną parafią.
Wprawdzie bogata jest historiografia Częstochowy i jej świątyń obecnie
istniejących, na czele z Jasną Górą, ale my poprzestajemy na tym, co
przyszło do diecezji w 1818 r.
C z ę s t o c h o w s k a p a r a f i a ś w . Z y g m u n t a jest starą parafią
i najpewniej powstała w XIII w. Została wspomniana w wykazach świętopietrza z lat 1325–1327. Ośrodkiem parafii był najpierw drewniany
kościółek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze.
Kiedy Częstochowa otrzymała prawa miejskie w 1356 r.14, najpierw powstał
kościółek filialny pw. św. Zygmunta. Proboszcz ówczesny, Henryk Biel,
oddał niebawem kościół na Jasnej Górze sprowadzonym tu w 1382 r., przez
księcia Władysława Opolczyka, zakonnikom paulinom15. Tak więc parafia
przeniosła się do tego kościółka, ale do 1474 r. była jeszcze prowadzona
przez księży diecezjalnych, kiedy to, za zgodą biskupa krakowskiego Jana
z Rzeszowa, proboszcz częstochowski, Piotr z Chorzewic, zrezygnowawszy z parafii, oddał ją paulinom. Jan Długosz podaje już paulinów jako
 Katalog diec. częst., 1978, s. 255.
[S. C h o d y ń s k i], Biała, poz. cyt., s. 56–57.
12
 Katalog diec. częst., 1978, s. 254–255.
13
 Schem. diec. włocł., 1820, s. 21–22.
14
Częstochowa, w: Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, Wrocław 1967, s. 432–434.
15
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 3, Cracoviae 1864, s. 120–129.
10
11
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zarządzających częstochowską parafią św. Zygmunta. Wiemy, że w 1780 r.
pożar znacznie uszkodził parafialną świątynię częstochowską16.
Od 1818 r. parafia częstochowska należała do diecezji kujawsko-kaliskiej. Paulini opiekowali się parafią i świątynią do czasu kasaty zakonów
w Królestwie Polskim w 1864 r. Zakonnicy nie zawsze należycie troszczyli
się o świątynię, co jest zrozumiałe, że bardziej pamiętali o swojej świątyni zakonnej. Więcej pamiętano o kościele parafialnym, gdy nastali tu
proboszczowie spośród duchowieństwa diecezjalnego diecezji kujawsko-kaliskiej. A parafia bardzo się rozrastała, bowiem w 1879 r. liczyła już
15 500 parafian. Proboszczem parafii św. Zygmunta był wówczas Michał
Nowakowski, korzystający z pomocy trzech wikariuszy.
Ponieważ miasto bardzo wzrastało liczebnie, zachodziła potrzeba
utworzenia drugiej parafii. A był w Częstochowie kościół, wzniesiony
staraniem paulinów w latach 1637–1742, pw. św. Barbary. Przy nim to
biskup kujawsko-kaliski Aleksander Kazimierz Bereśniewicz utworzył
drugą parafię, która w 1892 r. liczyła 8200 wiernych. Ponadto znajdowała
się w tym mieście jeszcze świątynia Imienia Najświętszej Marii Panny,
zbudowana przez zakonnice zwane mariawitkami, konsekrowana w 1862 r.
przez biskupa Michała Marszewskiego. Zakonnice te, zniesione przez
ukaz carski, zostały umieszczone najpierw w Piotrkowie Trybunalskim,
potem w Przyrowie, zaś przy tym kościele władze państwowe otworzyły
gimnazjum dla chłopców.
Była też jeszcze jedna świątynia, zbudowana w Nowej Częstochowie przez prowincjała paulinów w połowie XVII w., konsekrowana
przez biskupa sufragana krakowskiego, Mikołaja Oborskiego, w 1681 r.
pw. św. Rocha17.
Częstochowa, coraz bardziej się rozwijająca, przy nowej organizacji
diecezji polskich w 1925 r. stała się siedzibą osobnej diecezji18.
Konopiska
Na terenie parafii częstochowskiej od dawna była wieś K o n o p i s k a. Jan
Długosz mówi o niej jako należącej do parafii w Częstochowie, należącej do Jakuba
Koniecpolskiego19, który około 1470 r. dał ją na własność paulinom z Jasnej Góry. Ci
16
Tamże, t. 2, s. 220; [S. C h o d y ń s k i], Częstochowa, Schem. diec. włocł, 1879, s. 53–55;
Katalog diec. częst., 1978, s. 90.
17
[S. C h o d y ń s k i], Częstochowa, poz. cyt., s. 54–55; Schem. diec. włocł., 1892, s. 987–98.
18
 J. Z w i ą z e k, Zarys dziejów diecezji częstochowskiej, Katalog diec. częst., 1978, s. 15–35.
19
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 2, s. s. 220.
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w 1615 r. zbudowali tu kościółek, konsekrowany w 1623 r. przez sufragana krakowskiego Mikołaja Oborskiego. Była to filia parafii częstochowskiej. Osobną parafię
erygował tu w 1866 r. biskup kujawsko-kaliski Michał Marszewski, wydzielając jej
okręg z ówczesnej parafii św. Zygmunta w Częstochowie. W 1879 r. parafia ta liczyła 3353 wiernych, a w 1892 r. już 4149, a obejmowała wsie: Konopiska, Kopalnia,
Wygoda, Gliny, Wąsosz, Łaziniec, Rększowice, Hutki, Kowale, Jamki, Leśniaki,
Korzonek, Trzepizury, Blachownia, Gać, Błaszczyki, Malice, Brzóska, Wyrazów,
Walaszczyki i kolonia Aleksandria20.
Także i ta parafia, wraz z Częstochową, jest w diecezji częstochowskiej.

Kłobucko (Kłobuck)
Kłobucko to bardzo stara miejscowość, o czym świadczy chociażby
leżący niedaleko starożytny gródek książęcy we wsi Grodzisko nazwanej.
Była to posiadłość królewska i Kazimierz Wielki nadał jej prawa miejskie
najpóźniej w 1444 r. Już wówczas istniała tam parafia i szkoła21.
Starożytność parafii i jej związki z diecezją krakowską potwierdza
Jan Długosz w swoim Liber beneficiorum. A Kłobuck był mu szczególnie
bliski, bo sam najpierw, a po nim jego bratanek, także to samo imię noszący, byli tu proboszczami. Informuje więc on, że kościół w Kłobucku,
murowany, należy przypisać fundacji Piotra Dunina ze Skrzynna. Nosił
wezwanie św. Marcina Wyznawcy i św. Małgorzaty Dziewicy. Był zbudowany w 1135 r. Od początku opiekowali się nim księża diecezjalni,
a potem przyszli tu kanonicy regularni laterańscy. Jan Długosz z uwagi,
że uposażeniem klasztorów zajmował się na innym miejscu, tu poprzestał na tej informacji22. Zajmował się tym w tomie trzecim swojego Liber
beneficiorum, potwierdzając, że parafia w Kłobucku była patronatu
królewskiego.
Nasz historyk nie odnotował jednak, że zarówno on sam, jak i jego
bratanek, którzy byli kolejno tu proboszczami, nie zwykli rezydować przy
swojej parafii, bo zazwyczaj posiadali jeszcze inne beneficja. Zapewne
zatem on sam podjął myśl, aby w Kłobucku osadzić zakonników kanoników regularnych laterańskich i obydwaj ci proboszczowie, Długoszowie,
zbudowali dla nich klasztor. Oni też znacznie naprawili starą, „duninowską” świątynię, którą w 1454 r. konsekrował biskup krakowski Zbigniew
[S. C h o d y ń s k i], Konopiska, Schem. diec. włocł., 1879, s. 99; 1892, s. 99; Katalog
diec. częst., 1978, s. 159–161.
21
Kłobuck, w: Miasta polskie w tysiącleciu, dz. cyt. t. 1, s. 443–444.
22
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 2, s. 212; [S. C h o d y ń s k i], Kłobucko,
Schem. diec. włocł., 1879, s. 60–62.
20
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Oleśnicki, co zapewne zbiegło się z przekazaniem parafii zakonnikom.
Od tego czasu, aż do 1809 r., kanonicy regularni laterańscy prowadzili
parafię. A miasto i parafia rozwijały się dobrze, o czym świadczyły istniejące tu bractwa, powstające kaplice i szkoły oraz to, że wielu uczniów
z Kłobucka uczyło się w Krakowie czy Pradze, na tamtejszych uniwersytetach. A kiedy w 1658 r. utworzono starostwo kłobuckie, oddano je na
uposażenie klasztoru jasnogórskiego23.
O tym, jak swego czasu obszerna była parafia w Kłobucku świadczy fakt, że z niej wyłoniło się z czasem pięć parafii, mianowicie: Biała,
Miedzno, Wilkowiecko, Krzepice i Przystajnia24.
Stara świątynia kłobucka została gruntownie restaurowana staraniem
Mikołaja Wolskiego, starosty kłobuckiego i krzepickiego, tak iż wyglądała
jak nowa i konsekrował ją w 1623 r. Tomasz Oborski, biskup sufragan
krakowski. Kiedy w 1797 r. zaborcze władze pruskie zajęły miasto, zabrały też dokumentację tam zgromadzoną, co jest ze szkodą dla badania
przeszłości miasta i parafii. Według opowiadania, około 1796 r. spaliła
się dosyć wyniosła wieża z zegarem, wzniesiona przedtem przez Józefa
Stanisława Praskiego. Naprawił dach i wieżę ówczesny prepozyt, Antoni
Hieronim Wybranowski, przed 1806 r. Niestety w 1807 r. znowu spalił
się dach, a ponadto złodzieje skradli wiele z argentariów kościelnych25.
W 1809 r. skasowano konwent kanoników regularnych w Kłobucku,
a parafia stała się diecezjalną, ale prepozytem był Florian Sandecki (Adam
Sadowski) z kanoników regularnych, zarządzający parafią do 1826 r.,
kiedy sam z niej zrezygnował.
W 1818 r. parafia znalazła się w diecezji kujawsko-kaliskiej. Należała
wtedy do większych liczebnie, bowiem w 1879 r., gdy proboszczem był
Ignacy Jarnuszkiewicz, a wikariuszem Kasjan Piersa, liczyła 4950 wiernych. Dwa razy więcej, bo 9000 wiernych, było w 1892 r., za proboszcza
Adama Grzelińskiego i wikariusza Feliksa Kobierskiego. Parafia obejmowała miejscowości – Osadę Kłobucko i wsie: Waleńczów, Opatów,
Iwanowice, Rembielice, Kuligi, Kamieńszczyzna, Złochowice, Rybna,
Zakrzew, Grodzisko, Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała, Kalej, Szalejka,
Pierzchno, Libida, Przybyłów, Kamyk, Zagórze, Łyżniki, Wilczydół, Niwa
23
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 3, s. 163–164; Katalog diec. częst.,
1978, s. 257–259.
24
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 3, s. 164.
25
[S. C h o d y ń s k i], Kłobucko, poz. cyt., s. 60–61
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Wapiennik. Murowana kaplica filialna pw. św. Anny znajdowała się we
wsi Opatów26.
Od 1925 r. parafia w Kłobucku należy do diecezji częstochowskiej, i na
jej terenie jest kilka kaplic służących pomocą w pracy duszpasterskiej27.
Miedźno (Miedzno)
Parafia Miedźno (w czasach najdawniejszych wieś ta pisana była
Miedzno) początki swoje miała w diecezji krakowskiej. Jan Długosz podał,
że w tej wsi królewskiej znajdował się drewniany kościół pw. św. Katarzyny, i z tą parafią związana była wieś Ostrowy, której mieszkańcy byli
zobowiązani do świadczeń dla proboszcza28.
Wieś ta należała poprzednio do parafii w Kłobucku, z której została
wyłączona w 1425 r. przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego,
a uposażenie dla niej dał Władysław Jagiełło, zobowiązując proboszcza
nowej parafii do odprawiania co tydzień jednej mszy w intencji króla.
Można się domyślać, że i świątynia była z fundacji monarszej29.
Od 1818 r. parafia ta należała do diecezji kujawskiej i kaliskiej,
włączona do dekanatu częstochowskiego. Nie posiadamy wiadomości
o tym, jak się układały dzieje pierwszej świątyni parafialnej, ale uważa
się, że dotrwała ona do czasu zmiany przynależności diecezjalnej i to
ona, wraz z zabudowaniami plebańskimi, uległa pożarowi 10 sierpnia
1856 r. Przez 20 lat odprawiano w tymczasowej kaplicy zbudowanej na
cmentarzu grzebalnym. Nową świątynię zbudowano w latach 1872–1877,
poświęconą 25 listopada 1877 r. przez prałata kolegiaty kaliskiej Ignacego Januszkiewicza, pod dawnym wezwaniem św. Katarzyny. Jest to
kościół murowany, w stylu neogotyckim, trójnawowy z wieżą, zbudowany kosztem parafian. O budowę starał się zapewne, będący tu od
1873 r., proboszcz Stanisław Markowski. Uroczystej konsekracji dokonał
10 czerwca 1885 r. biskup Aleksander Bereśniewicz. We wsi Mokra znajdowała się kaplica publiczna pw. Świętej Trójcy, zbudowana w 1708 r.
przez biskupa Kazimierza Łubieńskiego, sufragana krakowskiego. Na
cmentarzu pozostała kaplica murowana nosząca wezwanie Apostołów
Szymona i Judy, zapewne ta, która służyła parafii w czasie, gdy nie było
 Schem. diec. włocł., 1892, s. 99.
 Katalog diec. częst., 1978, s. 257–259.
28
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 2, s. 212–213.
29
 Katalog diec. częst., 1978, s. 260–261.
26
27

369

kościoła parafialnego. W 1879 r. parafia liczyła 2570 wiernych30. Liczba
wiernych wzrastała i w 1892 r. było ich już z 3844, mieszkających we
wsiach: Miedźno, Mokra, Ostrowy, Borowa, folwark Łęg, Kołaczkowie,
Izbicka, Suchany i Nowy Folwark31.
Od 1925 r. parafia ta została włączona do diecezji częstochowskiej32.
Mstów
Parafią w pewien sposób sporną pomiędzy diecezją krakowską a archidiecezją
gnieźnieńską był M s t ó w. Jest to jedna ze starszych parafii, założona w drugiej
połowie XII w., a także jedna ze starszych osad, mających dawniej, od 1279 r., nawet
prawa miejskie33.
Parafia pierwotnie obejmowała nawet teren przyszłej Częstochowy, Olsztyna
i Żurawia. Należała do diecezji krakowskiej, ale dokładnej daty jej założenia nie
znamy. Czy istniała przed sprowadzeniem tu zakonu kanoników regularnych, trudno powiedzieć. Pewnie tak, skoro biskup krakowski, Iwo Odrowąż, sprowadzając
tu zakonników z wrocławskiego klasztoru kanoników regularnych i zezwalając,
aby zbudowali tu sobie klasztor, dał im na uposażenie dochody z parafii, a więc ta
musiała już wtedy istnieć. Na jej dawność wskazuje także to, że uważano, iż kościół
w Mstowie był fundowany przez Piotra Dunina Włostowicza, a dopiero w 1220 r.
przejęli go, wraz z parafią, zakonnicy. Później powstał spór pomiędzy diecezją krakowską, a archidiecezją gnieźnieńską o tę parafię. A powód najpierw był ten, że
klasztor zbudowano po lewej stronie rzeki Warty, a po tej stronie było terytorium
archidiecezji. Biskupi krakowscy argumentowali, że z przyczyny, iż ich poprzednicy
byli fundatorami klasztoru, do krakowskiej diecezji powinien on przynależeć i ostatecznie biskup Zbigniew Oleśnicki w 1444 r. włączył klasztor do swojej diecezji. Ale
po śmierci Oleśnickiego, arcybiskup gnieźnieński, Jan ze Sprowy, upomniał się tak
o klasztor, jak i całą parafię. Sąd polubowny, zlecony kapitule płockiej, orzekł, że
klasztor podlegał będzie arcybiskupom, parafia przypadnie diecezji krakowskiej,
ale musiano wystawić tu osobny kościół parafialny. Jak to wyżej wspomniano,
okręg parafialny parafii Mstów był ogromny, tak iż później wyłaniały się nowe
parafie, w Częstochowie, we wsi Żuraw, Olsztyn i w Rędzinach. Od 1441 r. kościół
parafialny i zakonny zarazem, nosił tytuł kolegiaty34. Jednak fakt, że praktycznie
po tym wyroku jedna parafia mstowska znalazła się w dwóch diecezjach, co było
sprzeczne z orzeczeniem soboru trydenckiego, że jedna parafia nie może należeć
do dwóch diecezji, spowodował, iż od 1456 r. cała parafia należała do archidiecezji
[S. C h o d y ń s k i], Miedzno, Schem. diec. włocł., 1879, s. 66–67; Katalog diec. częst.,
1978, s. 261.
31
 Schem. diec. włocł., 1892, s. 100.
32
 Katalog diec. częst., 1978, s. 260–261.
33
Mstów, w: Miasta polskie w tysiącleciu, dz. cyt., t. 1, s. 453–454.
34
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 3, s. 146–163; Katalog diec. częst.,
1978, s. 332–335.
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gnieźnieńskiej35. Kościół ten w 1566 r. uległ pożarowi, ale odbudowano go kosztem
konwentu36. Kiedy w 1636 r. wizytowano parafię Mstów jako należącą do archidiecezji, kościół parafialny mstowski nosił wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Zarządzali nim zakonnicy. Na terenie parafii znajdowała się kaplica
pw. św. Otylii, z własnym wyposażeniem, we wsi Rędziny37. Tak więc ostatecznie
parafia ta znalazła się w archidiecezji gnieźnieńskiej, a po 1818 r. znalazła się w diecezji kujawsko-kaliskiej.
Mykanów
Jest to stara wieś, najpierw książęca, a potem od 1260 r. należąca najpierw
z darowizny księcia Bolesława Wstydliwego do klasztoru klarysek w Zawichoście,
a następnie, w kilka lat później, do klasztoru tychże zakonnic przy kościele św. Andrzeja z Krakowa, fundowanych przez księżnę Salomeę. Czy przedtem był tam już
kościół, powiedzieć trudno? Przyjmuje się bowiem, że w pierwszej połowie XIII w.
funkcjonowała tam już parafia z kościołem pw. św. Marii Magdaleny. Za czasów
Jana Długosza była w Mykanowie drewniana świątynia parafialna, inkorporowana
zakonnicom z Krakowa. Zakonnice też miały prawo patronatu. Za arcybiskupa
Jana Łaskiego probostwo to miał Jan Morszelewski, a do parafii należała jeszcze
wieś Cykarzew, Kocin i Rybna38. Chociaż więc parafia była związana z Krakowem
poprzez klasztor klarysek, to jednak należała do archidiecezji gnieźnieńskiej.
Na terenie parafii znajdowała się wieś C y k a r z e w, gdzie w 1574 r., niejaka
Postękalska, wdowa i dzierżawczyni dóbr Mykanowskich, wystawiła kaplicę pw. św.
Stanisława39.
Kościół tamtejszy, według przeprowadzonej lustracji w 1636 r., był drewniany,
konsekrowany, z trzema ołtarzami, należycie zadbany, a patronat parafii nadal
należał do zakonnic. Parafia liczyła około 300 wiernych. Proboszcz miał zapewnione należyte utrzymanie, ale nie podano wówczas jego imienia40. Wówczas we
wsi Cykarzew znajdowała się kaplica pw. św. Stanisława, uważana za filię parafii
mykanowskiej41. Także w 1683 r., świątynia była należycie zadbana i należycie
wyposażona w paramenta liturgiczne. Probostwo miał Tomasz Jackowski. Zobowiązanych do sakramentów wielkanocnych naliczono około 500 osób. Znajdował
się także przytułek dla ubogich, ale mający tylko jedno pomieszczenie dla ubogich
obojga płci42. Także i wówczas uważano kościółek w Cykarzewie za filę Mykanowa.
[S. C h o d y ń s k i], Mstów, Schem. diec. włocł., 1879, s. 67–70.
Tamże, s. 68.
37
 Archiwum Diecezjalne we Włocławku (ArDWł), Akta archidiecezji gnieźnieńskiej
(AAG). Akta wizytacyjne (Wiz.) 5, s. 128–135.
38
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 3, s. 333–335; t. 1, s. 524–525; [S. C h o d y ń s k i], Mykanów, Schem. diec. włocł., 1879, s. 70–72; Katalog diec. częst., 1978, s. 359–361.
39
[S. C h o d y ń s k i], Mykanów, poz. cyt., s. 72.
40
 ArDWł, AAG. Wiz. 5, s. 104–106
41
Tamże, s. 102.
42
 ArDWł, AAG. Wiz. 8, s. 287–290.
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A była ona należycie wyposażona w to, co niezbędne dla nabożeństw, a nawet
miała własne uposażenie43.
Ta stara zapewne świątynia służyła parafii jeszcze w 1712 r. Znajdowały się
w niej cztery ołtarze. Wyposażenie we wszystkie utensylia liturgiczne było raczej
bogate, dokładnie spisane. Świątynia otrzymała jeszcze drugiego patrona, mianowicie św. Leonarda. Parafia nadal była patronatu zakonnic z Krakowa, ale proboszcz,
którym wówczas był niejaki Maciej Bernacki, posiadał wystarczające uposażenie.
Opisano także kościół filialny w Cykarzewie, z trzema ołtarzami i wyposażeniem
jak w kościele parafialnym. A ten kościół drewniany nie tylko znajdował się w dobrym stanie, ale rezydował przy nim wikariusz, Wojciech Przybyłowicz44. Kościół
w Mykanowie był stary i dlatego w 1725 r. zastąpiono go nowym, ale wyposażenie przeniesiono ze starego. Zbudowany został kosztem Szymona Przybkowicza,
mieszczanina i malarza częstochowskiego, ale staraniem także kolatorek zakonnic.
Konsekrował go biskup Ignacy Augustyn Kozierowski, sufragan gnieźnieński. Nadal
Cykarzew był filią Mykanowa45.
Kościół filialny w Cykarzewie spłonął w 1768 r., ale w 1775 r., staraniem franciszkanek klarysek, odbudowano kaplicę drewnianą, poświeconą uroczyście przez
sufragana gnieźnieńskiego Kozierowskiego46.
Tak parafia w Mykanowie, jak i kościół filialny, od 1818 r. należały do diecezji
kujawsko-kaliskiej. W 1879 r. parafia ta liczyła 2343 wiernych. Ale już w 1892 r., za
proboszcza Lucjana Nawrockiego, wiernych było 3266, we wsiach: Mykanów, Rybna,
Kocin, Cykarzew, Broniszew i folwark Klekoty. W Cykarzewie nadal funkcjonowała
kaplica filialna pw. św. Stanisława47, przy której w 1908 r. biskup włocławski Stanisław
Zdzitowiecki erygował samoistną parafię48.
Po 1925 r. tak Mykanów, jak i Cykarzew znalazły się w diecezji częstochowskiej49.

Poczesna
Sama wieś Poczesna stanowiła własność królewską i należała do
starostwa olsztyńskiego, ale nie wiadomo, do jakiej parafii, bo z przyczyn
niewiadomych nie ma o wsi żadnej wzmianki u Jana Długosza, spisującego uposażenie Kościoła w diecezji krakowskiej. Możliwe, iż należała
do parafii w Częstochowie albo parafii Zrębice. Jest to też jedna z młodszych parafii, bowiem była erygowana dopiero w 1606 r. przez biskupa
krakowskiego Bernarda Maciejowskiego, wydzielającego część z parafii
Tamże, s. 289–290.
 ArDWł, AAG. Wiz. 9, s. 554–561.
45
 ArDWł, AAG. Wiz. 13, k. 199v–201v; Wiz. 17, k. 29–31v; Wiz. 22, s. 10–12; [S. C h o d y ń s k i], Mykanów, poz. cyt., s. 70–71; Katalog diec. częst., 1978, s. 350.
46
[S. C h o d y ń s k i], Mykanów, poz. cyt., s. 72.
47
 Schem. diec. włocł., 1892, s. 101.
48
 Katalog diec. częst., 1978, s. 355–357.
49
Tamże, s. 355–357, 359–361.
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Zrębice, a część z parafii Koziegłowy. Ale stać się tak mogło, ponieważ
w tymże roku dzierżawca dóbr klucza olsztyńskiego, Jan z Cieszyna
Ocieski, zbudował we wsi Poczesna kościół drewniany, zdaje się, że modrzewiowy, pw. św. Jana Chrzciciela, dając tym samym możność władzy
kościelnej utworzenia nowej parafii. Pewnie ta świątynia swoją wielkością
nie wystarczała wiernym, bowiem w 1719 r. zastała powiększona staraniem
ówczesnego proboszcza Antoniego Lechowicza, a kosztem dzierżawcy
dóbr, Wiklińskiego. Znacznie powiększony kościół został konsekrowany
w 1746 r. przez sufragana krakowskiego Michała Kunickiego, a w 1786 r.
odnowiony i przyozdobiony50.
Od 1818 r. parafia znalazła się w zaborze rosyjskim i diecezji kujawsko-kaliskiej.
Z parafii Poczesna bierze początek parafia w K a m i e n i c y P o l s k i e j. Sama
wieś pierwszy raz została wspomniana przez Jana Długosza i zaliczona do parafii
w Koziegłowach51, a potem w parafii Poczesna. Kiedy przybywało mieszkańców tej
wsi, w związku z rozwojem tkactwa, a potem kopalni rudy żelaza, zapragnęli oni
mieć u siebie kościół i własnym sumptem wznieśli w latach 1869–1870 świątynię
pw. św. Michała Archanioła, przy której biskup włocławski, Wincenty Chościak
Popiel, już w 1869 r. erygował nową parafię, wyłonioną z parafii Poczesna, składającą
się ze wsi Kamienica Polska i Zawada52.

Od 1925 r. parafia Poczesna i parafia Kamienica Polska należą do
diecezji częstochowskiej53.
Przyrów
Dzieje tej parafii są bogate, bo obejmują kilka świątyń. Początkami
swoimi sięga ona wsi królewskiej Komorów, na której terenie w 1369 r.
zostało lokowane przez Jakuba Rychlickiego z Nagłowic, za przywilejem
króla Kazimierza Wielkiego, miasto Przyrów. W samym Komorowie
musiał być poprzednio kościół, a przy nim parafia, które powstały tu
prawdopodobnie na początku wieku XIV. Poprzednio tereny te mogły
należeć do parafii w Lelowie54. Jan Długosz podaje, że w mieście tym,
 Katalog diec. częst., 1978, s. 385–388; [S. C h o d y ń s k i], Poczesna, Schem. diec.
włocł., 1879, s. 74–75.
51
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 2, s. 192.
52
[S. C h o d y ń s k i], Kamienica Polska, Schem. diec. włocł., 1879, s. 60; Schem. diec.
włocł., 1892, s. 99; Katalog diec. częst., 1978, s. 383–385.
53
 Katalog diec. częst., 1978, s. 385–388.
54
Tamże, s. 337.
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którego właścicielem był monarcha, około 1440 r. znajdował się drewniany
kościół, patronatu królewskiego, pw. św. Doroty, i wspomina ponadto
o dwóch wsiach należących do parafii, mianowicie Zarębie i Wiercica55. Zatem najpierw powinien znajdować się kościół we wsi Komorów,
pw. św. Mikołaja, który na przełomie wieku XV i XVI został rozebrany.
Na jego miejscu został wzniesiony nowy, murowany, pod dawnym wezwaniem, istniejący jeszcze obecnie. Po założeniu miasta przeniesiono
parafię do nowego kościoła św. Doroty. Świątynia ta została powiększona w 1609 r. przez dobudowanie murowanej bocznej kaplicy pw. Matki
Boskiej Szkaplerznej.
Nie można nie wspomnieć, że we wsi Ś w i ę t a A n n a powstał kościół zakonny bernardynów, najpierw drewniany z około 1500 r., potem w 1609 r. rozpoczęto,
staraniem Joachima Ocieskiego, starosty olsztyńskiego, jego rozbudowę. Po kasacie
bernardynów w 1864 r., do klasztoru tego przeniesiono zakon sióstr klauzurowych
dominikanek56.
Ponadto w Przyrowie znajdował się jeszcze kościół pw. św. Michała Archanioła,
który spalił się w 1773 r.57

W 1818 r. Przyrów znalazł się w diecezji kujawsko-kaliskiej. Parafia Przyrów rozwijała się liczebnie. Za proboszcza Barnaby Antoniego
Zygmuntowicza około 1879 r. liczyła już 3500 wiernych58. Pod koniec
XIX wieku parafia, której proboszczem był Stanisław Rutkiewicz, liczyła
3827 wiernych w osadzie Przyrów i wsiach Wiercica, Zalesice, Sygontka,
Sieraków, Staropole, Bolesławów, Zarębie, Stanisławów, Święta Anna,
Kopaniny i Wygwizdów59.
Od 1925 r. Przyrów należy do diecezji, teraz już archidiecezji częstochowskiej, w dekanacie mstowskim60.
Truskolasy
Historia tej parafii nie jest do końca zbadana. Związana ona była najpierw z parafią w Kłobucku, a ta była w diecezji krakowskiej. Znajdowała
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 2, s. 214–215
[S. C h o d y ń s k i], Przyrów, Claustrum Vir. Odr. S. Domini, Schem. diec. włocł., 1891,
s. 104–108.
57
 Katalog diec. częst., 1978, s. 336–338; [S. C h o d y ń s k i], Przyrów, Schem. diec. włocł.,
1879, s. 75.
58
Tamże.
59
 Schem. diec. włocł., 1892, s. 101–102.
60
 Katalog diec. częst., 1978, s. 336–338.
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się tu kaplica, zdaje się, że zbudowana staraniem kanoników regularnych
z Kłobucka, przy której w 1626 r. biskup krakowski, Marcin Szyszkowski, utworzył parafię filialną, ale nadal złączoną z parafią w Kłobucku,
co w 1628 r. zatwierdził król Zygmunt III, bowiem wieś ta należała do
monarchy. Pierwsza świątynia drewniana służyła do 1736 r., kiedy to
władza diecezjalna zgodziła się na jej rozebranie, co zrealizował kanonik
regularny Tadeusz Gołębiowski, a już następnego roku, 1777, kosztem
Józefa Winnera, posiadacza starostwa krzepickiego, zbudowano nowy
kościół drewniany, ale na fundamencie kamiennym, w formie krzyża, bo
po obydwóch stronach znajdowały się kaplice. Konsekrował go w 1746 r.
sufragan krakowski Michał Kunicki. Na frontonie znajdowały się dwie
wyniosłe wieże. Świątynia była zapewne okazała, skoro znajdowało się
w niej siedem ołtarzy. W ołtarzu wielkim znajdował się obraz Matki
Boskiej, zwanej Truskolaską, słynący łaskami61.
W czasie po pierwszym rozbiorze Polski, około 1803 r., możliwe, iż
przez czas pewien parafia podlegała diecezji wrocławskiej. Tak można
wnioskować z jednej uwagi uczynionej przez księdza Chodyńskiego, że
konsystorz wrocławski zatwierdził udzielony przez papieża Piusa VII
odpust dla parafii62, co jest raczej niemożliwe, bowiem w 1810 r. to arcybiskup gnieźnieński Ignacy Raczyński zadecydował, że Truskolasy staną
się całkowicie samodzielną parafią63.
W 1818 r. parafia ta znalazła się w diecezji włocławskiej. W tym czasie
znacznie wzrosła w liczbę wiernych, których w 1879 r. było już 513764.
Przy nowych podziałach diecezji polskich w 1925 r. bullą Vixdum
Poloniae unitas parafia włączona została do nowej diecezji w Częstochowie65.
Wilkowiecko
Miejscowość ta została wymieniona przez Jana Długosza wśród
tych, które oddawały dziesięcinę kanonikom regularnym w Mstowie.
Znajdowała się w niej murowana świątynia parafialna pw. św. Mikołaja
i mieszkańcy wsi część powinności oddawali klasztorowi w Mstowie, część
61
 Katalog diec. częst., 1978, s. 486–488; [S. C h o d y ń s k i], Truskolasy, Schem. diec.
włocł., 1879, s. 78–79.
62
Tamże, s. 79.
63
 Katalog diec. częst., 1978, s. 487.
64
[S. C h o d y ń s k i], Truskolasy, poz. cyt., s. 78.
65
 Katalog diec. częst., 1978, s. 486–488.
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swojemu proboszczowi66. Parafia musiała powstać przed 1354 r., bowiem
znajduje się wśród wykazu tych, które oddawały świętopietrze. Została
wyłoniona z parafii Kłobuck. Ponieważ była to własność szlachecka,
możliwe, iż to jeden z właścicieli fundował tu kościół, ale mamy bardzo
skąpe o nim wiadomości. Wiadomo, że w okresie rozwijającego się innowierstwa przez pewien czas świątynia została przez nich opanowana, ale
pod koniec XVI wieku została przywrócona katolikom. Kościół tamtejszy,
murowany z cegły, nosił wezwanie św. Mikołaja.
Od 1818 r. parafia ta znajdowała się w diecezji kujawsko-kaliskiej.
Była to mała parafia, bowiem w 1879 r. liczyła zaledwie 680 wiernych67.
W 1892 r., za proboszcza Juliana Żydaczewskiego, było ich 820, a parafię
tworzyły dwie wsie: Wilkowiecko i Dąbrówka68.
W 1925 r. parafia została włączona do nowo powstałej diecezji częstochowskiej69.
Żuraw
Diecezjalna przynależność tej parafii nie jest łatwa do ustalenia. Ale
najprawdopodobniej należała ona do diecezji krakowskiej i była starożytna, a pisał o niej w swoim Liber beneficiorum Jan Długosz. Była tam
parafia z kościołem murowanym pw. św. Bartłomieja. Jej właścicielem
był wówczas Jan Zaremba. Do parafii należały wsie: Żuraw, Lipnik, Wola
Mokszeska, Kobyłczyce, Zagórze, Lusławice i Mokszesz. A więc była to
wieś szlachecka. Jest to starożytna miejscowość, o czym świadczą pozostałości grodziska. Parafia jest wspomniana w źródłach z 1411 i 1432 r.
Można przyjąć, że powstała ona w pierwszej połowie XIV w. O tym, jaki
mógł być pierwszy kościół, nie wiemy, ale zapewne był zbudowany z drewna. W połowie XV w. był tam już kościół kamienny, pw. św. Bartłomieja,
zapewne fundowany przez ówczesnego właściciela wsi, Jana Zarembę,
wojewodę kaliskiego70.
Kiedy majątek Żuraw w 1560 r. przeszedł na własność rodziny Bonerów, ci jako kolatorzy przekazali świątynię parafialną w ręce innowierców,
 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 3, s. 154.
 Katalog diec. częst., 1978, s. 263–264; [S. C h o d y ń s k i], Wielkowiecko, Schem. diec.
włocł., 1879, s. 81.
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 Schem. diec. włocł., 1892, s. 103.
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 J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum..., dz. cyt., t. 2, s. 215–216; t. 3, s. 151; Żuraw, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 14, Warszawa 1895, s. 856–857.
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sekty socynianów. Katolicy zbudowali sobie kaplicę pw. św. Barbary na
cmentarzu. Dopiero na początku XVII wieku odzyskali swoją świątynię71.
Znalazłszy się od 1818 r. w diecezji kujawsko-kaliskiej parafia została
zaliczona do dekanatu krzepickiego72.
Po 1925 r. parafia ta znalazła się w diecezji częstochowskiej73.
Parafie włączone z diecezji poznańskiej
Z diecezji poznańskiej w granicach Królestwa Polskiego, a z tego też
powodu w nowych granicach diecezji kujawsko-kaliskiej, znalazły się trzy
parafie: Ciążeń, Samarzewo i Pyzdry.
Parafie te poprzednio należały do dekanatu Pyzdry, w wiekach średnich obejmującego nawet 25 parafii, później nieco mniej. W 1738 r. było
ich 2074. Schematyzm diecezji poznańskiej z 1819 r., podający jeszcze
dawny skład dekanatu pyzdrskiego, zawiera już jedynie 16 parafii, wśród
nich Pyzdry, Ciążeń i Samarzewo75. Teraz Pyzdry należą do archidiecezji
gnieźnieńskiej.
Pyzdry
Pyzdry to jeden z większych ośrodków parafialnych diecezji poznańskiej, także o znakomitej historii politycznej. Z parafii tej w przyszłości
wyłoniło się kilka parafii. Nic dziwnego, bo był tu dawniej gród monarszy
i stolica rozległego powiatu.
Najstarsza świątynia, z X lub XI wieku pochodząca, nosiła wezwanie
św. Piotra, Wszystkich Świętych, a najprawdopodobniej Świętego Krzyża.
Według przekazu Jana Długosza w tamtejszym kościele w 1266 r. miał
być konsekrowany przez arcybiskupa Janusza biskup poznański Falęta. Świątynia ta wspomniana została w 1307 r. z prepozyturą i dobrym
uposażeniem. Drugim kościołem parafialnym została świątynia nosząca
wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, fundowana przed datą
lokowania tu miasta, a nastąpiło to przed 1257 r. Ta świątynia musiała być
także dobrze uposażona, jeżeli w 1410 r. było w niej 14 altarii, a w 1519 r.
została wyniesiona przez biskupa Jana Lubrańskiego do godności pre Katalog diec. częst., 1978, s. 340–343.
[S. C h o d y ń s k i], Żuraw, Schem. diec. włocł., 1879, s. 82.
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pozytury z mansjonarzami. Możliwe, iż odziedziczyła prawa prepozytury
po dawniejszej świątyni, wspomnianej wyżej76.
Ponieważ ta świątynia uległa daleko posuniętemu zniszczeniu, dlatego w 1762 r. nabożeństwa przeniesiono do kościoła zakonnego franciszkanów, a nawet w 1763 r. świątynię parafialną oddano pod zarząd
zakonników. Wszakże później kościół farny naprawiono i chociaż uległ
spaleniu w 1807 r., został potem gruntownie odrestaurowany77.
Ponadto w mieście tym był jeszcze kościół bożogrobców pw. Ducha Świętego,
nie wiadomo, kiedy fundowany, a pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1290 r.
W 1749 r. został odbudowany jako murowany przez Jakuba Radlińskiego prepozyta
tego kościoła, ale wraz z miastem w 1808 r. uległy spaleniu i nie zostały odbudowana78.
Klasztor franciszkanów konwentualnych, fundowany przez księcia Bolesława
Pobożnego, jest wzmiankowany w 1277 r. Został odbudowany w 1339 r. pw. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela. Zakonnicy byli tu do czasu kasaty zakonów
w 1864 r. przez zaborcę rosyjskiego79.

Od 1818 r. Pyzdry należały do diecezji kujawsko-kaliskiej. Straciły
prawa miejskie. W 1877 r. proboszczem był Karol Korycki, mając dwóch
wikariuszy, Piotra Goździeckiego i Kaliksta Sokołowskiego, a parafia
liczyła 3310 wiernych80. Znacznie więcej, bo 5224 wiernych było w 1892 r.,
gdy administrację probostwa miał Józef Sypniewski, a wikariuszem był
Adam Wolski. Parafia obejmowała – osadę Pyzdry i wsie: Tarnowa, Dłusk,
Modlica, Ruda Komorska, Walga, Wójtostwo, Zwierzyniec, Rybitwy,
Zapowiednia, Glinianki, Grądy Górne, Grądy Dolne, kamień, Młynek,
Kruszyny, Zdary i Szyba81.
Od 1925 r. Pyzdry znajdowały się w diecezji włocławskiej82, a od
2004 r. znajdują się w archidiecezji gnieźnieńskiej.
Ciążeń
Własnością biskupów poznańskich i jedną z ich rezydencji był Ciążeń.
Oprócz kaplicy na tamtejszym zamku biskupim była tam parafia z kościo J. N o w a c k i, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań
1964, s. 362; Diecezja włocławska 2000, Włocławek 2001, s. 678–681; [S. C h o d y ń s k i], Pyzdry,
Schem. diec. włocł., 1877, s. 76–77;
77
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łem pw. św. Jana Chrzciciela, możliwie iż początkami swoimi sięgającym
XII w. Pierwszy raz parafia wspomniana została w 1260 r., a więc musiał
już wówczas być tam kościół, wspomniany niebawem w 1288 r. Nie ma
wątpliwości, że pierwsza świątynia w Ciążeniu była drewniana. Obecna
świątynia, fundowana w 1535 r. przez biskupa Jana Latalskiego, była
przebudowywana i ozdabiana przez późniejszych biskupów poznańskich.
W 1760 r. biskup Teodor książę Czartoryski dokonał jej gruntownej odbudowy w stylu późnobarokowym. Jak przystało na parafię będącą pod
szczególnym okiem biskupa, w Ciążeniu była szkoła i przytułek83.
Od 1818 r. parafia Ciążeń znajdowała się w diecezji kujawsko-kaliskiej. W 1877 r., gdy proboszczem był Teodor Kaszewski, parafia ta liczyła
2435 wiernych84, zaś w 1892 r., za administratora Michała Myślińskiego,
podano tę samą liczbę wiernych we wsiach: Ciążeń, Nowa Górka, Zieleń, Dziedzice, Działy, Dąbrowa, Wierzchocice, Bludowo, Cegielnia,
Holendry Ciążeńskie85.
W zbiorach biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
zachował się fragment biblioteki parafialnej w Ciążeniu. Była to biblioteka stara;
posiadała bowiem książki z XVI wieku. W XVIII w. została znacznie powiększona przez przekazanie jej książek od Mateusza Zymchanowskiego, tamtejszego
proboszcza. W czasie II wojny światowej biblioteka została w znacznym stopniu
rozproszona. Ocalałe resztki ówczesny administrator parafii, ks. Jan Gleń, przesłał
w czerwcu 1946 r. do biblioteki seminaryjnej we Włocławku, słusznie sądząc, że
mogące znajdować się w tym zasobie rzadkie dzieła, pozostawione na miejscu bez
należytej opieki, mogą ulec całkowitemu zniszczeniu, a w bibliotece seminaryjnej
mogą się przydać do uzupełnienia zbiorów86. Książki znaczone są zapisem proweniencyjnym i pieczęcią parafialną. Z tego zasobu zachowały się w zbiorach biblioteki
seminaryjnej 104 stare druki, z tego 38 poza zasadniczym zbiorem87.

Od 1925 r. parafia Ciążeń znajdowała się w diecezji włocławskiej88,
a od 2004 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej.
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Samarzewo
Wieś ta wchodziła w skład dóbr uposażenia biskupów z Poznania,
i najprawdopodobniej najpierw należała do parafii w Ciążeniu. Parafia
powstała wraz z lokacją wsi w 1269 r. i wówczas zbudowano świątynię,
najprawdopodobniej z fundacji właściciela, to jest biskupa poznańskiego,
ale niebawem stała się ona filią parafii Sokolniki. Usamodzielniła się dopiero w 1815 r., jeszcze w diecezji poznańskiej. Kościół tamtejszy został
częściowo odbudowany w 1690 r. Nowy kościół został zbudowany, lub
gruntownie odbudowany, staraniem ówczesnego proboszcza w 1766 r.
W 1818 r. parafia znalazła się w diecezji kujawsko-kaliskiej. Była to
parafia stosunkowo niewielka, bo w 1877 r. liczyła 1300 wiernych, a jej
zarządcą był Andrzej Lubieński89, zaś w 1892 r., gdy administrował nią
Dominik Tyszkiewicz, wiernych naliczono 1430 we wsiach: Samarzewo,
Pietrzyków i Rataje90.
Parafia od 1925 r. nadal należała do diecezji włocławskiej91, a w 2004 r.
znalazła się w archidiecezji gnieźnieńskiej.
Parafie włączone z diecezji wrocławskiej
Z diecezji wrocławskiej w granicach Królestwa Polskiego znalazła
się jedna parafia, mianowicie Starokrzepice, i została ona włączona do
diecezji kujawsko-kaliskiej.
Wyglądało to dziwnie, ale tak było. Miasto Krzepice i parafia zmieniły lokalizację i założono je na nowym miejscu, które położone było na
terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Na starym jednak pozostał dawny
kościół i osada nazwana teraz Starokrzepice. A te były już w granicach
diecezji wrocławskiej, w której pozostały do początków wieku XIX.
Parafię w dawnych Krzepicach, a potem w Starokrzepicach, uposażył
w 1267 r. Władysław, książę opolski i arcybiskup Salzburga. Z pewnością
parafia mogła być starsza. Potem o uposażenie tej parafii troszczyli się
polscy królowie. Pewnie przy okazji nowej darowizny dla parafii w 1552 r.
przez króla Zygmunta Augusta, duszpasterstwo w tej parafii zlecono
kanonikom regularnym laterańskim, którzy byli już w sąsiednich Krzepicach. Świątynia tamtejsza była drewniana, pw. Wszystkich Świętych, ale
chociaż w praktyce mogła być uważana za filialną parafii Krzepice (Nowe),
 Schem. diec. włocł., 1877, s. 78.
 Schem. diec. włocł., 1892, s. 69.
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ponieważ obsługiwana była przez kanoników regularnych laterańskich
z parafii krzepickiej, to prawnie pozostawała w diecezji wrocławskiej92.
Dawna świątynia, jak mniemano modrzewiowa, dotrwała do XVIII w.
i w 1736 r. kanonicy regularni zbudowali tu nową, również drewnianą93.
Po zmianach w następstwie rozbiorów Polski i nowych rozgraniczeniach bullą Ex imposita nobis z 1818 r., Starokrzepice znalazły się
w diecezji kujawsko-kaliskiej. Kościół tamtejszy, wizytowany w 1824 r.,
pw. Wszystkich Świętych, znajdował się w dobrym stanie, jedynie dach
wymagał pewnej poprawy. Należał do dekanatu krzepickiego. Wiernych
spowiadających się naliczono około 800 osób. Od około 1814 r. probostwo
to miał Wawrzyniec Marianowski94. Także ta parafia wzrastała liczebnie,
bowiem w 1879 r. wiernych było 1653 osoby95, a w 1892 r., za proboszcza
Józefa Synowica, było ich 1780, we wsiach: Starokrzepice, Kostrzyna
i Podłęże Królewskie96.
Parafia ta po 1925 r. została włączona do nowej diecezji częstochowskiej i dotąd w niej pozostaje97.
*   *   *
Niniejszy artykuł jest właściwie początkiem realizacji postulatu,
aby w ślad za opublikowanymi opisami parafii diecezji kujawskiej i pomorskiej sprzed 1818 r. w archidiakonacie włocławskim, kruszwickim
i pomorskim, przedstawić te wszystkie parafie, które zostały włączone
do naszej diecezji w 1818 r. z archidiecezji gnieźnieńskiej, a także innych
diecezji sąsiednich. Ponadto powinno się też w przyszłości przedstawić
parafie, jakie po 1925 r. przeszły do diecezji włocławskiej z diecezji
płockiej i łódzkiej.
SUMMARY
This is the continuation of my elaboration devoted to the parishes situated
in the archidiaconates of Włocławek. Kruszwica and Pomerania of the Kuyavian
and Pomeranian Archidiocese (of Włocławek). In 1818 the Papal Bull Ex imposita
nobis, as a specific compensation for the loss of Archidiaconates of Kruszwica and
Tamże, s. 312–313; [S. C h o d y ń s k i], Starokrzepice, Schem. diec. włocł., 1879, s. 77–78.
 Katalog diec. częst., 1978, s. 313.
94
 ArDWł, Akta biskupów kujawsko-kaliskich. Wiz. 5(387), s. 411–437.
95
 Schem. diec. włocł., 1879, s. 77.
96
 Schem. diec. włocł., 1892, s. 102.
97
 Katalog diec. częst., 1978, s. 312–313.
92

93

381

Pomerania, which were then in Prussia, gave the Diocese of Włocławek, which capital with a few parishes stayed in the Kingdom of Poland, the majority of parishes
of Archidiocese of Gniezno and neighbouring dioceses of this side of the border.
Some space should also be dedicated not only to all those parishes which after 1818
consisted the Diocese of Kuyavia and Kalisz (Vladislaviensis seu Calisiensis), but
also to parishes that joined the Diocese of Włocławek in 1925 by virtue of the Papal
bull Vixdum Poloniae unitas. It would present, how many parishes in Poland were
connected with the Diocese of Włocławek.
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