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KS. WITOLD KUJAWSKI
Z DZIEJÓW PARAFII DEKANATU KŁODAWSKIEGO
Bardzo złożone są dzieje dekanatu kłodawskiego, który aż cztery razy
zmieniał swoją przynależność diecezjalną. Raz tylko nie był ośrodkiem
dekanatu, a to wtedy, gdy carskie władze zaborcze w ramach represji po
powstaniu styczniowym wprowadziły rozporządzenie, że siedzibą dekanatów mogą być jedynie miasta powiatowe. Ponieważ Kłodawa takim
miastem nie była, dlatego włączono ją i podległe jej parafie do dekanatu
łęczyckiego.
Przed zmianami, jakie nastąpiły w organizacji kościelnej na ziemiach
polskich w następstwie bulli Ex imposita nobis w 1818 r., dekanat kłodawski
należał do archidiakonatu łęczyckiego archidiecezji gnieźnieńskiej i był
dosyć duży, bo obejmował 18 parafii. Należały do niego parafie: Bierzwienna, Błonie, Borysławice Kościelne, Dąbie, Dąbrowice, Dzierzbice,
Grabów, Grzegorzew, Hodów (Chodów), Kłodawa, Krośniewice, Mazew,
Miłonice, Pieczew, Rdutów, Siedlec, Sobótka i Umienie1. Nie wiedzieć
czemu w wykazie tym pominięto parafię w Chełmnie.
Po 1818 r. dekanat kłodawski znalazł się w archidiecezji warszawskiej
i został nieco zmieniony, ponieważ obejmował w 1821 r. następujące
parafie: Bierzwienna – z zarządcą Tadeuszem Żernickim; Błonie – z Wojciechem Hołdrzyńskim, ale podano iż parafia wakowała; Borysławice
Kościelne – z Antonim Cichockim; Dąbie – z Florianem Niewiarowskim; miasto Grabów – z Ignacym Lewińskim; Grzegorzew – z Antonim
Kopijewskim; Hełm (Chełm) – z proboszczem Antonim Wydrzyńskim
i wikariuszem Dominikiem Roznowiczem; miasto Kłodawa – z AntoKS. WITOLD KUJAWSKI – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii
Kościoła w Polsce, emerytowany prof. UMK, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we
Włocławku w latach 1983–2013.
1

„Elenchus [...] archi-dioecesis Gnesnensis”, 1817, s. 110–111.
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nim Kiełczewskim, wakujące, i wikariuszami Nepomucenem Oczkowskim, karmelitą, i Piotrem Mikowskim, także karmelitą miejscowego
klasztoru; miasteczko Mazew – z Janem Jakubowskim, dziekanem
miejscowym; Pieczew – z Michałem Łyszkowskim; Siedlec – z Janem
Jakubowskim, dziekanem, i wikariuszem Franciszkiem Karwaszewskim
z zakonu karmelitów; Sobótka – z Janem Dąbrowskim i Umienie – wakujące, ale zarządzał nim Jan Dąbrowski, mając do pomocy wikariusza
Bartłomieja Szelechowskiego2. Teraz dekanat liczył 13 parafii i pośród
nich zjawiła się parafia w Chełmnie, poprzednio najpewniej pomyłkowo
opuszczona.
Po 1864 r. dekanat kłodawski przestał istnieć, ponieważ został włączony do obszernego dekanatu łęczyckiego, który obejmował 32 parafie. Tak
się złożyło, że niektóre parafie dotychczasowego dekanatu kłodawskiego
znalazły się w powiecie kolskim. Przyszłe zmiany diecezjalne dotyczyły
tych właśnie parafii, dlatego warto przypomnieć wiadomości o nich zawarte w schematyzmie warszawskim z 1868 r.
Parafia Bierzwienna, z kościołem pw. św. Dominika, liczyła 1669 katolików,
a jej proboszczem był Franciszek Wieczorkiewicz. Obejmowała wsie: Bierzwienna
Długa, Bierzwienna Krótka, Cząstków, Gutów, Kamionka, Korytka, Kęcerzyn, Kęcerskie Budy, Luboniek, Leszcze, Leskie Holendry, Łączówka, Nicpoń, Okoleniec,
Odalowizna, Polusiew, Rysiny, Rgilewek, Słupeczka, Tarnówka i Witowo.
Parafia Borysławice, z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
z 1740 katolikami. Proboszczem był Tomasz Kisielski. Wsie parafialne: Borysławice
Kościelne, Borysławice Zamkowe, Barłogi z kaplicą publiczną św. Rocha, Bylice
Stare, Bylice Nowe, Sołowiewka, Byliczki, Dąbrówka, Felicjanów, Złota, Zawadki
Stare, Zawadki Nowe, Grodno i Krzykosy.
Parafia Chełmno, ze świątynią Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i 1882
katolikami. Parafią zarządzał Tomasz Gilewski, a na miejscu rezydował Wojciech
Jabłoński, urodzony w 1837 r. Parafia obejmowała wsie: Chełmno, Chruślin, Dębina,
Grabina, Ladorudz, Ladorudzek, Majdany, Rzuchów, Skąpe i Sobótka.
Parafia Dąbie, gdzie świątynia nosiła wezwanie św. Mikołaja, a wiernych
naliczono 2158 osób. Probostwo należało do Mateusza Poradowskiego. Parafia
obejmowała miasteczko Dąbie i wsie: Dąbskie Holendry, Kupinin, Karszew, Krzewo, Tarczówka, Wiesiołóka, Zalesie, Bocieniec, Łabędź, Baranowice, Mrowisko,
Łusie i Zalazki.
Parafia Grzegorzew, z kościołem św. Mikołaja i 4020 katolikami. Parafią zarządzał Józef Lisowski, mający wikariusza Piotra Krzywickiego. Oprócz miasteczka
Grzegorzew, parafia obejmowała wsie: Grzegorzew Folwark, Boguszyniec, Faustynów, Kiełczewek, Chojny, Leśnica, Otalerz, Piaski, Przybyłów, Przybyłowskie Budy,
2
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„Catalogus [...] archi-dioecesis Varsaviensis”, 1821, s. 81.

Ponętów Dolny, Ponętów Górny, Powiercie Stare, Powiercie Kolonia, Skobielice,
Stellutyczki, Tarnówka, Tarnowskie Budy, Zabłocie, Zawadka i Zielonka.
Parafia Kłodawa, z kościołem świętych Fabiana i Sebastiana, licząca 3054 katolików. Zarządzał parafią Walenty Alberski, mając wikariusza Romana Stefanowskiego.
Parafia obejmowała miasto Kłodawę i wsie: Dębina, Cegielnia, Maławieś, Głogowa,
Łążek, Rgilew, Wólka Czopowa, Straszkówek, Nowa Wioska, Przybyszew, Błędów,
Krzewata, Józefów, Łubno i Pomorzany.
Parafia Umienie, ze świątynią pw. św. Michała, licząca 1618 wiernych. Zarządzał nią Tadeusz Kijewski. Do parafii należały wsie: Umienie, Banachów, Brodki,
Drzowa, Głębokie, Grabina, Głębockie, Hilarów, Józefów, Krzyżówki, Łubianka,
Młynek, Olszówka, Ostrów, Wygoda, Szczepanów, Wilchelmów i Wojciechów3.
W szeregu tych parafii włączonych później do diecezji w Łodzi znalazła się także
parafia Pieczew, z kościołem pw. św. Stanisława i 1838 katolikami. Proboszczem
był Kazimierz Bartkowski. Do parafii należały wsie: Pieczew, Smardzew, Dębowice,
Dębowiczki, Mniewo, Izydorówek, Jamy, Polany, Źrebięta, Goszczędza, Kobyle,
Brzemiączko, Lisice, Rośle i Oszczywilk4.

Kiedy w 1920 r. powstała diecezja w Łodzi, zostały do niej włączone tereny dekanatu łęczyckiego i powrócono do utworzenia dekanatu
w Kłodawie. Dekanat ten liczył w 1925 r. 8 parafii, tych właśnie powyżej
wymienionych. A więc były to parafie: Bierzwienna, Borysławice, Chełmno, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Pieczew i Umienie5.
Ponieważ przy ustalaniu granicy diecezji włocławskiej w 1925 r. zauważono, że terytorium dekanatu w okolicy Kłodawy bardzo wcinało się
w diecezję włocławską, postanowiono, aby ten dekanat włączyć do niej.
Przyszły więc do diecezji parafie w Kłodawie, jako siedzibie dekanatu,
i parafie: Bierzwienna, Borysławice, Chełmno, Dąbie (nad Nerem),
Grzegorzew, Pieczew i Umienie6. I te parafie są przedmiotem niniejszego
opracowania.
Trudność w poznawaniu dziejów parafii tego dekanatu pochodzi ze znikomej
liczby zachowanych źródeł7. Wiele akt wizytacyjnych archidiecezji gnieźnieńskiej,
a interesujące nas parafie pierwotnie do niej należały, znajdowało się w Łowiczu,
głównej rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich. Wprawdzie istnieje możliwość,
„Catalogus [...] archidioecesis Varsaviensis”, 1868, s. 46–48.
Tamże.
5
„Elenchus [...] dioecesis Lodziensis”, 1925, s. 25–26.
6
Zob. W. K u j a w s k i, Nabytki terytorialne diecezji włocławskiej według bulli Vixdum
Poloniae unitas z 1925 r., StWł, 14(2012), s. 564–574.
7
Interesujących się bliżej możliwościami pogłębienia znajomości dziejów poszczególnych
parafii odsyłamy do pozycji: Diecezja włocławska 2000, Włocławek 2001, gdzie znajduje się
podstawowa bibliografia odnosząca się do poszczególnych parafii.
3
4
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iż mogły one przed 1818 r. wrócić do Gniezna, ale w latach 1821–1822 musiano
wydać je w dużej mierze do archidiecezji warszawskiej. Akta warszawskie uległy
zniszczeniu w 1945 r.8 Natomiast akta zgromadzone w poszczególnych parafiach,
a obecnie znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku nie zawsze
zawierają dostateczne informacje. Stąd dla poznania dziejów omawianych parafii
pozostały przede wszystkim: Liber beneficiorum z czasów arcybiskupa Jana Łaskiego9
oraz akta wizytacji z 1608 i 1759 r.

Bierzwienna

KŁODAWA
Borysławice
Barłogi

Grzegorzew
Umień
Pieczew

Chełmno
Dąbie nad Nerem

8
Zob. S. L i b r o w s k i, Repertorium akt wizytacyjnych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej,
Lublin 1974, s. 51–57.
9
Był arcybiskupem gnieźnieńskim w latach 1510–1531.
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1. Kłodawa
Najpierw była to własność klasztoru norbertanek ze Strzelna, a później
przeszła w ręce królewskie i stanowiła siedzibę starostwa10. Jest to jedna
z najstarszych parafii tego regionu i przyjmuje się nawet, że pierwsza
świątynia mogła powstać tu jeszcze za Władysława Hermana około 1085 r.
i nosiła wezwanie św. Idziego.
Pierwsza świątynia tego wezwania mogła być fundowana przez księcia.
Musiała być jedną ze znaczniejszych, skoro król Władysław Jagiełło, jako
jej kolator, złączył ją w 1387 r. z biskupstwem wileńskim w ten sposób,
że dochody parafialne brali biskupi z Wilna. Jednak w 1429 r. tenże monarcha, za wiedzą i zgodą arcybiskupa gnieźnieńskiego, oddał parafię
kłodawską zakonnikom – kanonikom regularnym.
Pierwsze dokładniejsze wiadomości o parafii zanotowane są w Liber
beneficiorum Jana Łaskiego11, który przypomniał, że dawniej proboszczami byli tu księża diecezjalni, a potem przyszli kanonicy regularni, którzy
otrzymali jeszcze pobliskie parafie w Rdutowie i w Sobótce. Do parafii
kłodawskiej w 1521 r. należały, oprócz samego miasta, wsie: Pomorzany,
Krzewata, Dzięciołowa, Górki, Wola Czepowa, Rgilew, Łążek, Straszków
i Straszkówek, Głogowa i Nowawioska.
Stara świątynia św. Idziego, z pewnością odbudowywana i naprawiana,
służyła – zarówno jako kościół parafialny – do początku wieku XIX, kiedy
to w 1810 r. władze zniosły kłodawski klasztor kanoników regularnych,
a jego dobra przeszły na własność rządu. Niebawem, bo w 1819 r., uległa
zniszczeniu i rozbiórce także ta stara świątynia.
Parafia ta, jako prowadzona przez zakonników, nie była wizytowana
przez władze archidiecezji gnieźnieńskiej i dlatego nie posiadamy o niej
wielu wiadomości. Jedynie w protokole wizytacyjnym z 1759 r. zanotowano, że świątynia i zabudowania klasztorne były wówczas murowane,
ale wymagały naprawy. Prepozytem klasztoru i odpowiedzialnym za
duszpasterstwo parafialne był Stanisław Mikorski, mając w klasztorze
jeszcze czterech zakonników kapłanów. Kazania głoszono w dni świąteczne, a każdej niedzieli katechizowano wiernych12.
Wspomniany w wizytacji kościół był budowlą w stylu romańskim,
zapewne fundowany już przez kanoników regularnych na miejscu poZob. M. R a w i t a -Wi t a n o w s k i, Kłodawa i jej okolice, Warszawa 1904, s. 25–43.
J. Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, Gniezno 1880, s. 451–453.
12
ArDWł, Akta arcybiskupów gnieźnieńskich (AAGn). Wiz. 28, s. 8–9.
10
11
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przedniej – bez wątpienia drewnianej – świątyni, i to on właśnie przetrwał do kasaty klasztoru w 1810 r. Smutny stan kościoła znamy z opisu
wizytacyjnego z 1811 r. Resztki zabudowań po zniesionych kanonikach
regularnych przetrwały do 1840 r.13
Ponieważ kościół parafialny, zwany także kolegiatą, a to z tego
powodu, że byli przy nim kanonicy regularni laterańscy, podupadał,
uważano dalsze korzystanie z niego za niebezpieczne, dlatego w 1818 r.
postanowiono, aby stojący w tym mieście kościół zakonny karmelitów
służył także parafii, chociaż proboszcz kłodawski mieszkał nadal w starych zabudowaniach w pobliżu rozebranej dawnej świątyni14. Wydawało
się bowiem, że w zabudowaniach karmelickich nie byłoby wygodnie
proboszczowi i służbie kościelnej15.
W roku 1818, w wyniku nowego podziału diecezji w Królestwie Polskim, spowodowanego bullą Ex imposita nobis, Kłodawa i cały dekanat
znalazły się w archidiecezji warszawskiej.
Kiedy w 1827 r. wizytowano parafię, proboszczem był Antoni Grzegorz
Kiełczowski, kanonik honorowy warszawski. Z pomocą w prowadzeniu
duszpasterstwa przychodzili mu zakonnicy karmelici. W klasztorze, zapewne karmelitańskim, prowadzono szkołę, w której uczył jeden z braci,
Kolumban Żuchowski, i w 1827 r. uczniów było ogółem 48, ale chłopcy
i dziewczęta mieli zajęcia oddzielnie16.
W Kłodawie zbudowano także drugą świątynię – pw. Bożego Ciała. Miała ona powstać co najmniej około 1390 r., a więc jeszcze przed
przybyciem tu kanoników regularnych. Mogli wystawić ją mieszczanie
kłodawscy. Niekiedy uważano, że kościół ten nosił wezwanie świętych
Fabiana i Sebastiana. Zdaje się, że nadano je wtedy, gdy około 1513 r.
mieszczanie kłodawscy, może dokonawszy jego restauracji, uzyskali nad
nim prawo patronatu17. Może i oni przeznaczyli pewne uposażenie dla
kapłana odprawiającego w nim nabożeństwa. Powstała więc przy nim
R a w i t a -Wi t a n o w s k i, Kłodawa, s. 29–42.
ArDWł, Akta par. Kłodawa 1(1809–1880), k. 2–8. W tomie tym, oraz w czterech
następnych, jest bardzo wiele szczegółowych wiadomości o parafii kłodawskiej przydatnych
do opracowania szczegółowej monografii. Bardzo wiele rachunków oraz innych wiadomości
dotyczących uposażenia kapłanów oraz probostwa. Akta par. Kłodawa 2(1819–1871); Akta
par. Kłodawa 3(1805–1866) – spis majątku duchownego i opłaty podatków; Akta par. Kłodawa
4(1823–1824); Akta par. Kłodawa 5 – Rachunek naprawy nawy głównej w kościele kłodawskim.
15
ArDWł, Akta par. Kłodawa 2, k. 25–32.
16
ArDWł, Akta par. Kłodawa 1, k. 14–25.
17
Tamże, s. 44n.
13

14
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prepozytura, wspomniana w 1759 r., gdy jej prepozytem był Andrzej
Stanisławski. Kościółek ten był drewniany18. Możliwe, iż był to kościółek
szpitalny, odbudowany w 1557 r. i poddany w 1593 r. pod opiekę prepozytowi kościoła świętych Fabiana i Sebastiana jako prepozytura prosta19.
Kościółek ten, przy którym urządzono potem cmentarz, przetrwał do dziś
i nosi wezwanie Bożego Ciała, służąc jako cmentarny20.
Zdaje się jednak, że stan po 1818 r., gdy mieszkanie proboszcza,
znajdujące się na starym miejscu, było zbytnio oddalone od świątyni
karmelitów, gdzie sprawowano nabożeństwa parafialne, nie był wygodny,
dlatego powstała myśl powrotu na dawne miejsce, tym bardziej, że od
dawna był tu wspomniany wyżej kościółek pw. Bożego Ciała znajdujący
się na cmentarzu. Wspomniany wyżej Andrzej Stanisławski dokonał jego
znacznej naprawy. Tę okoliczność postanowiono wykorzystać i zbudować
nowe pomieszczenia dla proboszcza i służby kościelnej na dawnym miejscu i w 1821 r. opracowano kosztorys. Nabożeństwa parafialne wróciły
na dawne miejsce, do świątyni Bożego Ciała21.
Długoletnim proboszczem kłodawskim był Walenty Alberski, kanonik kaliski, który nastał tu w 1844 r. Po kasacie w 1864 r. kłodawskiego
klasztoru karmelitów podobno postulował on, aby kościół pokarmelitański
został przeznaczony na parafialny. Nastąpiło to jednak dopiero w 1878 r.
Bardzo dokładny stan zabudować poklasztornych, wymagających jednak
naprawy, przedstawiono podczas wizytacji w 1879 r.22
W tymże 1879 roku zwizytowano także kościółek Bożego Ciała, czyli świętych Fabiana i Sebastiana, który od 1821 r. stał się kościołem parafialnym. Ponieważ nie był w najlepszym stanie, ks. Alberski w 1853 r. wyremontował go i przy nim zamieszkał23. Nie trwało to długo, bo w 1878 r.
ostatecznie kościół pokarmelitański został parafialnym i takim już pozostał24.
W 1893 r. probostwo kłodawskie otrzymał Aleksander Myszkowski
i z tej okazji dokonano dokładnego opisu parafii25.
ArDWł, AAGn. Wiz. 28, s. 9.
S. L i b r o w s k i, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 4: Indeks geograficzno-historyczny, z. 1, ABMK, 37(1978), s. 106.
20
Diecezja włocławska 2000, s. 268.
21
ArDWł, Akta par. Kłodawa 1, k. 220–227v.
22
Tamże, k. 354–365.
23
Tamże, k. 365–366v.
24
Tamże, k. 372–382.
25
Tamże, k. 427–432.
18
19
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Trzecią więc świątynią kłodawską jest kościół poklasztorny karmelitów, a przy nim zabudowania zespołu klasztornego. Karmelici przyszli
do Kłodawy dzięki fundacji Franciszka Krzykowskiego z 1623 r. Później
doszły jeszcze inne pobożne zapisy. Szczególnym opiekunem klasztoru
w Kłodawie okazał się Ernest Chryzostom Dornowski h. Leliwa, wojewoda łęczycki, starosta przedecki i kłodawski, finansując od 1715 r. dalszą
budowę, a po jego śmierci, od 1718 r., czynił to nadal jego syn, Michał.
Podczas wizytacji parafii kłodawskiej w 1759 r., w klasztorze karmelitańskim przebywało dziesięciu kapłanów oraz czterech braci. Ostatecznie
kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został
konsekrowany 7 września 1766 r. W kilkanaście lat po kasacie klasztoru,
jak wspomniano wyżej, w 1878 r. kościoła i zabudowań pokarmeltańskich
zaczęła używać parafia26.
W 1915 r. instalowano na probostwo kłodawskie ks. Andrzeja Jóźwika i dokonano spisu fundi instructi27. Wszakoż już w 1918 r. przyszedł
tu nowy proboszcz, Klemens Ostrowski28. Był to ostatni proboszcz
z czasów przynależności do archidiecezji warszawskiej. Za niego parafia
obejmowała miasto Kłodawę i wsie: Stara Kłodawa, Łążek, Głogowa,
Mała Wieś, Cegielnia, Dębina, Bakon, Łączówka, Pomarzany, Górki,
Dzięciołowa, Błędów, Krzewata, Przybyszew, Nowa Wioska, Straszkówek, Wólka, Cegiełka i Rgielew29. Na początku XX wieku w 1902 r.
parafia kłodawska, za zarządcy Aleksandra Myszkowskiego, liczyła
4420 wiernych30.
Po utworzeniu nowej diecezji ze stolicą w Łodzi, od 1920 r. parafia
kłodawska do niej została włączona, aby po 1925 r. znaleźć się w diecezji
włocławskiej31.
2. Bierzwienna
Parafia powstała tu co najmniej w XIII w., skoro została wymieniona już w 1324 r., a jej wikariusz, niejaki Piotr, wspomniany został
ArDWł, AAGn. Wiz. 28, s. 9; R a w i t a -Wi t a n o w s k i, Kłodawa, s. 51–67. Podaje
tu także szczegóły dotyczące całego zespołu klasztornego; O wiadomościach dotyczących
zabytków sztuki w Kłodawie zob.: Diecezja włocławska 2000, s. 275; KZSP, t. 5, z. 8, s. 9–13.
27
ArDWł, AKDWł. Akta par. Kłodawa 97(1904–1938), k. 7.
28
Tamże, k. 14–18v.
29
Tamże, k. 54.
30
„Elenchus [...] archidioecesis Varsaviensis”, 1902, s. 51.
31
Diecezja włocławska 2000, s. 267–268.
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w 1426 r. Ponieważ była to zawsze własność szlachecka, zapewne właściciele tej wsi fundowali tu kościół i jako jego kolatorzy prezentowali
kandydatów na proboszcza. I tak w 1521 r. właściciel wsi Bierzwienna
Karczma, Bierzwienna Długa i Bierzwienna Krótka na proboszcza
parafii przy kościele św. Dominika prezentował Macieja ze Służewa,
kanonika gnieźnieńskiego, który utrzymywał tu dwóch kapelanów jako
wikariuszy, wynagradzając ich ze swoich dochodów. Do parafii, oprócz
wspomnianych trzech części wsi Bierzwienna należały jeszcze: Cząstków,
Tarnówka, Okoleniec, Słupeczka, Luboniek, Rysiny, nieznana dzisiaj
wieś Śmielnik, Kęcerzyn i Leszcze. Widać z powyższego, że musiała to
być jedna z lepiej uposażonych parafii, jeżeli ubiegali się o nią kanonicy gnieźnieńscy. Ponadto przy ołtarzu Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w kościele bierzwieńskim była fundowana niegdyś altaria, ale już
za czasów arcybiskupa Jana Łaskiego dochód przeznaczony na nią nie
dochodził i beneficjum to wakowało32.
Niestety późniejszych wiadomości o tej parafii zachowało się niewiele. Dopiero z 1759 r. wiemy, że proboszczem, zapewne z prezenty
miejscowego dziedzica, bliżej nieznanego, był Karol Górski, dobrze
prowadzący duszpasterstwo, ale zdaje się bardzo zwracający uwagę na
dostatnie życie. Kościół w Bierzwiennie był drewniany i wymagający
już dużej naprawy.
W tym czasie do parafii należała, jako filialna, parafia w K o r z e c z n i k u, gdzie
był kościół pw. Wszystkich Świętych, ale bardzo zniszczony. Parafia ta od wielu lat
wakowała. Aktualnie właścicielem Korzecznika był niejaki Franciszek Polichnowski,
korzystający z uposażenia proboszcza i mimo upomnień konsystorza, krzywdy nie
naprawił33. Parafia w Korzeczniku, zapewne istniejąca co najmniej w XIV w., już za
czasów arcybiskupa Jana Łaskiego wakowała. Powodem była szczupłość dochodów
i to, że obejmowała tylko jedną wieś34. O parafię tę był nawet toczony spór pomiędzy
diecezją włocławską a archidiecezją gnieźnieńską. Ale od 1765 r., kiedy za biskupa
Antoniego Sebastiana Dembowskiego, między innymi, także parafia w Modzerowie
znalazła się w archidiecezji, Korzecznik ostatecznie do niej włączono. Zapewne
wówczas świątynia w Korzeczniku przestała istnieć35.

W 1819 r., a więc gdy Bierzwienna znalazła się już w archidiecezji warszawskiej, za proboszcza Tadeusza Żernickiego, jako dokument erekcyjny
Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 449–451.
ArDWł, AAGn. Wiz. 28, s. 9–10. Potem uznano, że Korzecznik jest na terenie parafii
Modzerowo.
34
Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 448–449.
35
L i b r o w s k i, Repertorium, s. 109.
32
33
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parafii podawano zapis we wspomnianym już wyżej Liber beneficiorum.
Kościół parafialny był drewniany, kryty gontami, orientowany, z sygnaturką
pośrodku. Sufit drewniany w dobrym stanie. Podłoga drewniana. Dzwonnica murowana z trzema dzwonami. Plebania drewniana. Był też szpital,
ale mieszkał w nim organista i dziad kościelny. W podwórzu znajdowały
się zabudowania gospodarskie. Sporządzający protokół zwrócił uwagę
na konieczność remontów w świątyni, która jednak była utrzymywana
przez proboszcza w czystości36.
W styczniu 1882 r. na tymczasowego administratora parafii przyszedł
Teofil Kisielski. Spisując protokół fundi instructi, dziekan oparł się na
poprzednim z 1864 r., spisanym przy wprowadzaniu do parafii księdza
Wieczorkiewicza. Kościół był drewniany, szalowany tarcicami, obecnie
spróchniałymi. Znaki na ścianach świadczyły, że był konsekrowany. Po
lewej stronie prezbiterium znajdowała się zakrystia, a przy nawie kruchta
wejściowa. Wielkie drzwi umieszczone były od strony zachodniej. Dzwonnica drewniana potrzebowała olistwowania. Cmentarz przykościelny
ogrodzony płotem kamiennym, a cmentarz grzebalny od frontu miał też
płot kamienny, natomiast pozostałe boki otoczone rowem. Kościół był
naprawiany w 1885 r. Ołtarz wielki z obrazem Najświętszej Maryi Panny,
a na zasuwie znajdował się obraz św. Dominika. Dwa ołtarze boczne
nie zostały bliżej opisane. Wystarczające wyposażenie w paramenty
liturgiczne. Opisano stan plebanii, mieszkania dla sług kościelnych oraz
zabudowań plebańskich37.
Ksiądz Kisielski był krótko, ponieważ w sierpniu 1882 r. na stałego
administratora przyszedł dotychczasowy wikariusz z Pragi, Franciszek
Szamota, instalowany przez dziekana łęczyckiego. Opis parafii wówczas
sporządzony zgadza się właściwie z powyższym. Parafię w 1888 r. tworzyły wsie: Bierzwienna Długa, Bierzwienna Krótka, Brzezina, Cząstków,
Polusiew, Gutów, Kęcerzyn, Kęcerskie Budy, Kamionka, Korytka, Leszcze, Leszczkie Holendry, Łączówka, Odolanowizna, Okoleniec, Rysiny,
Słupeczka, Tarnówka, Nicpoń, Witowo38.
O budowie nowej świątyni myślano zapewne od dawna, ale dopiero za księdza proboszcza Walentego Kalickiego zaczęto gromadzić
materiał, a konkretnie parafianie zaczęli już w 1900 r. zwozić cegłę
ArDWł, Akta par. Bierzwienna 1(1819).
ArDWł, Akta par. Bierzwienna 3(1882).
38
ArDWł, Akta par. Bierzwienna 2(1882).
36
37
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z cegielni Imiłkowskiego pod Kołem oraz inne potrzebne materiały.
W przygotowania, polegające głównie na zwożeniu potrzebnych materiałów, zaangażowana była cała parafia pod kierunkiem proboszcza
Kalickiego, który notował skrupulatnie postęp prac. Prace przygotowawcze i budowlane rozpoczęły się od 1901 r. Parafia liczyła w 1902 r.
2698 wiernych, a więc nie należała do najmniejszych39. Nowa świątynia
została konsekrowana 8 września 1904 r. przez biskupa sufragana warszawskiego Kazimierza Ruszkiewicza. Kolejni proboszczowie kontynuowali prace nad upiększeniem świątyni. Od 1920 r. na krótko znalazła
się w diecezji łódzkiej, aby ostatecznie w 1925 r. znaleźć się w diecezji
włocławskiej40.
3. Borysławice
Ciekawe są dzieje Borysławic, które od dawna składały się z dwóch
wsi: Borysławice Kościelne i Borysławice Zamkowe. Borysławice Zamkowe wyróżniają się jeszcze dziś pozostałością ruiny zamku zbudowanego
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca (1423–1436),
ale niektórzy przyjmują możliwość istnienia tu poprzednio jakiegoś
gródka. Jastrzębiec tę część Borysławic nabył od dawnego, bliżej nieznanego właściciela, a same Borysławice mogą mieć znacznie starszą
metrykę, bo wiele wskazuje, że stanowiły one część uposażenie możnego
Komesa Boguszy z Lubania i one znalazły się wśród majętności Boguszy,
jakie dał on cystersom fundowanym przez niego w Szpetalu nad Wisłą.
Można nawet sugerować, że za czasów Boguszy nie było rozróżnienia na
Borysławice Zamkowe i drugie, potem nazwane Kościelnymi, a dopiero
zbudowanie tu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
zdaje się sugerować, że mieli w tym swój udział cystersi ze Szpetala, bowiem świątynie cysterskie często dostawały wezwania maryjne41. Są to
sugestie, ale mające wiele cech prawdopodobieństwa.
Potem Borysławice przeszły w inne ręce, może – jak to pisze komentator do Liber beneficiorum Jana Łaskiego – w posiadanie rodziny
Borysławskich; według niego im należałoby przypisać staranie o pierwszą
tu świątynię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i to co najArDWł, Akta par. Bierzwienna 5(1897–1926); „Elenchus Varsaviensis”, 1902, s. 51.
ArDWł, Akta par. Bierzwienna 4(1930); 6(1927–1939); Diecezja włocławska 2000,
s. 271–273; KZSP, t. 5, z. 8, s. 1–2.
41
Zob. S.M. S z a c h e r s k a, Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska, Warszawa 1960,
s. 95–107.
39
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mniej na początku XV w. Na początku XVI w. Borysławice znalazły się
w użytkowaniu Jarosława Łaskiego, wojewody łęczyckiego, a następnie
sieradzkiego, i z jego prezenty probostwo miał tu Maciej z Miklesza,
utrzymujący do pomocy wikariusza i innego sługę kościelnego, wynagradzanych z uposażenia plebańskiego. Parafia w 1521 r. obejmowała:
dwie wsie Borysławice Kościelne i Zamkowe, Grodna, Barłogi (gdzie
znajdowała się kaplica publiczna pw. św. Rocha, zbudowana przez tamtejszych dziedziców), Kruszyna (dzisiaj nieznana), Bylice, Byliczki, Krzykosy, Dąbrówka, Zawadka, Złota i Bielawy. Przy zamku znajdowała się
kaplica z ołtarzem i altarią św. Krzysztofa, mająca własne uposażenie,
ale aktualnie miał ją i z jej dochodów korzystał wspomniany wyżej proboszcz Maciej42. W tym czasie był już zamek, ale o bliższej jego historii
nic powiedzieć nie umiano43.
Zapewne w 1753 r., po śmierci proboszcza Andrzeja Kozłowicza,
nastał do Borysławic niepodanego imienia Woiński, duszpasterz raczej
niedbały, upominany często przez władze kościelne. Protokół wizytacji
spisany w 1759 r. mówi o zapisach na odbudowę świątyni parafialnej44.
Mimo to, możliwe iż z pobytem tego proboszcza, zbiegła się odbudowa
świątyni parafialnej w 1759 r., dokonanej przez kolatora Antoniego Gorzeńskiego, stolnika kaliskiego. Konsekracji nowej świątyni dokonał
w 1811 r. biskup sufragan gnieźnieński Ignacy Bardziński, będący też
właścicielem wsi i proboszczem w Borysławicach. We wspomnianej wyżej znajdującej się od dawnych lat kaplicy pw. św. Krzysztofa, obecnie
opuszczonej, znajdował się wizerunek Matki Boskiej, przeniesiony na
mocy polecenia władzy kościelnej do kościoła parafialnego w Borysławicach45.
Posiadamy też opis kościoła w Borysławicach z 1797 r., sporządzony
przez dziekana kłodawskiego, proboszcza z Krowic, Wincentego Wojciechowskiego, ale jest to opis bardzo niepełny. Parafia ta od 1818 r. znalazła
się w archidiecezji warszawskiej. W 1902 r. liczyła 2300 wiernych46.
Na terenie parafii, we wsi B a r ł o g i, od dawnych czasów znajdował się niewielki
drewniany kościołek pw. św. Rocha, który w dniu swojego patrona gromadził liczne
Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 446–448.
Br. C h[l e b o w s k i], Borysławice Kościelne i Zamkowe, w: SGKP, t. 1, s. 334.
44
ArDWł, AAGn. Wiz. 28, s. 10.
45
Tamże, s. 10–11; Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 446; Diecezja włocławska 2000,
s. 275; KZSP, t. 5, z. 8, s. 2–3.
46
„Elenchus Varsaviensis”, 1902, s. 51.
42
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rzesze wiernych. Był on zbudowany przez Stanisława Rusocickiego w 1576 r. podczas
grasującej zarazy. Według późniejszego, z 1929 r., opisu został odbudowany, a więc
stało się to zapewne na miejscu dawniejszego, w 1896 r., a restaurowany w 1926 r.
Aktualnie jest w Barłogach samodzielna parafia47.

Parafia Borysławice od 1920 r. należała do diecezji łódzkiej, by
w 1925 r. znaleźć się w diecezji włocławskiej48.
4. Chełmno
Chełmno zostało wymienione wśród posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich w 1136 r. i było także przez pewien czas ośrodkiem klucza
dóbr arcybiskupich. Dzięki arcybiskupowi Janowi Łaskiemu otrzymało
nawet prawa miejskie jeszcze przed 1521 r., a król Zygmunt I prawa te
zatwierdził i nadał w 1530 r. różne swobody i przywileje. Jednak miasto
się nie rozwinęło i już w XVII w. było nazywane wsią.
Nie wiadomo, który z arcybiskupów fundował tu światynię. Najprawdopodobniej stało się to już w XIII w. Za Łaskiego nosiła wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a proboszczem, z prowizji
Stolicy Apostolskiej, był niejaki Jakub Mantowski, który utrzymywał
z dochodów parafialnych wikariusza i zapewne kantora czy nauczyciela.
Do parafii oprócz samego miasteczka Chełm należały wsie: Rzuchów,
Ladorudz i Ladorudzek, Sobótka i Chruślin. Zapewne kolejną światynię,
drewnianą, Chełmno otrzymało za arcybiskupa Antoniego Ostrowskiego
(1777–1784). Probostwo to z reguły miał kustosz kolegiaty uniejowskiej.
W 1785 r. był nim Cieciszowski. Nie ma niestety zachowanych akt wizytacyjnych tej parafii49. Do rozwinięcia się Chełmna jako miasteczka
ostatecznie nie doszło.
Przez długi czas służył parafii kościół wystawiony w 1779 r., pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przez arcybiskupa Antoniego Ostrowskiego i oddany pod zarząd prałata kustosza kapituły uniejowskiej, bo
jak to powiedziano wyżej, parafia ta do czasu rozbiorów była inkorporowana do tejże kolegiaty. Kolejni proboszczowie starali się o należyte
utrzymanie tej świątyni.
Po zabraniu w 1819 r. dóbr kapitule uniejowskiej Chełmno weszła
w skład dóbr rządowych. Tzw. majorat Chełmno składał się z dóbr Chełm47
ArDWł, AKDWł. Akta par. Borysławice 14(1926–1937), k. 18, 44v–45; Diecezja
włocławska 2000, s. 270–271.
48
Diecezja włocławska 2000, s. 273–275.
49
Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 442–444.
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no i wsi: Chełmno, Luboradz, Boguszyniec, Grzegorzew, Naboradzin,
Grabina Wielka, Grabina Mała, Sobótka, Kiełczewek, Chojny, Dąbie
i młyn Wiktor50.
Od 1818 r. parafią, włączoną do archidiecezji warszawskiej, opiekowali
się księża diecezjalni. Jednym z takich troskliwych proboszczów był Piotr
Truskolaski, który dokonał w 1874 r. gruntownej restauracji kościoła, ale
z nieznanego dotąd powodu jeszcze tego roku, w dniu 4 września kościół
parafialny w Chełmnie spalił się wraz w całym wyposażeniem.
Nie załamało to tak proboszcza, jak i parafian i postanowiono niezwłocznie przystąpić do odbudowy świątyni. Przerastałoby to siły samego,
nawet najgorliwszego proboszcza, ale z pomocą przyszedł dzierżawca
majoratu Chełmno. Majątek ten składał się z zabranych dóbr kościelnych
i zapewne dzierżawca ten, niepodanego imienia Borodzicz, czuł się moralnie zobowiązanym do tego. Drugą osobą zaangażowaną w odbudowę był
miejscowy wójt Andrzej Bryl. O niezwykłości tempa prac, a także bardzo
dobrej organizacji świadczy, że kamień węgielny na miejscu spalonego
kościoła położono 17 kwietnia 1875 r. Uroczystości przewodniczył dziekan łęczycki kanonik Stefan Łasicki. Tegoż jeszcze roku, dnia 8 września,
tenże sam dziekan mógł dokonać poświęcenia nowej murowanej świątyni,
z wieżą jako dzwonnicą.
Dalsze prace nad wyposażeniem wnętrza postępowały w latach następnych. W większości to zapewne dzieło księdza Truskolaskiego. Jak
to wyglądało, poznać można z protokołu przekazania w 1880 r. parafii
księdzu Ignacemu Lipce. Sporządzony wówczas przez dziekana dekanatu spis fundi instructi dostarczył sporo ważnych, wyżej przytoczonych,
informacji o parafii. Ksiądz Lipka pasterzował tu do 1883 r., kiedy to
władza kościelna przeniosła go do parafii Cegłów, zaś na jego miejsce do
Chełmna naznaczony został Bruno Ignacy Synoradzki. Inwentarz kościoła
i parafii sporządzony przy tej okazji dostarcza dokładnych wiadomości
o urządzeniu świątyni, z ołtarzem wielkim z obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Przy prezbiterium znajdowała się kaplica z ołtarzem
Pana Jezusa Ukrzyżowanego. W nawie głównej były dwa ołtarze boczne,
nowe, dostosowane stylem do całości. Był też organ 8-głosowy z firmy
Przybyłowicza, także dosyć bogate wyposażenie w paramenty liturgiczne
i sprzęty kościelne51.
50
51
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Chełmno, w: SGKP, t. 1, s. 560.
ArDWł, Akta par. Chełmno 2(1875–1927), k. 31–34, 46–49v.

Pod koniec XIX w. parafia liczyła około 2260 wiernych52, a w 1902 r.
2100 wiernych53.
Po krótkiej przynależności do nowej diecezji w Łodzi (1920–1925),
parafia Chełmno od 1925 r. należy do diecezji włocławskiej54.
5. Dąbie (nad Nerem)
Wielość miejscowości o nazwie Dąbie powoduje trudność w identyfikacji miejscowości. Jednak przyjąć należy, że należało ono kiedyś do
arcybiskupów gnieźnieńskich, z rąk których w 1238 r. przeszło w posiadanie
zakonnic norbertanek ze Strzelna55. Możliwe iż to arcybiskupi, a może
norbertanki, fundowali tu pierwszą światynię. Później właścicielami
Dąbia stali się królowie. Wezwanie kościoła, św. Mikołaja, sugeruje jego
starożytność, ale nie można ustalić, kto był jego pierwszym fundatorem.
Miastem Dąbie zostało nazwane już w 1397 r. i była już wówczas parafia,
bo o niej pochodzi wzmianka z 1393 r. Miasto na prawie niemieckim
zostało lokowane przez Władysława Jagiełłę w 1423 r. i wówczas było
już własnością króla. Przez cały ten czas parafia należała do archidiecezji
gnieźnieńskiej56. W 1521 r. było to miasto królewskie i z prezenty jeszcze
króla Jana Olbrachta probostwo miał Maciej z Gościeszyna, który dawnym
zwyczajem utrzymywał tu ze swoich dochodów wikariusza i inne sługi
kościelne. Parafia oprócz Dąbia obejmowała wsie: Tarnówka, Wiesiołków, Zalesie, Kupinin, Karszewo, Krzewo i Podłęże (dzisiaj nieznane)57.
Parafia pozostawała nadal prawa patronatu królewskiego i w 1759 r.
proboszczem był tu Andrzej Byledzki, już chorujący, i dlatego wizytator
orzekł, że potrzebny był pomocnik dla sprawowania tak zarządu parafią,
jak i w prowadzeniu duszpasterstwa. Świątynia drewniana znajdowała się
w dobrym stanie, tak wewnątrz, jak i zewnątrz58.
Dzieje dziewiętnastowieczne parafii Dąbie nad Nerem możemy
właściwie poznać jedynie ze schematyzmów diecezji i archidiecezji warChełmno, s. 560.
„Elenchus Varsaviensis”, 1902, s. 51.
54
ArDWł, AKDWł. Akta par. Chełmno 34(1925–1939) nie zawierają żadnych wcześniejszych wiadomości; Diecezja włocławska 2000, s. 303–304.
55
W. K u j a w s k i, Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonaty: kruszwicki i włocławski,
Włocławek 2014, s. 247.
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szawskiej. W latach 1807–1809 zbudowano tu nowy kościół według
projektu H. Szpilowskiego, z wykorzystaniem murów poprzedniej świątyni59. W 1902 r. parafia liczyła 3900 wiernych, a proboszczem był Kacper
Montoronowicz60.
W latach 1920 zaliczono ją z dekanatem kłodawskim do diecezji
w Łodzi, zaś od 1925 r. należy do diecezji włocławskiej61.
6. Grzegorzew
Sama miejscowość mogła najpierw mieć inną nazwę. Możliwe, że
obecną nazwę, na cześć papieża Grzegorza IX, nadał tej wsi arcybiskup gnieźnieński Fulko-Pełka, po otrzymaniu jej w 1236 r. od księcia
Władysława Odonica i jego syna Przemysława62. Odtąd Grzegorzew
nie tylko należał do dóbr arcybiskupstwa, ale stał się ośrodkiem dóbr
klucza grzegorzewskiego, obejmującego wiele posiadłości arcybiskupich
w tamtej okolicy.
Wprawdzie w tym akcie nadania nie ma mowy o istnieniu tam świątyni i parafii, ale nawet jeżeli takowej nie było, to należy się spodziewać,
że albo arcybiskup Fulko, albo jego bezpośredni następcy erygowali
tu parafię. Grzegorzew bowiem stał się ważny na mapie archidiecezji,
a sama plebania grzegorzewska była miejscem, gdzie spotykały się wybitne osobistości. Tu bowiem w 1422 r. konferował delegat apostolski,
Antoni Zeno, prowadzący sprawę króla Jagiełły przeciwko Krzyżakom,
z występującym w imieniu tego monarchy archidiakonem gnieźnieńskim
Mikołajem63.
Ponieważ Grzegorzew był ważny jako miejscowość, nie ominęły
go zniszczenia wyrządzane przez Krzyżaków w 1331 r.64 O dalszym
rozwoju tego ośrodka świadczy też to, że z 1357 r. pochodzi wiadomość
o Grzegorzewie jako miasteczku arcybiskupim znanym z odbywanych
tu targów65.
Zob. Diecezja włocławska 2000, s. 275; KZSP, t. 5, z. 8, s. 5–6.
„Elenchus Varsaviensis”, 1902, s. 51.
61
ArDWł, AKDWł. Akta par. Dąbie 47(1927–1938); Diecezja włocławska 2000,
s. 275–277.
62
J. W a r ę ż a k, Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowieczu,
Lwów 1929, s. 26 podał mylnie rok 1246; KZSP, t. 5, z. 8, s. 8.
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Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 218 [przyp. autorstwa ks. J. Korytkowskiego].
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Pierwsza jednak dokładniejsza wiadomość wprowadzająca w dzieje
tej parafii pochodzi z Liber beneficiorum Jana Łaskiego. Zapisano tam,
że w Grzegorzewie, który był miastem (oppidum), był dawniej parafialny
kościół pw. świętych Piotra i Pawła, który podczas pożaru domów sąsiednich także uległ zniszczeniu. Pewnie było to za czasów, gdy arcybiskupem
był Zbigniew Oleśnicki66, ale dokładnej daty nie znamy. Wtedy to miano
wznieść poza miastem nową świątynię pw. św. Mikołaja, do której przeniesiono duszpasterstwo parafialne oraz rezydencję proboszcza. Była
to zapewne budowla drewniana. Na dawnym miejscu powstała jednak
kaplica pw. św. Piotra. Tę, zdaje się, zbudowali mieszczanie grzegorzewscy, bo to oni występowali później jako jej patronowie. Proboszcz
miał dwóch wikariuszy, ale imion ich nie znamy67. Podano także opis
należnego uposażenia w ziemię i dziesięcinę. Okręg parafialny obejmował wówczas miasteczko Grzegorzew i wsie: Ponętowo (składające się
z dwóch części), Tarnówka, Przybyłowo, Skobielice, Powiercie, Zawadki,
Leśnica, Chojny, Boguszyniec, Kiełczewek, Zabłocie i Otoląż – miejsce
opuszczone, a ponadto dwie osady młyńskie zwane Chrząszczewski
i Powierski. Proboszcz powinien zatrudniać dwóch wikariuszy, których
utrzymywał ze swoich dochodów68.
W kościele parafialnym była altaria pw. św. Mikołaja, której kolatorem
był Pełka Poniatowski, dziedzic Piotrkówka. Z jego prezenty altarię tę
posiadał ks. Jan z Grzegorzewa, który na swoje utrzymanie miał domek
nieopodal kościółka św. Piotra oraz dochody z zapisu wspomnianego
Pełki, z czego był zobowiązany odprawiać tygodniowo trzy msze69.
O znaczeniu tej parafii świadczy i to, że o jej inkorporację do jednej
z kanonii starała się pobliska kapituła uniejowska. Nastąpiło to w 1532 r.,
za arcybiskupa Macieja Drzewickiego70. Odtąd jeden z kanoników
uniejowskich był tu proboszczem, jednak najczęściej tu nie rezydował,
wysługując się zakonnikami z pobliskiego Koła (taki stan trwał do
czasu, gdy w 1819 r., w następstwie rozbiorów Polski i reorganizacji
diecezji polskich, zniesiono wiele kapituł kolegiackich, a wśród nich
także uniejowską).
Był arcybiskupem gnieźnieńskim w latach 1481–1493.
Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 218.
68
Tamże, s. 219.
69
Tamże, s. 220.
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Był arcybiskupem gnieźnieńskim w latach 1546–1559.
66
67

581

Jako znaczny ośrodek, w którym często przebywali arcybiskupi,
Grzegorzew otrzymał przywilej rządzenia się prawem magdeburskim,
o co wystarał się u króla Zygmunta Augusta arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski w 1550 r., zaś kolejny arcybiskup Michał Radziejowski71 w 1691 r.
zrównał Grzegorzew w prawach z Łowiczem72.
Kolejnym źródłem, z którego czerpiemy wiadomości o parafii grzegorzewskiej, jest protokół wizytacji kanonicznej parafii przeprowadzonej
w 1608 r.73 W Grzegorzewie były wówczas dwie świątynie. Parafialna,
zapewne drewniana, ale z murowaną zakrystią, nosiła wezwanie św. Stanisława i św. Mikołaja i była złączona z kapitułą uniejowską przez osobę
ks. Floriana Maliszewskiego, jej kanonika74. Ale ten nie rezydował tu,
a duszpasterstwo sprawowali dwaj kapłani, w charakterze wikariuszy.
Jeden to Wawrzyniec z Lutowa, czyli Lutowski, a drugi Zygmunt Maciążek75.
Nie ma wprawdzie wiadomości, kiedy ówczesna świątynia została
zbudowana, ale można wnioskować, że mogła to być ta, która istniała
za czasów arcybiskupa Jana Łaskiego (murowana zakrystia mogła być
pozostałością z dawnej świątyni). Wewnątrz była należycie utrzymana,
Najświętszy Sakrament przechowywany był w wielkim ołtarzu w tabernakulum. Oleje święte w specjalnej szafeczce przy ołtarzu bocznym.
Chrzcielnica dobra. Klucze od tabernakulum, olejów i chrzcielnicy
przechowywali wikariusze. Oni też spisywali metryki, ale nie robili tego
należycie. Było kilka ołtarzy, ale tylko w wielkim był nieuszkodzony
portatyl76.
W 1608 r. parafia obejmowała następujący okręg: Ponętowo Górne,
Ponętowo Nadolne, Ponętowo, Tarnówka, Zabłocie, Kiełczewek, Boguszyniec, Chojny, Leśnica, Powiercie, Zawadki, Skobielice, Przybyłowo,
osada młyńska Chrząszczewski, osada młyńska Młyn Powierski77.
Z długiego czasu nie mamy wiadomości o stanie świątyni i o parafii,
bo następny protokół wizytacyjny jest dopiero z 1759 r. Zdaje się, że
ustaliło się jedno wezwanie świątyni i w 1759 r. zapisano, że patronem
Był arcybiskupem gnieźnieńskim w latach 1688–1705.
Grzegorzew, s. 227.
73
ArDWł, AAGn. Wiz. 3, k. 283v–286, 455v–456v; 528.
74
Tamże, k. 283v.
75
Tamże, k. 283v–284.
76
Tamże, k. 284–284v.
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Tamże, k. 284.
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jest święty Mikołaj. Wyraźnie podano, że dzień pamiątki konsekracji
świątyni obchodzono w niedzielę po świętym Michale, zaś prawo patronatu należało do arcybiskupa78. Nie było jednak wiadomości, kto ją
konsekrował79. Oprócz wielkiego ołtarza, w którym znajdował się obraz
Matki Boskiej, były jeszcze cztery boczne, a mianowicie świętych Aniołów
Stróżów, św. Mikołaja, św. Anny oraz Matki Boskiej Częstochowskiej80.
Zdaje się, że podczas tej wizytacji zapadła decyzja, że konieczna jest nie
tyle naprawa, co odbudowa świątyni, dzwonnicy oraz dokonania przeglądu
i odnowienia wielu paramentów liturgicznych81.
Nie znamy pierwszych proboszczów parafii. Około 1475 r. miał
być tu Andrzej z Wrzący, zaś około 1615 r. niejaki Stefan82. Trudno
powiedzieć, jak się ma wiadomość o proboszczu Stefanie do tego, że na
początku XVII wieku, w 1608 r., proboszczem był wspomniany wyżej
kanonik uniejowski Florian Maliszewski83. Może ów Stefan był następcą
Maliszewskiego.
Duszpasterstwo sprawowali wikariusze, ale w niedziele zwykłe nie
odprawiano matutinum i nieszporów. Głosili natomiast kazania nauczając podstaw wiary, wyjaśniając znaczenie sakramentów, wyznania wiary
i przykazania. Małżeństwa błogosławili według zasad podanych przez
Sobór Trydencki, poprzedzając je trzykrotnymi zapowiedziami. Nikt też
nie zmarł bez zaopatrzenia sakramentami84.
W 1759 r. proboszczem był kanonik Michał Włoszkiewicz, ale nie był
nawet obecny podczas wizytacji. O tym, że mało dbał o parafię, świadczyć
może, że nie zatrudniał wikariusza, do czego był zobowiązany, a podczas
jego nieobecności duszpasterstwo z własnej woli sprawował prepozyt przy
kaplicy szpitalnej, Marcin Wojciechowski85.
W 1762 r. Włoszkiewicza zastąpił ks. Paweł Rychlewski. Za niego
zaczęło się dziać znacznie lepiej. Będąc na miejscu, odprawiał w niedziele
ArDWł, AAGn. Wiz. 40, s. 6.
ArDWł, AAGn. Wiz. 63, s. 189.
80
Tamże, s. 190.
81
Tamże, s. 197.
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Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 1, s. 220 [przyp. 1 – jest to uwaga ks. J. Korytkowskiego].
83
ArDWł, AAGn. Wiz. 3, k. 283v.
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ArDWł, AAGn. Wiz. 40, s. 6. Możliwe, iż tego Wojciechowskiego uważał za kanonika
i proboszcza piszący później, należy sądzić, że opierając się pewnie na wspomnieniach grzegorzewian, ks. Tadeusz Żernicki – zob. ArDWł, Akta par. Grzegorzew 2(1831–1920), k. 1.
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uroczyście godziny kanoniczne, mianowicie matutinum i nieszpory, oraz
mszę. Przeprowadzał katechizację i głosił kazania86. W parafii nie było
wówczas innowierców ani Żydów. Nie było także małżeństw niesakramentalnych87. Za ks. Rychlewskiego spisywano metryki ochrzczonych,
zaślubionych i zmarłych, a także przystępujących do spowiedzi wielkanocnej. Było ich 984 osoby. Kapłan ten prowadził też wykaz dochodów
i rozchodów parafii88.
Pierwotne uposażenie parafii, stanowiące podstawę jej utrzymania,
opisane w Liber beneficiorum89, z czasem zwiększało się poprzez liczne
nadania czy zapisy. Obejmowało tak grunta, jak i dziesięciny, spisywane
w kolejnych protokołach wizytacyjnych. Bardzo dokładny wykaz z 1765 r.
wylicza należących do parafii ponad dwadzieścia miejsc w okolicy Grzegorzewa. Poważny był także dochód z dziesięcin90.
Okres rządów ks. Rychlewskiego w Grzegorzewie okazał się przełomowy dla tej parafii. W 1776 r. odbudował on plebanię i prawie wszystkie inne zabudowania, a w 1777 r. odbudował prawie od fundamentów
świątynię parafialną91, na miejscu zniszczonego dawnego kościoła. Nowy
kościół to budynek z drewna sosnowego92, na fundamencie z cegły
i kamieni, z dwiema kaplicami i zakrystią znajdującą się za wielkim
ołtarzem93.
Wewnątrz świątyni znajdowało się kilka ołtarzy. I tak wielki, gdzie
znajdowało się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, z figurą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znajdowały się w nim
relikwiarze świętych Blandyny, Seweriusza i Jukundy, sprowadzone
z Rzymu w 1750 r. W kaplicy południowej ołtarz z obrazami na zasuwach św. Józefa, św. Grzegorza i św. Izydora. W drugiej zaś kaplicy
w ołtarzu były obrazy, także na zasuwach, Matki Boskiej, św. Barbary
i św. Mikołaja. Ołtarze drewniane, malowane i częściowo złocone. Był
zwyczaj, że obchodzono odpusty z racji wspomnienia w liturgii tych
ArDWł, AAGn. Wiz. 63, s. 197.
Tamże, s. 194–195.
88
Tamże, s. 194.
89
O tym wspomniano już wyżej.
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Mylnie pisał w swojej kronice ks. Starkiewicz, że świątynię zbudowano z drewna
modrzewiowego – por. ArDWł, Akta par. Grzegorzew 9(1926–1932), s. 2.
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świętych, których obrazy znajdowały się w ołtarzach, na co były także
przywileje wystawione w Rzymie, ale tylko na określony czas. Wieczyście natomiast był odpust na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i na św. Mikołaja94.
Wnętrze świątyni było wystarczająco urządzone. W 1788 r. sporządzono rzeźbioną ambonę, po przeciwnej jej stronie umieszczono
chrzcielnicę w kamieniu zrobioną, a obok niej w zamykanej szafeczce
przechowywano oleje święte. W roku następnym 1789 sprawiono nowe
ławki i konfesjonał. Na chórze zaś był stary, potrzebujący naprawy
pozytyw95.
W pobliżu świątyni parafialnej znajdowała się drewniana kaplica
publiczna pw. świętych Piotra i Pawła, stojąca na miejscu dawnej świątyni
parafialnej. Znajdowały się w niej trzy ołtarze: wielki Apostołów Piotra
i Pawła oraz boczne Matki Boskiej i św. Anny. Z prezenty magistratu jej
rektorem był wówczas Marcin Wojciechowski96.
Można mieć pewne wątpliwości, czy zawsze wizytatorzy byli dobrze
poinformowani odnośnie do terytorium parafii. Bowiem w 1765 r. wśród
wsi należących do parafii nie wymieniono Tarnówki, ale za to wyraźnie
wymieniono Otaląż, dawniej pomijaną97.
Na początku wieku XIX nie było żadnego specjalnego pomieszczenia dla ubogich. Żyli oni z jałmużny i mieszkali u swoich krewnych
w miasteczku98.
Sytuacja tak materialna, jak i kościelna uległa zmianie w następstwie
rozbiorów Polski oraz wymuszonej zmiany granic diecezji. Pod względem
kościelnym od 1818 r. parafia w Grzegorzewie należała do archidiecezji
warszawskiej i stan ten trwał do 1920 r. Kościół został pozbawiony znacznej
części dawnej własności oraz zniesiono wiele kapituł, także uniejowską.
Parafia Grzegorzew odtąd była powierzana duchownym niezwiązanym
z kapitułą i przeszła pod patronat monarszy.
Komisja Rządowa w 1819 r. dokonała oceny dochodów probostwa.
Ustalono, że do parafii należy 65 mórg ziemi ornej oraz dziesięciny
i według tego obliczyła dochód na 641,22 złotych polskich99. SporządziTamże, s. 41–42.
Tamże, s. 40.
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ła także opis kościoła parafialnego i wszystkiego, co się z nim i parafią
wiąże. Plebania drewniana oraz drugi dom potrzebowały naprawy. Był
także dom o czterech izbach z murowanym kominem, zwany szpitalem,
ale w nim mieszkał organista i dziad kościelny. Był jeszcze jeden dom,
który zamieszkały był przez służbę plebańską. Parafia nie posiadała własnego budynku dla szkoły, dlatego ta mieściła się w domu wynajętym, zaś
nauczyciel był opłacany przez parafian. Do szkoły chodziło 50 chłopców
i 30 dziewcząt. W uwadze Komisja podkreśliła, że świątynia parafialna
jest ładna i musi pozostać parafialną, ale wymaga koniecznego zadbania,
zaś parafia jest dosyć biedna100.
Wiek XIX w parafii Grzegorzew jest dobrze udokumentowany dzięki
zachowanym aktom parafialnym, teraz przechowywanym w Archiwum
Diecezjalnym we Włocławku, a także schematyzmom diecezji kujawsko-kaliskiej, z czego można sporządzić dokładny wykaz duszpasterzy
tej parafii.
Na początku XIX wieku proboszczem był kanonik uniejowski ks. Jan
Nepomucen Pigłosiewicz101, ostatni z grona kanoników uniejowskich.
Za niego w roku 1811 odbyła się wizytacja kanoniczna. Wikariuszem
był ks. Bednarkiewicz, a w parafii pracował jeszcze jeden kapłan jako
kaznodzieja, a mianowicie niejaki Ignacy Ciechomski. Nauczycielem
szkoły był Jakub Otwinowski, organistą Józef Zieliński, zaś w świątyni
posługiwali Józef Wiśniewski i Kazimierz Bronicki102.
Spadkobiercą księdza Pigosiewicza był niejaki Andrzej Dobrowolski103.
Jednakże już od 1821 r. proboszczem został ks. Antoni Kopijewski104.
W wyniku odbytej 30 czerwca 1823 r. wizytacji generalnej stwierdzono, że
kościół grzegorzewski ma uposażenie jedynie dla proboszcza, zaś parafia
ta do żadnej innej nie może być włączona, dlatego proboszcz powinien
się starać o przywrócenia prawa propinacji, zabranej przez władze, lub
o kompetencje za to w wysokości 800 złotych polskich105. Ks. KopijewTamże, k. 12v–14v.
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 2(1831–1920), k. 30–30v.
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zakonu dominikanów w 1777 r., gdzie został w 1784 r. wyświęcony na kapłana. W 1802 r. sekularyzował się i został proboszczem we Wrzącej Wielkiej, skąd przeszedł do Grzegorzewa.
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ski zmarł 23 kwietnia 1831 r., w wieku 70 lat106. Zarządcą parafii został
ks. Tadeusz Żernicki107, który był tu proboszczem do 25 grudnia 1848 r.,
zostawiając pamięć dobrego kapłana. Po nim nominację na proboszcza
otrzymał 25 czerwca 1849 r. ks. Ignacy Zwoliński108, który krótko pracował w Grzegorzewie, bowiem zmarł już 25 września 1852 r. Tymczasową
opiekę nad parafią zlecono dziekanowi z Kłodawy, który miał dobrać
sobie jakiegoś zakonnika do pomocy109.
Komisja Rządowa już 10 grudnia 1852 r. zadecydowała, że proboszczem w Grzegorzewie będzie Stanisław Ulanecki110 i 8 marca 1853 r.
powiadomiła o tym biskupa administratora archidiecezji warszawskiej111.
Jednak już w 1854 r. ks. Ulanecki zrezygnował z tej parafii, a nowym
proboszczem grzegorzewskim został ks. Józef Lisowski, który otrzymał
nominację na proboszcza w Grzegorzewie 25 stycznia 1856 r. 112 Za
tego proboszcza i staraniem parafian w 1861 r. zostały wyremontowane kościół i dzwonnica. Ogrodzono także cmentarz113. Zrozumiałe, że
czas powstania styczniowego jednak nie sprzyjał szerszej działalności.
A potem zabrano parafii ziemię, pozostawiając jedynie 6 mórg, tak iż
parafianie musieli pomagać w utrzymaniu koniecznych dla proboszcza
koni114.
Po księdzu Lisowskim w 1880 r. proboszczem został ks. Piotr Truskolaski, ale już w 1886 r. nastał tu ks. Józef Ruszkowski. Zdaje się, że on
dokończył znacznego powiększenia świątyni grzegorzewskiej, przedłużając
ją od strony zachodniej115.
Tamże, k. 167–167v.
Tamże, k. 116; Biogram tego kapłana zapisano w wykazie duchowieństwa archidiecezji
warszawskiej w 1848 r. Urodził się 8 listopada 1776 r. w Przedczu. Od 1798 r. był w zakonie
paulinów w Częstochowie. Zwolniony ze ślubów zakonnych w 1815 r., był komendarzem
w Bytoniu na Kujawach, potem w Bierzwiennie.
108
Tamże, k. 316.
109
Tamże, k. 390–391.
110
Tamże, k. 374.
111
Tamże, k. 417–418.
112
Tamże, k. 506, 509, 511.
113
Tamże, k. 520–521; Akta par. Grzegorzew 3(1853–1880), k. 77 – rachunek przychodu
i rozchodu na reperację kościoła parafialnego i dzwonnicy w mieście Grzegorzewie oraz
cmentarza grzebalnego.
114
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 1(1819–1878), k. 524.
115
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 2(1831–1920), k. 394. Ciekawe, że nie zachowało się
więcej wyraźnych wiadomości o pracach przy tym powiększeniu świątyni; KZSP, t. 5, z. 8, s. 8
podaje, że przedłużono tę świątynię w latach 1885–1887.
106
107
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Od 1888 r. proboszczem w Grzegorzewie był ks. Teofil Kisielski, który
zaznaczył się dbałością o świątynię. Cmentarz kościelny i grzebalny były
ogrodzone murem kamiennym i utrzymywane w porządku. Ks. Kisielski
dbał o katechizację, z której korzystało około dwustu dzieci116. Starał
się, aby nabożeństwa odbywały się regularnie, a w każdą niedzielę przed
nieszporami odbywała się katechizacja117. Wizytujący 4 wrzenia 1904 r.
parafię zapisał, że ks. Kisielski utrzymuje kościół w porządku. Udzielił
wówczas bierzmowania około tysiącu osobom118.
Dalsza praca proboszcza skutkowała następnymi osiągnięciami.
Wystawił nową plebanię, ładną i wygodną, oraz skromniejsze inne
budynki. Ogród owocowy ogrodzono wysokim murem. W dobrym
stanie był dom dla wikariusza i służby kościelnej. Chcąc pozostawić
po sobie jakąś szczególną pamiątkę, ks. Kisielski własnym kosztem,
6 tysięcy rubli, wystawił murowany dom, gdzie miała się znaleźć ochronka, biblioteka parafialna, miejsce zebrań ludowych itp. Myślał także
o stronie duchowej parafii i zorganizował, prawdopodobnie 1907 r.,
misje, które przeprowadzili ojcowie bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej119. Wizytujący parafię 16 września 1918 r. podkreślił, że dzięki
pieczołowitości księdza Kisielskiego świątynia w Grzegorzewie, utrzymywana we wzorowej czystości, może jeszcze długie lata służyć, ale
napisał też, że powinno się już myśleć o wzniesieniu nowej murowanej
świątyni120.
Nowym proboszczem od 15 listopada 1918 r. został ks. Jan Kasiński121,
który pracował w Grzegorzewie 6 lat. W tym czasie parafia Grzegorzew
znalazła się w diecezji łódzkiej. Pierwszy biskup łódzki, Wincenty Tymieniecki, wizytował ją 20 maja 1922 r. Udzielił sakramentu bierzmowania
2084 osobom. Przejrzał księgi parafialne, przewodniczył uroczystej mszy
z procesją. Sprawdził znajomość katechizmu i odwiedził szkołę. Powtórzył także nadzieję, że należy w przyszłości pomyśleć o nowej świątyni122.
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 4(1891–1928), k. 2v–3v.
Tamże, k. 3v–4.
118
Tamże, k. 4.
119
Tamże, k. 4v–5.
120
Tamże, k. 5v–7.
121
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 2(1831–1920), k. 426.
122
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 5(1930) – Protokolla visitationum episcopalium
Ecclesiae parochialis sancti Nicolai Episcopi Confessoris in Grzegorzew dioecesis Lodziensis, k. 1–3.
116
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Podczas wizytacji dziekańskiej odbytej w tym czasie parafię znaleziono
dobrze zorganizowaną, a jedynie zwrócono uwagę, że należy prowadzić
bieżące naprawy123.
W 1924 r. (4 grudnia) został instalowany w Grzegorzewie nowy proboszcz w osobie ks. Klemensa Ostrowskiego124. Za jego czasu, w 1925 r.,
Grzegorzew znalazł się w diecezji włocławskiej.
Kolejnym proboszczem, ale mianowanym już przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego 15 września 1926 r. został ksiądz
Szczęsny Starkiewicz, instalowany na to probostwo 22 października
1926 r.125 Dokonano też spisu inwentarza (fundi instructi)126, do którego ks. Starkiewicz dodał swoje uwagi, w których przeważała krytyka
wszystkiego, jakby parafia i jej stan materialny były całkowicie zaniedbane127, co jednak nie było prawdą. Ostatnim proboszczem okresu
przed drugą wojną światową, od 1932 r. był ks. Stanisław Kozłowski,
przybyły z Korczewa.
Okręg parafialny nie przechodził w tym czasie większych zmian, ale
wyłaniały się nowe nomenklatury z dawnych większych wsi. I tak, gdy
przychodził do parafii ks. Starkiewicz, parafia obejmowała osadę Grzegorzew oraz wsie: Tarnówka, Faustynów, Ponętów Górny, Ponętów Dolny,
Zielonka, Zabłocie, Kiełczewek, Boguszyniec, Mikołajewek, Chojny,
Leśnica, Stellutyszki, Zawadka, Powiercie, Skobielice, Przybyłów i Budy
Przybyłowskie128.
Szkoła parafialna około 1811 r. była już urządzona według przepisów rządowych129. Za opiekuna szkoły elementarnej w Grzegorzewie uważano jednak nadal
proboszcza i on musiał robić rozkład składek mieszczan na nią130. W tym też czasie
powstało Stowarzyszenie Szkoły Elementarnej w Grzegorzewie, do którego należeli
także mieszkańcy innych wsi parafialnych. Zachował się spis członków tego Stowarzyszenia z 1877 roku, obejmujący 48 nazwisk131.
W parafii działały b r a c t w a, chociaż ich dzieje nie są łatwe do rozeznania
i przedstawienia.
Tamże, k. 7–7v.
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 2(1831–1920), k. 428.
125
Tamże, k. 429.
126
Tamże, k. 430–440v.
127
Tamże, k. 442–442.
128
Tamże, k. 440.
129
Tamże, k. 30.
130
Tamże, k. 83.
131
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 3(1853–1880), k. 7–8.
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124

589

Pierwszy raz wspomniano o bractwie w 1811 r. Było bractwo, a może raczej
cech, złożony z mieszczan zajmujących się „rękodziełem”132. Pewnie chodziło o jakiś
cech rzemieślniczy.
Od dawna istniał w Grzegorzewie cech piwowarski, do którego należeli jedynie mężczyźni. Był on zorganizowany na wzór bractwa133. Wykaz składek kończy
się wprawdzie na 1853 r.134, ale bractwo działało zapewne dłużej. Bez wątpienia
promotorem bractwa musiał być proboszcz.
Kolejnym bractwem w parafii było bractwo poświęcone patronowi parafii,
św. Mikołajowi135. Pozostawało ono zapewne pod opieką księży parafialnych, czego
świadectwem jest, że w 1883 r. rachunki sprawdzał ksiądz Truskolaski136. Utrzymywało się ze składek, ale jak świadczą zapisy w cytowanej księdze, członkowie składali
ofiary także w niedziele.
Bractwem, o którym wiemy najwięcej, było bractwo miłosierdzia. Wiele wskazuje na to, że bractwo to w pewien sposób złączyło się czy współdziałało z bractwem św. Mikołaja, które gromadziło jedynie mężczyzn. Być może z inicjatywy
ówczesnego proboszcza, Tadeusza Żernickiego, postanowiono to zmienić, dlatego
dla tego bractwa przyjęto nowe ustawy, a także nazwę: Dobrowolne Stowarzyszenie137. Odpowiednią uchwałę podjęto w Grzegorzewie 10 marca 1838 r. Przyjęty
statut dokładnie podawał obowiązki braci i sióstr. Na czele bractwa stał zawsze
miejscowy proboszcz. Cechmistrzem został Jan Nuszkiewicz, podcechmistrzem
Antoni Pluciński, natomiast starszą siostrą Marianna Piasecka, podstarszą Tekla
Żurawikowa. Zachowane akta, doprowadzone do 1852 r., obrazują nie tylko kto
należał do tego bractwa, ale widać także, że regularnie odprawiano nabożeństwa za
zmarłych członków, troszczono się, aby nie brakło wosku na świece, a także starano
się w różny sposób służyć swojej świątyni.
Zdaje się jednak, że mimo przyjętej nazwy „Stowarzyszenie”, rozumiano zawsze,
iż chodzi tu o bractwo św. Mikołaja, i ono przetrwało pomimo zmian przynależności
diecezjalnej parafii i istniało jeszcze w 1938 r.138

7. Pieczew
Pieczew poprzednio należał do uposażenia klasztoru cystersów w Sulejowie, a następnie przeszedł w posiadanie arcybiskupów gnieźnieńskich.
Arcybiskup Bodzanta (1383–1389) erygował tu w 1387 r. parafię, fundując
kościół pw. św. Stanisława, jak o tym świadczy odpis dokumentu erekcyjnego przytoczony w Liber beneficiorum Jana Łaskiego. Za Łaskiego,
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 2(1831–1920), k. 29v.
Tamże, k. 3v–5.
134
Tamże, k. 30v.
135
ArDWł, Akta par. Grzegorzew 7(1880–1886), k. 1v.
136
Tamże, k. 6.
137
Tamże, k. 4.
138
RDWł, 1939, s. 137.
132
133
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ale jeszcze z nominacji Andrzeja Róży Boryszewskiego (1503–1510),
proboszczem był Bartłomiej z Rawy. Parafia w 1521 r. obejmowała wsie:
Pieczew, Pniewo, Smardzew, Lisice, Oszczędza, Rośle, nieznaną miejscowość Lassy, Dębowice i Dębowiczki139.
Jak długo służyła parafii pierwsza świątynia, czy następna, nie wiadomo. Nowa, drewniana, została fundowana przez arcybiskupa Krzysztofa
Szembeka (1739–1748). W 1759 r. jej proboszczem był Marcin Mamiński.
Musiała dobrze się prezentować, skoro nic nie wspomniano o potrzebie
jakichkolwiek napraw140.
Od 1818 r. parafia ta należała do archidiecezji warszawskiej. Znajdowała się najpierw w dekanacie kłodawskim, a potem w dekanacie
łęczyckim. Wizyta generalna odbyta w 1823 r. przedstawia dobry stan
świątyni. Zabudowania plebańskie znajdowały się w dobrym stanie,
był też dom szpitalny, ale na utrzymanie ubogich nie było żadnego
funduszu141.
Jeszcze w 1824 r. przy opisywaniu stanu tego kościoła, nie potrafiono
stwierdzić, czy był konsekrowany, czy tylko poświęcony. Poprzednio prawo
patronatu należało do arcybiskupów, a w rzeczywistości porozbiorowej
prawo to przeszło na rząd zaborczy. Kościół drewniany, wyglądający dosyć
mocno, ale w niektórych miejscach, zwłaszcza w dachu i małej wieżyczki
wymagał nieco poprawy. Ołtarz wielki z obrazem Matki Boskiej, boczne
z figurą Jezusa Ukrzyżowanego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Za wielkim ołtarzem znajdowała się zakrystia. Światynia należycie wyposażona w paramenty liturgiczne i inne sprzęty kościelne. Proboszczem
od 1811 r. był Michał Łyszkowski, przez dwa lata jako zarządca, a potem
jako proboszcz142.
W 1826 r. parafię pieczewską wizytował dziekan kłodawski Tomasz
Daniszewski143. Za wspomnianego wyżej proboszcza przeprowadzono
pewne prace przy świątyni. Pasterzował on tu do 1840 r. i zastąpił go
Kazimierz Bartkowski144. Ksiądz Łyszkowski pozostał jednak w Pieczewie
i zmarł tu 5 marca 1841 r.145 Ksiądz Bartkowski ostatecznie był tu długo
Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 438–440.
ArDWł, AAGn. Wiz. 28, s. 13.
141
ArDWł, Akta par. Pieczew 1(1827–1873), k. 63–65.
142
Tamże, k. 3–6v.
143
Tamże, k. 68–79.
144
Tamże, k. 20–27.
145
Tamże, k. 29.
139
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proboszczem i miał nawet około 1887 r. dostać wikariusza, ale zmarł
w 1888 r.146
Na początku XX wieku, w 1902 r. Pieczew był zaliczany do dekanatu
Dąbie, ale w powiecie łęczyckim, i liczył 1934 katolików147. Krótko, bo
w latach 1920–1925, parafia należała do nowej diecezji w Łodzi, aby od
1925 r. zostać włączoną do diecezji włocławskiej148.
8. Umienie (Umień)
Umienie było wsią szlachecką, gniazdem rodziny Umieńskich czy
Umińskich. Oni to prawdopodobnie w XIV w. fundowali tu kościoł parafialny, pw. św. Michała, wspomniany w aktach archidiecezji gnieźnieńskiej
w 1443 i 1445 r. Zapewne była to świątynia drewniana. W 1521 r. kolatorami byli Paweł i Marcin, prawdopodobnie Umińscy, którzy na przemian
mieli prezentować kandydata na proboszcza. Aktualnie probostwo miał
Stanisław Mieroszewski, z prezenty Andrzeja oraz innych sukcesorów
Pawła Umieńskiego. Utrzymywał tu wikariusza opłacanego z dochodów
proboszczowskich. Parafię tworzyły wsie: Umienie, Olszówka, Głębokie,
Drzewce, Lubianka i Ostrówek149.
Jak długo służyła parafii pierwsza świątynia, nie wiadomo. W 1759 r.
była tam świątynia drewniana, budowana od fundamentów przez stolnika
łęczyckiego Łętlewskiego. Ale podczas budowy parafii służyła tymczasowa kaplica, ładnie urządzona, zbudowana za zezwoleniem władzy
kościelnej. Prawo patronatu należało wówczas do dziedzica miejscowego, Konarskiego. Proboszczem wówczas był ks. Jan Polichnowski,
który nastał tu zapewne po śmierci w 1756 r. poprzednika, ks. Szymona
Zielenieckiego150.
Kiedy wizytowano parafię w 1810 r., posłużono się opisem z 1756 r.,
który podawał, że świątynia była wtedy prawie całkowicie zniszczona
i kwalifikowała się do całkowitej odbudowy. Proboszczem wówczas
(w 1810 r.) był ks. Marcin Puchalski. Pewnie kolejnym proboszczem,
powinien być, wspomniany w 1826 r. w protokole wizytacyjnym parafii
Umień ks. Ksawery Paweł Korwin Pułaski. W 1843 r. parafię opuścił
Tamże, k. 164.
„Elenchus Varsaviensis”, 1902, s. 51.
148
Zob. Diecezja włocławska 2000, s. 277–278.
149
Ł a s k i, Liber beneficiorum, t. 2, s. 444–445.
146
147
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ArDWł, AAGn. Wiz. 28, s. 11–12.

ks. Stanisław Żochowski, a objął ks. Adam Osiński. Był on tam do 1850 r.,
kiedy dobrowolnie z niej zrezygnował, a zarząd nad parafią otrzymał
ks. Stanisław Gąsiorowski. W 1860 r., kiedy odchodził z parafii ks. Marcelli Kaczorowski, a przychodził ks. Tadeusz Kijewski, kościół w Umieniu
był z drewna sosnowego. Kolatorem wówczas był Szczepan Zabokrzecki.
Świątynia nie była konsekrowana, a jedynie poświęcona. Przed kilkoma
laty staraniem proboszcza była naprawiana, ale jeszcze potrzebna była
naprawa dachu. Po stronie północnej przybudowana była kaplica. Wewnątrz znajdowały się cztery ołtarze151.
Od 1882 r. do parafii Umienie, na miejsce dotychczasowego administratora ks. Juliana Wypychowskiego, przyszedł na nowego proboszcza
ks. Honory Jarnuszkiewicz. W tym roku świątynia parafialna drewniana,
przez ostatniego proboszcza staraniem, a kosztem parafian odnowiona
została152. Następnym rządcą parafii od 1890 r. był ks. Wawrzyniec Jarczyński153. Pewnie dlatego, że parafia była niewielka, często zmieniali się
proboszczowie i w 1897 r. przyszedł kolejny, ks. Julian Cichocki154. Na
początku wieku XX, w 1902 r., parafia liczyła 2340 wiernych155.
Dawnym bractwem działającym w parafii Umienie było bractwo miłosierdzia,
zaprowadzone za zgodą arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego w 1791 r. Podano też wówczas zasady, jakimi miało się ono kierować156.
Za księdza Osińskiego w 1846 r. zawiązało się drugie bractwo parafialne, którego
celem było staranie o światło w świątyni parafialnej i uczestniczenie ze świecami
w nabożeństwach uroczystych. Na czele stał cechmistrz, sekretarz bractwa, którym
był organista, i podcechmistrz. Przewodniczył zaś, jako promotor bractwa, ówczesny proboszcz. Bractwo prowadziło swoją księgę członków i pobieranych składek
członkowskich, jako iż nie posiadało ono innego uposażenia157.

Od 1920 r. parafia krótko należała do nowej diecezji w Łodzi, zaś
w1925 r. włączono ją do diecezji włocławskiej, do której nadal należy158.
151
ArDWł, Akta par. Umień 1(1756–1901). Spisy fundi instructi z pierwszej połowy
XIX w., k. 20–27; O kościele w Umieniu zob.: Diecezja włocławska 2000, s. 275; KZSP, t. 5,
z. 8, s. 24.
152
ArDWł, AKDWł. Akta par. Umień 213(1882–1938), k. 2–4.
153
Tamże, k. 6–7v.
154
Tamże, k 9–10v.
155
„Elenchus Varsaviensis”, 1902, s. 51.
156
ArDWł, Akta par. Umień 2(1791–1863) – książka bracka sporządzona w 1846 r.
157
ArDWł, Akta par. Umień 3(1846–1875) – książka bracka przychodu i wychodu
sporządzona od 1846 do 1857 r.
158
Zob. Diecezja włocławska 2000, s. 281–283.
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STRESZCZENIE
Artykuł niniejszy stanowi zapowiedź większej pracy poświęconej parafiom,
które przyszły do diecezji włocławskiej po 1818 r. i po 1925 r. Wprawdzie diecezja
nazywała się wówczas kujawsko-kaliską, to przecież przez cały ten czas katedra i kapituła katedralna znajdowały się we Włocławku i ostatni biskupi kujawsko-kaliscy
także tam rezydowali.
Ale dekanat kłodawski, spośród kilkudziesięciu, jakie przyszły w różnych latach
(1819–1925) do diecezji, miał najbardziej złożoną historię swojej przynależności
diecezjalnej. Najpierw należał do archidiecezji gnieźnieńskiej. Kiedy w 1798 r.
utworzono nową diecezję w Warszawie, dekanat ten wszedł w jej skład i należał do
niej do czasu pierwszej wojny światowej. W następstwie przedłużających się działań
wojennych, terytorium to, teraz już archidiecezji warszawskiej, zostało przecięte na
długo linią frontu wojennego. W tej sytuacji wobec utrudnień w administrowaniu
dużą częścią archidiecezji, utworzono w rozwijającym się mieście Łodzi wikariat
apostolski, oddany pod opiekę biskupowi włocławskiemu Stanisławowi Zdzitowieckiemu, który swoim wikariuszem generalnym uczynił proboszcza z Łodzi, Wincentego
Tymienieckiego. Dekanat łęczycki, do którego należała Kłodawa i okoliczne parafie,
znalazły się w obrębie tej nowej jednostki organizacji kościelnej. Po zakończeniu
wojny, już w 1920 r. utworzono w Łodzi nową diecezję i odnowiony dekanat kłodawski wszedł w jej skład.
Przy ostatecznej regulacji granic diecezji polskich w następstwie Konkordatu
i bulli cyrkumskrypcyjnej Vixdum Poloniae unitas z 1925 r. dekanat kłodawski został
włączony do diecezji włocławskiej.
Słowa kluczowe: dekanat kłodawski, diecezja włocławska, Bierzwienna, Borysławice, Chełmno, Dąbie (nad Nerem), Grzegorzew, Kłodawa, Pieczew, Umienie
(Umień).

SUMMARY
This article is an adumbration of larger thesis dedicated parishes which came
to Włocławek Diocese after 1818 and 1925. Although, the diocese was called as
Kuyavia – Kalish, the cathedral and the cathedral chapter house was in Włocławek,
as well as, the Kuyavia – Kalish bishops.
But the Kłodawa Deanery, amongst tens which came to the Diocese over several
years (1819–1925), had the most complicated history of its diocesan membership.
Firstly, it belonged to Gniezno archdiocese. When, in 1798, the new diocese in
Warsaw was created, this deanery became a part of it and belonged to it until the
World War I. In aftermath of the prolonged warfare, the territory of that diocese
was divided by the war front. In such a situation, when the administrating of that
diocese was straitened, in Łódź the Apostolic vicariate was formed. It was given to
the bishop of Włocławek Stanisław Zdzitowiecki, who chose Wincenty Tymieniecki,
a parish priest of Łódź, as a general vicar. Łęczyca deanery, where Kłodawa and
neighbouring parishes belonged, was in this new church district. After the Great
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War, in 1920 in Łódź there were created a new diocese refurbished Kłodawa deanery was a part of it.
As a result of Concordat and circumscription bull Vixdum Poloniae unitas of
1925, the Kłodawa deanery was joined the Włocławek Diocese.
Key words: Kłodawa deanery, Włocławek diocese, Bierzwienna, Borysławice,
Chełmno, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Pieczew, Umienie (Umień).
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