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Herb gminy Dobryszyce

Herb Dobryszyc
Wniosek o ustanowienie herbu gminy Dobryszyce złożył Zarządowi Gminy
w sierpniu 1997 r. Jan Pawlikowski. Nad projektem pracowali: Artur Nowicki, Ireneusz Zawisza i dr Robert Kunkel.
Herbem Gminy Dobryszyce jest wieża złota w polu czerwonym, w bramie
wieży waga złota w polu czerwonym. Herb został przyjęty uchwałą przez Radę
Gminy Dobryszyce w dniu 7 czerwca 1998 r., podczas obchodów 650-lecia Dobryszyc1.
Wieża umieszczona w herbie jest odniesieniem do obiektu istniejącego w
Dobryszycach przynajmniej od późnego średniowiecza i poświadczonego w lustracji
dóbr królewskich w latach 1564-1565. Natomiast waga symbolizuje sprawiedliwość
i nawiązuje do odbywających się w XIV i XV w. w Dobryszycach sądów ziemskich
i grodzkich.
Jan Pawlikowski
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Uchwała nr XXVIII/131/98 Rady Gminy Dobryszycach z dnia 31 maja 1998r.
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Wstęp
Historiografia Dobryszyc posiada już pewne osiągnięcia w całokształcie
naukowych badań regionalnych. Do 2014 r. ukazało się drukiem wiele publikacji na
ten temat. Wśród autorów tych opracowań można wskazać takie nazwiska jak:
B. Błaszczyk1, J. Kamińska2, T.A. Nowak3, A. Pawiński4, J. Pawlikowski5, A.J. Zakrzewski6, J. Ziętek7 i J. Związek8. Osoby te pochodzą z różnych środowisk naukowych. Prężnym ośrodkiem naukowym, który podnosił wiele razy problematykę
dziejów Dobryszyc jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. To również
tam pod kierunkiem ks. prof. J. Związka została napisana praca magisterska o dziejach tej miejscowości9. Ponadto historycy tej uczelni brali udział w konferencji popularnonaukowej, zorganizowanej w Dobryszycach w 1998 r. z okazji mijającej rocznicy 650-lecia od pierwszego zapisu nazwy tej miejscowości10. Nie minęło 15 lat, a stan
badań w tym zakresie posunął się tak do przodu, że już nie rok 1347 można uznawać
za pierwszą wzmiankę pisaną o Dobryszycach, lecz rok 1211. Stąd w 2011 r. w Dobryszycach po raz drugi odbyła się konferencja popularnonaukowa, tym razem pt.
„800 lat Dobryszyc”. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był mgr Jan
Pawlikowski, wójt gminy Dobryszyce. Wówczas to, poza miejscowym Urzędem
Gminy i Parafią św. Bartłomieja Ap., w dzieło to zaangażowały się takie instytucje

Pradzieje gminy Dobryszyce, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Częstochowie” 18/6 (1999), s. 9-14; B. Błaszczyk, J. Ziętek, Cmentarzysko
kultury pomorskiej w Dobryszycach, Radomsko 2001.
2 Radomsko-Dobryszyce, „Acta Archeologia Lodensis” 17 (1968), s. 67-72.
3 Obraz rodziny w świetle ksiąg metrykalnych parafii Dobryszyce w XVII i XVIII wieku, [w:] Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, t. 2. Społeczeństwo i kultura, pod red. J.K.
Stępkowskiej, K.M. Stępkowskiej, Lublin 2012, s. 127-135.
4 Cmentarzysko w Dobryszycach, „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 362, s. 336-339, nr 363, s. 353354.
5 Sądy w Dobryszycach, „Gazeta Radomszczańska” 1998, nr 5, s. 5; tenże, Dobryszyce 650 lat,
Dobryszyce 1999; tenże, 20 lat Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach (1919-1939), Radomsko
2001.
6 Dobryszyce w XVI-XVIII w. (Zarys życia społeczności lokalnej w okresie staropolskim), „Biuletyn
Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 18/6
(1999), s. 15-39.
7 [Współautor], B. Błaszczyk, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach, Radomsko 2001.
8 Z kościelnej przeszłości miejscowości i parafii Dobryszyce, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 18/6 (1999), s. 40-59.
9 A. Baryś, Dzieje miejscowości i parafii Dobryszyce w okresie niewoli narodowej, Częstochowa 2001
(praca magisterska w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie). O Dobryszycach zostały napisane jeszcze dwie prace magisterskie: E. Browarna, Przyrodnicze tło użytkowania ziemi w gminie Dobryszyce, Łódź 1994 (Uniwersytet Łódzki); K. Gorzoń, Duszpasterstwo parafii Dobryszyce (1925-1945), Warszawa 2004 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
10 A.J. Zakrzewski, Od Redakcji, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 18/6 (1999), s. 3.
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i organizacje naukowe jak: Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. W. Patykiewicza w Częstochowie, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku
i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku11.
Niniejsza publikacja jest pokłosiem tej drugiej konferencji. Zebrane materiały
zostały zaprezentowane generalnie według zagadnień sięgających najstarszych dziejów Dobryszyc i okolicy (archeologia, sądownictwo, topografia, demografia, rolnictwo, sprawy religijne, młynarstwo i szkolnictwo), z uwzględnieniem literatury faktu
(wspomnienia), sztuki sakralnej (miejscowe zabytki) i literatury pięknej (lokalna
liryka). Ten szeroki wachlarz problemowy zamknęły kwestie dotyczące martyrologium miejscowej ludności w czasie drugiej wojny światowej. Większość tych opracowań posiada walory stricte naukowe, niemniej w celu pełniejszego zobrazowania
dziedzictwa kulturowego tej „małej ojczyzny” dodano także materiały o znamionach
źródeł historycznych (m.in. opisy herbu i zabytków sakralnych, wspomnienia, poezja i dokumentacja z Instytutu Pamięci Narodowej).
Wyrażamy wdzięczność wszystkim Autorom, którzy zamieścili swoje opracowania na łamach tego tomu. Dziękujemy też Urzędowi Gminy Dobryszyce za
pozyskanie środków finansowych koniecznych do wydania drukiem zebranych materiałów. Mamy nadzieję, że czytelnik odnajdzie tu wiele interesujących wiadomości
o przeszłości Dobryszyc i okolicy. Ponadto liczymy, że inicjatywa podobnych konferencji i publikacji znajdzie naśladowców w innych lokalnych środowiskach.
Ks. Jacek Kapuściński

11

Jubileusz Dobryszyc, „Gazeta Radomszczańska” 2011, nr 40, s. 7.
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Pradzieje ziemi dobryszyckiej
Wprowadzenie
Leżące w dorzeczu Widawki i Kręcicy Dobryszyce ulokowane są w miejscu
dogodnym do podejmowania w przeszłości prób zasiedlenia. Dotyczy to także obszaru gminy, w tym w pierwszej kolejności miejsc znajdujących się w pobliżu rzek
czy też mniejszych rozmiarów źródeł wody. Przemawia za tym mapa lokalizacji
stanowisk archeologicznych na interesującym nas obszarze. Zaprezentowany tu
zasób wiedzy stanowi jedynie wizualizację miejsc ujawnionych w zasobie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim. W tym miejscu wypada w skrócie opisać sposób ewidencjonowania stanowisk archeologicznych. Najbardziej rozpowszechnionym źródłem informacji o przeszłości określonego obszaru są tzw. archeologiczne badania powierzchniowe. Polegają one na przejściu terenowym, w trakcie, którego zbierane z powierzchni gruntu
zabytki (z reguły są to niewielkie fragmenty naczyń) lokalizowane są na szczegółowej mapie i ewidencjonowane. Określana jest wówczas powierzchnia rozprzestrzenienia znalezisk oraz ich przynależność chronologiczna oraz kulturowa. Z reguły,
a ma to także miejsce w przypadku gminy Dobryszyce, wiedza pozyskana w trakcie
badań powierzchniowych, ujawnia zdecydowaną większość stanowisk archeologicznych na badanym obszarze. Innym źródłem informacji są badania wykopaliskowe. Niestety tylko jedno stanowisko na omawianym terenie stało się przedmiotem tak zakrojonych prac terenowych. Chodzi tu mianowicie o cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach. Wiązały się one z przypadkowo dokonanymi odkryciami w 1873 r. W tym samym roku właściciel Dobryszyc August Czarnecki rozkopał 7 grobów, zaś w roku następnym prof. Adolf Pawiński z Warszawy przebadał
9 kolejnych pochówków. Badacz ten w 1875 r. udostępnił wyniki przeprowadzonych
badań w publikacji pt. Cmentarzysko w Dobryszycach1. Przez ponad 100 kolejnych lat
o cmentarzysku prawie zapomniano, aż do odkrycia w 1996 r. kolejnych pochówków. Na następne natrafiono w 1998 r. Wobec powyższego Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim zadecydował

1

A. Pawiński, Cmentarzysko w Dobryszycach, „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 363, s. 338-339.
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o podjęciu na pozostałej części stanowiska wykopaliskowych badań o charakterze
ratowniczym. Miały one miejsce w latach 1999-2000, a efektem wspomnianych prac
była kolejna publikacja opisująca nekropolię w Dobryszycach, autorstwa B. Błaszczyk i J. Ziętka2.
W oparciu o rozmieszczenie stanowisk archeologicznych tworzone są strefy
ochrony konserwatorskiej. Efektem ich istnienia jest przede wszystkim obejmowanie
wszelkiego rodzaju inwestycji wziemnych obowiązkiem nadzoru archeologicznego.
Skuteczność omawianej metody ochrony zabytków potwierdziły m.in. nadzory archeologiczne przeprowadzone przez mgr M. Szukałę na obszarze Dobryszyc, podczas których zadokumentowane zostały liczne zabytki pochodzące zarówno z pradziejów oraz okresu wczesnośredniowiecznego3.
Paleolit
Górny paleolit (XL tysiąclecie p.n.e. – XI tysiąclecie p.n.e.) pojawienie się
Homo sapiens. Roślinność tundrowa i stepowa powstała w wyniku znacznego ocieplenia. Pojawiają się mamuty, renifery, bizony i konie. Około 18000-17000 p.n.e. nasunięcie na teren Polski środkowej lądolodu powoduje całkowity zanik osadnictwa.
W ciągu XV-XIII tysiąclecia p.n.e. lądolód stopniowo się wytapia i ponownie pojawiają się grupy ludzkie. Jak dotąd obszar gminy Dobryszyce nie ujawnił reliktów
osadnictwa z omawianego okresu.
Schyłkowy paleolit (X tysiąclecie p.n.e. – IX tysiąclecie p.n.e.) to dalsze
stopniowo postępujące ocieplenie i ponowne ochłodzenie klimatu. Pojawiają się
zespoły typu witowskiego, które szybko zanikają wobec ostrych warunków klimatycznych Dryasu III. W Polsce środkowej znika zupełnie szata roślinna. Ludność
omawianego okresu nieustannie wędrując zajmowała się myślistwem oraz zbieractwem, wznosiła krótkotrwałe obozowiska. Na omawiany okres datowane są zabytki
krzemienne pochodzące ze stanowiska Blok Dobryszycki 3.
Mezolit (VIII tysiąclecie p.n.e. – V tysiąclecie p.n.e.) to początek holocenu
związany z ponowną poprawą klimatu. Pojawiają się lasy brzozowo-sosnowe, nieco
później z leszczyną, a w VI i V tysiącleciu lasy mieszane z ciepłolubnymi gatunkami
liściastymi (lipą i dębem). W lasach żyła fauna podobna do współczesnej (jelenie,
dziki, żubry, tury i sarny).
Omawiane czasy, w dalszym ciągu są domeną niewielkich, wędrownych
grup ludzkich. Reprezentowały one trzy główne kultury archeologiczne: komornicką, chojnicko-pieńkowską i janisławicką. Ważną gałęzią pozyskiwania żywności
było w dalszym ciągu myślistwo jak i zbieractwo. Sieć rzeczna dostarczała także
możliwości rybołówstwa. Na stanowisku w Bloku Dobryszyckim 1, użytkowanym
w okresie pomiędzy paleolitem a mezolitem odnaleziono liczne wytwory krzemienne. O tym, że wytwórcy zabiegali o możliwość wykorzystywania dobrego gatunkowo surowca, świadczą wykonane z importowanego z okolic Gór Świętokrzyskich
B. Błaszczyk, J. Ziętek, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach, Radomsko 2001.
Dokumentacja tych badań znajduje się w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

2
3
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wyroby z krzemienia czekoladowego. Umiejętność wytwarzania, doprowadzonych
do granic miniaturyzacji, wytworów krzemiennych zaowocowała powstaniem niepowtarzalnego asortymentu grocików strzał, form półksiężycowatych, trapezowatych czy trójkątnych.
Neolit (schyłek V tysiąclecia p.n.e. – ok. 1800/1700 p.n.e.) to pojawienie się
gospodarki o charakterze rolniczo-hodowlanym.
I okres (ok. 4200 – ok. 3000 p.n.e.) to czas kolonizacji ludności napływającej
tutaj z południa, która reprezentowała kulturę ceramiki wstęgowej rytej.
II okres (ok. 3000 – ok. 2400 p.n.e.) to okres dominacji kultury pucharów lejkowatych
III okres (ok. 2400 – ok. 1800/1700 p.n.e.) pojawienie się kultury amfor kulistych, kultury ceramiki sznurowej oraz zespołu kultur strefy leśnej.
Neolit będący młodszą epoką kamienia, ujawnia zapoczątkowane wówczas
przemiany gospodarcze polegające na przyswojeniu umiejętności uprawy roślin oraz
hodowli zwierząt. Okres ten synchronizować należy także z pojawieniem się umiejętności wytwarzania glinianych naczyń. Glina używana jest także do produkcji
przęślików oraz łyżek. Surowiec gliniany tzw. polepę używano także do wylepiania
ścian oraz podłóg. Umiejętność obróbki surowca krzemiennego jest w dalszym ciągu
intensywnie rozwijana, prowadząc do pojawienia się nowych form w postaci zaretuszowanej na całej powierzchni grocików strzał, szerokich narzędzi nożowatych, dużych grotów włóczni oraz sztyletów. Warsztat krzemieniarski bazował zarówno na
miejscowego pochodzenia krzemieniu bałtyckim jak i importowanym krzemieniu
czekoladowym czy też świeciechowskim, wydobywanych metodą kopalnianą między innymi w Krzemionkach Opatowskich. Niespotykaną dotąd techniką obróbki
surowca jest gładzenie stosowane zarówno wobec kamienia jak i krzemienia. Nowy
model gospodarki zainicjował nowy charakter osadnictwa. Pojawiają się długotrwale użytkowane siedziby ludzkie. Następuje odlesianie dużych połaci ziemi, przygotowywanych pod uprawy pszenicy i jęczmienia. Hodowano bydło, świnie i owce.
Nadal duże znaczenie posiadało jednak myślistwo, rybołówstwo i zbieractwo. Ślady
społeczności ludzkich odpowiadających młodszej epoce kamienia na obszarze gminy
Dobryszyce odkryto na stanowiskach archeologicznych w Bloku Dobryszyckim 2,
Wiewiórowie-Borycy 3, Stępkach 6,7. Żadne z nich nie doczekało się dotąd systematycznych badań wykopaliskowych.
Epoka brązu (1800/1700 p.n.e. – 650 p.n.e.)
I okres (1800/1700 p.n.e. – 1500 p.n.e.) przeżywanie się kultur neolitycznych,
nieliczne wpływy kultury unietyckiej w postaci importowanych wyrobów z brązu
II okres (1500 p.n.e. – 1300 p.n.e.) dominacja kultury trzcinieckiej z lokalną
metalurgią brązową
III okres (1300 p.n.e. – 1100 p.n.e.) faza łódzka, początki kultury łużyckiej
pojawienie się pierwszych pochówków ciałopalnych
IV i V okresy ( 1100 p.n.e. – 650 p.n.e.) dominacja kultury łużyckiej, bogactwo ceramiki i wyrobów brązowych
Wczesna epoka brązu (I-II okres) na obszarze gminy Dobryszyce jest nielicz-
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nie reprezentowana. Ożywienie osadnictwa łączone jest z III okresem epoki brązu
i pojawieniem się grup ludzkich określanych mianem kultury łużyckiej. Pierwsze
okresy nowej epoki, nie charakteryzują się jeszcze powszechnym użytkowaniem
surowca brązowego. Wyroby brązowe spotykane są niezmiernie rzadko, jeszcze
mniej mamy poświadczonych śladów produkcji metalurgicznej. Sądzić zatem należy, iż zapotrzebowanie na wyroby brązowe miejscowa ludność zaspokajała całkowitym ich importem. Nadal powszechnie do produkcji narzędzi wykorzystywano surowiec krzemienny, jednakże poziom technologiczny krzemieniarstwa epoki brązu,
zwłaszcza w jej późnym okresie, nie reprezentuje już tak wysokiego poziomu jaki
obserwowaliśmy w mezolicie i neolicie. Zaniechano pozyskiwania importowanych
brył surowca, a zadowalano się zbieranym z powierzchni narzutowym krzemieniem
bałtyckim, z którego wykonywano grociki, drapacze oraz przekłuwacze. Rozpowszechnienie się surowca brązowego, łączone jest z ludnością kultury łużyckiej,
która na obszarze gminy Dobryszyce kształtuje obraz osadnictwa przez kilka stuleci
pomiędzy środkową i późną epoką brązu (III-V okres) a okresem halsztackim D
wchodzącym już w skład epoki żelaza. Pojawienie się kultury łużyckiej charakteryzuje się zmianami zachodzącymi głównie w rytuale pogrzebowym. Pojawia się ciałopalenie, a w konsekwencji całkowicie nowa forma grobu – urna. Prowadziło to
jednocześnie do szczególnego rozkwitu garncarstwa. Powstaje szereg unikatowych
form naczyń – amfory, wazy, silnie profilowane kubki, misy oraz czerpaki. Rozbudowana ornamentyka ceramiki stosuje szereg technik zdobniczych – żłobki, ryty,
plastyczne guzy i listwy, otworki w ściankach, odciski palców oraz plecionki. Rozkwit osadnictwa trwa do końca epoki brązu, kiedy to na skutek niekorzystnych
zmian klimatycznych, przeżywa ono wyraźne osłabienie dynamiki.
Wczesna epoka żelaza (650 p.n.e. – przełom er)
Okres halsztacki C (650 p.n.e. - 550 p.n.e.) zmierzch kultury łużyckiej, początki produkcji żelaza.
Okres halsztacki D (550 p.n.e. – 400 p.n.e.) dominacja kultury pomorskiej
(grobów kloszowych), wiara w odradzającą i oczyszczającą siłę ognia, we wschodniej Wielkopolsce grody obronne typu Biskupin.
Okres lateński (400 p.n.e. – przełom er) schyłek kultury pomorskiej, początki kultury przeworskiej, wpływ cywilizacji celtyckiej, obecność plemion germańskich.
Ponowne ożywienie osadnictwa ludności kultury łużyckiej przypada na tzw.
okres halsztacki odpowiadający wczesnej epoce żelaza. U jego schyłku na obszarze
Polski środkowej pojawiły się grupy ludzkie wywodzące się z obszaru Pomorza,
noszące miano kultury pomorskiej. Reprezentanci wspomnianego ugrupowania
założyli cmentarzysko w Dobryszycach, które jak dotąd jest jedynym stanowiskiem
archeologicznym na obszarze gminy, rozpoznanym wykopaliskowo. Kulturę pomorską charakteryzuje szereg nowych elementów ujawniających się w budowie
i wyposażeniu grobowym. Charakterystycznymi formami pochówków są tu duże
grobowce zbudowane z płyt kamiennych – tzw. groby skrzynkowe oraz urny nakryte dużym naczyniem – tzw. groby kloszowe. Niepowtarzalna jest także forma części
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wytworów ceramicznych użytych jako popielnice. Są to tzw. popielnice twarzowe,
na których w formie plastycznej odwzorowywano zarysy twarzy zmarłych osób.
Pod koniec okresu lateńskiego na obszarze Polski środkowej rejestrowana jest nowa
grupa ludności, określana mianem kultury przeworskiej, która zamieszkuje te tereny
aż do okresu wędrówek ludów. Na ślady osady z omawianego okresu natrafiono na
stanowisku Zdania 1.
Późna epoka żelaza (przełom er – II poł. VI w.)
Okres wpływów rzymskich (przełom er – ok. 350 r. n.e.) dominacja kultury
przeworskiej, kontakty handlowe z Cesarstwem Rzymskim, obecność plemion germańskich – tzw. związku lugijskiego, Wandalów.
Bardzo wyraźne są wpływy Cesarstwa Rzymskiego w stylistyce użytkowanych przedmiotów, liczne są także importy z obszaru imperium. W wytwórczości
garncarskiej pojawiają się nowe elementy, wśród których na plan pierwszy wysuwa
się umiejętność produkcji naczyń wykonanych przy użyciu koła garncarskiego. Wyroby są starannie opracowane, a przy tym doskonale wypalone, co zapewniało im
niespotykaną dotąd trwałość. Osiągnięto także wysoki poziom umiejętności obróbki
żelaza, czego przejawem są m.in. liczne elementy uzbrojenia składane jako wyposażenie grobowe do pochówków. Trwałe formy osadnictwa w postaci rozległych wiosek z czasem zostały porzucone, a miało to związek z przemieszczaniem się różnych
plemion germańskich.
Okres wędrówek ludów (ok. 350 n.e. – II poł. VI w.) początki osadnictwa
słowiańskiego.
Natężenie osadnictwa na obszarze gminy Dobryszyce wyraźnie ulega osłabieniu, aż do jego wyludnienia, co związane jest z uczestnictwem lokalnych społeczności w wielkiej migracji, która w konsekwencji zakończona została upadkiem zachodniej partii Cesarstwa Rzymskiego.
Średniowiecze i nowożytność
Okres plemienny (II poł.VI w. – poł. X w.)
Początki osadnictwa słowiańskiego a następnie rozwój osad – przede wszystkim nieobronnych – i cmentarzysk z przewagą obrządku ciałopalnego. W wytwórczości garncarskiej obserwujemy wyraźny regres w stosunku do okresu poprzedniego. Obserwacje archeologiczne są zgodne z ustaleniami historyków, na obszarze
gminy Dobryszyce brak jest jakichkolwiek źródeł z tego okresu.
Okres wczesnopaństwowy (poł. X w. – koniec XIII w.)
Okres formowania się państwa polskiego. Osadnictwo słowiańskie rejestrowane w materiałach archeologicznych z obszaru gminy Dobryszyce posiada stosunkowo późną, bo dopiero wczesnopaństwową metrykę. Okres ten nie dostarczył
większej ilości danych. Podstawę stanowią tu znaleziska ze stanowisk Dobryszyce 19
oraz 20. W wytwórczości ceramicznej obserwujemy odnowienie tradycji użytkowania szybkoobrotowego koła garncarskiego służącego do obtaczania naczyń. Naczynia wykonywane tą techniką zdobią równoległe pasma żłobków na całej powierzch-
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ni pojemników. Niejednokrotnie dna naczyń zdobią znaki garncarskie.
Młodsze odcinki chronologiczne, związane z późnym średniowieczem (koniec XIII – XV w.) oraz okresem nowożytnym (XVI-XIX w.), odpowiadają utrwalonej
siatce osadniczej, której odwzorowanie znajdujemy w czasach współczesnych w
postaci użytkowanych obecnie wsi i siedlisk z obszaru gminy Dobryszyce. Ich lokalizacja jest zgodna z poświadczonymi w źródłach historycznych zasięgami poszczególnych siedzib, tworzących współczesną sieć osadniczą gminy.
Lokalizacja faktów archeologicznych4
OKRES PRADZIEJOWY – 32 fakty archeologiczne
L.p.

Miejscowość

Numer

Okres

Kultura

9
13
16
22
23
28

BRZEZIA
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE

1
4
7
13
14
19

PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ

?

29

DOBRYSZYCE

20

PRADZ

30
37
55

DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA

21
28
3

PRADZ
PRADZ
PRADZ

11 C,
PO
2 KRZ
1C
4C

4

PRADZ

2C

8

PRADZ

1C

9

PRADZ

5C

56
60
61

Zabytki
2C
2C
1C
6C
4C
8C

Rysunek

Uwagi

SZUKAŁA
SZUKAŁA

89:26

Za Z. Błaszczyk, Archeologiczne zdjęcie Polski w województwie piotrkowskim. Katalog stanowisk,
Piotrków Trybunalski 2000. Zastosowano skróty: BR – brąz – zabytek z brązu, C – ceramika –
fragmenty ceramiki, CMENT – cmentarz – cmentarzysko, EB – epoka brązu, EK – epoka kamienia, EŻ – epoka żelaza, HAD –halsztacki – okres halsztacki D, GL – glina, GR – grób, HA okres halsztacki, KAF – kafle, KCS –kultura ceramiki sznurowej, KCGD – kultura ceramiki
grzebykowo-dołkowej, KO –kości, KRZ – krzemień – zabytek krzemienny, LAT – okres lateński, ŁUŻ – łużycka – kultura łużycka, MEZ – mezolit, NACZ – naczynie, NARZ – narzędzie,
NOW – nowożytny, OWR – okres wpływów – okres wpływów rzymskich, PAL – paleolit,
PLAT – późnolateński – późny okres lateński, POM – kultura pomorska, POR – późny okres
rzymski, PRADZ – pradzieje, PRZĘŚ – przęślik, PRZEW – kultura przeworska, PŚR – późnośredniowieczny – późne średniowiecze, WŚR – wczesnośredniowieczny – wczesne średniowiecze, SZK – szkło, ŚLAT – środkowolateński – środkowy okres lateński, WLAT – wczesnolateński– wczesny okres lateński, ŻEL – żelazo, ŻU – żużel.
4
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72
74

ROŻNY
ROŻNY
ROŻNY

1
3

PRADZ
PRADZ

76

ROŻNY

5

PRADZ

77
78
84
98

ROŻNY
ROŻNY
STARA WIEŚ
STĘPKI

6
7
2
11

PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ

104

1

PRADZ

111
113
116
118
120
121
122
124

WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
ZALESICZKI
ZALESICZKI
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA

1
3
2
4
6
7
8
10

PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ

125
127
135
136

ŻABY
ŻABY
ŻARKI
ŻARKI

1
3
1
2

PRADZ
PRADZ
PRADZ
PRADZ

6C
4 C,
1 KRZ
2 C,
2 KRZ
3C
3C
1 KRZ
CMEN
T
4C

89:101

16 C
2C
1 KRZ
2C
1C
6C
8C
2 C,
2 KRZ
2 KRZ
1 KRZ
2C
2C

89:33

EPOKA KAMIENIA – 31 faktów archeologicznych
L.p.
1
2
3
12
25
27
35
53
56
57

Miejscowość
BLOK DOBRYSZYCE
BLOK DOBRYSZYCE
BLOK DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY

Numer
1

Kultura
PRADZ

Zabytki
15 KRZ

2

Okres
PALMEZ
NEOLIT

KCGD

9 KRZ

88:4

3

PAL

PRADZ

4 KRZ

88:5

3
16
18
26
1

EK
EK
EK
EK
EK

2 KRZ
2 KRZ
1 KRZ
1 KRZ
5 KRZ

88:59

4

EK

2 KRZ

5

EK

2 KRZ

15

Rysunek

Uwagi
88:3

89:25
88:16
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58

6

EK

2 KRZ

8

EK

1 KRZ

9

EK

1 KRZ

63

KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY
LEFRANÓW

2

EK

4 KRZ

64
72
79
88
90
92
93

PASTWISKO
ROŻNY
ROŻNY
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI

1
1
8
1
3
5
6

EK
EK
EK
EK
EK
EK
NEOLIT

94

STĘPKI

7

KCS ?

95
97
101

STĘPKI
STĘPKI
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
RZĄDOWY
ZALESICZKI
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ŻABY

8
10
3

NEOLIT
?
EK
EK
NEOLIT

1 KRZ
5 KRZ
2 KRZ
3 KRZ
1 KRZ
2 KRZ
1 C,
7 KRZ
13 KRZ

KCS

3C
2 KRZ
4C

3

EK

1 KRZ

3
5
7
8
6

EK
EK
EK
EK
EK

1 KRZ
2 KRZ
2 KRZ
1 KRZ
3 KRZ

60
61

109
113
119
121
122
130

74:1112

89:85
89:86
89:87
89:76

PRZEŁOM EPOKI KAMIENIA – EPOKI BRĄZU – 1 fakt archeologiczny
L.p.
122

Miejscowość
ZDANIA

Numer
8

Okres
EK/EB

Kultura

Zabytki
1 C,
1 KRZ

Rysunek

Uwagi

Rysunek

Uwagi
88:17

EPOKA BRĄZU – 2 fakty archeologiczne
L.p.
54
82

Miejscowość
KOLONIA
ROŻNY
RUDA

Numer
2

Okres
I EB

3

EB

Kultura

Zabytki
3C
1C

16
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KULTURA ŁUŻYCKA Z EPOKI BRĄZU ORAZ EPOKI ŻELAZA – 24 fakty archeologiczne
L.p.
7
27
40
41

Miejscowość
BOROWA
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE

Numer
4
18
31
32

Okres
EB
ŁUŻ
ŁUŻ ?
ŁUŻ

Kultura
ŁUŻ
HA
EB ?
III EB

Zabytki
1C
3C
2C
CMENT

44

1

HA

ŁUŻ

C

4

EB

ŁUŻ

1C

5

EB

ŁUŻ

8C

88:32

65

HUBY DOBRYSZYCKIE
HUTA BRUDZKA
KOLONIA
ROŻNY
PASTWISKO

2

ŁUŻ

RUDA
RUDA
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI

1
2
1
2
5
6
7

95

STĘPKI

8

ŁUŻ

102 C,
PO
5C
7C
30 C
2C
24 C
48 C
88 C,
KO
60 C

89:18

80
81
88
89
92
93
94

96
99

STĘPKI
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
BORYCA
ZALESICZKI
ZDANIA

9
1

ŁUŻ
ŁUZ

20 C
17 C

89:88
89:74

2

III EB
– HA
HA ?
HA ?
EB
EB
HA ?
HA
HALAT
V EB
– HA
EB
IV/V
EB
EB

ŁUŻ

28 C

89:75

3

EB

ŁUŻ

10 C

89:76

4

EB

ŁUŻ

89:77

5

EB

ŁUŻ

19 C,
KO
4C

1
9

EB

ŁUŻ
ŁUŻ

21 C
2C

89:33

49
57

100
101
102
103
111
123

ŁUŻ
ŁUŻ
ŁUŻ
ŁUŻ
ŁUŻ
ŁUŻ
ŁUŻ

17

Rysunek

Uwagi
89:25
MAIE
KASZEWSKI
74:47-48

89:68
89:82
89:85
89:86
89:87
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KULTURA POMORSKA – 8 faktów archeologicznych
L.p.

Miejscowość

Okres

Kultura

Zabytki

DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE

Numer
1
2

10
11

Rysunek

Uwagi

LAT
LAT

POM
POM

30
33

DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE

21
24

LAT
WLATŚLAT

POM ?
POM

62

LEFRANÓW

1

POM ?

63

LEFRANÓW

2

POM ?

5C

74:11-12

112

ZALESICZKI

2

HADWLAT
HAWLAT
?
LAT

9 GR
2
NACZ
27 C
48 C,
PO, 1
PRZĘŚ
C

SZUKAŁA

ZIĘTEK
MAiE
38:II:4-5
89:28
89:31

POM

89:34

115

ZDANIA

1

LAT

POM

11 C,
ŻEL
8C

74:10

74:A:9

EPOKA ŻELAZA – 1 fakt archeologiczny
L.p.
27

Miejscowość
DOBRYSZYCE

Numer
18

Okres
EŻ

Kultura

Zabytki
9C

Rysunek

Uwagi
89:25

EPOKA ŻELAZA – OKRES LATEŃSKI – 2 fakty archeologiczne
L.p.
31
32

Miejscowość
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE

Numer
22
23

Okres
LAT
LAT

Kultura

Zabytki
16 C
8C

Rysunek

Uwagi

KULTURA PRZEWORSKA – OKRES LATEŃSKI I OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH –33 fakty archeologiczne
L.p.
6
12

Miejscowość
BOROWA
DOBRYSZYCE

Numer
3
3

Okres
OWR
OWR

14
24
33
35

DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE

5
15
24
26

36
39

DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE

27
30

OWR
LAT
OWR
LATOWR
PLAT
OWR ?

18

Kultura
PRZEW
PRZEW
?
PRZEW
PRZEW
PRZEW
PRZEW
PRZEW
PRZEW
?

Zabytki
1C
3C
6C
4C
61 C
72 C
8C
1C

Rysunek

Uwagi

89:22
89:31
89:42
89:43
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56

4

OWR

PRZEW

6C

5

OWR

PRZEW

8C

6

OWR

PRZEW

5 C, KO

7

OWR

PRZEW

1C

64

KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY
KOLONIA
ROŻNY
PASTWISKO

1

PRZEW

25 C, PO

89:16

66
67
71

PASTWISKO
PASTWISKO
PIKOSY

3
4
3

PRZEW
PRZEW
PRZEW

STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI

1
2
3
4
7
8

99

WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
BORYCA

1

OWR

PRZEW
PRZEW
PRZEW
PRZEW
PRZEW
PRZEW
?
PRZEW

6C
9C
35 C,
1 NARZ
6C
24 C
54 C
9C
8C
2C

89:19

88
89
90
91
94
95

LATOWR
PLAT
LAT
LATOWR
OWR
OWR
LAT
LAT
LAT
LAT ?

3

POR

PRZEW

2

OWR

3

112

WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
ZALESICZKI

115
116
122
123

ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA

57
58
59

101

105
106
107
108

89:48

89:79
89:80

22 C

89:74
89:76

PRZEW

84 C,
KO, 1
BR,
1 ŻEL
12 C

OWR

PRZEW

3C

4

OWR

PRZEW

5C

5

OWR

PRZEW

5C

2

LAT

23 C

89:34

1
2
8
9

PLAT
OWR
OWR
OWR

PRZEW
?
PRZEW
PRZEW
PRZEW
PRZEW

50 C, PO
8C
26 C
12 C

74:A:9

19

89:13
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OKRES HISTORYCZNY – WCZESNE ŚREDNIOWIECZE – 56 faktów archeologicznych; PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE – 29 faktów archeologicznych; OKRES NOWOŻYTNY – 69 faktów osadniczych.
L.p.

Miejscowość

Numer

Okres

4
5
12
15
17
19
20
21
23
24
25

BOROWA
BOROWA
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE

1
2
3
6
8
10
11
12
14
15
16

WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR-PŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR-PŚR

26
27
28
29
30
31
34
42
45

DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
GALONKI
HUBY DOBRYSZYCKIE
HUTA BRUDZKA
HUTA BRUDZKA
JANÓW
KOLONIA ROŻNY
PASTWISKO
PASTWISKO
PASTWISKO
PIKOSY
ROŻNY
ROŻNY
ROŻNY
ROŻNY
STARA WIEŚ
STARA WIEŚ

17
18
19
20
21
22
25
1
2

WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR

3C
2C
2C
1C
4C
34 C
5C
5C
5C
8C
8 C, 1
KAF
29 C
23 C
38 C
36 C
43 C
27 C
3C
4C
17 C

1

WŚR-PŚR

1C

2

WŚR

5C

1
4

WŚR
WŚR

9C
2C

3
4
5
1
1
3
4
5
2
4

WŚR/PŚR
WŚR
WŚR/PŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR-PŚR
WŚR
WŚR
WŚR

2C
17 C
1C
12 C
44 C
6C
3C
3C
27 C
26 C

46
47
52
56
66
67
68
69
72
74
75
76
84
86

20

Kultura

Zabytki

Rysunek

Uwagi

89:7

89:24
89:25
89:26
89:27
89:28
89:29

88:99

88:15

89:64
89:66
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STARA WIEŚ

5

WŚR

89
90
91
97
99

STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI
STĘPKI
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
RZĄDOWY
ZALESICZKI
ZALESICZKI
ZALESICZKI
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ŻABY
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
KOLONIA ROŻNY
PIKOSY
ROŻNY
ROŻNY
ROŻNY
ROŻNY
STARA WIEŚ

2
3
4
10
1

WŚR
WŚR
WŚR
WŚR
WŚR

42 C,
1 KAF
4C
6C
5C
9C
3

3

WŚR

4C

3

WŚR

5C

5

WŚR

7C

4

WŚR

16 C

1
3
4
2
3
4
5
6
7
7
10
5
4
7
9
10
13
17
22
27
28
29
6

WŚR
WŚR
WŚR/PŚR?
WŚR
WŚR
WŚR-PŚR
WŚR-PŚR
WŚR-PŚR
WŚR
WŚR-PŚR
WŚR-PŚR
WŚR
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR-NOW
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR
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5C
8C
19 C
6C
3C
12 C
3C
5C
9C
6C
4C
2C
3C
2C
4C
5C
14 C
5C
2C
4C
3C
1 GL

2
1
3
4
5
1

PŚR
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR

5C
5C
5C
4C
2C
4C
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114
116
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118
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120
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13
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72
74
75
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83
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46

STARA WIEŚ
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STĘPKI
STĘPKI
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
RZĄDOWY
ZALESICZKI
ZDANIA
BOROWA
BOROWIECKO
BRZEZIA
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
DOBRYSZYCE
GALONKI
GIŻYZNA
HUTA BRUDZKA

2
5
2
3
5
2

PŚR
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR
PŚR

7C
4C
4C
1C
4C
4C

1

PŚR

2C

2

PŚR

2C

5

PŚR

1C

3

PŚR

4C

3
2
1
1
1
3
4
5
6
7
8
9
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13
18
19

PŚR
PŚR
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW

20
23
24
25
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28
29
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1
1
1

NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW

3C
3C
4C
8C
6C
2C
6C
5 C, PO
9C
7C
9C
10 C
7C
7C
5C
11 C,
1 KAF
10 C
5C
24 C
6C
5C
7C
4C
2C
9C
4C
10 C
4 C,
SZK,
ŻU
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HUTA BRUDZKA
HUTA BRUDZKA
HUTA BRUDZKA

2

NOW

2C

3

NOW

2C

5

NOW

6

NOW

9

NOW

66
69
70
72
73
74
75
83
85
86
87

HUTA BRUDZKA
KOLONIA ROŻNY
PASTWISKO
PIKOSY
PIKOSY
ROŻNY
ROŻNY
ROŻNY
ROŻNY
STARA WIEŚ
STARA WIEŚ
STARA WIEŚ
STARA WIEŚ

49 C,
8 PO,
1 KAF
29 C,
1 SZK
3C

3
1
2
1
2
3
4
1
3
4
5
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NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW
NOW

89

STĘPKI

2

NOW

91

STĘPKI

4
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97
99

10
1

NOW
NOW

1

NOW

5C

3

NOW

2C

4
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6C

113
114
116
119

STĘPKI
WIEWIÓRÓW
BORYCA
WIEWIÓRÓW
PRYWATNY
WIEWIÓRÓW
RZĄDOWY
WIEWIÓRÓW
RZĄDOWY
ZALESICZKI
ZALESICZKI
ZDANIA
ZDANIA

3C
3C
7C
8C
12 C
22 C
3C
7C
13 C
5C
3 C,
2 KAF
5 C,
2 KAF
1 C,
1 KAF
2C
4C

3
4
2
5

NOW
NOW
NOW
NOW

120
121
122
123
124

ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA
ZDANIA

6
7
8
9
10

NOW
NOW
NOW
NOW
NOW

5C
4C
27 C
4 C,
1 KAF
5C
6C
6C
10 C
6 C, PO,

48
50

51
61

104
109
110
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125
126
127
128

ŻABY
ŻABY
ŻABY
ŻABY

1
2
3
4

NOW
NOW
NOW
NOW

129
130
131

ŻABY
ŻABY
ŻABY

5
6
7

NOW
NOW
NOW

132
133
134
137

ŻABY
ŻABY
ŻABY
ŻARKI

8
9
10
3

NOW
NOW
NOW
NOW

1 SZK
8C
12 C
4C
47 C,
4 KAF,
1 SZK
2C
4C
10 C,
3 KAF
7C
6C
8C
6C

Ogółem 288 faktów osadniczych zgrupowanych na 137 stanowiskach archeologicznych.
Zakończenie
Obecnie na obszarze gminy Dobryszyce znanych jest 137 stanowisk archeologicznych, na których potwierdzono obecność 288 faktów osadniczych. Oznacza to,
iż przeciętnie na każdym ze znanych dotąd stanowisk wystąpiły dwa etapy zasiedlenia. Atrakcyjna lokalizacja umożliwiała wielokrotne odnowienie zasiedlenia
określonego obszaru. Na terenie gminy Dobryszyce istnieje szereg stanowisk archeologicznych, na których pięciokrotnie powracano w to samo miejsce w przeciągu kilkunastu stuleci. Zadokumentowany obraz rozmieszczenia znanych punktów archeologicznych z całą pewnością nie odzwierciedla wszystkich punktów pradziejowego
osadnictwa. Nowych odkryć dokonuje się nieustannie. Ostatnie z nich związane są
z pracami ziemnymi, realizowanymi w trakcie budowy odcinka autostrady A1, biegnącego przez obszar gminy Dobryszyce. Okres pradziejów jak i czasów historycznych gminy Dobryszyce w pełni nawiązuje do chronologii zdarzeń osadniczych
kształtujących wówczas obszar Polski środkowej.

24

Zeszyty Radomszczańskie
Tom IX (2014)

Michał Pawlikowski
(Strzałków)

Późnośredniowieczny sąd grodzki w Dobryszycach
Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone działającemu od końca XIV w. do
około 1415 r. sądowi grodzkiemu z siedzibą w Dobryszycach, przeniesionemu następnie do Radomska. Był to sąd pierwszej instancji. Bezpośrednie badanie ksiąg
grodzkich dobryszyckich i radomszczańskich (radomskowskich) nie wchodzi w grę,
gdyż zaginęły, ale mimo to można się zapoznać z częścią zawartych w nich materiałów, ponieważ były one publikowane we fragmentach. Zapiski nie dają niestety pełnego obrazu, co trzeba mieć na uwadze formułując wnioski. W związku z tym, aby
móc lepiej zobrazować funkcjonowanie tego sądu, koniecznym jest odniesienie się
do szerszej literatury.
Geneza sądownictwa grodzkiego
Brak zachowanych źródeł z XIV w. skłonił historyków prawa do wysunięcia
kilku poglądów, co do genezy sądownictwa grodzkiego. Część z nich wyszła z założenia, że sądownictwo grodzkie powstało w następstwie rozwoju instytucji sądowych1, łącząc je z urzędem starosty, który miał uprawnienia niezbędne do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w obrębie okręgów sądowych. Ponieważ sprawował
on władzę policyjną, tym samym stał się kompetentnym do sądzenia spraw z nią
związanych, i tak pojęta jurysdykcja stała się podstawą nowo powstających sądów
grodzkich2. Inny pogląd powstanie sądów grodzkich wiąże ze zreformowaniem
sądownictwa z chwilą zjednoczenia państwa, co miało nastąpić za panowania Kazimierza Wielkiego. Doszło do tego w ten sposób, że na skutek rozwoju sądów wiecowych i ziemskich znaczna część spraw przeszła na te sądy, a reszta pozostała przy

O. Balzer, Historia ustroju Polski, Lwów 1930, s. 151; Z. Wojas, Kancelaria grodzka krakowska za
starosty Jana Firleja w latach 1572-1574, „Archeion”, t. 27, 1957, s. 195.
2 Tamże, s. 153; Z. Wojciechowski, Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań
1948, s. 334-335; B. Waldo, Urząd starosty sądowego w Małopolsce w XV i XVI w., Łódź 1985,
s. 152-154, 156; W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966-1795), Warszawa 2010,
s. 257; Szerzej na ten temat pisze: M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie w przedrozbiorowej
Rzeczypospolitej, Strzałków 2012.
1
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staroście działającym odtąd, jako sąd grodzki3. W zaistniałej sytuacji starosta posiadł
jurysdykcję w sprawach karnych i we wszystkich innych, o ile nie był dla nich właściwy inny sąd4. Wynikało to z ukształtowania się w końcu XIV w. jurysdykcji starostów w zakresie tzw. czterech artykułów grodzkich5. Argumentowano to następująco: „istota rozwoju polegała na tym, że po odjęciu sądownictwa kasztelanom nad
rycerstwem, kompetencja w tych cięższych sprawach karnych nie przyrosła lub
przyrosła tylko częściowo sądom wiecowym, w zasadzie zaś pozostawała w rękach
panującego albo jego pomocników w osobach starostów i justycjariuszy”6. W świetle
aktualnego stanu wiedzy i zachodzących rozbieżności w literaturze nie sposób jest
stwierdzić, jaka była droga prowadząca do ukształtowania się sądu grodzkiego
w Dobryszycach. Niezależnie od tego, czy było to rozwiązanie typowo wielkopolskie czy też małopolskie, można zakładać, że sąd ten mógł powstać z inicjatywy
starosty sieradzkiego, jako delegatura sądu grodzkiego sieradzkiego z uwagi na fakt,
że ziemia sieradzka pomimo podziału na kilka powiatów, miała tylko jednego starostę.
Urzędnicy sądowi
Starosta, jako pierwszy urzędnik sądu grodzkiego, w swym okręgu stanowiącym późniejszy powiat, był zastępcą króla. To on początkowo był odpowiedzialny za sądownictwo grodzkie. Jednak z czasem przyrost spraw spowodował, że nie
był już w stanie sam sądzić i mógł wyręczać się innymi urzędnikami7. Starostę powoływał król i z tego też powodu nazywano go „ramieniem królewskim”8. Zatem
3 S. Kutrzeba, Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV w., „Rozprawy Polskiej Akademii
Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny”, t. 45, Kraków 1903, s. 43.
4 Tenże, Historia ustroju Polski w zarysie, t. 1, Warszawa 1949, s. 225-226. J. Bardach, Historia
państwa i prawa Polski do połowy XV wieku, t. 1, Warszawa 1964, s. 477; A. Gąsiorowski, Początki
sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 26/2 (1974), s. 68;
M. Pawlikowski, Sądownictwo ziemskie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Strzałków 2012, s. 32.
5 J. Bardach, Historia państwa..., s. 476; A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy do połowy
XV w., Łódź 1985, uzupełniony o maszynopis [w:] Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
nr sygn. 2791, s. 469; B. Waldo, Urząd..., s. 152-154, 156; Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej
Polsce, Warszawa 1988, s. 198; Z. Wojciechowska, Księgi ziemskie i grodzkie województw wielkopolskich – stan opracowania i potrzeby, „Miscellanea Historio-Archivistica”, t. 10 (1999), s. 63;
M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 89-94.
6 Z. Wojciechowski, Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1948, s. 334-335.
7 R. Hube, Prawo polskie w XIV w. Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku
schyłkowi XIV w., Warszawa 1886, s. 305; J. Bielecka, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich
i grodzkich wielkopolskich XIV-XVIII w., „Archeion”, t. 22, 1954, s. 134-135; Z. Kaczmarczyk,
B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. 2 od połowy XV wieku do r. 1795, red. J. Bardach, Warszawa 1968, s. 133; A. Moniuszko, Wybrane aspekty ekonomiczne funkcjonowania sądownictwa grodzkiego i ziemskiego na Mazowszu w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, t. II Polityka i ekonomia – społeczeństwo i wojsko – religia i kultura w XVIXVIII wieku, Siedlce 2009, s. 42; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 29-30.
8 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998,
s. 110; A. Szymczakowa, Personel sądu grodzkiego w Sieradzu za starosty Jana Koniecpolskiego
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najważniejszym urzędnikiem w sądzie dobryszyckim był starosta sieradzki. Podobnie jak w Sieradzu, tak też tutaj starosta powoływał sędziego. A ponieważ tak się
składało, że starosta sieradzki miał dość znaczny obszar podlegający jego jurysdykcji, toteż na ogół wyrokował sędzia9. Nie istniały jednak żadne przeszkody, aby starosta osobiście rozstrzygał sprawę10. Ze źródeł wynika, że w sądzie dobryszyckim
orzekali także inni urzędnicy: sędzia, prokurator, asesor oraz udział brali urzędnicy
składu pomocniczego: woźny i pisarz11.
Dzięki temu, że starostowie posiedli władzę policyjną, uzyskali możliwość
sądzenia w sprawach karnych a następnie w sprawach cywilnych związanych
z naruszeniem posiadania, czyli z ochroną posesoryjną12. Gdy sprawę rozstrzygał
inny urzędnik, zapytanie prawne kierowane było do starosty13. Zwrócono uwagę na
rozpatrywanie przez starostę spraw związanych z obrotem nieruchomościami.
Oprócz tego starostowie wykonywali szerokie uprawnienia sądownicze w sprawach
spornych dotyczących rycerstwa14. Starosta wyrokował również w sprawach, w których nie były kompetentne inne sądy15. Wyrokował zatem w sprawach karnych
związanych z porządkiem i bezpieczeństwem16, w sprawach o rozboje i zabójstwa17
a także w sprawach z zakresu jurysdykcji spornej i niespornej dotyczącej stanu szla-

(1442-1455), „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. IV, Łódź 1999, s. 167; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 19-21.
9 S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, II. Województwo sandomierskie, III-VII:
Województwa: łęczyckie, sieradzkie, kujawskie, inowrocławskie i ziemia wieluńska. VIII. Województwo
ruskie, (dalej jako: Sądy I/2), Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 15, Kraków 1901, s. 105;
R. Hube, Prawo..., s. 316; J. Bałaziński, I. Jezierski, Historya Radomskowskiey Temidy, Radomsko
1994 [maszynopis, nie posiada numeracji stron]; A. Pichit, Powiat radomszczański za panowania
Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, Radomsko 2000, s. 11.
10 R. Hube, Prawo..., s. 367; S. Kutrzeba, Sądy I/2, s. 104; A. Gieysztor, Fragmenty zapisek herbowych radomskich i piotrkowskich województwa sieradzkiego XIV i XV w., „Przegląd Historyczny”
nr 37 (1948), s. 380.
11 R. Hube, Prawo..., s. 316; A. Gieysztor, Fragmenty..., s. 385. W innych sądach grodzkich na
terenie kraju, skład orzeczniczy oraz aparatu pomocniczego był zróżnicowany, w zależności
od regionu, wielkości sądu, ilości spraw, patrz szerzej na ten temat: M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 21-27.
12 O. Balzer, Historia..., s. 153-155; R. Hube, Prawo…, s. 62-63. S. Kutrzeba, Sądy ziemskie
i grodzkie w wiekach średnich, IX-X. Województwa: Poznańskie i kaliskie. XI Ziemia wschowska, (dalej
jako: Sądy II), Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 17, Kraków 1902, s. 35. Dwóch pierwszych
autorów uważa, że starostowie posiadali ograniczony zakres kompetencji związany z wyrokowaniem, natomiast S. Kutrzeba, stwierdził, że „właściwym i jedynym sędzią w sprawach
grodzkich jest w Wielkopolsce starosta i tylko starosta”.
13 S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, I. Województwo krakowskie (1374-1501),
Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 15, (dalej jako: Sądy I/1), Kraków 1901, s. 81.
14 A. Gąsiorowski, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970,
s. 146.
15 Tenże, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce „Czasopismo Prawno-Historyczne”
26/2, 1974, s. 65.
16 Z. Kaczmarczyk, Monarchia Kazimierza Wielkiego, t. 1, Poznań 1939, s. 256.
17 A. Szymczakowa, Urzędnicy..., s. 469.
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checkiego, do niego należało również egzekwowanie wyroków wydanych przez
inne sądy18.
Działalność sądu grodzkiego w Dobryszycach
Według R. Hube: „sądy nie miały swych własnych lokali, w których posiedzenia swoje odprawiały i zbierały się w miarę tego jak się okoliczności składały,
w grodzie (in castro), na ratuszach miejskich, albo po klasztorach i w domach prywatnych, u sędziów i wójtów miejskich, a nawet na dworach królewskich”19. W ziemi sieradzkiej na przełomie XIV i XV w. sądy grodzkie odbywały się w Piotrkowie,
Dobryszycach i Sieradzu20. Sąd grodzki dobryszycki czy też dobryszycko-radomskowski zdaniem R. Hubego z całą pewnością działał już w 1397 r.21 S. Kutrzeba
był zdania, że siedzibą sądu nie było Radomsko a Dobryszyce. Zaznaczył jednak, że
w tym początkowym okresie sądy odprawiały się wyjątkowo w Radomsku „i to
tylko zastępczo zamiast w Dobryszycach”22. W Dobryszycach, które stanowiły własność królewską, sąd grodzki mógł się zbierać w grodzie. Historiografia potwierdza
istnienie tam „grodziska stożkowego (?), którego pozostałością były w XVI w.: „wieża na kopcu” i „przykop suchy” obok niej oraz „przygródek, na którym mieściły się
zabudowania folwarczne”23. Według J. Pawlikowskiego wzmiankowana „wieża na
kopcu z fosą gwarantowała właściwe zabezpieczenie ksiąg sądowych i być może
była miejscem posiedzeń sądów”24. Wszystko to dowodzi, że początkowo sąd
grodzki istniał w Dobryszycach. S. Kutrzeba stwierdził, że „w roku 1413 lub niedługo po tej dacie, sąd dobryszycki przeniesiony zostaje na stałe do Radomska, które
odtąd - prawie przez wiek cały jest jego siedzibą”25. Kolejne informacje o sądzie
grodzkim odnoszą się już do roku 1504, kiedy to nastąpił kres działalności sądu
grodzkiego w Radomsku. Od tego momentu siedzibą sądu był Piotrków26.

18 Z. Wojas, Kancelaria..., s. 194; M. Bogucki, Temida staropolska. Szkic z dziejów sądownictwa Polski
szlacheckiej, Warszawa 1979, s. 20; B. Waldo, Urząd..., s. 142-156; T. Maciejewski, Historia ustroju
i prawa sądowego Polski, Koszalin 1998, s. 39; Z. Wojciechowska, Księgi..., s. 63; M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 1996, s. 64.
19 R. Hube, Prawo..., s. 319.
20 Tamże, s. 302-303; S. Kutrzeba, Starostowie..., s. 38; A. Szymczakowa, Urzędnicy..., s. 473;
J. Bałaziński, I. Jezierski, Historya..., [br nr s.]; S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939
r.), Radomsko 1995, s. 36.
21 R. Hube, Zbiór rot przysiąg sądowych z końca XIV i pierwszych lat w. XV, Warszawa, 1888,
s. 115; J. Bałaziński, I. Jezierski, Historya..., [br. nr s.]; Sankowski, Z dziejów..., s. 36.
22 S. Kutrzeba, Sądy I/2, s. 103-104; tenże, Starostowie..., s. 44; A. Pichit, Powiat..., s. 10-11.
23 S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych
ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 1, Łódź 1966, s. 69.
24 J. Pawlikowski, Sądy w Dobryszycach, „Gazeta Radomszczańska” 1998, nr 5, s. 5; tenże, Dobryszyce 650 lat, Łódź 2000, s. 5.
25 S. Kutrzeba, Sądy I/2, s. 104; tenże, Starostowie..., s. 44; A. Szymczakowa, Urzędnicy..., s. 473;
S. Sankowski, Z dziejów..., s. 36.
26 S. Kutrzeba, Sądy I/2, s. 106-107; J. Bałaziński, I. Jezierski, Historya..., [br nr s.]; S. Sankowski,
Z dziejów..., s. 36.
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Dobryszyce były idealną lokalizacją dla sądownictwa sprawowanego przez
starostę, a być może stanowiły kontynuację wcześniejszego sądownictwa kasztelańskiego. W Dobryszycach znajdował się bowiem dobrze zorganizowany gród z podgrodziem, posiadający zapewne dodatkowo także naturalne walory obronne (na
wyniesieniu pośród podmokłych łąk i cieków wodnych). Będąc królewszczyzną
stanowił jedną z siedzib starosty sieradzkiego w trakcie jego ciągłego objazdu ziemi.
Podczas jego nieobecności prawdopodobnie podstarości wraz z pomniejszymi
urzędnikami administrowali grodem. To tutaj z początku mogło koncentrować się
życie administracyjne ziemi nazwanej później radomskowską (sądowe, skarbowe,
wojskowe a po części także i gospodarcze) nie zaś w oddalonym o kilka kilometrów
Radomsku. Miasto to, chociaż położone było pośród mokradeł, nie posiadało żadnych innych walorów obronnych. Gródek na „Kopcu”, który swymi rozmiarami
ustępował grodowi dobryszyckiemu, oddalony był od miasta (ok. 1 km) i jak topografia dowodzi, był jednym z wielu obiektów tego typu w rejonie. Ponadto jego oddalenie od miasta nie mogło zagwarantować bezpieczeństwa dla mieszkańców
przed nagłym najazdem wroga. Jedynym atutem Radomska, który w nieodległej
przyszłości zaważył na przejęciu funkcji sądowych, a w dalszej perspektywie także
administracyjnych, był przebieg tamtędy szlaków handlowych. Oprócz dogodniejszego położenia handlowego i jarmarków miasto nie miało nic, czego nie mogłyby
zaoferować Dobryszyce. Zresztą jak wyżej zaznaczono, jeszcze długo po przeniesieniu sądu grodzkiego z Radomska do Piotrkowa, w lustracjach królewskich podnoszono znaczenie obronne i administracyjne dóbr królewskich z ośrodkiem właśnie
w Dobryszycach, nie zaś w Radomsku.
Jako terytorium podlegające sądom zaczęto z czasem przyjmować obszar
powiatu ziemskiego, z tego też względu właściwość miejscowa sądów grodzkich
zaczęła się pokrywać z właściwością miejscową sądów ziemskich. Już w końcu XIV
w. wypracowano zasadę, według której osiadłych na danym terenie należało pozywać tylko i wyłącznie przed sąd w tym powiecie27. Miejscowości, w których zbierały
się roczki ziemskie stały się jednocześnie siedzibami powiatów28 i taki obszar przyporządkowano sądom grodzkim. Ustalenie właściwości miejscowej wiązało się
z określeniem siedzib sądów grodzkich. Do sądu w Sieradzu wnoszono sprawy
z dwóch powiatów: sieradzkiego i szadkowskiego. Pozostałe powiaty: radomskowski i piotrkowski posiadały własne sądy29. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie
sprawy, które wydawać by się mogło powinny być rozstrzygane na miejscu, czyli
w Dobryszycach, trafiały niekiedy przed sąd grodzki w Piotrkowie. Było to zatem
zachwianie właściwości miejscowej sądownictwa. Tłumaczyć to można tym, że
w okresie zatargu między stronami, najbliższy sąd grodzki starosty sieradzkiego
zbierał się nie w Dobryszycach, lecz w Piotrkowie. Strony nie chcąc czekać na jego
27

S. Kutrzeba, Starostowie..., s. 38.
Tamże; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 51-69; tenże, M. Pawlikowski, Sądownictwo ziemskie..., s. 43-69.
29
S. Kutrzeba, Starostowie..., s. 44; tenże, Sądy I/2, s. 103; A. Szymczakowa, Urzędnicy..., s. 473;
J. Bałaziński, I. Jezierski, Historya..., [br nr s.]; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 52-53,
66.
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przybycie do grodu właściwego dla ich miejsca zamieszkania (położenia dóbr), wnosiły sprawę w innym miejscu jego wyrokowania30.

Powiat radomskowski z okresu działalności sądu grodzkiego w Dobryszycach

Opracował: Michał Pawlikowski31
R. Hube, Zbiór..., ss. 108, 110, 113, 151.
Podstawą do opracowania powyższej mapy stanowią materiały źródłowe opublikowane
przez: R. Hube, Zbiór..., s. 115-125; A. Gieysztor, Fragmenty…, s. 380-390; S. Kutrzeba, Sądy I/2,
s. 104, 106.
Uwaga: sesja wyjazdowa w Przedborzu odnosi się do sądu grodzkiego opoczyńskiego, gdyż miejscowość ta znajdowała się jeszcze w granicach powiatu opoczyńskiego.
Na zamieszczonej mapie brak miejscowości cytowanych przez źródła, które znajdują
się poza powiatem oraz te, których nie udało się zlokalizować: Banczów, Błyszyno/Błyszniki,
Bolicow, Brzuchana, Budkow, Cosubi, Crossowa, Czesance/Coczane, Dobeczino, Ganszky,
Kostin, Melechów, Miczina, Nanszna, Nieradow, Piconice, Puncice, Sirniky/Zirzniky, Staw,
30
31
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Zgodnie z ustaleniami R. Hube „zwyczajne kadencje w sądach grodzkich
przypadały co dwa tygodnie, czasami jednakże wcześniej, a czasami znowu
w dłuższych odstępach czasu, będąc niekiedy zawisłe od przybycia starosty na miejsce”32. Regułą jednak stało się obradowanie co dwa tygodnie. Odstępstwa w postaci
wcześniejszego bądź późniejszego zebrania się mogły wynikać m.in. z ilości spraw.
Jeśli zatem było ich więcej, to sąd dla uniknięcia nawału spraw zbierał się przed
upływem dwóch tygodni. Jeśli wniesionych spraw było mniej, to sąd mógł się zebrać
w późniejszym terminie. Posiedzenia w grodzie sieradzkim odbywały się co dwa
tygodnie. W II p. XV w. pod wpływem sądów ziemskich uległy wydłużeniu33 i podobnie jak w innych grodach zapewne ostatecznie uległy uregulowaniu w końcu
XV w. S. Kutrzeba był zdania, że to co dotyczyło grodu sieradzkiego w dużej mierze
można odnieść do sądu grodzkiego dobryszycko-radomskowskiego. Problemem jest
ustalenie, gdzie się zbierał sąd grodzki w latach 1413-1415. Przyjmuje się, że nową
księgę grodzką założono już po przeniesieniu sądu z Dobryszyc do Radomska34.
Prawdopodobnie powodem, dla którego nastąpiło przeniesienie sądu do Radomska
było bardziej korzystne położenie tego ostatniego. Radomsko leżało bowiem na
przecięciu się szlaków handlowych. Wraz z przepływem większej ilości towarów,
przejeżdżało przez miasto więcej osób, ale również docelowo jako miejsce organizowania jarmarków i lokalnej wymiany towarów powoli zyskiwało na znaczeniu. Podobnie jak miało to miejsce w Sieradzu, tak też w Dobryszycach zdarzało się sądzenie poza grodem. Pierwszym wyłomem od zasady było przeniesienie miejsca obrad
do Radomska, a następnie wzmianka zamieszczona w księdze piątej radomskowskiej z 1466 r., kiedy to sąd zebrał się w Wielgimkach35. Nie wiadomo również, jaki
wpływ na miejscowe sądownictwo grodzkie miało XV-wieczne ustawodawstwo,
jako że brak źródeł na ten temat.
Pierwsza odnotowana przez źródła rozprawa pochodziła z 1397 r. i odbyła
się w Dobryszycach. Oprócz R. Hubego wspomniał o niej także S. Kutrzeba.
W 1400 r. miały miejsce trzy sprawy (29 marca, w lipcu – brak daty dziennej i 5 lipca). W przypadku tej ostatniej nie wiadomo, czy się w ogóle odbyła, gdyż dowiadujemy się o jej wyznaczeniu z wcześniejszej zapiski. Za wyjątkiem sesji z 29 marca
i planowanej na 5 lipca wszystkie odbyły się w Dobryszycach, dopóki sąd grodzki
tam się znajdował. W 1401 r. odnotowanych zostało w źródłach 9 spraw, bez dokładniejszego ich datowania. Spośród czternastu przytoczonych spraw w 1402 r.
dwie miały daty: 23 września i 7 października. Źródła nie odnotowały jakichkolwiek
spraw w 1403 r. Z następnego roku pochodzą trzy sprawy, z których jedna odbyła
się w Dobryszycach, druga zaś w Radomsku. Miejsca trzeciej nie można ustalić.
Z kolei wszystkie dziewięć rozpraw w 1405 r. miały miejsce w Dobryszycach. Pod
1406 r. R. Hube podał sześć spraw, podczas gdy A. Gieysztor jedną, i to z datą

Sternam, Swirczinsko, Sziszniki, Vsszcino, Wola, Wronikow. Od pocz. XV w. część miejscowości zmieniła nazwy, inne mogą obecnie nie istnieć lub stanowić część składową większych.
32 R. Hube, Prawo..., s. 303.
33 S. Kutrzeba, Sądy I/2, s. 106.
34 Tamże, s. 104.
35 Tamże, zapewne chodzi o Wielgomłyny; A. Pichit, Powiat..., s. 11.

31

Michał Pawlikowski
dzienną 18 maja. W procesy natomiast obfitował rok 1407. Źródła odnotowały aż
osiemnaście odbytych spraw. Wszystkie one miały miejsce w Dobryszycach. Dwie
wymienił A. Gieysztor (5 kwietnia i 13 września), zaś pozostałe R. Hube. Najwięcej
rozpraw źródła potwierdziły w 1408 r. (18 rozpraw). W 1409 r. ilość spraw zmalała było ich siedem. Źródła milczą o funkcjonowaniu dobryszyckiego sądu grodzkiego
w 1410 r. Był to zapewne wynik wojny polsko-krzyżackiej z lat 1409-1411. W 1411 r.
odnotowano już trzy sprawy. Rok 1412 przyniósł dalszych sześć spraw (22 lutego,
9 czerwca, 23 czerwca, 7 lipca). Jak można zauważyć, to pomiędzy drugą, trzecią
a czwartą zostały zachowane ustawowe terminy (dwutygodniowe). Ostatnia z pośród spraw miała miejsce 13 października i trwała aż do 12 grudnia. Była to bez wątpienia najdłuższa sesja, jaka miała miejsce w grodzie dobryszyckim, bądź w Radomsku. Zdaniem S. Kutrzeby jeszcze przynajmniej do 1413 r. sądy grodzkie odbywały
się w Dobryszycach36.
Na podstawie zapisek widać, że starano się dochować terminów dwutygodniowych. Można również sądzić, że pisarze nie odnotowali wszystkich rozpraw,
i stąd wyniknęły w powyższym zestawieniu dłuższe przerwy czasowe, bądź też nie
o wszystkich zachowały się informacje. Od momentu, kiedy sąd grodzki został przeniesiony z Dobryszyc do Radomska, zachowało się niewiele materiału archiwalnego
na ten temat. Dla przykładu badający to zagadnienie S. Kutrzeba ograniczył się tylko
do wskazania sprawy z 1466 r., i to prawdopodobnie tylko z tego powodu, że rozpatrywana była na posiedzeniu w Wielgimkach (Wielgomłynach?). Podał także prawdopodobną datę końcową dla funkcjonowania sądu grodzkiego w Radomsku, tj.
1504 r. Po tej dacie, nastąpiło połączenie dwóch okręgów sądowych: piotrkowskiego
i radomskowskiego, z siedzibą sądu grodzkiego w Piotrkowie.
Badacze historii prawa na podstawie zachowanych ksiąg sądowych grodzkich dochodzili do różnych wniosków, jeśli chodzi o osoby, jakie stawały przed tymi
sądami w schyłkowym średniowieczu. R. Hube pisał, że przed sądami grodzkimi
„występowały: urzęda miejskie, i wiejskie, mieszczanie i kmiecie, młynarze, różnego
rodzaju rzemieślnicy, jako to: cieśle, kowale, tkacze i tym podobni, czy to jako pozywani, czy jako pozywający”37. Za powoda uważano także szlachcica, który został
wypędzony z tenuty (dzierżawy), właściciela i zastawnika w przypadku pozbawienia ich posiadania38 oraz szlachtę gołotę (nieposesjonatów), która nie została dopuszczona do sądownictwa ziemskiego. Ponadto stronami postępowań sądowych
byli: sołtysi, duchowieństwo i Żydzi39. Uważano również, że w sprawach o tzw.
R. Hube, Zbiór..., s. 115-125; S. Kutrzeba, Sądy I/2, s. 104; A. Gieysztor, Fragmenty…, s. 379392.
37 R. Hube, Prawo..., s. 337-338; J. Pawlikowski, Sądy..., s. 5, autor dodał do tego grona szlachtę.
38 F. Piekosiński, Sądownictwo w Polsce wieków średnich, t. 8, Kraków 1898, s. 24; B. Lesiński,
E. Borkowska-Bagieńska, Prawo feudalne cz. 2, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań
1995, s. 141.
39 A. Gąsiorowski, Urzędnicy..., s. 273-274; tenże, Początki..., s. 72-73; J. Bielecka, Organizacja...,
s. 134; Z. Wojas, Kancelaria..., s. 195; Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa..., t. II,
s. 151; M. Bogucki, Temida..., s. 19-20; Z. Góralski, Urzędy..., s. 198; S. Płaza, Historia prawa polskiego na tle porównawczym, t. 1, Kraków 1995, s. 536; M. Kallas, Historia..., s. 64; Z. Wojciechowska, Księgi..., s. 67; Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (145436
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cztery artykuły niezależnie od osoby sprawcy każdy podpadał pod sąd grodzki,
a szlachta nieosiadła we wszystkich sprawach40. Przed sądami grodzkimi stawali
zarówno mężczyźni jak i kobiety41. Kilka zapisek sądowych z Dobryszyc wskazuje,
jakie osoby stawały przed tym sądem:
1400: Nota, veniens Nicolaus de Ohoczicze nostram ad presenciam in iudicio domini Petri capitanei Syradiensis asserens seu dicens, quod Pasco Grabina non
est dignus accipere penam nobilem, quia solvit furticinium gmethoni ibidem in
Ochoczice42.
1402: Johannes heres de Bestrycow astitit terminum..adversus advocatum
brzeszniczyensem pro quibusdam iniuriis et debitis43.
1402: Domina Th. Heredi de Recle prorogaverunt secundum terminum adversus Lauriencium carpentarium de ibidem44.
1402:..iaco prave Miczek wzal cosczine /Nicolaus/ kazal mu precz i pobrali45.
1402: Testes Cadroni de Yayki adversus Johannem kmetonem…ese Czadron wsal Janowi oczu sgoth, to vsal s dobrem prawem y cmecza obsilal dobrimi
luczmi46.
1403: Czadroni de Yayki terminus prorogatur adversus Jacobum textorem
de Brzesniczia47.
1412: Item nota, Albertus de Vsszcino contradixit milicie Laurencio de
Boguslauicze, alias prziganil, quod esset rusticus et noluti sibi penam solvere48.
1412: Terminus Brziccio et Nicolao ad interrogandum, si Brziccio licet
solvere Nicolao nobilem penam seu culpam, quia idem Nicolaus non deduxit se de
iudicio domini Syradiensis et dixit Bricius: Quando deduces te de iudicio preticto,
tunc dabo tipi culpam nobilem pro wlnere tuo49.

1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004, s. 123, 128; A. Pichit, Powiat..., s. 11; J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVII wieku, studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach
i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004, s. 71, 72; M. Kulecki, Sprawy mieszczan
Starej i Nowej Warszawy w warszawskich aktach ziemskich i grodzkich od roku 1526 do początków
XVII wieku, „Rocznik Warszawski”, 36 (2008), s. 30; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie...,
s. 81-82.
40 S. Płaza, Historia..., s. 536; M. Kallas, Historia..., s. 64; Z. Wojciechowska, Księgi..., s. 67;
A. Pichit, Powiat..., s. 11; J. Łosowski, Kancelaria..., s. 71, 72; M. Kulecki, Sprawy..., s. 30; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 81-83.
41 F. Piekosiński, Sądownictwo…, s. 24; A. Gąsiorowski, Początki..., s. 72; B. Lesiński, E. Borkowska-Bagieńska, Prawo..., s. 164; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 81-82.
42 A. Gieysztor, Fragmenty…, s. 380.
43 R. Hube, Prawo..., s. 338.
44 Tamże, (carpentarius - oznacza cieślę).
45 R. Hube, Prawo..., s. 340.
46 Tamże.
47 Tamże, s. 338-339, (textor - oznacza tkacza, sukiennika).
48 A. Gieysztor, Fragmenty..., s. 386.
49 Tamże.
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Z powyższych tekstów wynika, że przed sądem grodzkim w Dobryszycach
stawała: szlachta, rzemieślnicy (tkacz, cieśla), a także kmiecie. Mając na myśli zakres
kompetencji rzeczowej sądów grodzkich, jako sądów pierwszej instancji, dzieli się
sprawy na sporne i niesporne, a oprócz tego wyróżnia się jeszcze sprawy z tzw. czterech art. grodzkich. Kategoria spraw spornych obejmowała sprawy karne i sprawy
cywilne. Pozostałe zaś należały do spraw niespornych. W świetle zachowanych rot
przysiąg sądowych grodzkich z Dobryszyc nieco utrudnione jest zorientowanie się
jakich spraw dotyczyły. Te które są znane, odnoszą się do jurysdykcji spornej, co nie
oznacza, że nie było spraw niespornych. Na ich podstawie zauważyć można, że trafiały doń sprawy dotyczące np.: naruszenia posiadania, podziału nieruchomości,
posagu, obciążenia dóbr czy wypłaty odszkodowania50. Szczególne miejsce miały
sprawy, które były związane z czterema artykułami grodzkimi: gwałt, napad na
dom, grabież na drodze publicznej czy podpalenie51. Innym rodzajem spraw była
nagana szlachectwa. Podważenie szlachectwa równało się śmierci publicznej naganionego szlachcica, jeśli nie był wstanie się odprzysiądz odpowiednią liczbą współprzysiężników herbowych, a było ich 5 lub 6. Przykładem tego rodzaju sprawy, rozpatrywanej w sądzie grodzkim dobryszyckim było zarzucenie nieszlachectwa Wiskonowi dziedzicowi przez niejakiego Jakuba ze Skąpej. Następnie naganiony
przedstawił sześciu współprzysiężników: Żegotę ze Strosy, jego brata Mikołaja,
Marcina z Rekli, Wienczesława Kołatkę ze Strzelec, jego brata Piotra Sarnowskiego
także ze Strzelec i Macieja Rozena ze Zdanii52. Sprawa miała swój dalszy ciąg, gdyż
za niesłuszne zarzucenie braku szlachectwa zostały wymierzone kary grzywny53.
Oprócz powyższej, przed sądem dobryszyckim toczyły się także inne sprawy o naganę szlachectwa54.

R. Hube, Prawo..., s. 284; tenże, Zbiór…, s. 118 – 124.
R. Hube, Prawo..., s. 334, 342, sprawy o: rozbój, podpalenie, s. 343, rozbój i kradzież, s. 342343, napaść i rabunek na drodze publicznej, s. 399-400 oraz przypis s. 401, informujący, że
zazwyczaj łupieże i najazdy z ciężkimi gwałtami trafiały na forum wieców i roków wielkich,
(s. 273) przykład popełnienia kilku czynów równocześnie: ograbienia, pochwycenia siłą kobiety, oszpecenia i pozbawienia wolności. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 1401, kiedy to
przy okazji dokonywania grabieży oszpecono twarz (s. 262, 268), chłop należący do kantora
kościelnego został zakuty w dyby i odmówiono jego wydania, s. 278-279, kradziono najczęściej zboże, ale również ryby pod osłoną nocy, s. 280, 281-282; A. Pichit, Powiat..., s. 11.
52 A. Gieysztor, Fragmenty..., s. 382, zap. nr 16.
53 Tamże, s. 382, zap. nr 17.
54 Tamże, s. 382, zap. nr 20, s. 385, zap. nr 35, s. 386, zap. nr 41.
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Przestępstwa rozpatrywane przez sąd grodzki w Dobryszycach

Przestępstwa z czterech artykułów:

Pozostałe przestępstwa:

gwałty:
Rok
na
osobie

na
mieniu

podpalenie

rozbój
na
drodze

najazd
lub
najście

1397

kradzież

uszkodzenie
lub
zniszczenie
mienia

inne55

1

1400

1?

1401

4

1402

3

1403

1

1404

1

1405

2

1406

5

1

2

2

5

1

2

2
3

1

1408

2

7

1409

1

4

1411

1

1412

1

1
1

1

1

1
1

1

4

1

3

2

4

1

1

2

1

4

2

5

2

1

2

4

1

3

1407

3

1

1

1

1

1

2
6

1424
Suma

Nagana
szlachectwa

1
19

23

1

1

7

18

8

21

22

Opracował: M. Pawlikowski, na podstawie: R. Hube, Zbiór..., s. 115-125; A. Gieysztor,
Fragmenty…, s. 380-390.

Podsumowując głównie zakres spraw karnych, jakie trafiały na wokandę sądu
grodzkiego w Dobryszycach, można stwierdzić za J. Pawlikowskim, że „najczęściej

W grupie tej znajdują się: zaniechanie naprawienia szkody, przywłaszczenie pieniędzy,
sprowokowanie zadania ran (częste), niedotrzymanie umowy o świadczenie usługi, podważenie wiarygodności zeznań, pozbawienie jedzenia, uprowadzenie cudzej żony.
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rozpatrywane sprawy w sądzie dobryszyckim to: spoliczkowanie, nagana, podważenie szlachectwa, gwałt, zajazd na cudzą siedzibę, porwanie człowieka, grabież,
uprowadzenie koni, bydła, psa itp., łup, ograbienie człowieka na drodze, zniszczenie, podpalenie i kradzież. Pod pojęciem kradzieży rozumiano tajne zabranie np.
plonów z pola, ryb ze stawu”56. W średniowieczu nie dostrzegano różnicy pomiędzy
czynami umyślnymi a nieumyślnymi, ale w przypadku popełnienia czynu przez
kilka osób rozróżniano sprawcę i pomocników. Niezależnie od tego, czy sprawca
dopuścił się popełnienia kilku czynów jednorodnych, czy też różnorodnych, podlegał tylu karom, ile czynów popełnił. Odpowiadał więc za każdy czyn osobno57. Recydywa nie wpływała na zwiększenie wymiaru kary, chyba że była to kradzież,
a wówczas szlachcic stawał się „infamisem” (tracił cześć) i nie mógł się już odprzysięgać w przypadku nowo postawionych zarzutów. Wpływ na zwiększenie wymiaru kary miały okoliczności popełnienia czynu (czyn popełniony w sądzie, najście na
dom i na drodze publicznej)58. Popełniane przestępstwa dzielono ze względu na
sposób ścigania na: dochodzone z urzędu i w wyniku skargi prywatnej. Sąd na posiedzenie zbierał się w pomieszczeniu zwanym izbą audiencjonalną, w której przy
drzwiach zamkniętych dokonywano czynności. Podczas rozprawy nikt bez zezwolenia sądu nie mógł wejść. Jeśli ktoś złamał zakaz, płacił karę zw. „pietnadziesta”.
W izbie stał stół zw. „tribunal” z wystawionym na nim krzyżem. Przy stole zasiadali
członkowie składu wyrokującego pod przewodnictwem sędziego lub starosty, wraz
z asesorami. Obecny był pisarz, dokonujący wpisów w księgach. Nie wiadomo, czy
zasiadał on wraz z innymi przy „trybunale” czy też osobno59. Przy drzwiach stał
woźny, który wzywał na rozprawę kolejne osoby. Do jego powinności należało również usuwanie z sali wyproszonych przez sąd osób. Sprawa rozpoczynała się od
wniesienia pozwu. Jeśli powód zw. „pierca” chciał pozwać, musiał się udać do: starosty, sędziego, podsędka a niekiedy do woźnego. Pozew był ustny albo pisemny
i zawierał: oznaczenie osoby pozwanej, wskazanie pozywającego, oznaczenie
przedmiotu sprawy, oznaczenie właściwości sądu i daty stawiennictwa na rozprawie60. Pozew doręczał woźny61. W pozwie był oznaczony termin rozprawy. Pisano
trzy terminy. Ostatni z nich zwał się „rokiem zawitym”. W prawie przewidziane
były możliwości odroczenia sprawy na termin następny. Okolicznościami, dla których dokonywano odroczeń były: uwięzienie, wykonywanie czynności publicznych,
choroba oraz tzw. sprawa o większe62. Niestawiennictwo w oznaczonym terminie
powodowało upadek sprawy. R. Hube pisze, że „kto wytaczał sprawę, lub pozwany
J. Pawlikowski, Sądy..., s. 5.
R. Hube R., Prawo..., s. 240-241; O. Balzer, Przewód sądowy polski w zarysie, Lwów, 1935;
J. Rafacz, Dawny proces polski, Warszawa 1925; tenże, Dawne polskie prawo karne, Warszawa
1932.
58 R. Hube, Prawo..., s. 242.
59 Tamże, s. 321-323.
60 Tamże, s. 344-346; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia…, s. 167.
61 R. Hube, Prawo..., s. 348; Z. Góralski, Urzędy..., s. 227; D. Makiła, Z. Naworski, Historia prawa
na ziemiach polskich. Polska przedrozbiorowa. Zarys wykładu, Toruń 2000, s. 142.
62 Tamże, s. 351; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia…, s. 169; J. Pawlikowski,
Dobryszyce..., s. 69.
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został, winien był sam osobiście w sądzie stawać i sam sprawę swą przedstawiać
i bronić”. Dopiero później wprowadzono tzw. „zastępstwo procesowe stron”. Osoba,
która pełniła takie czynności nazywana była prokuratorem. Aby ustanowić prokuratora, strona stawała przed sądem i składała o tym oświadczenie63. Znane były cztery
rodzaje zastępstwa procesowego: ustawowe, umowne, szczegółowe i generalne64.
Rozprawa odbywała się ustnie i jawnie w momencie, gdy przed sądem grodzkim
stawili się powód i pozwany. Rozprawą kierował przewodniczący65 Na wstępie
rozprawy powód przedstawiał swoje żądanie zamieszczone w skardze. Na żądanie
prowadzącego, pozwany wyjaśniał swoje stanowisko, co nazywano „odeprzą”. Jeśli
pozwany nie zgodził się z żądaniem czy zarzutem powoda następowało wdanie się
w spór. Pozwany mógł się uwolnić od zarzutu powoda poprzez podniesienie „ekscepcji”. Wówczas sąd zawieszał rozprawę celem jej rozparzenia i przypozywał na
termin następny. Po uporaniu się z nią, strony bądź ich zastępcy stawali przed sądem i przedstawiali swoje stanowisko66. Znany jest przypadek podniesienia przed
sądem dobryszyckim ekscepcji z powodu braku zastępcy a po jego ustanowieniu
z urzędu, strona nie zgodziła się na to, aby był nim ksiądz67. Znany jest również
przypadek podniesienia sprawy już osądzonej albo takiej, co do której została zawarta przed sądem ugoda. Po załatwieniu ekscepcji rozprawa toczyła się dalej. Niekiedy
dokonywano wizji. Przeprowadzana była na wniosek powoda bądź pozwanego,
a niekiedy nakazana przez sąd. Wizję przeprowadzali woźni w obecności świadków,
o czym składali relacje sądowi68. Podczas rozpraw dochodziło do takich sytuacji,
kiedy to strony po stawieniu się w sądzie odmawiały odpowiedzi na postawione
pytania, albo też prokuratorzy nie wiedzieli jak mają reprezentować strony i opuszczali sąd69. Innym powodem, dla którego następowało również przedwczesne zakończenie rozprawy, było zrzeczenie się powództwa. Dochodziło do tego, gdy strona zwalniała drugą od rozprawy, co powodowało upadek powództwa. Innym jeszcze powodem zakończenia rozprawy było zawarcie ugody w sądzie. Często dochodziło do niej przy udziale tzw. jednaczy (arbitrów). W tym celu wyznaczony był
termin, na którym każda ze stron obowiązana była do stawienia wybranych przez
siebie arbitrów70. O sposobie zakończenia rozmów zawiadamiano sąd. Jeśli ugoda
została zawarta, to treść jej wpisywano do ksiąg, jeśli nie, to powracała na forum
sądu.

R. Hube, Prawo..., s. 361.
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia…, s. 167-168.
65 Tamże, s. 366.
66 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia…, s. 170.
67 R. Hube, Prawo..., s. 369.
68 Tamże, s. 371-372; Z. Rymaszewski, Z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego
w średniowieczu. Czynności woźnego sądowego, Warszawa 2010, s. 35-62; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 49.
69 R. Hube, Prawo..., s. 373.
70 Tamże, s. 374-376; Z. Rymaszewski, Z badań..., s. 369-371; M. Pawlikowski, Sądownictwo
grodzkie..., s. 107.
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Księgi sądowe grodzkie
Najstarsze księgi sądowe grodzkie pojawiły się na przełomie XIV i XV w.71
Biorąc pod uwagę polemikę, jaka zaistniała na tle znanych najstarszych ksiąg sądowych grodzkich, w świetle której A. Gąsiorowski najstarsze księgi grodzkie łęczyckie
uznał za księgi burgrabiów ziemskich nie zaś za właściwe księgi grodzkie i stąd też
jego krytyczne stanowisko względem J. Tomali. W sytuacji, gdy F. Piekarski znane
sobie fragmenty ksiąg grodzkich łęczyckich i brzezińskich rozpoczyna dopiero od
1398 r., pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż najstarszą znaną badaczom prawa na
ziemiach polskich księgą sądową grodzką była dobryszycka72. Ksiąg tych odnotowano 6 z następujących okresów:
1. z lat 1397-1413, która zawierała zapiski sądu grodzkiego z siedzibą w Dobryszycach,
2. z lat 1415-1427, zawierającą zapiski sądu grodzkiego z siedzibą w Radomsku,
3. z lat 1428-1442, zawierającą zapiski sądu grodzkiego z siedzibą w Radomsku,
4. z lat 1442-1457, zawierającą zapiski sądu grodzkiego z siedzibą w Radomsku,
5. z lat 1457-1478, zawierającą zapiski sądu grodzkiego z siedzibą w Radomsku
i wyjątkowo z Wielgimek,
6. z lat 1471-1504, zawierającą zapiski sądu grodzkiego z siedzibą w Radomsku73.
W późniejszym okresie ksiąg grodzkich w Radomsku już nie prowadzono,
gdyż wszystkie sprawy były rozpatrywane w grodzie piotrkowskim i wpisywane do
tamtejszych ksiąg. Brak było podziału ksiąg na kategorie spraw, co nastąpiło dopiero
na przełomie XV i XVI w. a dokonywane wpisy można jedynie usystematyzować
jako:
1. akty woli prywatnej: jednostronne (testamenty, plenipotencje i inne), dwustronne
(umowy dotyczące ruchomości i nieruchomości), czasowe i wieczyste, związane
z zamianą, darowizną, zakupem,
71

Z. Kaczmarczyk, Monarchia..., s. 257. Autor podaje, że już pod koniec panowania Kazimierza
Wielkiego musiały być prowadzone księgi, ale z uwagi na ich nie zachowanie, brak o nich
wzmianek. Informacje o najstarszych księgach sądowych grodzkich pochodzą z Łęczycy,
której wpisy rozpoczynają się w 1390 r., następna w kolejności jest księga grodzka dobryszycka zaczynająca się w 1397 r. (później będą one prowadzone jako radomskowskie), o rok młodsze są piotrkowskie i krakowskie a następne sieradzkie z 1405 r., kaliskie z 1418 r., pyzdrskie
z 1427 r., kościańskie z 1432 r., poznańskie z 1434 r. i td.
72
J. Tomala, Sądy grodzkie ziemi łęczyckiej, Warszawa 1879; A. Gąsiorowski, Początki..., s. 71;
F. Piekarski, Przegląd wydawnictw średniowiecznych zapisek i rot przysiąg sądowych z ksiąg ziemskich i grodzkich, Kraków 1919, s. 46; R. Hube, Zbiór..., s. 115. Ostatni autor najstarszą księgę
grodzką nie nazywa dobryszycką lecz radomskowską.
73
F. Piekarski, Przegląd..., s. 57-58; S. Kutrzeba, Sądy I/2, s. 110; A. Gąsiorowski, Początki...,
s. 71; J. Bałaziński, I. Jezierski, Historya..., [br nr s.], podają inne ramy chronologiczne ksiąg;
A. Pichit, Powiat…, s. 11. Ostatnia autorka błędnie podała datę 1379 r. zamiast 1397 r., jako
początek pierwszej księgi sądowej grodzkiej prowadzonej w Dobryszycach.
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2. zeznania (relacje): o dokonanych czynnościach sądowych np.: doręczenie pozwu,
o dokonanych oględzinach sądowych, wwiązanie w dobra (intromisja), egzekucje
i inne,
3. protesty o naruszenie dóbr publicznych albo prywatnych, oraz o dokonaniu przestępstw,
4. akty publiczne: statuty, lauda, przywileje74.
Strona miała prawo domagania się dosłownego wpisu do ksiąg grodzkich.
Domagano się również wpisu ustnego albo pisemnego zeznania strony. Zapisywano
je w języku urzędowym, a w średniowieczu była to łacina, zaś roty przysiąg po polsku. W dużych sądach były prowadzone osobne księgi dla spraw karnych i cywilnych75. Księgi nie były otoczone należytą pieczą i to aż do momentu, kiedy sądy
grodzkie wywalczyły sobie prawo wieczności. Z tego względu były one traktowane
jako własność starostów, a członkowie ich rodzin uważali je za część spadku. Zapobiegła temu zjawisku w 1496 r. konstytucja sejmowa, w której czytamy, że „w razie
opróżnienia starostwa mają księgi być składane w ratuszach w osobnych skrzyniach,
pod kluczami wojewody, sędziego ziemskiego oraz urzędującego starosty”. Król
zobowiązywał się, „że o ile księgi starościńskie znajdują się w prywatnych rękach,
postara się, by je zwrócono i przechowywano już nadal w skrzyniach po ratuszach”76. Innego zdania jest J. Pawlikowski, który stwierdził, że istniejąca od XIV do
XVI w. w Dobryszycach „wieża na kopcu” gwarantowała należyte przechowywanie
ksiąg grodzkich77. Biorąc pod uwagę fakt, że gród w Dobryszycach a następnie
w Radomsku nie posiadał osobnego starosty, mało prawdopodobne wydaje się, żeby
starosta sieradzki woził księgi ze sobą. Po przeniesieniu sądu do Radomska zapewne
uległo również zmianie miejsce przechowywania ksiąg. Stan przechowywania ksiąg
pozostawiał wiele do życzenia, skoro niektórym historykom przysparzał wiele problemów. Jeśli księgi sądowe ginęły, to w wyniku niedbalstwa urzędników i podczas
wojen78. Równie mało optymistyczni co S. Kutrzeba byli: R. Hube i S. Łaguna.
R. Hube stwierdził, iż spośród ksiąg grodzkich ziemi sieradzkiej do jego czasów
zachowały się tylko „resztki księgi piotrkowskiej, radomskowskiej i sieradzkiej”79.
S. Łaguna pisał: „[...] księgi grodzkiej radomskowsko-dobryszyckiej, zawierającej
roki starościńskie, odbywane we dworze w Dobryszycach pod Radomskiem, początek tej księgi ma daty nie w porządku, zapewne skutkiem niedbałej oprawy”80. Księ74

S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, Kraków 1987, s. 139, 140.
Tamże, s. 141-142; Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. 2 od
połowy XV wieku do r. 1795, red. J. Bardach, Warszawa 1968, s. 152.
76
S. Kutrzeba, Katalog krajowego archiwum aktów grodzkich i ziemskich w Krakowie, Księgi ziemskie
województwa krakowskiego (do r. 1792), wiecowe, sądów królewskich oraz sejmowych, t. III, Kraków
1909, s. 47-48.
77
J. Pawlikowski, Sądy..., s. 5; M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie..., s. 53.
78
S. Kutrzeba, Katalog..., ss. 49, 60.
79
R. Hube, Prawo..., s. 302.
80
S. Łaguna, F. Piekosiński, Nieznane zapiski heraldyczne polskie, głównie sieradzkie, Kraków 1898,
s. 22-23.
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gi sądowe z Dobryszyc i Radomska były przechowywane w archiwum w Warszawie
do 1944 r. tj. do powstania warszawskiego i po dziś dzień nie zostały odnalezione81.

Zakończenie
W oparciu o zebraną literaturę i źródła historyczne trudno stwierdzić, jaka
była geneza sądownictwa grodzkiego w Dobryszycach. Głównym urzędnikiem był
starosta sieradzki powołujący do składu: sędziego, prokuratora, asesorów oraz woźnego i pisarza. Nie nastąpiło tutaj takie rozbudowanie aparatu grodzkiego jak
w sądach wielkopolskich i małopolskich. Sąd grodzki w Dobryszycach był jednym
z trzech działających w ziemi sieradzkiej. Po przeniesieniu jego siedziby do Radomska (ok. 1413 r.), działał jeszcze do 1504 r. Następnie przeniesiono go do Piotrkowa.
Taka zmiana lokalizacji sądu grodzkiego w świetle literatury była bodaj jedyną
w końcu średniowiecza. Zdarzyło się również, że sąd ten przejściowo wyrokował
poza grodem w Wielgimkach (Wielgomłynach?). Osoby, które stawały przed sądem
w Dobryszycach/Radomsku wywodzili się z różnych warstw społecznych (szlachta,
rzemieślnicy i kmiecie). Nie odnotowano natomiast udziału duchownych, a także
przedstawicieli obcych nacji i wyznań. Sąd grodzki w Dobryszycach/Radomsku
zajmował się sprawami cywilnymi i karnymi. W kategorii spraw cywilnych dominowały sprawy z zakresu jurysdykcji spornej (posiadanie, nieruchomości, obciążania
i poręczenia). W kategorii spraw karnych natomiast sąd ten rozpatrywał tylko sprawy związane z czterema artykułami (gwałty na osobie i na mieniu, najścia lub zajazdy cudzych posiadłości, podpalenia i rozboje na drodze), ale również wnoszono
sprawy dotyczące zniszczenia i uszkodzenia mienia, kradzieże, zaczepki oraz nagany szlachectwa. Sąd grodzki działający od końca XIV w. do początku XVI w Dobryszycach i Radomsku był ważkim epizodem w dziejach sądownictwa staropolskiego,
o którym można coś więcej powiedzieć, dzięki żmudnej pracy wybitnych historyków polskiego prawa średniowiecznego.

81

A. Gieysztor, Fragmenty…, s. 376; J. Bałaziński, I. Jezierski, Historya…, [br nr s.]; J. Pawlikowski, Sądy..., s. 5.
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Zarys osadnictwa w gminie Dobryszyce

Wprowadzenie
Dzieje małych ojczyzn stanowią niewielki wycinek przeszłości zarówno
państwowych, jak i kościelnych większych jednostek administracyjnych. Zazwyczaj utożsamia się je z dziejami wsi, gmin lub parafii. Analiza historyczna małych
obszarów daje bardziej szczegółowy obraz procesów zachodzących w makroskali.
Dzieje historyczne, związane z obszarem gminy Dobryszyce sięgają czasów bardzo
odległych. Źródła jednak na temat przeszłości tego obszaru do początku XIII w. nie
dochowały żadnej wiadomości. Z pierwszej wzmianki o Dobryszycach wiemy, że
pochodzi z 1211 r.1. Większość miejscowości na omawianym terenie posiada swoje
źródła dopiero z przełomu wieków XIV i XV.
Teren gminy Dobryszyce już u schyłku średniowiecza był licznie zamieszkany i dobrze zagospodarowany. Zatem ze względu na to wymaga on
głębszej analizy i szerszego opracowania2. Literatura która może nam dać obraz
przemian zachodzących na tym terenie jest dość obszerna. Wiedzę na ten temat
czerpać możemy m.in. z opracowań dotyczących lustracji dóbr królewskich,
a obejmujących wieki XVI-XVIII3. Dzięki nim poznać możemy dość szczegółowo

S. M. Zajączkowski, Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego, „Zeszyty Radomszczańskie”,
II, 2008, s. 109-110; tenże, Sieć parafialna na terenie powiatu radomszczańskiego w początkach XVI
w. „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 101.
2 Dotychczas obszar ten spotkał się z częściowymi opracowaniami: Zbiór referatów wygłoszonych podczas uroczystej sesji z okazji 650-lecia Dobryszyc w 1998 roku, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie” 18/6 (1999), s. 3-58; J. Pawlikowski, Dobryszyce 650 lat, Dobryszyce 1999, A. Baryś, Dzieje miejscowości i parafii Dobryszyce w okresie niewoli narodowej, Częstochowa 2001 (praca magisterska).
3 Opracowania doczekały się lustracje dóbr królewskich z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281632, 1659-1665 i 1789 r. Są one źródłem informacji dotyczących Dobryszyc i części Wiewiórowa, gdyż pozostałe wsie były własnością szlachecką. Lustracja województw wielkopolskich
i kujawskich 1564-1565, cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1961-1964; Lustracja województw
wielkopolskich i kujawskich 1616-1620, cz.. I-II, wyd. Z. Górski, R. Kabaciński, J. Pakulski, Kraków 1994; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, wyd. Z. Guldon, Kraków 1969; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. II, wyd. Z. Górski,
J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich1789, cz.
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przemiany demograficzne, gospodarcze i osadnicze zachodzące na terenie wsi
Dobryszyce i królewskiej części Wiewiórowa. Ze względu na fakt odbywania
w Dobryszycach przez kilkadziesiąt lat na przełomie XIV i XV w. sądów, powstała
na ten temat literatura jest również źródłem informacji dla tego okresu4. Podstawowe informacje dotyczące omawianego obszaru u schyłku średniowiecza
zawarte zostały też w Materiałach do słownika geograficzno-historycznego dawnych
ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku opracowanych przez S. Zajączkowskiego
i S. M. Zajączkowskiego5. Istotnym źródłem wiadomości o rozwoju osadnictwa jest
Liber beneficiorum Jana Łaskiego z początków XVI w.6 i Słownik geograficzny7,
zawierający informacje dotyczące głównie XIX w. Analizę procesów osadniczych
od końca XVIII w. można wspomagać też materiałami kartograficznymi8. Cennym
źródłem informacji są też dokumenty parafii w Dobryszycach zgromadzone
w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej. Są to księgi metrykalne, z których
księga urodzeń rozpoczyna się w 1608 r. oraz akta dziekańskie i konsystorskie
dotyczące parafii w Dobryszycach, głównie z XIX w.
Na przestrzeni dziejów wyróżnić należy na omawianym terenie cztery
etapy osadnicze: (1) do pocz. XIII w., (2) od pocz. XIII do końca XVIII w., (3) od
pocz. XIX do pocz.. XX w., (4) pocz. XX w. do czasów współczesnych
Pierwszy to okres przed powstaniem pierwszych źródeł pisanych. Tutaj
informacje na temat osadnictwa czerpać możemy głównie z przeprowadzonych
badań archeologicznych. Drugi rozpoczyna się w momencie pojawienia się
pierwszej wzmianki o Dobryszycach na początku XIII w., kończy się natomiast
w XVIII w., wraz z upadkiem Rzeczpospolitej szlacheckiej. Jest to okres o małej
dynamice osadniczej i demograficznej. Okres trzeci to czas dynamicznego rozwoju
osadniczego wywołanego gwałtownym wzrostem liczby ludności w XIX w. To
II, województwo sieradzkie, t.2, powiaty piotrkowski, radomszczański, wieluński, i ostrzeszowski,
wyd. R. Kabaciński, K. Mikulski, J. Pakulski, Toruń 2007.
4 Księgi sądowe grodzkie spisane w Dobryszycach z lat 1397-1415 zaginęły w czasie II wojny
światowej. Informacje wykorzystujące te zasoby znaleźć można w następujących opracowaniach: R. Hube, Prawo polskie w XIV w. Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa
w Polsce ku schyłkowi XIV w., Warszawa 1886; S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach
średnich, Województwa: łęczyckie, sieradzkie, kujawskie, inowrocławskie i ziemia wieluńska, t. XV,
1901; A. Gieysztor, Fragmenty zapisek herbowych radomskich i piotrkowskich województwa sieradzkiego XIV i XV w., „Przegląd Historyczny”, t. 37, 1948.
5 Wydane zostały dwie części materiałów cz. I w Krakowie w 1966 r. i cz. II również w Krakowie w 1970 r.
6 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, Gniezno 1880, t. 1,
s. 499-500
7 Na podstawie: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red.
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880-1902, t. I-XV.
8 Szczególnie ważne są materiały powstałe na przełomie XVIII i XIX w., a więc w czasie
kiedy istotne zmiany w procesach osadniczych jeszcze nie zaszły. Wobec powyższego dają
one obraz osadnictwa sięgający często kilka stuleci wstecz. Ważny materiał badawczy to
tzw. mapa Gillego, Specialkarte von Suedpreussen 1:150000, 1802-1803 (pomierz. 1783-1785;
D. Gilly, Berlin 1802-1803. Mapa kwatermistrzowska, Mapa topograficzna Królestwa polskiego,
1:126000, wyd. 1843 (pomierz. 1822-1831), Mapa Wojenno-topograficzeskaja 1: 84000, wyd. 1914
oraz Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego 1: 100000 z 1935 roku.

42

Zarys osadnictwa w gminie Dobryszyce
również okres przemian w systemie uprawy ziemi, odejścia od systemu niwowego
i zmian własnościowych spowodowanych pierwotnie uwłaszczeniem chłopów,
a następnie upadkiem i parcelacją większości ziemi folwarcznej. W wyniku tych
przemian powstaje na omawianym terenie szereg nowych osad, a dla wcześniej
istniejących obserwować możemy znaczną ekspansję przestrzenną. Czwarty, to
okres od pocz. XX w. do czasów współczesnych, w trakcie którego rozwój
osadniczy przestał stopniowo mieć związek z posiadaniem i uprawą gruntów
rolnych. Opracowanie to nie wyczerpuje całości zagadnienia, szczególnie, jeżeli
chodzi o zmiany gospodarcze, które wymagają odrębnego opisu. Daje jednak
obraz procesów osadniczych dokonujących się na tym obszarze na przestrzeni
ośmiu stuleci.
Opracowanie to odnosi się do obecnego stanu granic gminy Dobryszyce.
Wyjątek stanowi jedynie miejscowość Karkoszki, która dzisiaj położona jest
w gminie Gomunice, ale od momentu powstania związana była z parafią Dobryszyce. Ponieważ na gruntach tej wsi powstały osady: Żarki i Borowiecko, położone
dzisiaj w gminie Dobryszyce, znalazła swoje miejsce w poniższej pracy. Wybrany
został obecny obszar gminy, o którym możemy powiedzieć, że jest trwały i
ukształtował się ponad 40 lat temu i taki stan pozostaje w pamięci mieszkańców.
Wybranie do analizy innego obszaru byłoby trudne gdyż przynależność administracyjna (państwowa i kościelna) ulegała na przestrzeni wieków wielokrotnym
zmianom. Dość wspomnieć, że miejscowości położone na terenie obecnej gminy
należały w różnych okresach do parafii w Dobryszycach, Radomsku, Lgocie
Wielkiej i Kamieńsku. Również granice gminy dobryszyckiej od momentu jej
powstania w XIX w. ulegały znacznym czasami przesunięciom.
Państwowa i kościelna przynależność administracyjna
Parafia w Dobryszycach powstała prawdopodobnie już w XIII w. Taki pogląd
prezentuje ks. Jan Związek9 oraz Stanisław Marian Zajączkowski10. Od początku
należała do dekanatu brzeźnickiego, który wchodził w skład archidiakonatu uniejowskiego, a ten znajdował się w archidiecezji gnieźnieńskiej. Oprócz Dobryszyc
do dekanatu brzeźnickiego należało w latach 1521-1522 aż 29 parafii11. Początkowo parafia spełniała w pewnym stopniu rolę współczesnej gminy i była najmniejszą jednostką w ramach powiatu przy ściąganiu podatków na rzecz państwa12. Według spisu z pocz. XVI w. do parafii należały, zgodnie z oryginalną

J. Związek, Z kościelnej przeszłości miejscowości i parafii Dobryszyce, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno- Historycznego WSP w Częstochowie” 18/6 (1999), s. 40. Autor oparł swoje twierdzenie na procesach zachodzących w tym okresie na terenach południowej Wielkopolski
i innych regionach Polski.
10 S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna…, s. 101. Autor odniósł się w swoim stwierdzeniu
o powstaniu parafii w XIII w. do pierwszej wzmianki o miejscowości z początku tego okresu.
11 J. Związek, Radomsko ośrodkiem życia religijnego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007,
s. 36
12 S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna…., s. 89.
9
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pisownią: „Dobrzyshycze” i „Zalyessye” oraz 5 młynów: „Sthapki”, „Olschyny”,
„Vydawa”, „Ruda” i „Dobra”13. Stan taki trwał przez kilka stuleci14 i dopiero na
skutek bulli Ex imposita nobis papieża Piusa VII z dnia 30 czerwca 1818 r. nastąpił
nowy podział terytorialny w Kościele katolickim na ziemiach polskich. Dobryszyce
znalazły się wówczas w diecezji kujawsko-kaliskiej, a dekanat brzeźnicki do
którego należała w dalszym ciągu parafia w Dobryszycach, jako jeden z pięciu,
należał do konsystorza foralnego w Piotrkowie Trybunalskim15. W ramach represji
popowstaniowych na mocy ukazu cara Aleksandra II z dnia 31 grudnia 1866 r.
parafia w Dobryszycach znalazła się w granicach dekanatu noworadomskiego, co
związane było z wprowadzoną reformą administracyjną i powstaniem guberni
piotrkowskiej i tworzeniem tzw. dekanatów powiatowych16.
W 1919 r. wydzielono z parafii dobryszyckiej do Gomunic wieś Wójcik.
Podczas reorganizacji administracji kościelnej w Polsce utworzono w 1925 r.
diecezję częstochowską. Od tej pory w skład nowopowstałej diecezji częstochowskiej weszła parafia Dobryszyce. W 1938 r. przyłączono do parafii w Dobryszycach: Rożny, Zdanię i Galonki, a w 1957 r. część wsi Wiewiórów17. Dwa lata
później włączono do parafii dobryszyckiej Kolonię Rożny, zwaną Mokracz. Kolejna zmiana nastąpiła dopiero w dniu 8 września 1985 r., kiedy to biskup częstochowski utworzył nowy dekanat sulmierzycki. W jego skład weszła również parafia
w Dobryszycach18. W 1987 r. z parafii dobryszyckiej wydzielono nową parafię
z siedzibą w Bloku Dobryszyce, a swoim zasięgiem obejmującą: Blok Dobryszyce,
Borowiecko, Kolonię Borowiecko, Żarki i Karkoszki19.
Opisywany obszar na początku XIII w. wchodził w skład księstwa łęczyckiego, będącego w rękach Konrada Mazowieckiego20. Był to więc teren należący
do południowo-wschodnich rubieży Wielkopolski, pozostający w bliskim sąsiedztwie Ziemi Sandomierskiej i Małopolski. Około 1231 r. Konrad Mazowiecki
wyznaczył Kujawy synowi Kazimierzowi, natomiast rok później wydzielił księstwo sieradzkie najstarszemu Bolesławowi21. Obejmowało ono wówczas przynajmniej trzy kasztelanie: sieradzką, spicymierską i rozpierską. W obrębie oddziaływania tej ostatniej znajdowały się zapewne Dobryszyce. Na przełomie XIV i XV w.
dawne terytoria dzielnicowe zaczęto nazywać województwami. Tak więc dawne
Miejscowości te to kolejno: Dobryszyce, Zalesiczki, Stępki, Olszyny, czyli obecne Żaby,
Widawa, Ruda, Dobra czyli Karkoszki.
14 W międzyczasie powstały: Nowa Wieś, czyli Borowa, Żarki, Borowiecko, Kotlewy, Czarnylasek (Czarny Las) czyli Lefranów.
15 W. Wlaźlak, Organizacja oficjalatu foralnego piotrkowskiego w latach 1819-1918, Częstochowskie Studia Teologiczne, XXVIII, 2000, s.284-289; J. Związek, Z kościelnej przeszłości…, s. 41.
Diecezję kujawsko-kaliską nazywano też w drugiej połowie XIX w. włocławską.
16 W. Wlaźlak, Organizacja….s. 290-291; A. Baryś, Dzieje miejscowości…, s. 37, autor podaje
rok 1867.
17 Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2000, pod red. M. Mikołajczyka i J. Mielczarka, Częstochowa 2000, s. 643.
18 J. Związek, Z kościelnej przeszłości..., s. 42.
19 Archidiecezja…, s. 643.
20 E. Szlegier, Region radomszczański w Polsce piastowskiej, Radomsko 2002, s. 13.
21 Tamże, s. 15.
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księstwo sieradzkie stało się województwem. W tym samym czasie podział ziem,
a później również województw, na kasztelanie zaczął ustępować podziałowi na
powiaty22.W wyniku tych przemian opisywany obszar znalazł się w obrębie
powiatu radomszczańskiego23. Taki stan podziału administracyjnego przetrwał, aż
po koniec XVIII w., kiedy to teren powiatu znalazł się pod panowaniem pruskim.
Utworzono wówczas jednostki administracyjne zwane departamentami. Powiat
radomszczański znalazł się w obrębie departamentu nazywanego w latach 17931795 łęczyckim, a następnie piotrkowskim. Siedzibą departamentu był Piotrków
i w jego skład wchodziło 27 powiatów24. W Królestwie Polskim departamenty
zastąpiono województwami i omawiany teren znalazł się w obszarze utworzonego
województwa kaliskiego. Ponieważ powstały też nowe jednostki terytorialne pod
nazwą obwodów, stąd powiat radomszczański znalazł się w obwodzie piotrkowskim25. Dnia 7 marca 1837 r. w miejsce województw utworzono pięć guberni, ale
ówczesny podział utrzymał się tylko do 1842 r. Po tym czasie w miejsce obwodów
ustanowiono powiaty, a w miejsce powiatów okręgi26. Omawiany obszar znalazł
się więc w guberni kaliskiej, powiecie piotrkowskim i okręgu radomszczańskim.
Po powstaniu styczniowym powrócono jednak do podziału powiatowego, ale ze
względu na utworzenie w 1867 r. guberni piotrkowskiej, tereny te znalazły się w jej
granicach27. Taki stan pozostał do czasu odzyskania niepodległości, kiedy to
utworzono w 1919 r. województwo łódzkie, w skład którego wszedł powiat radomszczański. Tak ukształtowany podział, z małymi zmianami terytorialnymi,
trwał do 28 maja 1975 r., kiedy utworzono województwo piotrkowskie i zlikwidowano powiaty. Reforma administracyjna z 1998 r. wznowiła jednak trójstopniowy podział na gminy, powiaty i województwa. Wówczas gmina Dobryszyce
znalazła się w powiecie radomszczańskim, a ten z kolei wszedł w skład województwa łódzkiego.
Gminy jako jednostki administracyjne utworzono na ziemiach polskich
dekretem Księcia Warszawskiego dnia 23 lutego 1809 r. Mogły tworzyć je oddzielne wsie lub ich części, o ile liczyły przynajmniej 10 domów. Wójtami gmin
zostawali właściciele dóbr lub wyznaczeni przez nich zastępcy28. Były to jednostki
administracyjnie słabe, i w naturze swojej nie odbiegały od takich, które istniały
wcześniej, kiedy władzę terenową również sprawował właściciel dóbr. Nowe
jednostki administracyjne, niezależne, przynajmniej teoretycznie, od właściciela
ziemskiego powstały ukazem z 1864 r. Organami gminy ustanowiono zebranie
gminne i zarząd składający się z wójta, ławników i sołtysów29. Wówczas to do

Tamże, s. 18.
Powiaty na moment ich powstania należy rozumieć jako okręg sądowy dla szlachty. Takie
stanowisko prezentuje m.in. S. M. Zajączkowski, Zarys dziejów…, s. 100.
24 A. Baryś, Dzieje miejscowości.., s. 28.
25 Tamże, s. 31.
26 Tamże.
27 W. Wlaźlak, Organizacja….s. 290-291.
28 J. Kukulski, Gmina wiejska w Królestwie Polskim w świetle źródeł archiwalnych, Piotrków Trybunalski 1995, s. 69.
29 Tamże.
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gminy Dobryszyce należały miejscowości: Dobryszyce, Pustkowie Borowiecko,
Karkoszki, Lefranów, Żaby, Ruda, Żarki, Młyn Wójcik, Folwark Malutki, Młyn
Zaleski, Zalesiczki, Pustkowie Kotlewy, Borowa i Pustkowie Kmiecizna30. W końcu
XIX w. do gminy Dobryszyce przyłączono też Krępę, Długie, Kletnię i Woźniki31.
W okresie międzywojennym gmina w Dobryszycach była jedną z 25 jednostek
samorządowych wchodzących w skład powiatu radomszczańskiego i obejmowała
25 wsi i kolonii. Była to wówczas jedna z najmniejszych gmin w powiecie32. Co
ciekawe, położone na południe od Dobryszyc wsie Galonki, Zdania i Rożny
należały wówczas do gminy Radziechowice. Taki stan przetrwał do 1954 r., gdy
powołano Gromadzkie Rady Narodowe, by w 1973 r. powrócić do podziału na
gminy. Część miejscowości z dawnej gminy Dobryszyce znalazła się w nowo
utworzonych gminach Lgota Wielka i Gomunice33. Do Dobryszyc przyłączono
natomiast: Rożny, Galonki, Zdanię i Kol. Rożny. Stan terytorialny gminy określony
w 1973 roku pozostaje niezmienny do dnia dzisiejszego i obecnie gminę
Dobryszyce tworzą następujące miejscowości: Biała Góra, Borowa, Borowiecko,
Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Galonki, Huta Brudzka, Janów, Kol. Dobryszyce,
Lefranów, Malutkie, Rożny, Ruda, Wiewiórów, Zdania, Zalesiczki, Żaby i Żarki34.
Warunki osadnictwa
Osadnictwo i działalność człowieka od zawsze były determinowane przez
czynniki klimatyczne, topograficzne i glebowe. Również względy polityczne i gospodarcze miały swój wkład w jego rozwój. Nie bez wpływu pozostaje też
zasobność danego obszaru w bogactwa naturalne. Wszystkie te czynniki decydowały o kierunku rozwoju osadnictwa. Jednocześnie te same warunki
determinowały powstawanie szlaków handlowych, które z kolei miały wpływ na
rozwój osadniczy.
Okolice Dobryszyc już od czasów prehistorycznych stwarzały dogodne
warunki, początkowo do przebywania, a później również do osiedlania się ludzi
na stałe. Morfologicznie obszar ten to krajobraz pofałdowany, z licznymi
wydmami, przecięty ze wschodu na zachód rzeką Widawką, a z południa na
północ rzeką Kręcicą. Rzeki te przed regulacją tworzyły szerokie na 200-800
metrów tereny zalewowe nie nadające się do zamieszkiwania i uprawy. Stanowiły
jednak, wraz z drobnymi dopływami, swoistą „oś życia” ułatwiającą komunikację,
zapewniały dostęp do wody, a czasami zwiększały bezpieczeństwo osadników.

A. Baryś, Dzieje miejscowości..., s. 78.
Na podstawie: Słownik geograficzny …, t. I-XV.
32 K. Kazimierczak, Władze samorządowe powiatu radomszczańskiego 1918-1939, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 259. Autorka dla 1928 r. podała powierzchnię powiatu (2166,
km. kw.) i gminy Dobryszyce (59 km. kw.). Stanowiło to niecałe 3% powierzchni ogólnej
powiatu.
33 W gminie Lgota Wielka znalazły się: Woźniki, Długie, Krępa, Kolonia Krępa, natomiast
w gminie Gomunice: Gomunice, Kletnia, Kol. Kletnia i Młyn Wójcik.
34 Archiwum Gminy Dobryszyce, Wykaz miejscowości i liczba mieszkańców gminy Dobryszyce
na dzień 01 stycznia 2012 r., opr. H. Tatara.
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Od średniowiecza rzeki te stały się również źródłem energii dla powszechnie
zakładanych młynów. Obecność wody zawsze odgrywała ogromny wpływ na
działalność człowieka, dlatego osady powstawały zwykle w jej pobliżu. Jeszcze w
połowie XIX w. podstawowym źródłem wody w gospodarstwach domowych były
bowiem naturalne zbiorniki i cieki wodne.
Na południowy-wschód od Dobryszyc rozciągał się pas morenowych
wzniesień o wysokości dochodzącej do 263 metrów, nazywany Górami Makowymi
lub Muchańcem35. Po stronie zachodniej i północnej opadają one dość gwałtownie
w kierunku wspomnianych dolin rzecznych. Wzniesienia i tereny wyżej położone
ze względu na ubogie gleby i dużą odległość od cieków wodnych nie były aż do
końca XIX w. atrakcyjnym miejscem do zamieszkiwania.
Warunki glebowe, które do poł. XX w. determinowały proces osadniczy,
na tym obszarze są mocno zróżnicowane. Należy przyjąć, że stan obecny
warunków glebowych jest podobny do pierwotnego. Oczywiście założyć należy
pewną zmienność glebową wynikającą z działalności człowieka, ale dotyczy to
głównie wyczerpywania gleby ze składników pokarmowych czy pogorszenia jej
struktury. Inne właściwości gleby, nie uległy zasadniczym zmianom na skutek
uprawy. Dotyczy to takich parametrów jak: pojemność wodna, skład mechaniczny,
czy właściwości buforowe gleby.
Na analizowanym obszarze występują gleby średnie i słabe. Na wzniesieniach i wydmach są to gleby piaszczyste słabo nadające się pod uprawę36.
Również gleby znajdujące się na wschód od Dobryszyc mają słabą jakość i mieściły
się zwykle w IV, V i VI klasie bonitacyjnej. Dotyczy to gruntów położonych na
obszarach obecnych wsi Biała Góra, Malutkie, Borowiecko, Rożny, Blok Dobryszyce i Żarki37. Również w dolinach rzecznych, gleby torfowe są mało
atrakcyjne rolniczo i po poprawieniu stosunków wodnych użytkowane jako łąki.
Pozostałe tereny stwarzały zdecydowanie lepsze warunki do osadnictwa, a szczególnie te położone w pewnej odległości od obszarów zalewowych, równinne,
głównie te wytworzone na podłożu lekko gliniastym a więc stosunkowo dobrze
zatrzymujące wodę. Są to gleby średnie bielicowe lub brunatne zaliczane do III i IV
klasy bonitacyjnej. Takie warunki mają głównie wsie: Galonki, Zdania, Wiewiórów, częściowo Dobryszyce i Zalesiczki.
Lesistość tego obszaru przedstawiała się raczej skromnie. Powierzchnia
zajęta pod lasy w chwili obecnej przekracza niewiele ponad 15%. Większe
kompleksy leśne występują głównie na północ od Dobryszyc i znajdują się poza
obszarem gminy. Podobnie wyglądało zalesienie omawianego obszaru w okresie
minionym. Według map Gillego i kwatermistrzowskiej z przełomu XVIII i XIX w.
większe obszary leśne znajdowały się w obrębie obecnych wsi: Borowa, Janów
Oddział Topograficzny Sztabu Gen. WP, Mapa Radomsko, mapa topograficzna M-3427/28,
wyd. 1999.
36 Uprawiano również gleby bardzo słabe. Z zapisów w XIX w. znamy przypadki z Borowiecka i Lefranowa, gdzie, ze względu na słabe gleby, zasiewów dokonywano raz na kilka
lat.
37 Analizę klas bonitacyjnych przeprowadzono na podstawie map ewidencyjnych dla gminy
Dobryszyce.
35
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i Huta Brudzka oraz na wschód i południowy wschód od wsi Borowiecko, głównie
na obszarze obecnej miejscowości Blok Dobryszyce. Obszary praktycznie bezleśne
występowały na terenie wsi Dobryszyce, Zdania, Rożny i Wiewiórów 38.
Omawiany teren przedstawia się też skromnie pod względem występowania surowców naturalnych. Jedynie na obszarach dolin rzecznych Kręcicy
i Widawki występuje ruda darniowa wykorzystywana dawniej do wytopu żelaza.
Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że tak było również na
opisywanym obszarze, o czym może świadczyć pochodzenie nazwy osady Ruda.
Dobryszyce położone były przy ważnym szlaku handlowym biegnącym z Radomska do Sieradza, a dalej w kierunku Poznania39. Szlak ten łączył się w Radomsku najpierw z drogą biegnącą z tego miasta w kierunku Krakowa, a później
ze szlakiem wrocławsko-kijowskim.
Osadnictwo
Czasy przedhistoryczne
Pierwsi mieszkańcy w okolicach Dobryszyc pojawili się już kilka tysięcy
lat przed naszą erą. O ich miejscach pobytu świadczą pozostawione przedmioty
codziennego użytku w postaci kamiennych narzędzi, grotów strzał, czy ślady
domostw. Osadnictwo to skupione było głównie wzdłuż Kręcicy, a na krótkotrwały pobyt wybierano najczęściej miejsca położone blisko rzeki, suche, piaszczyste
wydmy. Pobyt ludzi na tym terenie związany był przede wszystkim z wędrówką
za przemieszczającymi się wraz ze zmianami pór roku zwierzętami. Zapewne raz
wybrane miejsca obozowania wykorzystywane były wielokrotnie przez dłuższy
okres czasu i przez różne grupy myśliwych.
Wraz z pojawieniem się w IV tysiącleciu p.n.e. rolnictwa siedziby te były
bardziej trwałe i użytkowane przez kilka – kilkadziesiąt lat, a ich opuszczenie
związane było zwykle z wyjałowieniem gleby i spadkiem zbieranych plonów.
Osadnictwo w okolicach Dobryszyc nasiliło się w okresie tzw. kultury łużyckiej.
Odkryto tutaj ponad 20 miejsc po osadach z tego okresu, głównie w okolicach wsi
Stępki, Dobryszyce i Wiewiórów40.
Na przełomie epoki brązu i żelaza na te tereny przybyła ludność kultury
pomorskiej. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 90-tych XX w.
wykazały istnienie tutaj w IV-II w. p.n.e. rozwiniętego kompleksu osadniczego.
Składał się on z kilku osad położonych na obu brzegach Kręcicy oraz kilku

38 D. Gilly, Special Karte von Suedpreussen (1:150000), Berlin 1802-1803, mapa. Teren o małej
lesistości ciągnął się zresztą pasem o szerokości 20-40 km. od Radomska aż do Pajęczna
i dalej w kierunku zachodnim. Stan taki sięgał z całą pewnością początków XV w., kiedy tak
ukształtowała się sieć osadnicza na opisywanym obszarze. Uznać wobec tego należy
spotykaną często teorię o zasiedleniu tych ziem z kierunku zachodniego.
39 Mapa D.Gilly. Mapa kwatermistrzowska.
40 B. Błaszczyk, Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gminy Dobryszyce, Radomsko 1996, s. 1, maszynopis w posiadaniu autora.
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nekropoli41. W tzw. okresie lateńskim i we wczesnym średniowieczu osadnictwo
to było kontynuowane, sięgając aż do czasów nowożytnych42.
Cechą charakterystyczną osadnictwa przedhistorycznego w okolicach
Dobryszyc była wielowiekowa ciągłość osadnicza i wybieranie tych samych miejsc
do zamieszkiwania w różnych epokach. Główne miejsca pobytu ludzi to tereny
ciągnące się wzdłuż doliny Kręcicy od miejscowości Rożny, przez Zdanię,
Dobryszyce, Wiewiórów, Stępki po Żaby. Nieliczne tylko ślady pobytu ludzi
odkryto na terenie wsi Ruda, Lefranów, Borowiecko i Blok Dobryszyce43. Taki stan
osadnictwa utrzymał się do XII-XIII w.
Okres XIII-XVIII w.
W XIII-XIV w. doszło do intensyfikacji procesu osadniczego, związanego
ze znacznym przyrostem naturalnym i osadnictwem zewnętrznym na tzw. prawie
niemieckim. Zmienił się również charakter zabudowy, zaczęto bowiem odchodzić
od zabudowy rozproszonej (jednodworczej)44. Zabudowa takiej osady była teraz
skupiona zwykle wzdłuż drogi lub wokół wspólnego placu czy stawu, czyli tzw.
„nawsia”. W dalszym ciągu na omawianym terenie, podobnie jak w czasach
prehistorycznych, osadnictwo związane było z wodą, ale tym razem koncentrowało się głównie wzdłuż mniejszych cieków lub przy zbiornikach wodnych.
Ważne dla procesu osadniczego były także dopływy zarówno Widawki, jak
i Kręcicy45. Cieki większe takie jak Widawka i Kręcica stały się natomiast z czasem
miejscem budowy młynów46. Na fali tych procesów powstała do pocz. XVI w.
większość istniejących w gminie miejscowości: Dobryszyce – 1211 r., Wiewiórów –
1386 r., Zdania – 1386 r., Galonki – 1398 r., Zalesiczki – 1399 r. i Rożny – 1402 r.
Miejscowości na opisywanym terenie należały do dwóch własności: królewskiej
i szlacheckiej. Wiadomo, że w XVI w. Dobryszyce były własnością królewską,
podobnie jak część Wiewiórowa. Pozostałe wsie pozostawały we władaniu
szlachty. Prawdopodobnie stan taki był również i w momencie powstania wymienionych osad.

41 B. Błaszczyk, J. Ziętek, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach, Radomsko 2001,
s. 5-6.
42 B. Błaszczyk, Osadnictwo pradziejowe..., s. 1
43 Z. Błaszczyk, Archeologiczne zdjęcie Polski w województwie piotrkowskim. Katalog stanowisk,
Piotrków Trybunalski, 2000, s. 209-214, 225-227.
44 Tamże. O takim charakterze zabudowy świadczyć może rozproszenie na znacznym obszarze i duża ilość stanowisk archeologicznych dotyczących wczesnego średniowiecza.
45 Szczególnie ważna w tym procesie była Kręcica. Nad jej dopływami ulokowały się: Galonki, Zdania, Wiewiórów, Zalesiczki i Dobryszyce. Na strumieniu wpadającym do Widawki powstał tylko młyn Dobra. Za taki stan rzeczy odpowiada jakość gleb. Są one zdecydowanie lepsze w dolinie Kręcicy niż Widawki.
46 Ich stosunkowo duża ilość świadczy o dobrym rozwoju gospodarczym tego regionu
i wynikała zapewne też z korzystnych warunków do ich lokalizacji, ale i z istniejących potrzeb. Wiele okolicznych miejscowości takich jak chociażby Wiewiórów, Lgota, Galonki nie
miała ze względu na brak dostępu do wody jako źródła energii, możliwości budowy młyna.
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Zapewne już w XIV i XV w. istniała też część młynów wspomnianych
w Liber beneficiorum Jana Łaskiego w 1521 r. Pierwsza wzmianka o młynie na tym
terenie pochodzi bowiem z 1347 r.47 Rozwojowi tej dziedziny gospodarki sprzyjały
dogodne warunki wodne w okolicach Dobryszyc. Płynące tutaj dwa główne cieki
wodne, Widawka i Kręcica miały bowiem spokojny nurt i były rzekami niewielkimi.
Pewnych informacji o stanie osadnictwa na opisywanym obszarze
dostarczają księgi poborowe, opracowane przez Adolfa Pawińskiego48. Według
nich stan osadnictwa w połowie wieku XVI przedstawiał się następująco:
Dobryszyce: wieś królewska, 17 osadników na 5 łanach49 gruntu, 4 karczmy z rolą,
2 karczmy z propinacją50, 3 młyny, a także młyn przy dworze w Dobryszycach
i młyn plebański51, Zalesiczki: wieś należąca do Stanisława, Piotra i Mikołaja
Zalewskich oraz Stanisława Wolskiego, 2 łany gruntu52, Zdania: wieś należąca do
Piotra i Dominika braci Jadwigi Brudzkiej, 1 młyn53, 5 osadników na 3 ½ łana
gruntu, Rożny: wieś Hieronima Rożnowskiego i N. Rożnowskiego z jednym
osadnikiem, Wiewiórów: wieś składająca się z części szlacheckiej i królewskiej.
Część szlachecka należała do Wiewiórowskiego i Rzgowskiego i było w niej 7
osadników. W części królewskiej mieszkało 9 kmieci, którzy uprawiali 4 łany
gruntu. W spisie Pawińskiego nie została podana z nieznanych przyczyn szersza
informacja na temat Galonek54. Wieś ta jednak istniała, jak zaświadczają o tym
wcześniejsze źródła historyczne.
Stan osadnictwa na omawianym terenie w połowie XVI w. na podstawie
spisu Pawińskiego ocenić można na: 6 wsi, 5 osad młynarskich, młyn przy dworze
dobryszyckim, 6 karczem, 34 osadników (kmieci). Spis ten nie jest jednak
kompletny. Należałoby doszacować tutaj osadników w Galonkach, których
zapewne było kilku. Zestawienie to nie uwzględniło też kmieci należących do
plebana dobryszyckiego i innych grup ludności wiejskiej, chociażby ogrodników

47 T. Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae Summaria, Warszawa 1905-1915, P1, s. 35 (nr
154); S. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-historycznego
dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. I, Kraków 1966, s. 69. Jest to nadanie
dokonane 18 kwietnia 1347 r. w Sieradzu, przez króla Kazimierza Wielkiego młyna na rzecz
Janusza z Dobryszyc.
48 A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana, Wielkopolska,
t. 1-2, [w:] Źródła dziejowe, t. XIII, Warszawa 1883, s. 286.
49 Łan nazywany też w wiekach późniejszych włóką to 30 mórg chełmińskich, czyli ok. 17 ha
gruntu.
50 Propinacja to prawo pędzenia piwa i gorzałki z możliwością ich zbywania.
51 Zapewne Dobra.
52 Spis nie podaje liczby osadników we wsi. Prawdopodobnie było pierwotnie we wsi
dwóch kmieci, czyli tyle ile łanów gruntu.
53 Położony zapewne na Kręcicy, zwanej też w XIX w. Zdanką, na wysokości wsi, tam gdzie
później na lewym brzegu istniał młyn Woźnicki.
54 W przypisie podana jest informacja o ½ łana gruntu we wsi, co świadczyłoby o słabym
zaludnieniu osady. Wydaje się jednak, na podstawie akt sądów grodzkich z przełomu XIV
i XV w., że liczba mieszkańców wsi była jednak znaczna.
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i komorników, którzy znajdowali się zapewne we wszystkich dobrach55. Dlatego
liczbę gospodarstw domowych należy zwiększyć na omawianym obszarze do 5060. Jeżeli uwzględnimy mieszkańców dworu dobryszyckiego i dworów szlacheckich to liczba mieszkańców na tym terenie mogła osiągać 600-700 osób. Jest to
ocena zbieżna dokonaną przez E. Szlegier, która na podstawie płaconego świętopietrza liczbę parafian, a więc mieszkańców samych Dobryszyc, Zalesiczek i zapewne istniejących młynów w poł. XIV w., określiła na 432 osoby56. Zwraca też
uwagę występująca w spisie w Dobryszycach duża liczba karczem. Związane to
było zapewne z położeniem wsi blisko traktów handlowych i pełnieniem przez nie
istotnej funkcji administracyjnych. W karczmach bowiem można było spożyć
posiłek, wypić wyprodukowane tu miejscowe piwo czy gorzałkę, ale również
przenocować. Karczmy dostarczały właścicielowi lub, jak w przypadku Dobryszyc, dzierżawcom, znacznych dochodów.
Stan osadnictwa z początków XVI w. na omawianym terenie ustalił się
i przetrwał z małymi zmianami do drugiej połowy XVIII w. W międzyczasie
jednak powstała wieś Borowa oraz młyny: Kotlewy, Zalejski i Żarki. Inwentarz
kościoła dobryszyckiego z 1796 r. w opisie miejscowości należących do parafii
podał, że należały do niej dwie wsie: Dobryszyce i Zalesiczki oraz pięć młynów:
Stępki „deserta” (puste), Olszyny czyli Żaby, Widawka, Ruda, Wójcik, Dobra, czyli
Karkoszki57. Na koniec wymieniona jest Borowa, czyli Nowa Wieś, karczma
z czterema chałupami58. Z ksiąg metrykalnych wiadomo również, że istniały
w drugiej połowie XVIII w. należące do parafii w Radomsku: Galonki, Zdania
i Rożny oraz Wiewiórów – w parafii Lgota. Gdyby brać cytowany inwentarz
dosłownie, to należałoby stwierdzić, że w ciągu 3-4 wieków na omawianym
obszarze powstała tylko jedna wieś – Borowa oraz osada młynarska Wójcik (dziś
poza obszarem gminy). Zanikła natomiast dawna osada młynarska Stępki.
Wiadomo jednak, że już wcześniej pojawiają się wzmianki o młynach: Żarki
(1623)59, Kotlewy (1624)60 i Zalejski (1664)61. Na obszarze gruntów wsi Karkoszki

55 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz
1961-1964, cz. I, s. 143, wymieniła 4 kmieci plebana dobryszyckiego i 3 ogrodników w tej
miejscowości. Podobnie w Wiewiórowie wymienionych zostało 3 ogrodników i karczmarza,
tamże, s. 107.
56 E. Szlegier, Region radomszczański…, s. 43.
57 J. Związek, Z kościelnej przeszłości miejscowości…, s. 44-45.
58 Tamże.
59 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. dr Walentego Patykiewicza w Częstochowie (dalej AACz), Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis ( 26 VIII
1610-30 IV 1679), syg. KM 227, s. 30. Dokument wymienia Kacpra Rudzkiego z młyna Nowy
Staw. Ta osoba jest wymieniona następnie w 1629 r. jako Kacper Rudzki zwany Żarkiem,
młynarz. Należy wobec tego uznać, że określenie Nowy Staw odnosi się do młyna w Żarkach.
60 AACz, Liber copulatoum ecclesiae parochialis Dobryszycensis (14 II 1616-20 II 1677),
sygn. KM 228 s. 27.
61 Tamże, s 89. Dokument wymienia Jakuba Gizę z nowego młyna, podczas gdy młyn Zalejski nazywany do dnia dzisiejszego bywa Giżyzną.
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pojawia się też w końcu XVIII w. nowa osada Borowiecki62. Być może jeszcze zbyt
mała (prawdopodobnie jedno gospodarstwo) i potraktowana w inwentarzu z
1796 r. jako część Karkoszek. Na gruntach kościelnych powstała również jednozagrodowa osada Czarny Lasek, z pierwszą wzmianką z 1784 r., być może w czasie spisywania inwentarza na krótko opustoszała63.
Potwierdzeniem dla stanu osadnictwa w końcu XVIII w. jest pochodząca
z tego okresu mapa Gillego. Wobec małych zmian w osadnictwie na przestrzeni
poprzedzających ją wieków, niewielkich zmianach w areale uprawianych gruntów
jest cennym źródłem informacji o opisywanym terenie. Na mapie odnaleźć
możemy wsie: Dobryszyce, Galonki, Zdanię, Rożny, Wiewiórów i Zalesiczki. Na
Widawce zostały zaznaczone, począwszy od górnego biegu rzeki na omawianym
obszarze młyny: Ruda z osadą, Piaskowe (Piaskowizna), Zalesiczna (Zalejski),
Kollewin z osadą (Kotlewy), Piesek. Na lewym dopływie Widawki bez nazwy
zaznaczono młyn Żarek z osadą i Karkowskie (Karkoszki) również z osadą. Młyn
został oznaczony też w Dobryszycach i był to zapewne wymieniany we wcześniejszych dokumentach młyn przy dworze dobryszyckim. Oprócz tego zaznaczono małe osady: Borowiecki (Borowiecko), Czarnylasek, Żaby, Borowe (Borowa)
i Piskorz. Ta ostatnia położona w pobliżu Rudy nie występuje w księgach
metrykalnych dobryszyckich, dlatego sądzić należy, że jest to forma zniekształcona
występującej w dokumentach nazwy Pikosy.
Większe kompleksy leśne występowały na północ i południowy wschód
od Dobryszyc głównie na terenie dzisiejszych wsi Borowa, Janów, Huta Brudzka,
Borowiecko i Blok Dobryszyce. Lesistość na omawianym terenie, na podstawie
mapy Gillego, ocenić można na 25-30%.
W omawianym okresie zachodziły na tym obszarze także zmiany demograficzne. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach zwykle stopniowo
wzrastała. Jednak dochodziło często do okresowego spadku liczby osadników głównie w XVII i XVIII w. na skutek wyczerpujących wojen, epidemii chorób zakaźnych i głodu. Dla zobrazowania zmian demograficznych jakie zaszły po „potopie
szwedzkim” w Dobryszycach i królewskiej części Wiewiórowa oprzeć można się
na spisach lustracyjnych, które przedstawia tabela poniżej.

Mapa, D. Gilly.
AACz. Liber metrices baptisatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis illico post obtentum hocce beneficium per me Stanislaum Kolumna Walewski praepositum in Dobryszyce
die 15 mensis julii anno Domini 1770 confectus et comparatus( 24 IX 1770- 20 IV 1811), sygn.
KM 230, s. 41. Dokument wymienia Aleksego i Zuzannę Czechowskich z Czarnego Lasku
i byli to prawdopodobnie pierwsi osadnicy we wsi.
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Tabela nr 1
Zmiany liczby ludności w Dobryszycach i królewskiej części Wiewiórowa
w latach 1564-1665
Dobryszyce

Kmie- Łanów
ci

Karczem

Zagro- Łanów
Ledników kośnych
ścielnych

Chałup- Młyny
ników

1565

17

8 i 1/2

7

3

4

-

-

4

1619

14

7

5

3

4

1

-

4

1628

12

5 i 1/2

5

3

4

1

-

4

1665

9

Brak
danych

3

5

Brak
danych

-

5

3

1565

9

9

1

3

-

-

-

-

1619

6

6

1

6

-

-

-

-

1628

6

6

1

6

-

-

-

-

1665

4

5½

1

7

-

-

1

-

lata:

Wiewiórów
lata:

Źródło: Lustracja… 1564-1565, 1616-1628,1628-1632 i 1659-1665.

Na podstawie tego zestawienia zauważyć można pewne tendencje,
o których wiemy, że dotyczyły całego kraju. Najważniejszą z nich jest spadek
ludności spowodowany w XVII w. opuszczaniem gospodarstw przez kmieci. Było
to tzw. zbiegostwo i wywołane zostało pogarszającymi się warunkami życia
mieszkańców wsi. Często ludność chłopska przemieszczała się do innych dóbr,
a nawet na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Zdecydowanie duży spadek
osadników w drugiej połowie XVII w. to wynik „potopu szwedzkiego”. Porównując go jednak z innymi dobrami królewskimi w powiecie radomszczańskim nie
był on jeszcze największy. Na przykład liczba osadników w Niechcicach z 9 kmieci
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i 5 ogrodników w 1628 r. spadła do jednego kmiecia w 1665 r.64. Drugą tendencją,
którą można tu zaobserwować, jest zmniejszanie się ilości gruntów zasiewanych
przez chłopów. Zwykle to ich kosztem zakładano i powiększano folwarki. Oni
sami zaś tracili status kmiecia na rzecz gorzej uposażonych ogrodników i chałupników. Tym niemniej analiza ksiąg metrykalnych dobryszyckich pozwala na
stwierdzenie, że „potop szwedzki” nie spowodował skrajnego wyludnienia
omawianego obszaru. Analiza tych dokumentów pozwala natomiast stwierdzić, że
dawne osady młynarskie w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII w. nabrały
charakteru wiejskiego i były najczęściej zamieszkane przez kilka rodzin. Dotyczy
to zwłaszcza Stępek, Żab i Karkoszek. Stępki z nieznanych przyczyn wyludniły się
jednak całkowicie na początku drugiej połowy XVIII w. Karkoszki natomiast, nie
dość, że z osady młynarskiej stały się wsią, to jeszcze pod koniec omawianego
okresu dały zaczątek do powstania nowych osad: Żarki i Borowiecko.
W inwentarzu z 1796 r. liczbę parafian określono na 586 osób65. Uwzględniwszy w ocenie liczby ludności również duże wsie: Galonki, Zdania, Rożny
i Wiewiórów pozostające poza parafią w Dobryszycach to dla omawianego terenu
mogłaby ona sięgać 800-900 osób. Porównując tę liczbę z ocenianą dla pocz. XVI w.
można przyjąć wzrost liczby ludności o ok. 20%66. Nie był to więc znaczący
przyrost liczby mieszkańców, uwzględniwszy kilkuwiekowy upływ czasu.
Wiek XIX
Wiek XIX to czas dużych przemian na polskiej wsi. Charakteryzuje się on
znacznym wzrostem demograficznym, co z kolei spowodowało rozrastanie się
istniejących i powstawanie nowych osad. Następuje odchodzenie w uprawie roli
od trójpolówki a tym samym porzucenie niwowego układu pól. Dotychczas
zabudowania chłopskie nie były związane z areałem uprawianych gruntów. Teraz
po dokonaniu regulacji i nowych podziałach, a także po uwłaszczeniu rolnicy mają
możliwość osiedlania się na swojej własności, co doprowadzi stopniowo do
rozproszenia zwartej dotychczas zabudowy. Tego procesu nie zaobserwujemy
jednak w pełni w XIX w., a głównie w pierwszych 3 dziesięcioleciach wieku następnego.
Początek XIX w. to jednak czas rejestrowania w dokumentach szeregu
pustkowi. Określenie „pustkowie” pojawia się przy wielu miejscowościach od
drugiej poł. XVIII aż do lat 70. XIX w. Stan taki spowodowany był wysoką
umieralnością mieszkańców w drugiej połowie XVIII i początku XIX w. Analiza

Lustracja….1659-1656, s. 65.
J. Związek, Z kościelnej…, s. 45.
66 E. Szlegier, Region radomszczański…, s. 43. Autorka podaje dla powierzchni parafii 72,3 km.
kw. 432 osoby i 6 osób na km. kw. Powierzchnia została jednak znacznie przeszacowana
i nie wynosiła więcej niż 37 km. kw. (Obecna powierzchnia gminy Dobryszyce to 51 km. kw.
Powierzchnię 37 km. kw. uzyskano pomniejszając wartość obecną o powierzchnię gruntów
Galonek, Zdani, Rożnów i Wiewiórowa) Daje to ówczesną gęstość zaludnienia dla parafii
ok. 12 osób na km. kw. w XIV w. i 15 w końcu wieku XVIII. Byłby to wzrost liczby ludności
w tym okresie o ok. 25%.
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ilości zgonów wskazuje, że w pierwszej połowie XVIII w. rokiem o dużej śmiertelności był 1737 r., kiedy spisano 31 aktów zgonu, podczas gdy zwykle było ich
kilka67. Dla porównania w latach 1733 i 1734 nie spisano żadnego aktu, 1740 i 1741
po 2, a w 1732 i 1736 po 468. Przyczyną dużej ilości zgonów były epidemie lub
klęski głodu69. Interesująco przedstawia się zestawienie sporządzonych aktów
zgonów dla parafii Dobryszyce w latach 1770-1817: 1770-12, 1771-52, 1772-13, 177318, 1774-17,1775-22, 1776-18, 1777-24, 1778-25, 1779-16, 1780-10, 1781-20, 1782-16,
1783-22, 1784-20, 1785-14, 1786-25, 1787-8, 1788-33, 1789-15, 1790-18, 1791-18, 179234, 1793-13, 1794-14, 1795-27, 1796-30, 1797-19, 1798-16, 1799-24, 1800-35, 1801-21,
1802-18, 1803-27, 1804-16, 1805-21, 1806-20, 1807-53, 1808-31, 1809-39, 1810-34, 181114, 1812-21, 1813-44, 1814-47, 1815-19, 1816-29, 1817-2270.
Na podstawie tego zestawienia i znanej liczby parafian w końcu XVIII w.
możemy obliczyć wskaźnik śmiertelności. Wynosił on zwykle ok. 3% liczby ludności, jednak w niektórych latach wzrastał trzykrotnie do 8-9%. Jeżeli miało to
miejsce przez kilka kolejnych lat, jak na przykład 1807-1809 i 1813-1814 to mogło to
spowodować powszechne powstawanie pustkowi. Szczególnie, gdy dotyczyło to
mniejszych osad71. Kwerenda aktów zgonów z XVIII i XIX w. wskazuje bowiem, że
duża śmiertelność dotyczyła często, całych rodzin a niekiedy małych pojedynczych
wsi.
Wizytacja dziekańska z 1824 r. wymieniała Dobryszyce z dworem, Zalesiczki z dworem, Pustkowie Czarny Las, Pustkowie Dobra, Karkoszki z młynem
z małym stawkiem, Olszyny czyli Żaby, Ruda, Żarki i Borowa72. Stan ten
potwierdza analiza mapy kwatermistrzowskiej z 1843 r. Mamy jednak na niej
zaznaczonych więcej osad. Odnajdujemy na niej wsie: Dobryszyce, Zdania, Rożny,
Galonki, Wiewiórów z podziałem na Szlachecki i Rządowy i Zalesiczki. Z mniejszych zaznaczone zostały: Pustkowie Żaby, Borowe, Czarnylasek, Kotlewy
Karczma, Piskorz, Pustkowie Borowiecko czyli Karkoszki i Goły Bór. Dwie ostatnie
miejscowości wymagają szerszego opisu. W przypadku Borowiecka – Karkoszek
znajdujemy dowód na powstanie Borowiecka na gruntach starszych Karkoszek.
J. Kapuściński, Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie Lgoty Wielkiej(do 1925 roku),
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s.161. Również w sąsiedniej parafii Lgota Wielka
w 1737 r. była duża śmiertelność. Wówczas zmarło 94 mieszkańców parafii, podczas gdy
w 1736 r.- 21 osób, a w 1738-20 osób.
68 AACz, Regestrum mortuorum penes ecclesiam Dobryszycensem iactantium ab anno Domini 1712 conscriptum (1712-1741), sygn. KM 229, s. 231-236.
69 W. Szczygielski, Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII
w, Łódź 1963, s. 43. Autor podaje, że ok. 1739 r. umarło z głodu w wieluńskim kluczu kapituły gnieźnieńskiej ponad 25% mieszkańców, a znaczna część zbiegła szukając znośniejszych warunków życia.
70 J. Kapuściński, Życie religijne…, s. 161. W sąsiedniej parafii w Lgocie Wielkiej latami
o zwiększonej śmiertelności były 1827,1828 i 1829. Zanotowano tam wzrost umieralności
o 60-100% w stosunku do lat przyległych.
71 Wysoką śmiertelność odnotowano również w latach: 1827-33, 1828-73, 1829-37, 1830-27,
1831-52 i 1832-35 zgonów. Wyjątkowo dużo zgonów było w roku 1848-85, 1855-77 i 1856 72 zmarłych.
72 Akta Administracji Kościoła Dobryszyckiego, lata 1823-1846 (zbiory autora).
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Goły Bór występujący też w dokumentach jako zamiennik dla nazwy Borowa tutaj
jako samodzielna osada położony jest na miejscu dzisiejszej Huty Brudzkiej. Z całą
pewnością była to więc pierwsza nazwa tej nowo powstałej miejscowości. Na
mapie kwatermistrzowskiej zaznaczone są też młyny: Żarek, Ruda, Piesek (dawna
Widawa), Zalesiczna i Piesek pod Kotlewami. Zaznaczony został też młyn przy
dworze w Dobryszycach, a także osada Dom Młynarza pod Galonkami. To
ostatnie miejsce, dzisiaj niezamieszkałe, to zapewne ówczesny wiatrak opisywany
w Słowniku Geograficznym położony na gruntach wsi Zdania. Zalesienie opisywanego obszaru od czasu opracowania mapy Gillego zmieniło się niewiele.
Jedynie ubyło lasu w okolicach pustkowia Borowiecko, co nasuwa uzasadnione
przypuszczenie, że las wycięli nowi osadnicy z przeznaczeniem gruntów pod
uprawę.
W 1848 r. w parafii dobryszyckiej znajdowały się: Dobryszyce, Zalesiczki,
Pustkowie Czarny Las, Karkoszki, Borowa, Młyn Zalesiczek, Młyn Piesek, Młyn
Ruda, Młyn Kletnia, pustkowie Żaby, Żarki, Borowiecko i Goły Bór73. Poza parafią
w dalszym ciągu pozostawały na opisywanym terenie należące do parafii
w Radomsku: Zdania, Galonki i Rożny oraz należące do parafii w Lgocie Wiewiórów i Kolonia Janów. Spis tabelaryczny z 1857 r. podaje liczbę mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach, która przedstawiała się następująco:
Dobryszyce - 321, Borowiecko – 36, Karkoszki – 67, Lefranów – 26, Żaby – 47, Ruda
– 46, Żarki – 23, Wójcik – 21, Malutki – 7, Zalesiczki – 100, Zaleski – 7, Kotlewy –
31, Borowa – 30, Kmiecizna - 774. Na terenie parafii dobryszyckiej mieszkało więc
759 wiernych. Wzrost liczby parafian od końca XVIII w. wyniósł blisko 35%. Był
zatem większy niż przez cały poprzedni okres, mimo iż, jak to można było
zaobserwować wcześniej, zdarzały się w XIX w. lata o wysokiej śmiertelności.
W opisie kościoła dobryszyckiego z 1878 r. w wykazie miejscowości
należących do parafii dobryszyckiej znajdujemy: Dobryszyce, Zalesiczki z dworem, folwark Malutkie, Kolonia Huta Brudzka, Kolonia Borowa, Pustkowie
Lefranów, Pustkowie Karkoszki, Pustowie Żarki, Pustkowie Borowiecko, Pustkowie Ruda, Pustkowie Żaby, Pustkowie Kmiecizna, Pustkowie Kotlewy, Młyn
Wójcik, Młyn Zalesiczki, Młyn Piaskowizna, Janów75. W porównaniu z poprzednim zestawieniem pojawiła się kolonia Huta Brudzka i Janów76. Zabrakło też
młyna Piaskowizna, być może na moment sporządzania spisu opustoszałego.
Z zestawienia z 1878 r. widać, że skala opustoszenia na omawianym terenie była
znaczna, chociaż założyć należy, że nawet tam gdzie przy miejscowości zapisano
Pustkowie nie dotyczyło to wszystkich gospodarstw we wsi. Całkowite
opustoszenie na początku XIX w. dotyczyć mogło prawdopodobnie tylko osad
małych z 1-3 gospodarstwami, jak Borowiecko Żarki, Kotlewy czy Lefranów.
Dobrym przykładem może być tutaj Lefranów (wówczas Czarny Lasek) który
AACz, Akta Dziekana dekanatu radomszczańskiego dotyczące kościoła parafialnego
w Dobryszycach. Spis inwentarza kościoła parafialnego w Dobryszycach po śmierci ks.
M. Lefranca dokonany 26 III 1848, sygn. KD 169, k. 51-61.
74 J. Związek, Z kościelnej przeszłości…, s. 53.
75 AACz, Protokół wizytacji dziekańskiej, sygn. KD 169, k. 102-108.
76 Janów został przeniesiony do parafii w Dobryszycach z parafii Lgota w 1877 r.
73
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osadzony został jeszcze w końcu XVIII w. przez rodzinę Czechowskich, która
wkrótce wymarła. Informacje dotyczące ilości mieszkańców w poszczególnych
miejscowościach omawianego obszaru w XIX wieku podał Słownik geograficzny.
Tabela nr 2
Liczba mieszkańców obecnego terenu gminy Dobryszyce w XIX w.

Miejscowość

Domy

Mieszkańcy

w 1827

w 1827

Domy –

Mieszkańcy -

koniec XIX w. koniec XIX w.

Borowa

-

-

21

142

Borowiecko

-

-

Folwark

-

Dobryszyce

75

552

104

746

Galonki

-

-

75

552

Galonki folwark

-

-

5 mur 16 drew -

Huta Brudzka

-

-

18

204

Janów

-

-

13

57

Karkoszki

11

50

8

103

Karkoszki młyn

-

-

1

5

Kotlewy

-

-

-

-

Lefranów

-

-

6

50

Lefranów os.
prob.

-

-

1

8

Malutkie

-

-

Folwark

-

Piaskowizna os.

-

-

1

13

Piaskowizna
młyn

-

-

1

5

Rożny

11

38

12

121

Rożny folwark

-

-

3

33

57
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Ruda

-

-

5

69

Wiewiórów
Rządowy

18

157

45

312

Wiewiórów
folwark

-

-

1

4

Zalesiczki

11

75

12

159

Zalesiczki
folwark

-

-

4

14

Zdania

9

74

1?

163

Zdania folwark

-

-

5

62

Żaby

-

-

9

76

Żarki

-

-

13

150

Żarki młyn

-

-

1

7

Źródło: Słownik geograficzny…, t. I-XV.
Z przedstawionego zestawienia widać, że liczba mieszkańców większości
wsi na przestrzeni kilkudziesięciu lat wzrosła dwukrotnie, z wyjątkiem Dobryszyc,
gdzie stan liczebny mieszkańców powiększył się zaledwie o ok. 40%. Gdyby
uwzględnić tu jeszcze nowo powstałe osady wzrost ten na omawianym obszarze
byłby jeszcze większy. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat nastąpił więc gwałtowny przyrost liczby mieszkańców. Gdyby to odnieść tylko do samych
miejscowości parafialnych to liczba mieszkańców na terenie parafii dobryszyckiej
w końcu XIX w. wynosiła 1751. Byłby to w stosunku do 586 z 1796 r. wzrost liczby
parafian na przestrzeni niespełna jednego stulecia o blisko 300%. To bardzo dużo,
biorąc pod uwagę fakt, iż areał uprawianych gruntów na omawianym obszarze nie
wzrósł o więcej niż 20%. Do takiej dynamiki demograficznej przyczyniła się
zapewne zmiana w technice uprawy roli, stopniowe w ciągu XIX w. odejście od
trójpolówki i wprowadzenie nowych roślin. Szczególną rolę odegrała uprawa
ziemniaka, która upowszechniła się w XIX w. Roślina ta ze względu na dużą masę
plonu dawała większe możliwości żywieniowe, ale też jej wprowadzenie
poprawiło jakość zmianowania, zwiększyło plony zbóż i pogłowie zwierząt.
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Wiek XX i czasy współczesne
Uwłaszczenie chłopów w XIX w. dało im nowe możliwości. Do tej pory
zabudowania chłopskie nie były związane z areałem uprawianych gruntów, a wsie
miały charakter zwartej zabudowy. Teraz po odejściu od trójpolówki i dokonaniu
nowych podziałów oraz po uwłaszczeniu, rolnicy osiedlają się na swojej własności.
Co więcej dochodzi też do stopniowej parcelacji folwarków. Sprzyja to dodatkowo
zasiedlaniu nowych terenów. Wówczas to zaczęły pojawiać się nowe osady, często
z określeniem Huby lub Kolonia.
Na początku wieku XX w. stan osadnictwa przedstawiał się podobnie jak
w końcu wieku XIX. Według rosyjskiej mapy z 1914 r77. na omawianym terenie
położone były wsie: Dobryszyce, Galonki, Zdania, Rożny, Wiewiórów, Zalesiczki,
Żaby, Janów, Borowa, Huta Brudzka, Kotlewy, Ruda, Lefranów, Karkoszki, Borowiecko i Żaby (Żarki)78. Młyny zostały zaznaczone na Kotlewach (przy drodze
z Brudzic do Kamieńska), Karkoszkach, Żabach-Żarkach i Rudzie. Piaskowizna
opisana została jako młyn, natomiast młyn Zalejski został tylko na mapie
zaznaczony. Jest też oznaczony folwark Malutki. Pojawiła się również na mapie
nowa zabudowa na terenie dzisiejszej Kolonii Rożny (pod Długimi) i na tzw.
Mokraczu, czyli przy drodze prowadzącej z Rożnów do Radomska. Także w Wiewiórowie pojawiła się zabudowa przy nowej drodze z Dobryszyc do Brudzic,
a więc na tzw. Borycy. Wyraźnie zmniejszyło się zalesienie omawianego terenu w
obrębie wsi: Janów, Borowa, Huta Brudzka i Borowiecko. Ilość lasów na tym
obszarze nie przekraczała wówczas 10% powierzchni całkowitej. Większy
kompleks lasów pozostał jedynie na terenie dzisiejszego Bloku Dobryszyce.
Na skutek większych możliwości w pozyskaniu gruntów na założenie
nowych gospodarstw, doszło po I wojnie światowej do ekspansji osadniczej na
nowe tereny. Zgodnie z mapą z 1937 r. możemy stwierdzić, że na przestrzeni nieco
ponad 20 lat powstały na wschód od linii kolejowej: Blok Dobryszycki (tak
wówczas nazywano teren przy przejeździe kolejowym na obecnej ul. Leśnej),
Kacze Góry przy obecnej ul. Piotrkowskiej i Pod Barakiem (obecna ul. Kochanowskiego)79. Wszystkie te 3 osady tworzą dzisiaj miejscowość Blok Dobryszyce.
W kierunku Rudy z Dobryszyc powstały kolonie nazywane pod Muchańcem,
Pidli-sko, Świdrów i Strzałeb. W kierunku południowo-wschodnim od Dobryszyc
powstały kolonie: Pod Białą Górą i Zglonowie (dzisiaj Biała Góra) oraz Brzezia,
Dąbie i Malutkie tworzące obecnie miejscowość Malutkie. Przy drodze z Dobryszyc do Lefranowa powstała kolonia Huby Dobryszyckie (ob. Kolonia Dobryszyce), a przed Zalesiczkami kolonia Pogorzałka (ob. Kolonia Dobryszyce)80.
Proces przemieszczania się rolników wsi Wiewiórów z początku XX stulecia
przybrał znaczące rozmiary i powstały wówczas osady nazywane: Boryca
Mapa Wojenno-topograficzeskaja…
Przez kilkadziesiąt lat osada Żarki na mapach nazywana była z nieznanych przyczyn
Żabami.
79 Mapa, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1:25000, arkusz Dobryszyce, Warszawa 1935,
kopia, wł. autora
80 Tamże
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i Zegielnia (przy drodze do Brudzic), Góry (pod Stępkami), Stawki (obecnie
Molendów) i Nowy Trakt81. Wszystkie wymienione wyżej osady tworzą dzisiaj
miejscowość Wiewiórów. Z mapy WIG z 1937 r. wiemy też, że po ponad 150 latach
powróciła zabudowa na teren Stępek. Na mapie możemy znaleźć także
zaznaczone młyny na Żabach (Żarkach), Rudzie oraz młyn Zalejski. Nie było już
wówczas młyna w Kotlewach, a po młynie Piaskowizna pozostała tylko nazwa
terenowa.
U progu niepodległości gminę Dobryszyce w ówczesnych granicach
zamieszkiwało 5026 osób. Z tej liczby 103 mieszkańców było wyznania mojżeszowego (92 w Gomunicach), a 81 ewangelickiego ( 63 w Borowie)82.
Okres międzywojenny charakteryzował się znaczną dynamiką demograficzną. Liczba mieszkańców gminy w krótkim czasie znacznie wzrosła
i wynosiła w 1931 r. – 6079 osób, a w 1939 r. już 6516 osób83. W ówczesnej gminie
mieszkało 30 rodzin narodowości żydowskiej i ok. 10 rodzin narodowości
niemieckiej84. Rozmieszczenie zabudowy Dobryszyc jest zbliżone dzisiaj do tego z
okresu międzywojennego. Jednostkę administracyjną gminy Dobryszyce tworzą
obecnie miejscowości85: Biała Góra-277, Borowa-37, Borowiecko-246, Blok Dobryszyce-1175, Dobryszyce-986, Stępki-52, Galonki-188, Huta Brudzka-53, Janów-20,
Kol. Dobryszyce-134, Lefranów-19, Malutkie-183, Rożny-241, Ruda-29, Wiewiórów( część należąca do gminy Dobryszyce)-294, Zdania-165, Zalesiczki-71, Żaby107 i Żarki-37 mieszkańców. Łącznie na terenie gminy mieszka obecnie 4314 osób,
a jej powierzchnia wynosi 51 km. kw.
Wykaz miejscowości
DOBRYSZYCE
Najstarszą metrykę na omawianym terenie posiadają niewątpliwie Dobryszyce. Za pierwszą wzmiankę o miejscowości do niedawna uważano tę z 18
kwietnia 1347 r., kiedy król Polski Kazimierz Wielki, w Sieradzu, nadał Januszowi,
młynarzowi przywilej budowy tutaj młyna86. Informacja zawarta w dokumencie
nie pozwala na precyzyjniejszą lokalizację tego nadania, ale należy domniemywać,
że był to jeden ze znanych z początków XVI w. młynów na rzece Widawce lub
Kręcicy.
Tamże. Nowym Traktem nazywano nową drogę położoną na północ od pierwotnej osady nazywanej Starą Wsią przy której obecnie położona jest większość zabudowy Wiewiórowa.
82 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Ortschaften-Verzeichnis
des Kreises Nowo-Radomsk, 1917, zespół archiwalny nr 353, sygn. 7, s.5.
83 K. Kaźmierczak, Władze samorządowe…, s. 262. Gęstość zaludnienia wówczas wynosiła na
terenie gminy 98 mieszkańców na km. kw. przy 89 obecnie. Również na tle powiatu przy 87
osobach na km. kw. była to gęstość istotnie wyższa.
84 J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 37; K. Kaźmierczak (Władze samorządowe..., s. 264) podaje
udział narodowości żydowskiej w gminie na 3,67% i niemieckiej 0,96%.
85 Archiwum Gminy Dobryszyce, sygn. brak, Wykaz miejscowości…., s. 1-2.
86 S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika…, t. 1, s. 69.
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Sama miejscowość powstała znacznie wcześniej niż przytoczona wzmianka, ponieważ już w II poł. XIV w. odgrywała ważną rolę administracyjną w ówczesnym województwie sieradzkim. Tezę wczesnego powstania miejscowości
potwierdza publikacja prof. S. M. Zajączkowskiego przesuwająca pierwszą informację o Dobryszycach na 1211 r. Dokument ten to bulla papieża Innocentego III,
która dotyczy nadania dla klasztoru w Busku, a oprócz Dobryszyc z terenu
powiatu wymieniona została jeszcze pobliska Krępa87. Autor utożsamił, z dużą
dozą prawdopodobieństwa, wymienioną w dokumencie papieskim osadę Dobrosici z Dobryszycami88.
Wieś była własnością królewską. Wchodziła ona wraz z Radomskiem, Łuszczanowicami, Orzechowem, Piekarami, Radziechowicami, Niechcicami, częścią
Wiewiórowa i Strzałkowcem w skład starostwa radomszczańskiego89.
Prawdopodobnie w czasie, kiedy powstała pierwsza wzmianka dotycząca
Dobryszyc lub wkrótce później wybudowane zostały umocnienia obronne na
terenie dzisiejszego parku i gospodarstwa przyszkolnego, określane w XVI w. jako
gród. Miejsce to w postaci wydłużonej wysoczyzny, przy wysokim poziomie wód
w omawianym okresie otoczone zapewne było od strony południowej, zachodniej
i północnej wodą i bagnami. Jedyny dogodny dostęp do tego miejsca był od strony
południowo-wschodniej. Wiele przemawia też za tym, że to właśnie istnienie
założenia obronnego – grodu przesądziło o odbywaniu się w Dobryszycach
przynajmniej od 1397 po 1415 r. sądów grodzkich90. Najważniejszym ich świadectwem były, niestety zaginione w okresie II wojny światowej, księgi sądowe.
Pozostała po nich jedynie bogata literatura z zakresu historii prawa, szczególnie
w opracowaniach Romualda Hube i Stanisława Kutrzeby.
Interesującym zagadnieniem zdaje się być odbywanie sądów tej rangi
w Dobryszycach a nie w pobliskim Radomsku, które od ponad wieku miało już
prawa miejskie. Wydaje się, że miasto to, a do takiego stanowiska przychyla się
również Janina Kamińska, nie posiadało na przełomie XIV i XV w. grodu91. Nie
było więc w nim miejsca do właściwego zabezpieczenia ksiąg sądowych. Jest
faktem, że już wówczas prawdopodobnie istniał w Radomsku dość dobrze
poświadczony w literaturze i materiałach kartograficznych gródek stożkowy. Jego
wielkość i prawdopodobnie dość późny czas powstania nie były jednak czynnikiem miastotwórczym, zważywszy chociażby na powszechność tego typu
obiektów, chroniących najczęściej jeden budynek. Założenia obronne w Dobryszycach wydają się być bardziej rozbudowane i miały charakter grodu z pod-

S. M. Zajączkowski, Zarys dziejów…, s. 109-110; tenże, Sieć parafialna…, s. 101.
Tenże, Sieć parafialna…, s. 101.
89 Lustracja ….1564-1565, s. 102-114.
90 R. Hube, Prawo polskie w XIV w..Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku
schyłkowi XIV wieku, Warszawa 1886, s. 279, 316; tenże, Zbiór rot przysiąg sądowych z końca
XIV i pierwszych lat w. XV, Warszawa, 1888, s. 115-125; S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie
w wiekach średnich, Rozprawy Akademii Umiejętności, t. XV, 1901, s. 103-104.
91 J. Kamińska, Radomsko-Dobryszyce, „Acta Archeologia Lodensis”, t. 17, 1968, s. 70. Autorka
artykułu popełniła błąd uznając zupełny brak grodu w Radomsku. Wiadomo z całą pewnością, że istniał nad Radomką gródek stożkowy.
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grodziem. Na jego istnienie w Dobryszycach wskazuje też wyraźnie Stanisław
Kutrzeba92. Innego zdania jest Antoni Sztajno, który w swojej pracy dotyczącej
genezy i rozwoju Radomska polemizuje ze stanowiskiem Kamińskiej93. Sam jednak
autor opierając się na planie Radomska z 1785 r. stwierdza, że jest na nim
naniesione grodzisko – kopiec w granicach miasta94. Przyjmując, że grody
stożkowe są późniejsze niż pierścieniowe, a ten drugi w Radomsku prawdopodobnie nigdy nie istniał, należy przyjąć, że to w Dobryszycach w XIV w. znajdowały się umocnienia obronne w postaci grodu z przygródkiem pozwalające na
odbywanie sądów i zapewniające bezpieczeństwo ksiąg procesowych. Ważną
przesłanką w tym względzie okazuje się być dokumentacja z przeprowadzonych
w latach 1564 -1565 lustracji dóbr królewskich.
W części dotyczącej folwarku dobryszyckiego wspomniany tam został
budynek mieszkalny, po czym lustrator przeszedł do opisania wieży na kopcu:
„Wieża na kopcu, około niej przykop suchy, przezeń chodzenie z pobiciem. Na
dole tej wieże spiżarnie 2, u jednej spiżarniej zamek i wrzeciądz. Na tych komorach
pierwsze gmachy. Izba niewielka, okna krzyżowe stare 2, błony szklane, stoły 2,
ławce 2, u drzwi zamek. Przed izdebką i kownatą sień, okien wielkich krzyżowych
4, błony szklane. Z tej sieni wschód na górę. Na tych gmachach sala wielka, która
się psuje, na niej pobicie złe. Dom trzeci ku stawowi. Izba niemała, okien 3, błony
szklane, stołów 2, służba, ławki 2. Przed izbą sień, z sieni komór 2 i kownata
z kominem przeciw izbie, okien 3, błony szklane. Kuchnia w końcu tego domu ku
przygródku, przed nią przysionek. W kuchniej okien 4, błony szklane w drzewo,
stoły 2, ławki 2. Z kuchniej komora, na kuchniej schowanie, drzwi z wrzeciądzmi
wszędzie, komin w kuchniej gliniany. Dom czwarty czeladny. Izba wielka, okien 5,
błony szklane, stołów 2, ławki 3. Sień wielka, drzwi z wrzeciądzem i na zawiasach,
wschód na górę. Pobok tego domu komórek 6, drzwi z wrzeciądzami. W tyle
domu komora i na niej druga. Pod tymże domem piwnica drewniana. Nad sienią
tej piwnice komora z gliny. Przygródek. Na przygródku piekarnia, okien 2, stół 1,
przed nią sień, tamże stół 1, okno 1, z sieni komora wielka dla zsypowania zboża.
Podle tego domu, domek podstarościego. Izdebka, okien 5, błon 5 w drzewo, stół 1.
Z izdebki komora, okno 1, błona szklana w drzewo. Przeciw temu domkowi
kurnik drzewniany, dobry. Z drugą stronę piekarniej stajnia na koni 15. Na tymże
przygródku sołek, drzwi z zamkiem, pod nim spichlerz. Stajnia wielka ze dwiema
przybokami na koni 40. Słodownia i browar nad stawem, w nim kocieł i statki
wszytkie browarne. Łaźnia biała, kociełek w piecu. Browar pusty, stary. Gumno.
Stodół 2. Obora. 2 szopie, chlewów 4, owczarnia”95.

92 S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie…, s.104 ; S. Zajączkowski i S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika…, t. 1, s. 69.
93 A. Sztajno, Z dziejów genezy i rozwoju Radomska w okresie od XI/XII do XVI wieku, Radomsko
2003, s. 25.
94 Tamże, s. 31. Opierając się na planie miasta Radomska z 1878 r. stwierdzić należy, że zaznaczone tam grodzisko nie miało łącznie z fosą więcej niż 40 metrów średnicy. Mógł się na
takim kopcu zmieścić jedynie budynek mieszkalny w postaci obronnej wieży.
95 Lustracja….1564-1565, s. 75.
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Jak wynika z tego opisu w Dobryszycach istniał jeszcze w XVI w. obiekt
obronny w postaci trzykondygnacyjnej wieży na kopcu okopanej fosą, będący w
momencie spisywania lustracji w dość kiepskim już stanie. Taki obiekt mógł być
miejscem rozprawy i zapewniał bezpieczeństwo księgom sądowym. Sama wieża
nie jest jednak najważniejsza dla rozważań, albowiem tego typu obiekty istniały
dość powszechnie, nawet w bliskim sąsiedztwie Dobryszyc. Były to budowle
mieszkalne, będące zwykle siedzibami rycerskimi96. Oprócz wspomnianego wcześniej Radomska dość dobrze rozpoznane są stosunkowo blisko położone podobne
obiekty w Chorzenicach, Jedlnie i Kiełczygłowie97. W opisie jednak zwraca uwagę
fakt użycia określenia przygródek dla przestrzeni, na której znajdowały się
zabudowania inwentarskie, browar, piekarnia i domek podstarościego. Oznacza
to, że wcześniej opisane cztery budynki mieszkalne w tym wieża obronna,
znajdowały się w grodzie i zapewne zajmowały znaczny teren. Na taki stan rzeczy
wskazuje też wyraźna informacja o położeniu kuchni „ku przygródku”, zawarta
w opisie trzeciego domu98.
Czas powstania założenia obronnego sięga być może XIII w. Z całą
pewnością możemy mówić o istnieniu na przełomie XIV i XV w. opisywanej
w lustracji wieży obronnej. W 1401 r. w dokumencie sądowym została zawarta
informacja o posiedzeniu składu sądu, Jana – sędziego i szlachetnych mężów
w dworskim „circumsedentibus”99. Zwrot ten należy tłumaczyć jako okrągłe miejsce lub mieszkanie. Miasto Radomsko takiego miejsca obronnego prawdopodobnie nie posiadało100. Wydaje się, że genezę jego powstania należy wiązać
raczej z rozwojem handlu na skrzyżowaniu przebiegających tam szlaków
komunikacyjnych ze wschodu na zachód i północy na południe101. Nie powstało
ono wobec tego jako kontynuacja wcześniej istniejącego ośrodka administracyjnego w postaci grodu.

96 L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo, Łódź 1993, s. 93-95, 100-102. Wieża na kopcu według niektórych historyków była modelem budynku mieszkalnego, powszechnie obowiązującym
w XIII-XVI w.
97 A. Sztajno, Z dziejów…, s. 31; L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo…, s. 214; Lustracja województw
wielkopolskich i kujawskich 1789 r., Toruń 2007, s. 125. Dla Radomska istnienie gródka stożkowego poświadcza A. Sztajno. W położonych na zachód od Dobryszyc Chorzenicach został opisany gródek przez L. Kajzera. Istnienie gródka stożkowego w Jedlnie i Kiełczygłowie potwierdzają ostatnio prowadzone badania archeologiczne.
98 Lustracja …1564-1565, s. 76.
99 R. Hube, Sądy ich praktyka… s. 316.
100 O śladach grodziska pierścieniowego w Radomsku pisze J. Dąbek w Dziejach Radomska
w okresie II Rzeczpospolitej, Częstochowa 2010, s. 14, co jest oczywistym nadużyciem, gdyż
nigdy takowych nie odkryto. Jego datowanie na IX w. stawiałoby taki obiekt w pierwszym
rzędzie grodzisk na ziemiach polskich. Można domniemywać jedynie istnienie grodziska
pierścieniowego w Radomsku jako czynnika miastotwórczego, ale musiałoby ono dość
wcześnie zakończyć swój żywot zważywszy na XIV-wieczne dobryszyckie tradycje sądownicze. Zaznaczyć przy tym należy, że dużo miast powstało bez wcześniej istniejącego założenia obronnego w postaci grodu jak choćby Wieluń i Piotrków Trybunalski.
101 A. Sztajno, Z dziejów genezy…, s. 24; J. Dąbek, Dzieje Radomska.., .s. 14.
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Na istnienie ważnego założenia obronnego w Dobryszycach wskazują
również legendy spisane przez wójta gminy Dobryszyce Władysława Kowalskiego. Pierwsza z nich mówi, że: „był tu zamek i dowódca mający grupę
niewolników, których zadaniem było wykarczowanie lasów i założenie na ich
miejscu pól uprawnych. Równocześnie zajmowano się polowaniem zwierzyny,
której było w bród. Obóz ten wiódł dobre życie i stąd miała powstać nazwa wsi
Dobryszyc. Według drugiej legendy: był tu niegdyś zamek myśliwski królów
polskich, przy którym znajdowała się grupa ludzi wraz z przywódcą, których
zadaniem było roztaczanie opieki nad zwierzostanem leśnym. Okolica Dobryszyc
jest położona pomiędzy rzekami Widawką i Kręcicą, a terenem pagórkowatym
przy zbiegu Gór Makowych, która była bardzo dobra dla rozwoju zwierzyny
leśnej. W rezultacie teren był miejscem stałych polowań i łowów zwanych po
starosłowiańsku „szycami” , a że łowy były dobre, więc od słów „dobre” i „szyce”
powstała nazwa Dobryszyce”102.
Spisując te legendy autor podkreślił ich trwałość i wielopokoleniową
tradycję103. Jednocześnie stanowią one próbę wyjaśnienia pochodzenia nazwy
Dobryszyc. O tym, że pamięć o dawnej obronnej zabudowie była żywa, świadczą
też wspomnienia Jana Bartkiewicza z okresu międzywojennego. W swych rozważaniach wskazał nawet lokalizację zamku104. Miał się on znajdować na zboczu
wzniesienia, na przeciwko budynku szkoły rolniczej, gdzie, jak twierdził,
znajdowały się resztki ruin będących fundamentami zameczku myśliwskiego króla
Kazimierza Wielkiego105. Ze wspomnień autora wynika również to, że był on
świadkiem usuwania ruin tej budowli106. Do takiej lokalizacji założenia obronnego
skłaniać może też analiza zdjęcia lotniczego wykonanego w 1954 r., na którym
widoczny jest kołowy układ parkowej roślinności o promieniu ok. 150 m.107
Lektura kolejnych lustracji potwierdza ciągłość w tym miejscu zabudowy folwarcznej na przestrzeni XVI-XVIII w. Ponieważ opisy umocnień obronnych
dotyczą folwarku, a ten nie zmienił swojej lokalizacji, można stwierdzić, że

W. Kowalski, Dane historyczne o wsi Dobryszyce, maszynopis, Dobryszyce, lata 70-te XX
w., kopia w posiadaniu autora s. 2-3.
103 Z opracowania wynika, że autor nie opierał się w tym przypadku w swoich informacjach
na jakichkolwiek dokumentach, a jedynie na długotrwałej dobryszyckiej tradycji ustnej.
104 Na podstawie wiadomości przekazywanych tradycją ustną wśród miejscowej społeczności.
105 J Bartkiewicz, Wieś Dobryszyce i roczna ludowa Szkoła Rolnicza im. Władysława Reymonta we
wspomnieniach (1928-1939), maszynopis, Bielsko-Biała, lata 90-te XX w., s.1. Informacja dotycząca budowy zamku w Dobryszycach, przez króla Kazimierza Wielkiego wynika z faktu,
iż to właśnie ten monarcha postrzegany jest jako główny budowniczy zamków w Polsce.
Tym niemniej w świetle analizowanych materiałów wydaje się ona wielce prawdopodobna.
106 Tamże. Lokalizacja zgodna z mapą Dobryszyc z 1820 r., Brouillon klucza Dobryszyc
w Ekonomii Rządowej Gidle, kopia w zbiorach Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego
w Radomsku. Na mapie zostało zaznaczone grodzisko o średnicy ok. 70 m., być może pierścieniowe, z ruinami budowli.
107 Zdjęcie lotnicze okolic Dobryszyc z 1954 r. (zbiory autora). Zważywszy na drzewostan
parku, który liczył sobie w momencie wykonania zdjęcia ok. 90-100 lat należy uznać, że
oddawał on w pełni pierwotny układ przestrzenny na tym terenie.
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miejscem średniowiecznego grodu był obszar obecnego parku przyszkolnego.
Niestety prowadzone tutaj intensywne prace budowlane, szczególnie w XX w.,
doprowadziły do zatarcia powierzchniowych śladów jego istnienia. Pewną szansą
na poszerzenie wiedzy o nim mogłyby być badania archeologiczne, które
pozwoliłyby na określenie czasu jego powstania, charakteru oraz przestrzeni jaką
zajmował.
Z istnieniem grodu wiązać należy funkcjonowanie sądów grodzkich w Dobryszycach, co zresztą poświadczono bogatą literaturą. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że w ówczesnym województwie sieradzkim miały one miejsce jeszcze tylko w
Sieradzu, Piotrkowie, a więc ważnych wówczas ośrodkach miejskich108. Siedzibą
sądu były Dobryszyce, a w Radomsku aż po rok 1413 posiedzenia sądu odbywały
się tylko wyjątkowo, co wyraźnie zaznaczały księgi109.
Dobryszyce w 2 poł. XIV w. były też miejscem odbywania sądów ziemskich. Znana jest odbywająca się tutaj rozprawa w 1388 r., prowadzona przez
starostę sieradzkiego Jana z Tęczyna110. Jeszcze wcześniej, bo w 1370 r. na jednej
z rozpraw dotyczącej Orzechowa i Orzechówka wymieniony został Piotr Mareski,
prokurator z Dobryszyc, a na sprawie z 1372 r. również dobryszycki prokurator –
Świętosław111. Należy tu przyjąć za M. Pawlikowskim opinię, że prokuratorem
w tym czasie nazywano osobę reprezentującą króla112. Fakt zamieszkiwania
takowych w Dobryszycach ma znaczenie wobec twierdzenia, że istniał tu już od 2
poł. XIV do pocz. XV w. ośrodek administracyjny113. Podobne stanowisko prezentuje S. Arnold w pracy dotyczącej ustroju administracyjnego Polski114. Wyprowadził on wniosek, że „procurator” częściej nazywany włodarzem był urzędnikiem administracyjnym i zarządcą na mniejszych terytoriach. Uznał również
związek późniejszych chronologicznie „dworów książęcych”, zarządzanych przez
włodarzy (procuratorów) z wcześniejszą organizacją opolną. Miało to miejsce jego
zdaniem w XIII w. i takie „dwory” nie miały charakteru terytorialnego, a jedynie
były jednostkami gospodarczymi. Miejscowości należące do takiego „dworu” były
rozrzucone na pewnym terytorium (nieraz starego opola) i łączyła je wspólna
zależność własnościowa i przynależność do jednego centrum gospodarczego115.
S. Kutrzeba, Sądy ziemskie…, s. 103-104; tenże, Sądy ich praktyka…, s. 302-303. Autor
stwierdził, że pamięć o grodzie w Dobryszycach zaginęła wraz z przeniesieniem sądów do
Radomska.
109 Takie sformułowanie może wskazywać na fakt, iż sądy również wcześniej nie odbywały
się w Radomsku. Kutrzeba analizując dostępne wówczas zasoby archiwalne zapewne wychwyciłby odbywanie takich sądów grodzkich w Radomsku.
110 S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika…, t. 1, s. 69.
111 Tamże, t. 2, s. 16.
112 M. Pawlikowski, Sąd grodzki dobryszycki na tle porównawczym w późnośredniowiecznej Polsce,
kopia maszynopisu, Strzałków 2005, s. 9. Po łacinie „procurator” to zarządca, prowadzący
interesy, zastępca.
113 W tamtym okresie administrację na danym obszarze należy rozumieć wyłącznie jako
sprawowanie władzy sądowniczej i zarządzanie dobrami królewskimi.
114 S. Arnold, Prace Komisji do Atlasu Historycznego Polski, Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski Piastowskiej, w. XII-XIII, z czterema mapami, Kraków 1927, s. 10.
115 Tamże, s. 15.
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O istnieniu „książęcego dworu” w Dobryszycach dowiadujemy się z opracowania R. Hubego, w którym występuje sędzia dworu dobryszyckiego („judex
curiae”) i było to miejsce zwykłego zamieszkiwania starosty116. Centrum takiego
obszaru znajdowało się zatem w Dobryszycach. Dowodem takiego stanu są zarówno prokuratorzy występujący w dokumentach w XIV w., jak i istnienie założenia
obronnego. Prokurator był więc osobą czasami zasiadającą w sądzie, ale najczęściej
wówczas, gdy chodziło o ochronę interesów władcy. Stąd obecność prokuratora
dobryszyckiego w toczących się sprawach o brzegi rzeki Orzechówki płynącej
między królewskim Orzechowem i prywatnym Orzechówkiem. Prokuratorzy
dobryszyccy występują też w szeregu dokumentów z drugiej połowy XIV i początku XV w.117 Były więc Dobryszyce w drugiej połowie XIV i na początku XV w.
ośrodkiem administrowania dobrami królewskimi oraz miejscem odbywania
sądów grodzkich, a czasami również ziemskich. Odmienną opinię przedstawił
Andrzej J. Zakrzewski, który przyczynę odbywania sądów grodzkich w Dobryszycach argumentował pożarem miasta Radomska118. Straty spowodowane
pożarem zapewne niewielkie i nie miały wpływu na lokalizację sądu, skoro
wkrótce (1382 i 1384 r.) odbyły się w Radomsku zjazdy szlachty i duchowieństwa119. Rodzi się wobec tego pytanie, jak miasto, które nie było w stanie prowadzić sądów mogło przyjąć tak wielu możnych z Małopolski i Wielkopolski?
Warto przy tym pamiętać, że tradycje sądownicze a zapewne również i administracyjne w Dobryszycach były znacznie wcześniejsze i wyprzedzające domniemany pożar miasta, skoro dokumenty już w latach 70-tych XIV w. odnotowują
prokuratorów pochodzących z Dobryszyc120.
Ponadto Dobryszyce były też miejscem wystawienia dokumentów nie
związanych z sądownictwem. W 1397 r. wspomniany już wcześniej starosta sięradzki Jan z Tęczyna poświadczył tu bowiem transakcję pomiędzy Janem
Marcinem Zomp a Maciejem z Rękoraja121.
Do Dobryszyc, szczególnie podczas sądów grodzkich, przybywało wiele
osób związanych z tymi rozprawami: strony postępowania i świadkowie. Z ksiąg
sądowych dobryszyckich wynika, że w 1400 r. był tam Piotr, starosta sieradzki122,

R. Hube, Sądy …, s. 316.
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika..., t. II, s. 16; R. Hube, Sądy ich
praktyka…, s. 316, 342; tenże, Roty przysiąg dobryszyckie…, s. 125. Autorzy ci wymienili następujących prokuratorów dobryszyckich: Piotra Mareskiego (1370 r.), Świętosława (1388 r.),
Świętosława (1401 r.), Mikołaja (1408-1411).
118 A. J. Zakrzewski, Dobryszyce w XVI-XVIII w., „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie”, 18/6/99, Częstochowa 1999, s. 15.
119 B. Kowalska, Święta Jadwiga znana i nieznana, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 4142.
120 Z. Błaszczyk, Ratusze miasta Radomska, Łódź 1985, s. 4.
121 T. Wierzbowski, Matricularum…, P 1, s. 367. Wydanie takiego dokumentu w Dobryszycach jeszcze bardziej uprawdopodabnia teorię o funkcjonowaniu w tym okresie ośrodka
administracyjnego.
122A. Gieysztor, Fragmenty zapisek..., s. 380.
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a w 1402 r. starosta sieradzki Piotr Kmita123. Przytoczone dokumenty świadczą
o tym, że w omawianym okresie przebywali w Dobryszycach prowadzący tu
sprawy sądowe i majątkowe starostowie generalni sieradzcy. Założyć jednak
należy, że ze względu na rozległość obowiązków częściej były to osoby tu
mieszkające, którym powierzano prowadzenie sądów.
Nie bez znaczenia dla lokalizacji ośrodka administrowania dobrami
władcy, jak również sądów grodzkich i ziemskich w Dobryszycach, mógł mieć fakt
bezpieczeństwa mieszkających tutaj osób, którym powierzano funkcje. W Dobryszycach, jak wynika z ksiąg sądowych grodzkich, zamieszkiwał sędzia dworu
dobryszyckiego („judex curie”), prowadzący sądy (w 1401 r. sędzią dworu był Jan
Pacierz)124. Późniejsze zapisy dotyczące istnienia domu podstarościego125, czy
wyznaczenia przez Aleksandra Koniecpolskiego testamentem dla Anny Koniecpolskiej i ich dzieci, Dobryszyc na siedzibę wydają się potwierdzać zarówno fakt
istnienia centrum gospodarczego starostwa, jak również to, że było to miejsce w
porównaniu z innymi bardziej reprezentacyjne i bezpieczniejsze126. Śladem większego znaczenia miejscowości w dawnym powiecie radomszczańskim może być
też użycie w stosunku do niej w lustracji z 1789 r. określenia wieś pryncypalna, jak
również sporządzenie tu spisu dla całego starostwa127.
Etymologia nazwy miejscowości nie jest jednoznaczna. Cytując legendy
W. Kowalski podjął próbę wyjaśnienia nazwy Dobryszyc wskazując na jej pochodzenie od „dobrego życia” lub „dobrego szycia”, czyli polowania. Jeżeliby jednak
przyjąć za Zygmuntem Glogerem128, że nazwy miejscowości z końcówką -ice, -yce
pochodzą od imienia założyciela wsi, to dla Dobryszyc był nim Dobrosz lub
Dobrysz. Imię to dzisiaj już nie występujące i wydaje się, że w omawianym okresie
było również rzadkie129. Nazwa miejscowości zmieniała się na przestrzeni wieków
zresztą nieznacznie. W pierwszym przytoczonym wcześniej dokumencie z 1211 r.
występuje jako Dobrosici130. Później, bo w wieku XIV Dobryszyce, są zapisywane
w dokumentach pod różnymi nazwami, a mianowicie jako: Dobrijssijcze, Dobrzyszyce, Dobrysice i wreszcie Dobryszyce131. W dwóch następnych wiekach
nazwę wsi pisano: Dobryssicze, Dobrzyschycze, Dobrzissicze i Dobriszyce132.
Niewątpliwie zwraca uwagę wczesne, bo XIV-wieczne zapisywanie nazwy miejscowości w dzisiejszej postaci. Pozostałe formy należałoby tutaj potraktować jako
pewne zniekształcenia w zapisywaniu trudnej przecież fonetycznie nazwy,
R. Hube, Sądy ich praktyka…, s. 339. Zapewne chodzi o Piotra Kmitę, który od 1399 r. był
starostą sieradzkim. W jednym i drugim przypadku chodzi prawdopodobnie o ta samą
osobę.
124 Tamże, Jan Pacierz (pisany również Pacerz) występuje w dokumencie z 1402 r. jako pochodzący z pobliskiej Zdani.
125 Lustracja…1564-1565, s. 76
126 S. Przyłęcki, Pamiętniki o Koniecpolskich, Lwów 1845, s. 213-223.
127 Lustracja… 1789, s. 106.
128 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. III, s. 260-261.
129 T. Tyc, Z średniowiecznych dziejów Wielkopolski i Pomorza, Poznań, 1997, s. 46.
130 S. M. Zajączkowski, Zarys dziejów…, s. 109-110.
131 J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s.23.
132 Tamże.
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szczególnie jeżeli chodzi o sporządzane po łacinie dokumenty. Można również
założyć, że nazwa wsi ulegała pewnym zmianom w różnych okresach. W aktach
metrykalnych w 1610 r. występuje jako Dobrisicze133, a w 1725 r. jako Dobrosici134.
Mimo tego w pierwszej połowie XVIII w. wielokrotnie zapisano ją w formie
zniekształconej jako Dobruszyce. Pisownia nazwy ustaliła się w drugiej połowie
XVIII w. jednakże w aktach metrykalnych pierwszej połowy XIX w. spotyka się
jeszcze pisownię – Dobroszyce135. Również Słownik geograficzny z drugiej połowy
XIX w. podaje przy opisie miejscowości obok nazwy obecnej również formę
Dobroszyce zastosowaną do opisu parafii, wskazując ją nawet jako bardziej
poprawną136.
Jeżeliby przyjąć stan, który odzwierciedlają mapy z początku XIX wieku,
to przy małej dynamice zmian w tym zakresie, można założyć, że Dobryszyce
miały już w XV-XVI wieku zbliżony do obecnego charakter zabudowy. Zabudowania kmiece, położone były wzdłuż dzisiejszych ulic Wieluńskiej, Wolności,
Cmentarnej, Szkolnej i częściowo Radomszczańskiej137. Przez wieś biegł trakt
komunikacyjny z Radomska w kierunku północno-zachodnim do Szczercowa,
a dalej do Sieradza, rozchodzący się w Brudzicach w kierunku Pajęczna i dalej do
Wielunia. Mniej ważne drogi biegły do Kamieńska (przez Zalesiczki), do Zdanii,
Galonek i Karkoszek138.
Życie wiejskie zapewne koncentrowało się wokół wiejskiego stawu
nazywanego Projnem. Nazwa tego zbiornika wskazuje na obfitość istniejących tu
źródeł, co zresztą można zaobserwować do dnia dzisiejszego (roją się bowiem
cieklizny, mokre tereny, burzą się, robią)139. To tutaj czerpano źródlaną wodę do
picia, pojono zwierzęta i wykonywano pranie. Prawdopodobnie było to także
miejsce spotkań wiejskiej wspólnoty. Tam, gdzie dzisiaj znajdują się zabudowania
Zespołu Szkół Rolniczych i park przyszkolny znajdował się folwark z wydzieloną
133AACz,

sygn. KM 227, s.18. Podobny zapis spotykamy i później np. w 1625 r. (Liber baptisorum…, s. 91).
134 AACz, Liber metrices baptisatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis sub felici regienine illustris et admodum reverendi Domini Andre Gruszkiewicz decani foranei Radomscensis, Dobryszycensis, et Kłomnicensis parochi vigilantissimi. Annus Domini 1699 (l. 16991747) sygn. KM 229, s. 84. Podobny zapis pochodzi z 1625 r. (Liber metrices 1699-1747,
s. 91) Zwraca tu uwagę sposób zapisania nazwy Dobryszyc jako Dobrosici, która jest tożsama z pierwszą odnotowaną w 1211 r. To jeszcze bardziej uprawdopodabnia fakt właściwego
przypisania przez S.M. Zajączkowskiego do Dobryszyc dokumentu z 1211 r.
135 AACz, Księga zejścia parafii Dobryszyce 1838-1850 (9 I 1838-5 X 1858), sygn. KM 1325,
s 8-11. W tym czasie zdarzało się dość często, że w księgach metrykalnych zapisywano obie
nazwy Dobroszyce i Dobryszyce w sąsiadujących ze sobą dokumentach.
136 Słownik geograficzny …., t. II, s. 77, 83. W Słowniku oddzielnie podano informacje dla
miejscowości Dobryszyce i parafii Dobroszyce.
137 Mapa kwatermistrzowska. Zwraca uwagę niezmieniony układ drogowy w Dobryszycach.
Zabudowa we wsi nie była jednak tak rozległa jak dzisiaj. Ulice: Wieluńska, Radomszczańska i Cmentarna były zabudowane tylko w części położonej bliżej centrum wsi. Obecna
ulica Brzeźnicka nie posiadała żadnej zabudowy, dlatego też w końcu XVIII w. zlokalizowano tam cmentarz, jak to zostało określone w dokumencie z tego okresu - „za wsią”.
138 Tamże
139 S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. piąty R-T, Warszawa 1995, s. 60-61
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częścią mieszkalną, a na przeciwległym wzniesieniu, w miejscu dzisiejszego kościoła stała istniejąca do pocz. XIX w. drewniana świątynia.
Wydaje się, że we wsi na moment jej powstania lub, co bardziej prawdopodobne, dostosowania do warunków lokacji na prawie niemieckim osadzono 17
kmieci na 17 łanach ziemi140. Taka liczba kmieci została wskazana w lustracji z lat
1564-1565, przy czym dysponowali oni wówczas już tylko 8,5 łana ziemi141. Nieco
wcześniejsze dane z 1552 r. wymieniają również 17 kmieci, ale tylko na 5 łanach
gruntu142. „Wolna” ziemia chłopska i zapewne sołecka w czasie przeprowadzania
spisu była gruntem folwarku królewskiego. Była to więc wieś duża. Był to też
ważny ośrodek życia gospodarczego, o czym świadczy też znaczna liczba znajdujących się tu młynów wymienianych w szesnastowiecznych dokumentach143.
Funkcjonował we wsi również największy w starostwie radomszczańskim folwark,
co dowodzą późniejsze lustracje dóbr królewskich w XVI-XVIII w.144 Oprócz
kmieci, z których każdy posiadał pierwotnie jeden łan, wieś zamieszkiwał też
sołtys, tzw. zasadźca. Dysponował on zwykle 3-4 łanami gruntu i to na nim
spoczywał obowiązek zorganizowania osadnictwa. Żadne znane dokumenty nie
wspominają co prawda o sołtysie w Dobryszycach, ale wczesne powstanie
folwarku, zapewne na gruntach sołtysich i niwowy sposób podzielenia gruntów
wskazuje na taki sposób zorganizowania wsi pod koniec średniowiecza. Był to
najczęściej spotykany sposób organizacji średniowiecznego osadnictwa.
W XVI w. dokumenty lustracyjne wspominały o istnieniu we wsi karczem.
Ich liczba w Dobryszycach była dość znaczna, bowiem aż siedem145. Również
A. Pawiński wymienił, oprócz zagród chłopskich, cztery karczmy z rolą i dwie
z propinacją (prawem pędzenia). Znaczną ilość karczem wiązać należy z położeniem wsi. Znajdowała się ona na starym handlowym szlaku, biegnącym
z południa na północ, z Krakowa do Poznania. Nie bez znaczenia zapewne było
pełnienie przez Dobryszyce funkcji administracyjnych. Karczma w tym okresie
zapewniała oprócz jedzenia i picia, również nocleg i karmę dla koni. W XVII w.
ilość karczem spadła do trzech146, a lustracja z 1789 r. w ogóle o nich nie wspoBrak jest źródła mówiącego o przeniesieniu na prawo niemieckie Dobryszyc. Jedynie
w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XI, Wrocław 1964-1965, s.2 w biogramie biskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego znajdujemy pod 1360 r. informację, że ugodził się on z królem w
sprawie dziesięcin z nowo lokowanych miejscowości, zapewniając im wolność od jej płacenia.
W zestawieniu z innym źródłem a mianowicie B. Paprockiego Herby rycerstwa polskiego,
Kraków 1858, który wymienił przy biskupie Jarosławie te miejscowości, które zostały zwolnione z dziesięciny. Wśród nich były również Dobryszyce. Ponieważ zwolnienia dotyczyły
wsi nowo lokowanych, lub organizowanych, świadczyłoby to o przeniesieniu około połowy
XIV w. wsi na prawo niemieckie.
141 Lustracja ..1564-1565, s. 108.
142 A. Pawiński, Polska XVI wieku...,. s. 286.
143 J. Łaski, Liber beneficjorum…, s. 499; Lustracja…1564-1565, s. 108-109.
144 Lustracja …1564-1565, s. 102-114. Do takiego wniosku można dojść chociażby przez porównanie zbiorów zbóż w poszczególnych folwarkach starostwa.
145 Lustracja..1564-165, s. 108.
146 Lustracja…1659-1665, s. 67.
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mina, co wiązać należy ze spadkiem znaczenia miejscowości. W 1827 r. w Dobryszycach mieszkały 552 osoby w 75 domach147. Słownik geograficzny w 1881 r. podał,
że w miejscowości stały 104 domy i było 746 mieszkańców148. W 1901 r. było już
121 gospodarstw i 695 mieszkańców149.
W 1913 r. doszło do parcelacji miejscowego majątku ziemskiego. Grunty
nabyli w części mieszkańcy Dobryszyc, ale w większości ludność przybyła. W 1917
r. w Dobryszycach było 134 domy, 1122 mieszkańców, w tym 9 wyznania mójżeszowego150. Kolejna parcelacja gruntu odbyła się w latach 1919-1920151. Proces
ten spowodował powstawanie na gruntach wsi Dobryszyce nowych osad. Rolnicy,
nabywcy ziemi, przenosili się na własne grunty, budując od podstaw gospodarstwa. W ten sposób powstały na gruntach wsi Dobryszyce miejscowości:
Malutkie, Biała Góra i Kolonia Dobryszyce pod Zalesiczkami. Taki proces możemy
prześledzić porównując mapę rosyjską z 1914 r. z mapą WIG z 1937 r. Obecnie
Dobryszyce są siedzibą gminy i liczą 986 mieszkańców152.
Omawiając Dobryszyce warto wspomnieć także o młynie, który znajdował
się w folwarku dobryszyckim, na stawie i meł dla potrzeb dworskich. Był on
wymieniany przez wszystkie lustracje od XVI do XVIII w., jak również przez
rejestry poborowe z 1552 r., jako „mollitor curiae serviens”153. Młyn ten położony
na stawie przy dworze i pracujący na jego potrzeby potwierdzają również księgi
metrykalne dobryszyckie, jak choćby ta z 1627 r., wymieniająca młyn dobryszycki
i młynarza o imieniu Paweł154. Nie wiadomo jednak, czy młyn ten tworzył
samodzielna osadę, czy też młynarze mieszkali poza młynem we wsi lub w folwarku.
WIEWIÓRÓW
Dość wcześnie obok królewskich Dobryszyc poświadczone zostało
istnienie Wiewiórowa, wsi częściowo królewskiej, częściowo zaś szlacheckiej155. Aż
do XIX w., kiedy to doszło do regulacji gruntów polegającej na wydzielaniu
poszczególnych własności z ogólnego areału, wieś stanowiła jedną całość. Były
bowiem w całej wsi jeszcze podczas pomiarów w 1824 r. tylko trzy niwy
gruntów156. W każdej z nich były pola szlacheckie, chłopskie i rządowe. Podział
niwowy zachowany był jeszcze od XIV-XV w., kiedy to wieś została osadzona
albo przeszła na prawo niemieckie. Zabudowa wiejska znajdowała się w miejscu
Słownik geograficzny…, t II, s. 83.
Tamże.
149 W. Kowalski, Dane historyczne…, s. 5.
150 APPT, Ortschaften…s.5.
151 Tamże, s. 6.
152 Wykaz miejscowości…, s.1.
153 A. Pawiński, Polska XVI wieku..., s. 286.
154 AACz, sygn. KM 227, s. 110.
155 J. Kapuściński, Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii w
Lgocie Wielkiej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 191.
156 Archiwum Główne Akt Dawnych, Teka 221, poz. 7, Powiat radomski, ekonomia Gidle,
plan wsi Wywiórowa z 1824 r.
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nazywanym dzisiaj Starą Wsią157. Taki charakter zwartej zabudowy przetrwał
w miejscowości do pocz. XIX w. zapewne od czasów późnego średniowiecza.
Występowanie gruntów różnych własności w tej wsi jest dość dobrze poświadczone w dokumentach z XVI w. Wiemy z nich, że w połowie tego stulecia 9 kmieci
użytkowało grunty królewskie, 7 zaś grunty szlachty. Z tego 4 mieszkało na
gruntach Orzegowskiego, a 3 Wiewiórowskiego158.
Etymologia nazwy „Wiewiórów” nawiązuje do cechy ludzkiej. Terminem
„wiewierny” lub „wiewiórowy” określano człowieka oznaczającego się przywiązaniem, lojalnością i wiernością159. W 1782 r. wieś występuje też jako Wiewierowo160. Nazwa ta w 1788 r. zapisana została też jako Wiewiorowo161.
Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1386 r., kiedy to
zapisane zostało imię Ninota de Weworow, a następna z 1394 r. wymienia Wiaczesława de Wawrowo162. W sądzie grodzkim dobryszyckim w 1408 r., jako
pokrzywdzony występował Piotr z Wiewiórowa163. Z Liber beneficiorum wiemy, że
wieś w 1521 r. należała do parafii w Lgocie Wielkiej164. W czasie spisywania
lustracji w latach 1564-1565 w części królewskiej wsi było 9 kmieci na 9 łanach
gruntu oraz 3 ogrodników zapewne posiadających niewiele ziemi165. Była też
karczma. Kolejne lustracje wykazały stopniowe ubożenie mieszkańców i mówią
o 6 kmieciach i 6 zagrodnikach166. Jednak w tym zakresie do zasadniczych zmian
doszło po „potopie szwedzkim”. Według lustracji z lat 1659-1665, a więc
wykonanej kilka lat po wojnie ze Szwedami we wsi pozostał 1 kmieć łanowy,
3 kmieci półtorałanowych, 7 zagrodników i 1 chałupnik167. Uprawianie przez
kmieci po półtora łana gruntu wskazuje na brak wolnej siły roboczej we wsi, co
wynikało ze spadku liczby ludności po przebytych wojnach. Dlatego też lustracja
odnotowuje pojawienie się założonego zapewne na gruntach pustych pomiędzy
lustracjami w latach 1632-1665 folwarku o powierzchni ok. 3 łanów168. Opis

Tamże. Taką lokalizację zabudowy w tym okresie widać też na Mapie kwatermistrzowskiej.
J. Kapuściński, Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie Lgoty Wielkiej (do 1925 roku),
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 144.
159 J. Kapuściński,, Przedstawiciele rodów szlacheckich…, s. 191.
160 AACz, sygn. KM 230, s. 34.
161 AACz, Liber metrices baptisatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis illico postobtentum hocce beneficjum per me Stanislaum Kolumna Walewski praepositum in Dobryszyce
die 15 mensis julii anno Domini 1770 confectus et comparatus (24 IX 1770-20 IV 1811), sygn.
KM 230, s. 58.
162 S. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika…, cz. II, s. 173.
163 R. Hube, Roty przysiąg…, s. 123.
164 J. Łaski, Liber beneficiorum…., s. 491-493.
165 Lustracja…1564-1565, s. 107.
166 Lustracja… 1616-1620 s. 101; Lustracja…. 1628-1632 s. 145.
167 Lustracja ..1659-1665, s. 66.
168 Tamże, s. 67. Powierzchnię folwarku ustalono przy założeniu iż z 1 łana zasianego gruntu zbierano 40-50 kop zboża. Podczas cytowanej lustracji zbiory zbóż wyniosły 80 kop.
Uwzględniając fakt, że jedno pole było ugorowane otrzymujemy 3 łany.
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zabudowań folwarcznych nie został jednak w lustracji wykonany169. Dalsze
ubożenie mieszkańców przy wzroście ich liczby w części królewskiej wsi miało też
miejsce w latach następnych. Lustracja wykonana w 1789 r. podała, że we wsi było
28 chłopów odrabiających pańszczyznę. Na jej podstawie możemy w przybliżeniu
określić ich kategorie i ilość uprawianej przez nich ziemi. I tak chłopów odrabiających pańszczyznę 3-4 dni, a więc posiadających ok. pół łana gruntu było 3:
Jakub Łysik, Wojciech Kulka i Tomasz Skorka. Pańszczyznę 2 dni w tygodniu,
odrabiało 7 chłopów. Byli to zagrodnicy170: Stanisław Łysik, Urban Skorka,
Bartłomiej Kulka, Walenty Łysik, Jan Skorka, Adam Kuśnierek, Paweł Kuśnierek.
Najuboższych komorników171 odrabiających 1-1 ½ dnia było 18: Maciej Wędzonka,
Leonard Wędzonka, Klemens Kulka, Antoni Łysik, Leon Koperek, Michał
Koperek, Klemens Koperek, Tomasz Zeleznik, Szymon Skorka, Benedykt Chelos,
Wojciech Łysik, Krzysztof Łysik, Sobiestyjan Łysik, Łysikowa wdowa, Sobestyjan
Kulka, Błażej Łyp, Wojciech Florczyk i Mikołaj Łysik172. Na podstawie tego
zestawienia ocenić można, że w rękach chłopskich pozostawało we wsi nie więcej
niż 6 łanów gruntu. Wieś była skomunikowana drogami z Lgotą i Krzywanicami.
Również w kierunku północno-wschodnim biegła droga do traktu z Dobryszyc do
Brudzic i z Brudzic do Kamieńska173.
W 1827 r. we wsi były 32 domy i 157 mieszkańców174. Po tym też zapewne
czasie wraz z prowadzonymi powszechnie regulacjami podzielono wieś i wydzielono z ogólnego areału grunty szlacheckie i rządowe (dawne królewskie) co
przyczyniło się do powstania dwóch miejscowości175. W końcu wieku XIX Słownik
geograficzny podał, że w części rządowej Wiewiórowa stało 45 domów i było 312
mieszkańców. W części prywatnej było natomiast 16 domów i 104 mieszkańców.
Wieś w dalszym ciągu należała do parafii Lgota Wielka176. W 1917 r. w
Wiewiórowie-Rządowym należącym do gminy Dobryszyce było 65 domów i 424
mieszkańców, a wieś należała do parafii w Lgocie Wielkiej177. Znaczące zmiany
w zabudowie wsi dokonały się w drugiej połowie XIX w. oraz w pierwszych
trzech dekadach XX w. Zwarta historyczna zabudowa wsi zaczęła przyjmować
charakter rozproszonej, w typie kolonii, co związane jest z osiedlaniem chłopów na
gruntach pouwłaszczeniowych. Część zabudowy przeniosła się w kierunku
północnym na tzw. Nowy Trakt. Powstały też na gruntach wsi nowe tereny o
rozproszonej zabudowie: Boryca, Góry, Zegielnia i Stawki 178. Taki stan utrzymuje

169 Zapis dotyczący budynków folwarcznych znajdujemy dopiero w 1789 r. (Lustracja….1789, s. 108). Był tam budynek mieszkalny o jednej izbie, kryty strzechą oraz budynki
gospodarcze: obora, stajnia, stodoła i spichlerz.
170 Zagrodnicy uprawiali ok. ¼ łana, czyli ok. 4 ha.
171 Komornicy uprawiali zwykle 2-4 ha gruntu, czyli 1/8 - ¼ łana.
172 Lustracja…1789, s. 109-110.
173 Mapa D.Gilly.
174 Słownik geograficzny…, t. XIII, s. 433.
175 Mapa kwatermistrzowska; Mapa topograficzna Królestwa Polskiego…
176 Słownik geograficzny…, t. XIII, s. 433.
177 APPT, Ortschaften….s. 5.
178 Mapy: Nowaja topograficzeskaja z 1914 r. i mapa WIG z 1935 r.
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się do dziś. Obecnie w Wiewiórowie, w części należącej do gminy Dobryszyce,
zamieszkują 294 osoby179.
ZDANIA
Równie starą metrykę jak Wiewiórów posiada Zdania. Była to wieś
szlachecka, występująca po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1386 r. W dokumencie wydanym w tym roku wymieniony został Jan de Zdane, a na wydanym
w Dobryszycach w 1388 r. przez Jana z Tęczyna, starostę sieradzkiego, odprawiającego sądy, występuje Piotr ze Zdani180. W księdze ziemskiej piotrkowskiej
w 1398 r. występują Ada i Piotr181. W 1401 r. w dokumentach sądowych wzmiankowano, że sędzią dworu dobryszyckiego był Jan Pacerz ze Zdani, a Piotr ze Zdani
pełnił urząd notariusza182. Również w dokumentach piotrkowskich sądów widnieje w 1402 r. w sprawie o naganę szlachectwa Piotr ze Zdanii183. W dokumencie z
1405 r. poznajemy Lodgerza mieszkańca tej miejscowości składającego w sądzie
dobryszyckim rotę przeciwko Pawłowi w sprawie o zabór pieniędzy184.
Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od imienia Zdan.
Początkowo była to wieś Zdana185, a z czasem wytworzyła się forma Zdania186.
Rozmieszczenie zabudowy tej wsi w okresie średniowiecza zbliżone było zapewne
do tej, którą znamy dzisiaj, z dwoma równoległymi uliczkami i zabudowaniami
dworskimi na końcu miejscowości. Wieś posiada bowiem do dzisiaj zwartą
zabudowę. W Liber beneficiorum Łaskiego jest to wieś należąca do parafii w Radomsku187. Jak wskazują rejestry poborowe z połowy XVI w., we wsi było pięciu
kmieci na 3 i pół łana gruntu. Wieś należała do Jadwigi Brudzkiej oraz braci: Piotra
i Dominika, którzy posiadali zaledwie ¾ łana gruntu. We wsi, zapewne na Kręcicy,
znajdował się młyn188. W końcu XVIII w. wieś połączona była drogami z Dobryszycami, Galonkami i Rożnami189. W 1827 r. we wsi było 9 domów i 74
mieszkańców190. Jak podaje Słownik geograficzny w końcu XIX w. mieszkały tu 163

Wykaz miejscowości…..s.1.
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika….t. II, s. 204.
181 R. Hube, Roty przysiąg…, s. 94.
182 Tenże, Sądy ich praktyka…, s. 283. Jan Pacerz, pisany również jako Paczerz, był w tym
czasie sędzią w sądzie grodzkim dobryszyckim. Natomiast Piotr określany jako notariusz,
był prawdopodobnie pisarzem w tymże sądzie.
183 A. Gieysztor, Fragmenty zapisek herbowych…, s. 381.
184 R. Hube, Roty przysiąg dobryszyckich…, s. 119.
185 A. Gieysztor, Fragmenty…, s. 381. W księgach sądowych piotrkowskich występuje Petrum de Zdana.
186 J. Łaski, Liber beneficiorum…., s. 465. Na początku XVI w. miejscowość tę zapisywano
w formie Zdanya.
187 Słownik geograficzny…, t XIII, s. 433.
188 A. Pawiński, Polska XVI wieku...., s.273. Żadne późniejsze źródła nie mówią o młynie
w Zdani, więc być może chodzi o młyn woźnicki, który położony na Kręcicy należał do wsi
Zdania, a który pokazuje mapa Gillego.
189 Mapa, D. Gilly. Taki stan drogowy utrzymał się do dnia dzisiejszego.
190 Słownik geograficzny…, t. XIV, s. 539.
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osoby191. Był też folwark z 5 domami i 62 mieszkańcami oraz wiatrak192.Wieś
należała wówczas do gminy Radziechowice. W 1917 r. w Zdani było 19 domów i
231 mieszkańców, a wieś należała do parafii w Nowo-Radomsku i gminy
Radziechowice. We wsi funkcjonowała też szkoła193. Obecnie w Zdani mieszka 165
osób194. Na terenie wsi odkryte zostało cmentarzysko kultury łużyckiej z V-IV w.
p.n.e.195.
ROŻNY
Na przełomie XIV i XV w. powstała dzisiejsza wieś Rożny. Akta sądów
grodzkich, odbywających się w tym czasie w Dobryszycach, wymieniły bowiem
Mathiasa (Macieja) Rosen w 1402 r., jako osobę zamieszkałą w Zdani196. W 1407 r.
zaś podczas rozprawy w sądzie grodzkim dobryszyckim wystąpił niejaki
Stanisław zwany Rożen ze Zdani197. Wielkość wsi w następnym wieku i mały areał
gruntów wskazuje na to, że mogła ona powstać poprzez wydzielenie części
gruntów ze wsi Zdania. Wieś została wymieniona na początku XVI w. przez
Łaskiego jako Roszny198. Rejestry poborowe z poł XVI w. podają dwóch właścicieli
wsi, szlachetnie urodzonego Hieronima Roznowskiego, który miał jednego
osadnika i N. Roznowskiego posiadających pół łanu ziemi199.
W końcu XVIII w. ze wsi biegły drogi do Zdani, Krępy, Woźnik i Stobiecka. W 1827 r. wieś liczyła 11 domów i 38 mieszkańców200. W końcu XIX w. we
wsi mieszkało 121 osób w 12 domach. Był też folwark z 3 domami i 33
mieszkańcami, a wieś należała do gminy w Radziechowicach201. W 1917 r. w
Rożnach było 29 domów i 231 mieszkańców. Podobnie jak Zdania miejscowość
należała do gminy Radziechowice i parafii w Nowo-Radomsku202. Wieś do chwili
obecnej posiada pierwotny charakter zwartej zabudowy w typie ulicówki. Jednak
na jej gruntach w drugiej połowie XIX w. pojawiły się dwie istniejące do dziś osady

191 Tamże. Podana w Słowniku ilość jednego domu we wsi jest zapewne pomyłką. Na podstawie informacji z początku XIX w. można sądzić, że w tym czasie we wsi było kilkanaście
domów.
192 Tamże. Zapewne chodzi o wiatrak na tzw. Górze Młynarza pod Galonkami, ale na
gruntach zdańskich.
193 APPT, Ortschaften…..s.26.
194 Wykaz miejscowości…, s.1.
195 J. Pawlikowski, Dobryszyce…., s. 113.
196 A. Gieysztor, Fragmenty zapisek…, s. 382; R. Hube, Roty przysiąg dobryszyckie…, s.116. Tej
samej osoby dotyczy prawdopodobnie sporządzony odpis roty sądowej z 1401 r., gdzie
wymieniono osobę określaną jako Mathei Rosenconis.
197 R. Hube, Sądy ich praktyka..., s. 339.
198 J. Łaski, Liber beneficiorum…, s. 465. Pisownia miejscowości w tym dokumencie jest taka
sama jak wymienionego w 1407 r. Stanisława, którego zapisano jako Roszen.
199 A. Pawiński, Polska XVI wieku..., s.273.
200 Słownik geograficzny…., t. IX, s. 869-870.
201 Tamże. Folwark w Rożnach znajdował się jako ostatnia zabudowa po prawej stronie
drogi przy wyjeździe ze wsi w kierunku Lgoty Wielkiej.
202 APPT, Ortschaften…s. 26.
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o charakterze koloni tj. Kolonia Mokracz i Kolonia Rożny pod Długim203. Obecnie
w Rożnach mieszka 241 osób204.
ZALESICZKI
W końcu XIV w. odnotowane zostały w źródłach pisanych Zalesiczki.
W tym przypadku ocena materiałów źródłowych jest jednak trudna, bowiem
w okolicy Dobryszyc istniały dwie miejscowości o nazwach podobnie brzmiących.
Były to Zalesice znajdujące się w parafii Lgota Wielka i Zalesiczki w parafii
Dobryszyce. Pierwsza wzmianka o Zalesiczkach pochodzi z 1399 r. i wymienia ona
niejakiego Jakusza mieszkańca wsi205. Jakusz pojawia się również jako składający
rotę sądową podczas posiedzenia sądów w Dobryszycach w 1401 r.206 Miejscowość
z całą pewnością istniała na początku XVI w., bo opisana została przez Łaskiego
w 1521 r. i należała ona do parafii Dobryszyce207. W rejestrach poborowych opisane
zostały pod nazwą Zaleszicze należące do szlachetnie urodzonych: Stanisława,
Piotra, Mikołaja Zalewskich i Stanisława Wolskiego posiadających we wsi dwa
łany ziemi208. Etymologia nazwy miejscowości nawiązuje do jej położenia, co w
tym przypadku oznacza „za lasem”209. Nazwa Zalesiczki utrwaliła się dość późno,
w XVIII w., prawdopodobnie, aby odróżnić wieś od Zalesic w parafii Lgota.
Wcześniej powszechnie stosowano nazwę Zalesice. Tak również zapisano
miejscowość w 1611 r. w księgach metrykalnych210. Charakter zabudowy wsi
wydaje się być niezmieniony od czasów średniowiecza. Na takie stwierdzenie
pozwala analiza map z przełomu XVIII i XIX w. Zalesiczki posiadały w tym
okresie połączenia drogowe z Dobryszycami i Kamieńskiem 211.
W 1827 r. w miejscowości było 11 domów z 75 mieszkańcami212. W końcu
XIX stulecia wieś zamieszkiwało 159 mieszkańców w 12 domach. W miejscowości
był folwark z 4 domami i 14 mieszkańcami oraz młyn213 (prawdopodobnie tzw.
Zalejski-Giżyzna). Pod koniec I wojny światowej, w 1917 r., w Zalesiczkach było 21
domów i mieszkały 153 osoby214. Obecnie w Zalesiczkach mieszka 71 osób215.
Mapa: Nowaja topograficzeskaja…..
Wykaz miejscowości…, s.1.
205 S. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika…t. II, s. 200.
206 R. Hube, Roty przysiąg dobryszyckie…, s. 116.
207 J. Łaski, Liber beneficiorum…, s. 499. Wieś została opisana jako Zalyessye czyli Zalesie.
208 A. Pawiński, Polska XVI wieku..., .s. 286.
209 Zapewne tak postrzegani byli mieszkańcy wsi dla tych którzy mieszkali od niej w osadach położonych na północ od Zalesiczek. Tam bowiem rozciąga się do dnia dzisiejszego
pas lasów. Stan taki był, jeżeliby opierać się na mapach z przełomu XVIII i XIX w., zapewne
i w wiekach średnich.
210 AACz, syg. KM 227, s. 23.
211 Mapy: Gillego i Kwatermistrzowska.
212 Słownik geograficzny..., t. XIV, s. 330.
213 Tamże. Folwark znajdował się przy wjeździe do miejscowości od strony Dobryszyc, po
lewej stronie drogi.
214 APPT, Ortschaften…s.5.
215 Wykaz miejscowości…, s.1.
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GALONKI
Galonki to wieś z metryką sięgającą również XIV w. Była to wieś
szlachecka. Pierwsza wzmianka dotycząca mieszkańca wsi, Michała, została sporządzona przy okazji odbywającego się w Dobryszycach w 1398 r. sądu216. Z kolei
w aktach sądowych ziemskich piotrkowskich wymienieni zostali kolejni mieszkańcy: Jakub i Albert (1399 r.)217, Michał (1400 r.)218 oraz Jakub i Wiaczesław
(1411 r.)219. W odbywającej się 18 maja 1406 r. w Dobryszycach sprawie wystąpił
też w sądzie grodzkim Adam z Golanek, a 13 września 1407 r. Stanisław220. W tym
samym roku została wymieniona podczas sądów w Dobryszycach mieszkanka wsi
o imieniu Ada221. Pochodzenie nazwy miejscowości wywieść można od nazwiska
Golanka222. Wieś, również jako Golanki, jak o tym zaświadcza wizytacja arcybiskupa Jana Łaskiego należała w 1521 r. do parafii pod wezwaniem św. Lamberta
w Radomsku. A. Pawiński nie podał informacji szczegółowych dotyczących
Galonek. Jedynie w przypisie wzmiankowano, że w 1553 r. było tam ¼ łana
gruntu223. Podobnie jak w przypadku Zalesiczek, Zdani i Rożnów można stwierdzić trwałość układu urbanistycznego Galonek do dnia dzisiejszego224.
Informacja znajdująca się w Słowniku geograficznym z 1881 r. wskazuje, że
wieś położona była w gminie Radziechowice i należała do parafii w Radomsku.
Zamieszkiwało ją 159 mieszkańców225. Miejscowość opisana została też jako
Golanki, stąd należy wnioskować o wymienności obu nazw jeszcze w końcu
XIX w.226 We wsi był folwark o powierzchni 293 mórg gruntów rolnych i ogrodów
oraz 63 mórg lasów227. W kolejnym dokumencie z 1917 roku wieś występuje jako
Galonki. Mieszkało w niej 322 osoby, było 35 domów i młyn motorowy.
Miejscowość należała do gminy Radziechowice i parafii w Nowo-Radomsku228.
Obecnie w Galonkach mieszka 188 osób229.

S. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika…,t.1, s. 90.
R. Hube, Roty przysiąg piotrkowskie…, s. 96-97.
218 Tamże, s. 97.
219 R. Hube, Roty przysiąg dobryszyckie…, s. 116.
220 A. Gieysztor, Fragmenty zapisek…., s. 382-383.
221 R. Hube, Roty przysiąg dobryszyckie…, s. 121.
222 J. Warężak, Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowieczu, Lwów 1929,
s. 97. Imię to dziś nie występujące i zapewne również w średniowieczu było dość rzadkie.
Jan Warężak wymienia niejakiego Piotra Golankę, sołtysa dóbr arcybiskupstwa w Śnieciskach. Nazwisko to pochodzi z dokumentu z 1380 r.
223 A. Pawiński, Polska XVI wieku…, s. 272.
224 Mapy: Gillego i Kwatermistrzowska - pokazują Galonki jako wieś o zabudowie nieco
bardziej zwartej niż dzisiaj, na skrzyżowaniu dróg biegnącej przez wieś z Dobryszyc do
Stobiecka i ze wsi do Zdani.
225 Słownik geograficzny….., t. II, s. 477.
226 Tamże, s. 652.
227 Tamże.
228 APPT, Ortschaften…s. 26.
229 Wykaz miejscowości ….s.1.
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BOROWA czyli NOWA WIEŚ
Pierwszą wzmiankę o miejscowości można znaleźć w księgach metrykalnych parafii dobryszyckiej z 1614 r.230 W 1624 r. wymieniona jest Katarzyna
Rogala z Nowej Wsi231. Użycie określenia „Nowa Wieś” wskazuje na stosunkowo
młode osadnictwo, sięgające nie dalej niż końca XVI w. W 1634 r. pojawia się
obecnie stosowana nazwa Borowa232. Pokazuje ona jednoznacznie na miejsce
powstania osady. Na mapie Gillego wyraźnie widać, że jeszcze w końcu XVIII w.
osada położona była pośród lasów233. W 1700 r. użyto w dokumencie parafii
dobryszyckiej określenia Borowa czyli Nowa Wieś, co wyraźnie wskazuje na
powolne przyjmowanie się nowej nazwy234. Tym niemniej już wkrótce, bo w
1706 r. przy nazwie Borowa zapisano nowe określenie – Sucha Wieś235. Zapewne
osadę tą nazywano tak dla panujących tutaj warunków hydrologicznych, braku
zbiornika lub cieku wodnego albo z powodu warunków glebowych. Wieś
położona była bowiem na piaszczystych, ubogich i szybko przesychających
glebach. W dokumencie z 1778 r. użyto dla nazwania wsi też określenia Goły Bór
czyli Borowa236. W świetle późniejszych dokumentów wydaje się jednak, że ta
nazwa nadana została terenom przylegającym do miejscowości, na których
powstała wieś Huta Brudzka. Mapa Gillego pokazuje miejscowość jako Borowe z
karczmą. Osada położona była przy drodze z Brudzic do Kamieńska. Nieco
późniejsza mapa kwatermistrzowska odnotowuje osadę Borowe oraz Goły Bór i
Kotlewy Karczmę. Również spisie z 1848 r. miejscowość Goły Bór jest wymieniona
obok Borowy jako miejscowość, z której płacono dziesięcinę proboszczowi w
Dobryszycach237. W 1878 r. Borowa została wymieniana jako wieś należąca do
parafii Dobryszyce238. Słownik geograficzny podał dla miejscowości nazwę
wymienną Władysławów239. Wieś była położona w parafii i gminie Dobryszyce.
Było tu 21 domów i 142 mieszkańców240. W 1917 r. w Borowie było 19 domów i 119
mieszkańców, w tym 63 wyznania ewangelickiego241. Obecnie w Borowej jest tylko
37 mieszkańców242.
AACz, sygn. KM 227, s. 30.
Tamże, s. 87.
232 Tamże, s. 155. W dokumencie występuje mieszkanka wsi szlachetnie urodzona Zofia
Brwinowska.
233 Mapa D. Gilly.
234 AACz, sygn. KM 229, s. 6.
235 Tamże, s. 18.
236 AACz, sygn. KM 230, s 51.
237 AACz, sygn. KD I 285, k. 51-56.
238 Tamże, k. 102-108.
239 W 1855 r. w jednym z aktów zgonu parafii dobryszyckiej zapisano nazwę Władysławów
dla osady Goły Bór, co jeszcze bardziej uprawdopodabnia tezę, że ta miejscowość to późniejsza Huta Brudzka. Miejscowości zapewne mylono ze względu na bliskie położenie
i fakt, iż późniejsza Huta Brudzka powstała na gruntach Borowy.
240 Słownik geograficzny…, t. I. s. 318.
241 APPT, Ortschaften…s. 5.
242 Wykaz miejscowości….s.1.
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BIAŁA GÓRA
Miejscowość pojawiła się późno, bowiem dopiero w XX w., na gruntach
wsi Dobryszyce. Mapa wojskowa z 1935 r. pokazuje osady Pod Białą Górą i
Zglonowie tworzące dzisiaj wieś Biała Góra. W miejscowości mieszka obecnie 277
osób243.
BLOK DOBRYSZYCE
Pierwsza zabudowa w miejscowości sięga okresu międzywojennego. Na
mapie WIG z 1935 r. na obszarze obecnej wsi widać luźną zabudowę wzdłuż drogi
z Radomska do Kamieńska. Teren ten nazywano Kaczymi Górami. Zabudowa
powstała też w obrębie obecnej ulicy Leśnej. Nazywano ją przy przejeździe
kolejowym Dobryszyckim Blokiem244, a w pozostałej części Ogrodzenia. Pojedyncze domy powstały również przy obecnej ulicy Kochanowskiego, a teren ten
nazywano wówczas Pod Barakiem. Obecnie Blok Dobryszycki liczy 1175 mieszkańców245.
STĘPKI
Pierwotnie miejscowość istniała jako osada młynarska. Istnienie młyna na
Stępkach potwierdzone zostało bowiem w dokumentach lustracyjnych dóbr
królewskich XVI w.246 Ponieważ został wspomniany również przez Łaskiego
w Liber beneficiorum oznacza to, że funkcjonował on tutaj przynajmniej od początku
XVI w. Prawdopodobnie na początku XVII w. zakończył swoją działalność.
W lustracji z lat 1616-1620 czytamy bowiem: „Pierwszy młyn Stęmpka nazwany,
który pogorzał i do tego czasu jeszcze go nie zbudowano. Płaci jednak młynarz
z ról, łąk i względem tegoż młyna, który mu wolno pobudować na rok florenów
19. Wieprza jednego ukarmić powinien do dworu albo za niego dać florenów 4.
Drugi młynarz Stępka rzeczony, aczkolwiek na karczmie siedzi, jednak że połowę
ról do wyżej mianowanego młyna należących, które się działem onemu dostały,
trzyma, płaci z nich czynszu florenów 16”247. Następne lata nie przyniosły żadnych
zmian, jak traktuje o tym lustracja z lat 1628-1632248. Z kolei lustracje z lat 16591665 r. nie wymieniły tutaj już żadnego młyna. Uzupełnieniem lustracji są akta
metrykalne parafii dobryszyckiej, które wymieniły pod rokiem 1612 r. Jana
Stępkę249, a w 1616 r. Wawrzyńca250, którzy byli młynarzami.
Ilość spisanych dokumentów dla miejscowości w drugiej połowie XVII w.
i pierwszej XVIII w. oraz różnorodność występujących w nich nazwisk wskazuje

Tamże.
Zastosowane tutaj określenie blok jest terminologią kolejową.
245 Wykaz miejscowości…s.1.
246 Lustracja…1564-1565, s. 108.
247 Lustracja….1616-1620, s. 103.
248 Lustracja …1628-1632, s. 143.
249AACz, sygn. KM 227, s. 25.
250 Tamże, s. 46.
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na wiejski charakter dawnej osady młynarskiej. Zresztą dość często w dokumentach z drugiej połowy XVII w. pojawia się określenie „villa” (wieś). Co prawda
zachował się dokument spisany w 1625 r., wymieniający Barbarę z młyna Stępki,
ale należałoby ten zapis potraktować raczej jako ciągłość w nazwie dla dawnej
młynarskiej tradycji. W drugiej połowie XVIII w. księgi metrykalne nie wymieniły
już Stępek. Nie wymienia ich też Słownik geograficzny w końcu XIX w. ani też XIXwieczne wizytacje i opisy parafii w Dobryszycach. Brak jest również miejscowości
na mapach z końca XVIII i XIX w. Oznacza to, że Stępki opustoszały na blisko
półtora wieku. Osada „odnowiła się” na starym miejscu i pod tą samą nazwą
dopiero w XX w.251 Obecnie na Stępkach mieszkają 52 osoby252. Na gruntach osady
znajduje się bardzo dużo stanowisk archeologicznych w tym ślady cmentarzyska
łużyckiego253.
ŻABY
Żaby to pierwotnie młyn Olszyny, który został wymieniany zarówno
w Liber beneficiorum Łaskiego w 1521 r., jak i we wszystkich XVI i XVII-wiecznych
lustracjach254. O zmianie nazwy z Olszyny na Żaby świadczy zapis w dokumentach lustracyjnych z lat 1628-1632. Czytamy tam: „Młyn trzeci Olsziński z którego
młynarz Żabka czynszu płaci na rok florenów 9 i 18 groszy. Wieprzów ukarmić
albo za nie dać florenów 5”255. Starej nazwy używano zapewne jeszcze jakiś czas,
ale stopniowo utrwalało się nowe odimienne określenie, gdyż w lustracji z 1665 r.
zapisano: „Młyny. Pierwszy Żaba, młynarz czynszu płaci florenów 30. Daje gęsi
nro 2. Robi 5 dni w tydzień”256.
O tym, że nazwa miejscowości przyjęła się od nazwiska młynarzy
potwierdzają również księgi metrykalne, które pod 1616 r. wymieniły Walentego
Żabczyka z Żab257, a pod 1623 r. Jakuba Żabkę z młyna Żabki258. W drugiej połowie
wieku XVII przy nazwie osady pojawia się coraz częściej określenie „villa” (wieś),
co wskazuje wyraźnie na zmianę charakteru osadnictwa. I tak np. w dokumencie z
1714 r. pojawia się Marianna Brzuchania ze wsi Żaby, a w 1727 r. Marianna
Żabianka z tejże wsi259. Zanika w tym czasie natomiast określenie „molendino”
(młyn), które nie pojawia się w dokumentach już od końca XVII w. Być może młyn
w Żabach opustoszał, gdy pojawił się młyn Giza położony pomiędzy Zalesiczkami
i Żabami, który przejął funkcję dawnego młyna Olszyny260. W następnym stuleciu
251 Zabudowę w postaci kilku domów odnajdujemy na mapie W.I.G. z 1935 roku z podaną
nazwą Stępki. Miejscowości nie ma w spisie z 1917 r., co oznacza, że zabudowa powstała
krótko po zakończeniu I wojny światowej (APPT, Ortschaften…).
252 Wykaz miejscowości…s.1.
253 J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 112.
254 Wszędzie występuje jako młyn Olszyny.
255 Lustracja …1628-1632, s. 143.
256 Lustracja …1659-1665, s. 67.
257 AACz, sygn. KM 227, s. 44.
258 Tamże, s. 83.
259AACz, sygn. KM 229, s. 105.
260AACz, sygn. KM 228, s. 89.W dokumencie z 1664 r. występuje Jakub Giza z nowego młyna i Stanisław Żaba z Żab.
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opustoszała również sama miejscowość. Pomimo tego lustracja z 1789 r.
odnotowała na pustkowiu Żaby osadników: Floriana Żabę, Klemensa Dybieniaka,
Wojciecha Dybieniaka i Wojciecha Krolika261. Również mapa dóbr dobryszyckich
z 1820 r. pokazuje w Żabach kilka gospodarstw w miejscu dzisiejszej wsi262. Żaby
zostały też wymienione jako pustkowie podczas opisu kościoła dobryszyckiego
w 1848 r.263 W 1857 r. w miejscowości tej mieszkało 47 osób264. Podobnie opis stanu
kościoła z 1878 r. wymienia pustkowie Żaby265. Mimo to we wsi mieszkało w końcu XIX w. 76 osób w 9 domach266. W 1917 r. w miejscowości były 23 domy z 85
mieszkańcami. Spis wymienia też we wsi szkołę i wiatrak267. Obecnie Żaby liczą
107 mieszkańców268.
WIDAWA
Widawa to istniejący do początku XX w. pod Zalesiczkami młyn położony
na grobli koło rzeki, po której biegnie droga z Dobryszyc do Słostowic. Wymieniony został w Liber beneficjorum Łaskiego pod tą właśnie nazwą. W lustracji
z 1564-1565 występuje prawdopodobnie pod nazwą Ruczki269. Pojawia się też
w dokumentach metrykalnych w 1624 r. pod nazwą Widawka270. W 1651 r.
pojawia się nazwisko Piesek, określające młynarza podobnie jak w dokumencie
z 1660 r. wymieniony został Maciej Piesek z młyna Widawka271. W 1700 r.
w księgach metrykalnych spotykamy Reginę Pieskową z tegoż młyna272. Nazwisko
to stopniowo zmieni starą nazwę młyna na Piesek, a później Pieskowizna
(Piaskowizna), chociaż obie nazwy używane były zamiennie lub łącznie aż do XIX
w. Na mapie Gillego młyn opisany został jako Piaskowe, a na nieco późniejszej
kwatermistrzowskiej – Piesek. Młyn prawdopodobnie do końca XIX w. nie opustoszał jak wiele osad na opisywanym terenie, gdyż w 1848 r. wymieniany jest jako
Piesek bez określenia pustkowie273. W 1878 r. młyn występuje pod nową nazwą
Piaskowizna274. Osada została opisana w Słowniku geograficznym jako osada
młynarska również pod nową nazwą Piaskowizna. Należała ona wówczas do
gminy i parafii w Kamieńsku. Przy młynie był 1 dom z 15 mieszkańcami i 16
Lustracja…. 1789, s. 109.
Mapa, Brouillon…1820.
263 AACz, sygn. KD 169, k. 49.
264 J. Związek, Z kościelnej przeszłości…, s. 53.
265 AACz, sygn. KD 169, k. 100. Opisywanie mianem pustkowia miejscowości od dawna
i licznie zamieszkałej świadczy o dużej trwałości tego określenia.
266 Słownik geograficzny…, t. XIV, s. 725.
267 APPT, Ortschaften…s. 5.
268 Wykaz miejscowości…,s.1.
269 Lustracja …1564-1565, s. 109. Za taką tezą przemawia mała odległość czasowa pomiędzy
dwoma dokumentami i występowanie młyna o tej nazwie w późniejszych dokumentach.
270 AACz, sygn. KM 227, s. 88. W dokumencie wymieniony został Adamus z tegoż młyna.
271 Tamże, s. 264.
272 AACz, sygn. KM 229, s. 2.
273 AACz, sygn. KD 169, k. 49.
274 AACz, sygn. KD 169, k. 100.
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morgami gruntu. Oprócz tego Słownik podał, że istniała tutaj osada (zapewne
rolnicza) z 1 domem, 13 mieszkańcami i 5 morgami ziemi275. Opustoszała ona
zapewne na początku XX w276., a do chwili obecnej pozostała tylko nazwa
miejscowa Piaskowizna, dotycząca części łąk nad Widawką.
RUDA
Młyn Ruda początkowo był własnością w połowie królewską, w połowie
zaś prywatną. Wymieniony został wraz z innymi w Liber beneficjorum Łaskiego
w 1521 r. pod tą właśnie nazwą277. M. Pawlikowski odnosi do tej miejscowości
wzmiankę zdecydowanie wcześniejszą, bowiem z przełomu XIV i XV w., i ukazuje
ją jako jedną z tych, z których wywodzą się strony podczas rozprawy w sądzie
grodzkim w Dobryszycach278. Kolejna informacja pochodzi z 20 października
1545 r., kiedy to w Krakowie w obecności kasztelana Jakuba Przerąbskiego i innych możnych, dokonano zamiany własności, gdzie za połowę młyna Wójcik król
otrzymał połowę młyna Ruda. Dotychczasowym właścicielem połowy młyna
rudzkiego i młyna na Wójciku był Stanisław Kleczyński z żoną Petronellą279. Od
tego momentu Ruda ze stawem rybnym w całości należała do króla, a Wójcik stał
się własnością szlachecką.
Negatywnie ocenił tę zamianę lustrator w 1565 r.: „Tak ludzie dali sprawę
z tych Dobrzissicz i zinąd królewscy i urząd KJM radomski przy oględowaniu tych
obu gruntów, iż jest z szkodą KJM i Rzeczypospolitej ta zamiana. Bo na tym
gruncie młyna Rudnego jest opisano, jako daleko miałby staw zalewać ten Rudny,
a kiedyby jeno do Kamionek lał, znaku tego, jako zapis omawia, tedy by wszędzie
chłop zbrodził, a tak wielkość, długość i szerokość jest nierówno lepszy, niźli ten,
który dziedzicy z Klethnej KJM ś.p. Zygmuntowi frymarkiem dali”280. Jak wynika
z tej notatki strata królewska polegać miała głównie na tym, że staw przy młynie
rudzkim był mniejszy niż przy młynie na Wójciku.
W 1567 r. młyn w drodze przywileju wydanego przez króla Zygmunta II
Augusta otrzymał Maciej Rudzki281. Z tym przywilejem została związana legenda
opowiadana przez jednego z potomków Macieja Rudzkiego i spisana przez W.
Kowalskiego. Mówi ona o tym, że król, który wraz ze swoją świtą został
zaskoczony w lesie przez mgłę i zamieć, w okolicach nazywanych Górami
Makowymi zagubił drogę. Zaczęto dąć w trąby, a z pomocą pospieszył właśnie
Słownik geograficzny…., t. VIII, s. 57. Mapa rosyjska z 1912 r. do której materiały zbierano
ok. 1880 r. pokazuje młyn o tej nazwie na lewym brzegu rzeki podczas gdy wcześniejsza
mapa Gillego na prawym.
276 Spis z 1917 r. miejscowości nie wymienia. (APPT, Ortschaften…).
277 J. Łaski, Liber beneficiorum…., s. 499.
278 M. Pawlikowski, Sąd grodzki…, s. 15. Przypisanie to niesie pewne wątpliwości, ale jest też
wysoce prawdopodobne.
279 Lustracja…1564-1565, s. 125-129.
280 Tamże, s. 125.
281 Zapewne nazwisko Rudzki pochodzi w tym przypadku od nazwy osady młynarskiej. Ta
jest zapewne starsza i wywodzi się od wydobywanej tutaj, a być może również i wytapianej
rudy żelaza, występującej na łąkach torfowych tak zwanej rudy darniowej.
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Maciej Rudzki282. Przywilej był więc wyrazem wdzięczności króla za udzieloną
pomoc. Sam fakt nadania Rudzkim młyna nie budzi wątpliwości wspomina
bowiem o nim lustracja z 1616-1620 r. Warto zacytować za lustratorem: „Drugi
młyn rzeczony Ruda niejakiemu Matyjaszowi Rudzkiemu przez króla Augusta de
data et actu Petricowiae in conventione generali Regni ultima Aprilis a. 1567 cum
omnibus eius attinentiis, agris, pratis et aliis obventionibus ad vitae extrema
tempora dany. Którego to młyna i ról synowie pomienionego Macieja Rudzkiego
byli in possessione ad a. 1612. Iż potwierdzenia albo raczej konserwacyjej od KJM
nie mieli, tedy im przez nieboszczkę panią wojewodziną sieradzką283, dzierżawczynią na ten czas dóbr tych, z rolami, łąkami, zasiewkami ozimym i jarym
jest odjęty. A iż w tej mierze konsens KJM nastąpić miał, za którym sumę ex
taxatione commissariorum tym to potomkom wzwyż mianowanym, kto by ten
młyn otrzymać chciał, proveniendum zapłacić chciał, czego że nie uczyniono, tedy
odsyłamy ich do KJM. Który to młyn inszy młynarz trzyma, płaci z niego czynszu
florenów 9/16. Wieprza jednego karmi albo zań daje florenów 4”284.
Jak wynika z tej notatki, na moment lustracji dotychczasowi właściciele nie
byli w stanie potwierdzić faktu nadania im młyna z braku odpowiedniego
dokumentu. Dlatego też młyn był użytkowany przez kogoś spoza rodziny. Kolejna
lustracja wymienia jednak Jakuba Rudzkiego, syna Macieja, jako posesora młyna
Ruda285. Wydaje się, że stan władania młyna przez rodzinę Rudzkich utrwalił się,
ponieważ lustrator podczas spisów w roku 1665 stwierdził: „Drugi młyn przy
Dobryszycach na rzece, Rudzki nazwany. Młynarz pokazał przywilej na trzecią
miarę śp. Władysława IV de data Varsaviae die 16 mensis Junii a. 1643 prawa insze
antecesorów śp. Królów polskich aprobujacy. Ten młynarz okupując dwie mierze
płaci florenów 50. Robi 24 dni przez rok siekierą”286. Przywilej wspomniany w tej
lustracji jest też potwierdzony dla Rudzkich, w dokumencie nadanym im przez
Augusta III w 1759 r.287.
Młyn zaznaczony jest też na mapie Gillego i kwatermistrzowskiej. W jej
sąsiedztwie znajdowała się osada Piskorz. Została opisana w Słowniku geografiicznym z podaniem nazwy wymiennej Pikosy. Było tutaj wówczas 5 domów i 69
mieszkańców na 186 morgach gruntu288. Duża ilość gospodarstw i gruntu rolnego
świadczy niewątpliwie o tym, że obok dawnego młyna rozwinęła się osada
rolnicza, co zresztą potwierdzają wspomniane wcześniej mapy. Być może to
właśnie tą część nazywano Pikosami289. Określenie to jest zapewne odmienne
i wywodzi się od nazwiska Pik albo Pikos występującego na terenie parafii
W. Kowalski, Dane historyczne.. ., s. 3-4.
Wojewodziną sieradzką była wówczas Anna ze Sroczyc Koniecpolska (matka hetmana
Stanisława Koniecpolskiego), której mąż testamentem wyznaczył do zamieszkiwania Dobryszyce.
284 Lustracja …1616-1620, s. 102-103.
285 Lustracja…1628-1632, s. 143.
286 Lustracja… 1659-1665, s. 67.
287 Znana jest kopia tego dokumentu w posiadaniu rodziny Rudzkich.
288 Słownik geograficzny…, t. IX, s. 886.
289 Na mapie rosyjskiej z 1912 r. zaznaczono zabudowę przy drodze biegnącej do Karkoszek.
Prawdopodobnie to tej zabudowy dotyczy opis w Słowniku dotyczący osady rolniczej.
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Dobryszyce. W 1630 r. pojawia się na Stępkach nazwisko Sebastian Pik a w dokumencie z 1664 r. wymieniony został Stanisław Rucki alias Pik z młyna Dobryszyce290. Kilkadziesiąt lat potem, bo w pierwszej połowie XVIII w. nader często
spotyka się w księgach metrykalnych łączenie tej nazwy z nazwiskiem Rudzkich.
Osada podobnie jak wiele innych na omawianym terenie na krótko
opustoszała. Zapewne miało to miejsce na przełomie XVIII i XIX w., gdyż
w księgach metrykalnych dobryszyckich w pierwszej połowie XIX w. zapisywano
ją czasami jako pustkowie. Mapa dóbr dobryszyckich z 1820 r. pokazuje nam na
terenie dzisiejszej wsi dwie zagrody. Jedna położona nad Widawką to zapewne
osada młynarska. Druga znajdowała się kilkaset metrów w kierunku wschodnim291. W 1857 r. w Rudzie mieszkało 46 osób292. Do miejscowości biegły drogi
z Dobryszyc i Karkoszek293. Słownik geograficzny podaje dla osady w końcu XIX w.,
że było w niej 5 domów z 69 mieszkańcami na 186 morgach gruntu294. Duża ilość
gruntu wskazuje na to, że obok osady młynarskiej na przestrzeni kilku stuleci
rozwinęła się osada rolnicza. Trudno bowiem sądzić, iż pierwotnym uposażeniem
młyna było ponad 6 łanów gruntu. Taką osadę odnajdujemy na mapie Gillego
i mapie kwatermistrzowskiej z 1843 r. o nazwie Piskorz. Położona ona była od
osady młynarskiej ok. 1 km w kierunku południowym. Mapa rosyjska z 1914 r. nie
pokazuje jednak osady o tej nazwie. Nie ma jej również w spisie z 1917 r.
Wymienia on natomiast miejscowość Ruda z 89 mieszkańcami w 9 domach295.
Dokument wspomina też o istnieniu na terenie wsi dwóch wiatraków296. Młyn
rudzki przetrwał w miejscu jego pierwotnej lokalizacji i we władaniu rodziny
Rudzkich do czasów współczesnych. Obecnie w Rudzie mieszka 29 osób297.
Karkoszki
Młyn wymienionych przez Łaskiego jako Dobra znajdował się niewątpliwie na terenie dzisiejszej wsi Karkoszki. Już w XVI w. był to młyn należący
do proboszcza dobryszyckiego298. Przynależność tego młyna do własności
kościelnej potwierdza również rejestr poborowy z 1552 r. dla Dobryszyc, wymieniający obok czterech innych, młyn proboszczowski („plebani molendinum
annivers”)299. Nazwa Dobra używana była jeszcze w początkach XIX w., ale już
w XVII w. stopniowo od nazwiska młynarzy Karkoszków zaczęła przyjmować
nową nazwę. Dokument z 1611 r. wymienił Jana Karkoszkę z młyna Karkoszki300.
AACz, sygn. KM 288, s. 89.
Mapa, Brouillon…1820.
292 J. Związek, Z kościelnej przeszłości…, s. 53.
293 Mapa kwatermistrzowska.
294 Słownik geograficzny….t. IX, s. 886.
295 APPT, Ortschaften….s. 5.
296 Tamże. Istnienie wiatraków należy wiązać z korzystnym dla ich lokalizacji pofałdowanym terenem występującym w pobliżu wsi.
297 Wykaz miejscowości…s.1.
298J. Łaski, Liber beneficiorum…., s. 499-500.
299 A. Pawiński, Polska XVI wieku..., s. 286.
300 AACz, sygn. KM 227, s. 20.
290
291

83

Jan Pawlikowski
Podobnie Alberta Karkoszkę z młyna Karkoszki wymienia dokument z 1613 r.301
O tym, że nazwa przeniosła się na miejscowość z nazwiska Karkoszków, a nie
odwrotnie świadczyć może powszechność jego występowania w Dobryszycach
i okolicy jeszcze wówczas kiedy stosowana była powszechnie stara nazwa302.
Nazwa Dobra występuje wymiennie z nazwą Karkoszki powszechnie jeszcze
w drugiej połowie XVIII w., jak chociażby w dokumentach z 1773 i 1775 r.303.
W 1732 r. pojawia się po raz pierwszy dla osady określenie „villa” –
304
wieś . W tym przypadku jest jednak trochę inaczej niż miało to miejsce z młynem
Żaby i Stępki. Rozwój wsi nie był związany z zanikiem osady młynarskiej. Młyn
w Karkoszkach przetrwał bowiem do XX w. i możemy go jeszcze odnaleźć na
mapie powiatu radomszczańskiego z 1964 r.305 Przez miejscowość pod koniec
XVIII w. przebiegała droga z Radomska do Kamieńska i dalej do Piotrkowa306. Spis
z 1826 r. podaje, że młyn w Karkoszkach pokryty był deskami i była przy nim
obora i stodoła oraz, że dawniej znajdowała się tutaj karczma i gorzelnia pod
jednym dachem. Zapewne istnienie proboszczowskiej karczmy wiązać należy
z przebiegającą przez wieś drogę z Radomska w kierunku północnym. Na moment
spisania stanu wszystko było jednak spustoszałe i w złym stanie307. W 1827 r.
w Karkoszkach było 11 domów i 50 mieszkańców308. Po tym czasie wieś nieco się
wyludniła. W dokumentach metrykalnych z 1839 r. spotykamy informację
o Pustkowiu Karkoszki i Karkoszkach Młynku309. W 1848 r. na Pustkowiu
Karkoszki było 7 włościan. Byli to: Aleksy Mrówczyński, Wawrzyniec Szewczyk,
Jan Grzelczak, Walenty Łacisz, Piotr Karkoszka, Franciszek Klimczak i Antoni
Klimczak310. Również w 1878 r. Karkoszki opisane są z określeniem pustkowie311,
co oznaczałoby częściowe jej wyludnienie w XIX w. W czasie spisywania Słownika
geograficznego, a więc w 1882 r. Karkoszki określane są jako wieś i młyn w gminie
i parafii Dobryszyce. Było tu 8 domów i 103 mieszkańców. We wsi była też osada
młynarska z 1 domem i 4 mieszkańcami312. W 1917 r. w miejscowości była szkoła,
wiatrak, 17 domów i 123 mieszkańców313. Obecnie Karkoszki należą do gminy
Gomunice.
Tamże, s. 28.
B. Linde, Słownik języka polskiego…, t. II, s. 320. Karkosz oznacza łuczywo.
303AACz, sygn. KM 230.
304AACz, sygn. KM 229, s. 123. O nowym osadnictwie świadczy zapis „de villa infans”
Karkoszki, co można tłumaczyć jako młoda wieś Karkoszki.
305 Mapa 1;25000 Powiat Radomsko, Warszawa 1964 (wł. autora).
306 Mapa D. Gilly.
307 AACz, sygn. KD 169, s. 21-25.
308 Słownik geograficzny…., t. III, s. 841. Opis kościoła z 1826 r. podał, że we wsi było 7 wyrobników we własnych domach. Na mapie dóbr dobryszyckich z 1820 r. zaznaczono we wsi
sześć zagród. Prawdopodobnie w Słowniku doliczono do Karkoszek również zagrody
w Żarkach i Borowiecku.
309 AACz, sygn. KM 1331, s.12.
310 AACz, sygn. KD 169, s.51-56.
311 AACz, sygn. KD 169, s.102-108.
312 Słownik geograficzny…., t III, s. 841.
313 APPT, Ortschaften….s. 5.
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ŻARKI
Młyn ten powstał zapewne na początku XVII w. W 1623 r. wymieniony
został Kacper Rudzki z młyna Nowy Staw314. Prawdopodobnie ten sam młynarz,
wspomniany został obok Pawła z młyna Widawka i Jana Karkoszki młynarza
w dokumencie z 1629 r. jako Kacper Rudzki zwany też Żarek315. W późniejszych
dokumentach zapisany pod tym samym nazwiskiem występuje już jako młynarz
z młyna Żarek. Podobnie w 1664 r. wymieniony jest w księgach metrykalnych
Jakub Rudzki z tego młyna316. Oznacza to, że prawdopodobnymi organizatorami
tego młyna byli Rudzcy zapewne z młyna Ruda. Młyn wspomniany też został
w 1631 r. pod obecną nazwą317. Był on naniesiony zarówno na mapie Gillego, jak
i kwatermistrzowskiej. Mapa dóbr dobryszyckich wskazuje na istnienie w Żarkach
młyna przy stawie i dwóch innych zagród318. Żarki wymienione zostały również
w spisie miejscowości należących do parafii w Dobryszycach w roku 1848319.
W 1857 r. mieszkały tu 23 osoby320. W spisie z 1878 r. wystąpiły już jako pustkowie
Żarki, co oznacza, że przez pewien czas młyn mógł opustoszeć. Osada ta została
opisana w Słowniku geograficznym jako tożsama z Borowieckiem, w której mieszkało 150 osób w 13 domach. We wsi była osada młynarska z 1 domem i 7 mieszkańcami321. Wydaje się jednak, że pierwsze liczby dotyczą Borowiecka.
W Żarkach był natomiast młyn błędnie opisany zresztą w słowniku jako położony
nad Widawką. W rzeczywistości położony był nad dopływem tej rzeki w odległości od niej ok. 1,5 km. W 1917 r. w osadzie mieszkało 67 osób w 7 domach322.
Żarki liczą obecnie 37 mieszkańców323.
KOTLEWY
Młyn Kotlewy wspomniany został po raz pierwszy w 1624 r.324
W dokumentach pojawia się dość rzadko. W 1777 r. wymienione zostało nazwisko
Franciszki Pieskowej zamieszkałej w młynie Kotlewy. Od tego nazwiska nosił
nazwę młyn Piesek położony na Kotlewach przez kilkadziesiąt lat XIX w.325 Nie
został on wymieniony w spisie miejscowości parafialnych z 1848 r. Tym niemniej
miejscowość odnotowano w tym samym roku przy sporządzaniu aktu zgonu jako

AACz, sygn. KM 228, s 22.
AACz, sygn. KM 228, s. 45. Nazwisko Żarek spotykamy już w Dobryszycach w 1617 r.
(AACz, sygn. KM 227, s.48).
316 Tamże s. 89.
317 AACz, sygn. KM 227, s.135.
318 Mapa, Brouillon…1820.
319 AACz, sygn. KD 169, s.51-56.
320 J. Związek, Z kościelnej przeszłości… s. 53.
321 Słownik geograficzny…., t. XIV, s.736.
322 APPT, Ortschaften…s. 5.
323 Wykaz miejscowości…s.1.
324 AACz, sygn. KM 228, s 27.
325 AACz, sygn. KM 230.
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Pustkowie Kotlewy326. Jest prawdopodobne, że miejscowość tą łączono z Żabami,
tak jak to się działo i w czasach późniejszych. W 1857 r. mieszkało w Kotlewach 31
osób327. Spis z 1878 r. wymienia ponownie miejscowość jako pustkowie328. Należy
wobec powyższego założyć, że był on przez pewien okres prawdopodobnie
w pierwszej połowie XIX w. opustoszały. Kotlewy wymienił Słownik geograficzny
w latach 80. XIX w. jako należące do gminy i parafii w Dobryszycach. Mieszkało
tutaj 61 osób w pięciu domach. Była też karczma z jednym domem i folwarkiem329.
Ponieważ nazwę podano wymiennie z Żabami należy sądzić, że dane dotyczące
pięciu domów i 61 osób dotyczą nie obu miejscowości, ale Żab. Z całą pewnością
była w Kotlewach karczma potwierdzona również na mapie kwatermistrzowskiej.
Był też folwark, ponieważ jest poświadczony przy opisie Żab330. W 1917 r. w
miejscowości było 9 domów z 78 mieszkańcami331. Obecnie Kotlewy na podstawie
uchwały Rady Gminy Dobryszyce z 2002 r. są częścią Żab.
MŁYN ZALEJSKI – GIŻYZNA
Młyn powstał zapewne w drugiej połowie XVII w., ponieważ w 1664 r.
określony został jako „novo molendino” - „nowy młyn”332. Ciekawostką jest
wystąpienie w dokumencie młynarza Jakuba Gizy, od nazwiska którego młyn
bywa do dnia dzisiejszego nazywany Giżyzną. Również w dokumencie z 1714 r.
występują też Kazimierz i Gertruda Żabiak z młyna Giza333. Na przykładzie Młyna
Zalejskiego, na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu, widać zmienność nazwy
osady, która początkowo przyjmuje nazwę od młynarza, by wkrótce ze względu
na położenie przyjąć nazwę od położonych blisko Zalesiczek. Znamienna jest
również trwałość do dnia dzisiejszego nazwy Giza – Giżyzna. Młyn na mapie
Gillego i kwatermistrzowskiej określany jest jako Zalesiczna. W 1857 r. w młynie
Zaleskim mieszkało 7 osób334. Został on wymieniony w opisach parafii dobryszyckiej zarówno w 1848 jak i 1878 r.335. Nie został opisany w Słowniku geograficznym
i uwidoczniony na mapie rosyjskiej z 1914 r. Być może w końcu wieku XIX na
krótko opustoszał. W spisie z 1917 r. występuje jako Giżyzna ad. Zalesiczki. W
osadzie był jeden dom i 20 mieszkańców336. Pojawia się też na mapie WIG z 1935 r.
jako młyn Zalejski. Obecnie młyn jest użytkowany chociaż nie ma stałych mieszkańców.
AACz, sygn. KM 1331, s 69.
J. Związek, Z kościelnej przeszłości…, s. 53.
328 AACz, sygn. I 285, s.102-108.
329 Słownik geograficzny…., t. IV, s. 494.
330 Tamże, t. XIV, s. 725.
331 APPT, Ortschaften….s. 5.
332 AACz, sygn. KM 228, s. 89. W tym samym roku w księgach metrykalnych dobryszyckich
wymieniony jest Jan Giska z nowego młyna.( AACz, sygn. KM 227, s. 285).
333 AACz, sygn. KM 229, s 36. Nazwisko Giza pojawia się w dokumencie dotyczącym Galonek już 1622 roku gdzie występuje Adam Giza (AACz, sygn. KM 228, s. 19).
334 J. Związek, Z kościelnej przeszłości…, s. 53.
335 AACz, sygn. KD 169, s. 51-56; sygn. I 285 s. 102-108.
336 APPT, Ortschaften…s. 5.
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BOROWIECKO
Nazwa miejscowości wiąże się z nazwiskiem Borowiecki. Pojawia się ono
po raz pierwszy w dokumencie z 1706 r., związanym z młynem Wójcik. Odnosiło
się do Kazimierza, młynarza z tegoż młyna337. To samo nazwisko pojawia się w
Karkoszkach w 1779 r. (Sebastian i Marianna Borowieccy)338. Na mapie Gillego
miejscowość została oznaczona jako Borowiecki339, i jest to najstarszy ślad istnienia
osady. Potwierdza to mapa dóbr dobryszyckich gdzie na terenie dzisiejszej wsi
zaznaczono dwie zagrody340. Wkrótce potem osada musiała opustoszeć, gdyż na
mapie kwatermistrzowskiej zaznaczona jest jako Pustkowie Borowiecki, czyli
Karkoszki341. Borowiecko występuje w spisie miejscowości parafii Dobryszyce
z 1848 r.342. W 1857 r. we wsi mieszkało 36 osób343. W 1878 r. zostało wymienione
Borowiecko z określeniem pustkowie344. W Słowniku geograficznym brakuje
informacji o mieszkańcach. Podana jest tylko wiadomość o istnieniu w Borowiecku
folwarku. Zajmował on wówczas powierzchnię 435 mórg345. Zapewne ze względu
na bliskie położenie przypisano część informacji dotyczącej liczby mieszkańców
pobliskim Żarkom. Tym bardziej, że obie osady powstały na gruntach Karkoszek
i być może obie nazwy stosowano wymiennie. Należy sądzić, że to właśnie
w Borowiecku mieszkało wówczas 150 osób i było 13 domów346. Mapa rosyjska
z tego okresu pokazuje Borowiecko jako wieś leżącą przy drodze z Dobryszyc do
Karkoszek. Większość zabudowy leżała po lewej stronie biegnącej tak drogi co
związane było z dostępem do wody. W 1917 r. we wsi było 21 domów i 208
mieszkańców347. Stan zabudowy się wkrótce zmienił, gdyż na mapie W.I.G. widać
ją po obu stronach traktu348. Obecnie w Borowiecku mieszka 246 osób349.

AACz, sygn. KM 229, s. 15.
AACz, sygn. KM 230, s. 27.
339 Mapa D. Gilly.
340 Mapa, Brouillon…1820.
341 Mapa kwatermistrzowska, Zastosowanie na mapie określenia Karkoszki dla Pustkowia
Borowiecki wynika raczej z faktu iż miejscowość powstała na gruntach tej wsi, gdyż właściwe Karkoszki położone są od Borowiecka ok. 1,5 km na północ.
342 AACz, sygn. KD 169, s. 51-56.
343 J. Związek, Z kościelnej przeszłości..., s. 53.
344 AACz, sygn. KD 169, s.102-108. Zapisanie przy nazwie Borowiecka określenia pustkowie
dotyczy zapewne stanu z przełomu XVIII i XIX w., gdyż w okresie późniejszym wieś występuje dość powszechnie w księgach metrykalnych parafii Dobryszyce.
345 Słownik geograficzny….., t. I. s. 321.
346 Tamże, t. IV , s. 736.
347 APPT, Ortschaften…s.5.
348 Mapa WIG 1935 r.
349 Wykaz miejscowości…s.1.
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LEFRANÓW
Wieś początkowo nazywała się Czarny Lasek i pojawiła się w dokumentach metrykalnych w 1784 r.350. Wydaje się, że pierwszymi osadnikami była
rodzina Czechowskich, a po ich wymarciu przynajmniej od 1792 r. rodzina
Tatarów351. Osada występująca jako Czarny Lasek znajduje się na mapie Gillego
z końca XVIII w i kwatermistrzowskiej z pierwszej poł. XIX w. W 1824 r.
znajdujemy informację o tym, że w pustkowiu Czarny Lasek mieszkał jeden
wyrobnik352. Opis kościoła z 1848 r. podaje, że w Czarnym Lesie mieszkało pięciu
włościan. Byli to Jan Sadawa, Łukasz Karkoszka, Bernard Tatara, Jacek Tatara i Jan
Tatara353. Jednocześnie w tym samym roku po raz pierwszy odnotowana została
nazwa Lefranów354. Oznacza to, że w ciągu kilkudziesięciu lat pierwszej połowy
XIX w. nowo powstała osada nabrała w pełni charakteru małej wsi z kilkoma
domami. Mimo to w zestawieniu miejscowości nadal figuruje z określeniem
pustkowie, chociaż według spisu z 1857 r. w miejscowości mieszkało 26 osób355.
Wskazuje to wyraźnie na fakt używania tego rzeczownika jeszcze długo po
wyludnieniu miejscowości, jako stanu z końca XVIII w. Również spis z 1878 r.
podał Lefranów jako pustkowie. W Słowniku geograficznym z 1884 r. Lefranów
nazywany jest też Czarnym Lasem. We wsi mieszkało 50 osób w 6 domach.
Gruntów przez nich użytkowanych było 94 morgi. Była też osada proboszczowska
z 1 domem, 8 mieszkańcami i 57 morgami gruntu356. Spis z 1917 r. podaje, że we
wsi było 12 domów i 83 mieszkańców. Była też szkoła357. Nazwę Lefranów przyjęła
miejscowość jeszcze w połowie XIX w. od nazwiska proboszcza dobryszyckiego
ks. Lefranca358. Być może stało się to na skutek prowadzonego przez niego
intensywnego osadnictwa na gruntach należących do parafii359. Obecnie wieś liczy
19 mieszkańców360.

AACz, sygn. KM 230, s. 41.
Tamże, s. 31.
352 AACz, sygn. KD 169, s. 21-25. Istnienie w Lefranowie jednej zagrody potwierdza analiza
mapy dóbr dobryszyckich. Zaznaczono na niej, na terenie dzisiejszej wsi, tylko jedno gospodarstwo.
353 AACz, sygn. KD 169, s. 51-56.
354 AACz, sygn. KM 1331, s. 66.
355 J. Związek, Z kościelnej przeszłości…, s. 53.
356 Słownik geograficzny…., t. V, s. 122.
357 APPT, Ortschaften…s. 5.
358 Ks. Mikołaj Lefranc był proboszczem w Dobryszycach w latach 1823-1847. Z pochodzenia
był prawdopodobnie Francuzem, który przybył na tereny wraz z wojskami napoleońskimi.
359 J. Łaski, Liber beneficiorum, s. 499-500. W opisie uposażenia parafii dobryszyckiej
znajdujemy informację o gruntach proboszczowskich (położone w kierunku wschodnim),
do młyna rudzkiego, jak i o lesie leżącym w pobliżu i ciągnącym się aż do Widawki
(należącym do plebana).
360 Wykaz miejscowości…s.1.
350
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HUTA BRUDZKA
Miejscowość powstała prawdopodobnie w końcu XVIII w., należy bowiem
uznać, że to do niej odnosi się użyta w dokumencie z 1778 r. nazwa Goły Bór361.
Wymieniona została również w spisie z 1848 r. pod tą samą nazwą362. Miejscowości
nie znajdujemy na mapie Gillego. Mapa kwatermistrzowska natomiast pozwala
nam na potwierdzenie tezy, że nazwa Goły Bór odnosi się do przyszłej Huty
Brudzkiej. Na mapie zaznaczona osada o tej nazwie znajduje się bowiem w miejscu
obecnej Huty Brudzkiej. W drugiej połowie XIX w. w miejscowości rozwinął się
mały ośrodek hutniczy, dla którego źródłem energii były zapewne położone tu
lasy. Była to huta szkła obsługiwana przez sprowadzonych z Czech lub Niemiec
kolonistów363. To dzięki rozwojowi przemysłu miejscowość w krótkim czasie
szybko się zaludniła. W księgach metrykalnych z drugiej połowy XIX w. często też
spotykamy przy nazwiskach mieszkańców wsi określenie hutnik. W 1878 r.
kolonia Huta Brudzka została opisana jako miejscowość należąca do parafii w
Dobryszycach364. W dodatku do Słownika geograficznego z 1900 r. spotykamy informację, że wieś położona była w gminie Brudzice i należała do parafii w Sulmierzycach. Podczas pisania Słownika było tutaj 18 domów i 204 mieszkańców365.
Obecnie w Hucie Brudzkiej mieszkają 53 osoby366.
JANÓW
Miejscowość powstała w połowie XIX w. Nie znajdujemy jej na mapach
Gillego i kwatermistrzowskiej. Początkowo osada należała do parafii w Lgocie,
a została przyłączona do parafii w Dobryszycach na prośbę mieszkańców w dniu
11 grudnia 1877 r., decyzją biskupa kujawsko-kaliskiego367. Wieś została następnie
wymieniona w spisie miejscowości należących do parafii w Dobryszycach w roku
1878368. W Słowniku geograficznym określana jest jako kolonia w gminie Brudzice
i należąca do parafii Dobryszyce. Miała w tym czasie 13 domów i 57 mieszkańców369. W Słowniku znajdujemy też wyjaśnienie pochodzenia nazwy Janów. Opracowanie to podaje, że: „nazwa ta rozpowszechniła się dość późno, bo w XVI
i XVII w., kilku „królów” i wielkich ludzi nosiło to imię”, informując jednocześnie,

AACz, sygn. KM 230.
sygn. KD 169, s. 51-56.
363 A. J. Zakrzewski, Dobryszyce w XVI-XVIII wieku…, s. 17.
364 Tamże. W księgach metrykalnych wieś występowała w drugiej połowie XIX w. jako Kolonia Brudzka.
365 Słownik geograficzny…., t. XV/1, s. 603. Wydaje się mało prawdopodobne, aby wieś ta
należała do odległej parafii Sulmierzyce.
366 Wykaz miejscowości…s.1.
367 AACz, sygn. KD 169, s. 90-91. Mieszkańcy Janowa z posługi duszpasterskiej proboszcza
dobryszyckiego korzystali już wcześniej. Znane są akty urodzenia spisane w Dobryszycach
dla Janowa już w 1872 r. i 1875 r.
368 Tamże.
369 Słownik geograficzny… t. III, s. 419.
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że najwięcej miejscowości o tej nazwie powstało w ostatnich czasach370. Z całą
pewnością nazwa miejscowości pochodzi od imienia Jan. Nie należy jej wiązać z
jakimkolwiek monarchą, a jedynie z osadnikiem o tym imieniu. Trudno jednak
dzisiaj dociec czyje imię było przyczyną do jej przyjęcia. Obecnie w osadzie
mieszka 20 osób371.
MALUTKIE
Pierwszy raz nazwa została zapisana jako określenie folwarku należącego
do dóbr Dobryszyce. Malutki, zapewne jako folwark znajduje się w wykazie liczby
wiernych parafii Dobryszyce z 1857 r.372. Mieszkało w nim tylko 7 osób. Folwark
Malutkie występuje też w spisie miejscowości parafialnych z 1878 r.373 Został też
wymieniony przez Słownik geograficzny w 1885 r. jako Malutka lub Malutki374.
Niemniej już w 1873 r. zapisano obecną nazwę miejscowości – Malutkie375. Zapewne nie było tu jeszcze mieszkańców, bo nie wymienia ich również spis z 1917 r.376.
Analiza materiału kartograficznego z XIX i XX w. pozwala stwierdzić, że
do okresu międzywojennego był tu tylko folwark. Wieś powstała więc na gruntach
rozparcelowanego folwarku. Osady chłopskie pojawiły się tutaj po jego podziale
dokonanym zapewne na początku XX w.377 Pierwsze osady nazywały się Dąbie,
Brzezia i Malutkie. Sądzić należy, że nazwy dwóch pierwszych przyjęte zostały od
określeń pól folwarcznych a trzecia od nazwy folwarku. Obecnie Malutkie liczą
183 mieszkańców378.
Zakończenie
W omawianym okresie widać zmienność w dynamice demograficznej.
Większość osad na opisywanym terenie powstała do pocz. XV w. Dominuje wśród
nich własność szlachecka. Tylko Dobryszyce wraz z częścią Wiewiórowa były
własnością królewską. Wydaje się, że wykształcenie się w Dobryszycach ośrodka
administracyjnego, a nieco później również sądowniczego, związane było z rozwojem osadnictwa na tym obszarze w XIV w. Zaszła wówczas konieczność administrowania dobrami królewskiej własności. Dobryszyce jako wieś największa i położona względnie korzystnie w stosunku do pozostałych dóbr, były dobrym miej-

Tamże, s. 414.
Wykaz miejscowości…s.1.
372 J. Związek, Z kościelnej przeszłości..., s. 53.
373 AACz, sygn. KD 169, s. 102-108.
374 Słownik geograficzny…, t. VI, s. 24.
375 AACz, Akta urodzonych parafii Dobryszyce ( 12 XII 1866-9/26 II 1880), sygn. KM 1326,
s. 76.
376 APPT, Ortschaften…s.5.
377 Mapa WIG, 1935. Wcześniejszy materiał kartograficzny nie pokazuje na tym obszarze
jakiejkolwiek zabudowy. Na mapie rosyjskiej z 1914 r. odnajdujemy jedynie folwark Malutki.
378 Wykaz miejscowości….s.1.
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scem dla umiejscowienia w nich takiego zarządu379. Zapewne wówczas też
powstały w Dobryszycach umocnienia obronne, będące zabezpieczeniem zarówno
dla ksiąg sądowych, jak i mieszkających oraz przybywających tam w celach
sądowniczych i administracyjnych osób. Stan taki nie mógł się utrzymać długo
wobec istniejącego w bliskiej odległości miasta Radomska.
W Dobryszycach, jak pokazują to lustracje dóbr królewskich, a jeszcze
wcześniej Liber beneficiorum Łaskiego, znajdował się młyn proboszczowski i liczne
grunta kościelne380. Okazały się one jednak, z punktu widzenia osadniczego,
niezwykle ważne. To na terenie dawnej osady młynarskiej Dobra powstała wieś
Karkoszki, z której rozwinęły się następnie osada młynarska Żarki i wieś
Borowiecko. Na gruntach proboszczowskich powstała również w końcu XVIII w.
wieś Lefranów.
W okresie od XV do pocz. XIX w. obserwujemy niewielką dynamikę
osadniczą. Powstało wówczas niewiele nowych miejscowości. Było to wynikiem
ustabilizowanego systemu rolniczego, gdzie wszystkie dostępne, względnie dobre
gatunkowo gleby zostały zajęte pod uprawę, na fali jeszcze średniowiecznego
osadnictwa. Również mały przyrost liczby ludności, a w drugiej poł. XVII i pierwszej XVIII w. nawet regres pod tym względem, nie sprzyjał zakładaniu nowych
osad. Każda wieś posiadała od momentu założenia określony areał gruntów
zajętych pod uprawę. Dostępnych gleb lepszych gatunkowo pod istniejącymi
lasami praktycznie nie było. Dopiero wzrost liczby ludności od połowy XVIII w.
wymusił zajmowanie obszarów mniej korzystnych dla osadnictwa. Dlatego też
powstające nowe i istniejące osady zajmowały grunty gorsze jakościowo, zajęte
wcześniej pod lasy. Dotyczy to Borowy, Janowa, Huty Brudzkiej i Borowiecka.
Przyrost demograficzny spowodował też rozrastanie się wcześniejszych osad
młynarskich na obszarze których powstawały, najczęściej kilkuzagrodowe, wioski.
Większe zmiany spowodowała druga połowa XIX i pocz. XX w., gdy na gruntach
dawnych wsi licznie zaczęły powstawać nowe osady. Był to wynik zmian we
własności uprawianych wcześniej gruntów i odejścia od niwowego ustroju
gruntowego. Powstało wówczas nowe osadnictwo na gruntach kilku wsi w postaci
nowych kolonii. Wzrosła też na omawianym terenie znacznie liczba mieszkańców,
co należy wiązać z przyrostem naturalnym, ale również z przybyszami, którzy
osiedlali się na nabywanych gruntach. Obecnie największą dynamikę demograficzną mają miejscowości, których związek z rolnictwem jest najmniejszy,
a położenie w stosunku do pobliskiego miasta Radomska, najkorzystniejsze.

379
380

Na wschód od miasta Radomska położony był tylko królewski Orzechów.
Prawdopodobnie 4 łany, bo taką ilość osadników wymieniają wspomniane dokumenty.
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Społeczność parafii Dobryszyce (XVI-poł. XVIII w.)
Wprowadzenie
Podstawowym źródłem do niniejszej pracy są księgi metrykalne parafii Dobryszyce1. Najstarsze rejestry obejmują okres 1610-1679 (księgi ochrzczonych i zaślubionych). Następne rozpoczynają się w 1699 r. i zachowują ciągłość do 1741 r. (zmarłych) i 1747 r. (ochrzczonych i zaślubionych). Po tym czasie następuje luka obejmująca 23 lata i z tego względu kolejne księgi nie będę tu analizowane2. Ujęcie większego
zakresu chronologicznego znacznie zwiększyłoby też objętość tej pracy. Z tego też
1 Obowiązek prowadzenia metryk chrztów i ślubów w Rzeczypospolitej wprowadzono w latach 1579-1602, a potwierdzono przez synod prymasa kardynała Bernarda Maciejowskiego
w 1607 r. Księgi zmarłych nakazano prowadzić od 1631 r. - C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 91-129. O przydatności metryk w badaniach historycznych pisano już wiele, np. R. Kotecki, Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego
ustawodawstwa Kościoła katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej, „Nasza Przeszłość”, nr 112, 2009, s. 135-179; G.
Liczbińska, Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach historycznych, „Przegląd Historyczny”, t. CII, 2011, z. 2, s. 267-282; C. Kuklo, Staropolska rejestracja metrykalna ślubów, chrztów i
pogrzebów w warsztacie badawczym historyka, [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, pod
redakcją Bożeny Popiołek, Kraków 2010, s. 38-52; R. Jop, Metryki parafialne wyznania rzymskokatolickiego - stan wiedzy i potrzeby badawcze, [w:] Dyplomatyka staropolska - stan obecny i perspektywy badań, red. Waldemar Chorążyczewski, J. Tandecki, Toruń 2011, s. 143-157.
2 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
(dalej AACz), Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis [26 VIII 1610-30 IV
1679], sygn. KM 227; Dobryszyce [Księga] zaślubionych 14 lutego 1616-20 lutego 1675, sygn.
KM 228; Liber metricarum eccesiae parochialis Dobryszycensis [8 I 1699-19 III 1747] – Liber
metrices baptisatarum ecclesiae parochialis Dobryszycensis sub felici regienine illustris et
admodum reverendi Domini Andrae Głuszkiewicz decani foranei Radomscensis, Dobryszycensis et Kłomnicensis parochi vigilantissimi. Annus Domini 1699 [l. 1699-1747]; Metrica matrimonialis seu contrahentium sub felici regimine illustris et admodum reverendi Domini
Domini Andreae Głuszkiewicz decani foranei Radomscensis, Dobryszycensis et Kłomnicensis
plebani [l. 1699-1747]; Regestrum mortuoreum penes ecclesiam Dobryszycensem iactantum ab
anno Domini 1712 conscriptum [l. 1712-1741], sygn. KM 229. Księga małżeństw z lat 1616-1675
jest w bardzo złym stanie, wiele wpisów jest czytelnych częściowo lub nawet wcale. Rejestr
chrztów od 1699 r. posiada wyrwane pierwsze kartki, część jest nieczytelna.
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względu rezygnuję ze stosowania przypisów w odniesieniu do ksiąg metrykalnych.
Dla pełności badań rejestry metrykalne powinny się uzupełniać, tzn. być prowadzone równolegle w odniesieniu do ksiąg ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych. Dla
Dobryszyc zadowalający stan źródeł istnieje dla niespełna siedemdziesięciolecia w
odniesieniu do ksiąg ochrzczonych i zaślubionych oraz prawie półwiecza dla zmarłych. Uzupełnieniem tych źródeł będą rejestry podatkowe z XVI w. oraz spis pogłównego z 1676 r.
Pracę podzieliłem na dwie części, w jednej zarysuję obraz społeczności parafii Dobryszyce, a w kolejnej przedstawię zestawienia mieszkańców wsi wchodzących
w skład ówczesnej parafii oraz osób z innych miejscowości, które pojawiały się na
kartach ksiąg metrykalnych.
Parafia dobryszycka (obszar, ludność)
Opis parafii z początków XVI w., zawarty w Liber beneficiorum Jana Łaskiego,
podaje, że do parafii należały wsie Dobryszyce oraz Zalesiczki. Poza tymi wsiami na
terenie parafii znajdowało się kilka młynów: Stępki, Olszyna (Żaba), Widawa, Ruda,
Dobra (Dobski w 1577 r.3, Karkoszki) i Żarki4, potem także Borowa (Nowa Wieś).
W początkach XVI w. źródła wymieniają również trzy inne nazwy: Szoczewka (1510,
1517), Ryki/Ruki (1510, 1517) – późniejszy młyn Ruczki5 oraz Kij (1535) – tak określano prawdopodobnie któryś z wyżej wymienionych młynów6. W XVII w. pojawia
się również młyn Kotłowski/Kotłowy.
Księgi metrykalne od początków XVII w. ujmują także mieszkańców Zdani,
Rożnów i Golanek, które formalnie w początkach XVI w. należały do parafii Radomsko bądź Kamieńsk7. Taką przynależność parafialną potwierdzają również rejestry
podatkowe z XVI i XVII w. W 1510 r. Rożny zaliczono do parafii Kamieńsk, ale już
w 1539 r. wieś była przypisana do Radomska8. Trudno bez podstawy źródłowej wyrokować o przyczynach takiego stanu rzeczy. Być może korzystanie z opieki duszpasterskiej mieszkańców Zdani, Rożnów i Galonek w parafii Dobryszyce mogło być
podyktowane dwoma faktami. Otóż bliżej im było do Dobryszyc aniżeli do Radomska. W sytuacji, gdy obie parafie miały wspólnego proboszcza takie ułatwienie mogło mieć miejsce. Poza tym wsie te były własnością prywatną i ich właściciele mogli
zdecydować, że opiekę duszpasterską nad nimi obejmie właśnie pleban dobryszycki.
W XVIII w. także zdarzały się wpisy dotyczące mieszkańców Zdani i Rożnów, ale
3

Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego, Spis I (dalej
ASK I), ASK I, sygn. 25, k.808.
4 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 1880,
s. 499; A. J. Zakrzewski, Dobryszyce w XVI-XVIII w (Zarys życia społeczności lokalnej w okresie
staropolskim), „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie”, nr 18/6/1999, s. 16-17.
5 AGAD, ASK I, sygn. 25, k. 406v,478v.
6
AGAD, ASK I, sygn. 24, k.514v
7 J. Łaski, Liber beneficiorum..., s. 494-495.
8AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 509; sygn. 25, k. 415, 419, 546v-547, 748v, 801; sygn. 74, k. 371v.
Obecnie wsie te leżą w obrębie parafii Dobryszyce.
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wówczas już podawano, że wieś znajduje się w parafii Radomsko. W opracowaniu
niniejszym ujmę te wsie, gdyż administracyjnie są związane z Dobryszycami.
W omawianym tu okresie ze względu na braki źródłowe niewiele można
powiedzieć o wyglądzie samych wsi. O oddanie ogólnego rozkładu poszczególnych
miejscowości można się pokusić przy analizie mapy Dawida Gillego z początków
XIX w.9 Wszystkie opisywane tu miejscowości miały nieskomplikowany układ przestrzenny. Galonki, Rożny, Zdania i Zalesiczki posiadał zabudowę równoległą do
siebie po obu stronach ulicy. Stosunkowo najwięcej uda się napisać o Dobryszycach.
Do wsi prowadziła droga z Radomska, na zachód od niej ze Stobiecka Szlacheckiego
przez Galonki. Z tej ostatniej wsi do Zdani i na południe od niej do Rożnów. Ze
Zdani prowadził również trakt do Dobryszyc. Przy kościele dochodził on do drogi
prowadzącej na północ do Wiewiórowa. Na północny-wschód biegła droga do Zalesiczek, na południowy-wschód do Karkoszek. Między tym traktem a wspomnianą
drogą do Radomska biegła jeszcze jedna droga, prowadząca do lasu, na południe od
Karkoszek. Dłuższy blok zabudowań rozciągał się od kościoła na południe aż do
drogi do Galonek. Między drogą do lasu i Karkoszek blok zabudowań ulokowane
były w poprzek. Na północ od drogi do Zalesiczek (wzdłuż pierwszego opisanego
bloku) znajdowały się kolejne zabudowania. Trzeci blok znajdował się na północ od
poprzedniego i rozciągał na wysokości kościoła. Na północ od niego już poza wsią
znajdował się młyn. Ostatni z opisanych wyżej bloków zabudowań to najprawdopodobniej zabudowania starostwa.
Na podstawie analizowanych przeze mnie źródeł nic nie mogę powiedzieć
o wyglądzie i wyposażeniu kościoła. Wokół niego rozciągał się cmentarz. Poza ówczesną wieś został on przeniesiony około 1817 r. Wtedy w księdze zmarłych pojawiły
się po raz pierwszy informacje o pochówku na nowym cmentarzu.
Parafia dobryszycka była beneficjum małym, a co za tym idzie ubogim. Z tego względu duchowny nie był w stanie zatrudnić wikariusza i personelu pomocniczego10. Plebanowi zapewne trudno było się utrzymać na tej jednej parafii, stąd Dobryszyce bywały w XVII i XVIII w. beneficjum dodatkowym. Bardzo często łączono to
probostwo z probostwem radomszczańskim. Dopiero w takiej sytuacji parafia mogła
zatrudniać wikariusza bądź komendarza.
O oprawę mszy świętych dbał w pierwszych dziesięcioleciach XVII stulecia
kantor. W latach 1610-1633 odnotowałem 4 śpiewaków: Grzegorz śpiewak (1610),
Wojciech (1613), Stanisław z Kamieńska kantor (1612-1615), Jakub Wiechowicz (16201633). Obok kantorów parafia zatrudniała również organistów. Tych jednak spotyka
się dopiero w pierwszych latach XVIII w. Możliwe więc, że w XVII w. pod mianem
kantorów kryli się również organiści, lub, co też jest możliwe, biednej parafii nie było
w tym czasie stać na organy. Organistami byli: Piotr Jarocki (1700-1705), Jakub Adamowski (1708), Kazimierz (1711), Stanisław Atłasowicz (1711-1719), Stanisław Cza-

Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w w Radomsku, sygn. H/962, D. Gilly, Spezial
Karte von Suedpreuβen mit Allergrosster Erlaubniss aus der Koniglichen grossen topographischen
Vermessungs. Okolice młyna Ruda pokazuje mapa z 1804 r. – AGAD, Zbiory kartograficzne,
teka 35, poz. 44.
10 J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. 1, s. 500; A. J. Zakrzewski, Dobryszyce ..., s. 26-27.
9
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starski (1720-1723), Sebastian Długosz (1723-1725), Jan Kociński (1726-1729), Tomasz
Jarecki (1732), Mikołaj Koprowski (1733), Andrzej Wojakowski (1741), Andrzej Wojciechowski (1743), Mateusz Zieliński (ur. 1735 - zm. 1777). W połowie XVIII w. znowu pojawia się kantor: Sebastian Pukacz (1731-1742) oraz Jan Gadziński (1745-1746).
Tylko jeden raz spotkałem się z informacją o dzierżawie majątku plebańskiego. W 1655 r. dzierżawcą był Paweł Ślęzakiewicz. Do plebana należało kilku
chłopów w Dobryszycach i Zalesiczkach oraz w osadzie młyńskiej Dobra. W lustracji
z 1628-1632 r. zapisano, że mógł ich posiadać 4, ale nie przedstawił na to żadnych
dowodów11. W 1673 r. spis pogłównego podaje jego 24 poddanych. W 1789 r. wymieniono 65 chłopów mających odrabiać pańszczyznę12. W Dobryszycach w XVIII w.
w części plebańskiej mieszkały rodziny: (Juszczak, Karkoszka, Desura, Tatara, Maciej
i Petronela, Zatorski). Także w Zalesiczkach pleban dobryszycki posiadał swoich
chłopów. Wspomniana jest Marianna Karkoszka (ur. ok. 1735 r.), która mieszkała w
części plebańskiej.
Największą wsią były Dobryszyce (3248 zidentyfikowanych osób, w tym 256
szlacheckiego pochodzenia), Zalesiczki (482 osoby, w tym 132 szlachetnych), Karkoszki (104), Żaby (147 osób, w tym 4 szlachetnych), Stępki (95 osób, w tym 27 szlachetnych), Borowa (71, w tym 10 szlachetnych), Ruda (76 osób), Żarki (50 osób), Widawka (47 osób). W parafii Dobryszyce zidentyfikowałem 4320 osób, a wraz z mieszkańcami Galonek (375, w tym 119 szlachetnych), Rożnów (235, w tym 11 szlachetnych) i Zdani (492, w tym 48 szlachetnych) liczba ta wzrasta do 5422 osób13. Przedmiotem moich badań są osoby zamieszkujące wymienione wyżej miejscowości.
W obliczeniach nie ujmuję osób z miejscowości pojawiających się sporadycznie.
Na podstawie źródeł, którymi dysponuję, nie jestem w stanie wypowiadać
się w kwestii ruchów ludności wychodzącej, jak i tej osiedlającej się na terenie parafii. Z pewnością takie procesy miały miejsce. Wieluńskie prawo miejskie w 1561 r.
przyjął wywodzący się z Dobryszyc powroźnik Benedykt14. Wiadomo, że w Często-

11 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, cz. II: województwom sieradzkie,
wydał Zenon Guldon, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 143.
12 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. II, województwo sieradzkie, tom 2:
powiaty piotrkowski, radomszczański, wieluński i ostrzeszowski, wydali Ryszard Kabaciński, Krzysztof Mikulski i Jan Pakulski, Toruń 2007, cz. II, s. 109.
13 Na podstawie takich analiz trudno jest ustalić konkretne liczby mieszkańców poszczególnych wsi dla XVI-XVIII w. Na szczęście zachował się spis komunikujących się w parafii
w 1802 r., co daje już jaśniejszy, choć nie stuprocentowy, obraz: Dobryszyce 140 mężczyzn i
161 kobiet, Zalesiczki 31 mężczyzn i 21 kobiet, Karkoszki 22 mężczyzn i 19 kobiet, Żaby 23
mężczyzn i 25 kobiet. Istnieje również kolejne źródło, także już z XIX stulecia, które podejmuje
tematykę demografii. Widać na podstawie tego zestawienia, że liczba mieszkańców wciąż
wzrastała. W 1827 r. w Dobryszycach było 75 domów i 552 mieszkańców, w Karkoszkach 11
domostw i 50 osób, w Kotlewie 1 domostwo i 5 mieszkańców i w Zalesiczkach 11 domów,
które zamieszkiwało 75 osób. Wynika z tego, że w tym czasie średnio jeden dom zamieszkiwało od niespełna 5 do nieco ponad 7 osób; Tabela miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona, t. I, s. 103,198,232; t. II, s. 311, Warszawa 1827.
14 T. A. Nowak, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu od 1540 roku do końca XVI wieku,
„Rocznik Wieluński”, t. 7, 2007, nr 233.
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chówce osiedlił się Maciej Obrazg. W 1670 r. występuje wraz z żoną Zofią i właśnie
ochrzczoną córką Elżbietą. Karierę poza rodzinnymi stronami próbował też robić
niejaki Kulpiński. Był synem Macieja kowala i nieznanej z imienia córki sołtysa ze
Stobiecka (nie udało mi się zidentyfikować tej rodziny). Na swój dwór wzięła go
hetmanowa Koniecpolska, ale popadł w niełaskę około 1625 r., kiedy okazało się, że
córka piekarza dworskiego jest z nim ciąży. Przed kłopotami ratował się ucieczką.
Służył następnie u wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego, następnie w okolicach Krakowa, gdzie podawał się za szlachcica. W tym czasie jego brat zajmował się
kowalstwem w rodzinnych Dobryszycach i w Brzeźnicy15.
„Starostwo dobryszyckie”
Formalnie Dobryszyce były częścią starostwa radomszczańskiego. Dobre położenie, bliskość Radomska oraz przede wszystkim odpowiednie zaplecze gospodarcze, czyli stosowne zabudowania mieszkalne, powodowały, że Dobryszyce na
jakiś czas przejęły rolę Radomska jako siedziby starosty16. Z tego względu sądy dla
powiatu radomszczańskiego odbywały się właśnie tu.
Własność starostwa stanowił kompleks dóbr składający się z grupy budynków17. Lustracja z 1564-1565 r. podaje opis wszystkich 4 zabudowań, w tym wieży na
kopcu. Natomiast lustracja z lat 1628-1632 podaje opis dworu, obok którego stał stary dom i niedawno wybudowana kuchnia. Dalej były zabudowania gospodarcze:
spichlerz, gumno z dwiema stodołami, obora, browar i stajnia.
Pierwszy budynek z XVI-wiecznego opisu, będący siedzibą starosty, posiadał kilkanaście pomieszczeń: 6 izb (w tym jednak określona jako wielka z 6 oknami),
2 sienie, 4 komory (dwie były pod małą izdebką, trzecia pod wielką izbą i nazywana
była skarbnicą). Nad skarbnicą była wielka komnata z kominem murowanym o 3
oszklonych oknach z kratami w każdym z nich. Tu znajdowały się 2 łóżka i długi
stół. Pod budynkiem były piwnice. Cały budynek miał 22 okna. Do czasu lustracji
z lat 1628-1632 wygląd budynku nieco się zmienił. Łącznie było tu blisko 20 pomieszczeń z 33 oknami: izby, komory, alkierze, spiżarnie i piwnice oraz kapliczka.
Do kapliczki prowadziły malowane drzwi. Był tu ołtarz i obrazy na płótnie, ławki i 3
okna. Podłogi były drewniane lub ceglane (pawiment), drzwi określano jako pomalowane, zamykane były wrzeciądzami i zamkami. Nie we wszystkich pomieszczeniach były piece i kominy (łącznie wyliczono ich 5) pomalowane na zielono. Wyposażenie w meble także było ubogie i ograniczało się do stołów i ław pod ścianami.
Obok stał kolejny obiekt, to tzw. kopiec, posiadający średniowieczną metrykę. Na owym kopcu znajdowała się wieża, otoczona suchą fosą, przez którą prowadził mostek. Na dole wieży były 2 spiżarnie, na piętrze niewielka izba z dwoma

15 W. Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum, wyd. II, opracował Rafał Leszczyński,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, nr 1043, s. 231.
16 Zajmując się historią Wielunia trafiłem na kilka wzmianek mówiących o przyjazdach wielunian do Dobryszyc, by tu spotkać się ze starostą, np. w 1524 r. – AGAD, Księgi miejskie, Wieluń 2, s. 360.
17 AGAD, Zbiory kartograficzne, teka 221, poz. 5 – tu lokalizacja w 1820 r.
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szklanymi oknami, obok była jeszcze jedna sala oraz sień z czterema dużymi oknami, także oszklonymi. Z sieni prowadziły schody na kolejne piętro, gdzie znajdowała
się duża sala z sufitem w złym stanie. Lustracja z XVII w. już o kopcu nie wspomina.
Tuż obok znajdował się kolejny dom, leżący przy stawie. Budynek ten miał
dużą izbę z trzema oknami, także oszklonymi, sień, dwie komory i dużą komnatę
z kominem z 3 oknami szklanymi. Kilkadziesiąt lat później wspomniano stary dom,
potrzebujący naprawy. Pomieszczenia w nim nie miały jednak już okien. Albo je
zamurowano, albo chodzi o inny budynek. W obu lustracjach obok umiejscawiano
kuchnię. W pierwszej połowie XVII w. był to budynek niedawno wystawiony. Wyposażony był w gliniany komin, wspomniano również ławy pod ścianami i jedno
oszklone okno. Dalej był budynek przeznaczony dla czeladzi. Posiadał dużą izbę
z pięcioma oknami szklanymi, wielką sień, sześć komórek, piwnicę drewnianą, nad
którą znajdowała się komora z gliny.
Sąsiadował z nim w XVI w. przygródek z piekarnią o dwóch oknach, sienią,
wielką komorą na zboże. Obok stał domek podstarościego z małą izdebką o pięciu
oknach, komorą z jednym oknem. Na wprost domu stał kurnik drewniany. Po drugiej stronie piekarni była stajnia na 15 koni, spichlerz i wielka stajnia na 40 koni. Ponadto słodownia i browar nad samym stawem. Browar posiadał pełne wyposażenie,
ale był już stary i opuszczony. Tu też znajdowała się łaźnia. Budynki gospodarcze
uzupełniały dwie stodoły, obora, dwie szopy, cztery chlewy i owczarnia. Obraz topografii tego rejonu wsi można uzupełnić o znajdujący się obok staw oraz sad, rozciągający się przy głównym budynku starostwa.
Osobny budynek został przeznaczony w XVII w. na „skarbnicę”, do której
prowadziło dwoje drzwi, a w oknach były sztaby żelazne. Osobno stał też spichlerz i
gumno z dwoistymi wrotami na biegunach z kuną żelazną do zamykania. W gumnie
2 stodoły o dwóch bojowiskach. Tu też była obora z 4 chlewami i 3 żłobami, browar
z wyposażeniem i stajnia.
Kolejna lustracja z lat 1659-1665 nie podaje opisów zabudowań. Natomiast
lustracja z 1789 r. mówi już o nowym dworku18.
Przynajmniej od połowy XVII w. majątek starostwa w Dobryszycach był
dzierżawiony. Stąd czasami owych dzierżawców określano mianem „starosty dobryszyckiego”, wicestarosty lub nawet „gubernatora dobryszyckiego” (1741-1745),
a niekiedy również jako administratorów. Na podstawie ksiąg metrykalnych można
poznać niektórych tenutariuszy.

18 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. I, wydali Andrzej Tomczak,
Czesława Ohryzko-Włodarska, Jerzy Włodarczyk, Bydgoszcz 1961, s. 75-76; Lustracja… 16281632, s. 140-142; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. II: województwa
sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i Ziemia Dobrzyńska, wydali Zbigniew Górski, Jan Pakulski, Andrzej Tomczak, Toruń 1996, s. 67-68; Lustracja … 1789, s. 107-108.
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Dzierżawcy, administratorzy i zarządcy majątku Dobryszyce i ich rodziny

Imię i nazwisko
Walenty [bez nazwiska]
dzierżawca
Aleksander Kazimierz
Siemianowski, dzierżawca
Piotr Dmochowski z Dębowca, dzierżawca

Żona

Dzieci

Ewa

Piotr (ur. 1620)

1662

Jan Ryto (Ryło), dzierżawca

Marianna
(16581664)
Barbara

Jan Pytowski, dzierżawca
Stanisław Witkowski

Krystyna

Gabriel Jurski wicestarosta
Jan Orząpowski, dzierżawca
Samuel Rojewski
podstarości dobryszycki
Sebastian Świerczyński
wicestarosta dobryszycki
Andrzej Myszkowski
wicestarosta
Antoni
Grądzik/Grądzki/Grądecki
administrator
Wojciech Bartmiński/Bartnicki pisarz dworu,
administrator (1723-1727)
Świętosław Ojrzaniowski
Roxyc, administrator

Lata występowania w
źródłach
1620

Marian (ur. 1658)
Barbara (ur. 1658)

1656-1664

Adam Walenty
(ur. 1664)

1663-1665

Franciszek
(ur. 1667)

1664
1666-1667
1677
1711
1715-1716

Teresa

1716
1717
1717-1718

Ewa
(17271735)
Ewa (17401745)

1725-1735

Franciszek Brunon
(ur. 1741),
Konstanty Antoni
(ur.1743),
Sebastian Wincenty (ur. 1745),
Marianna Cecylia
(ur. 1746)

1741-1746

Źródło: AACz, sygn. KM 227, s. 61, 258, 285, 298,338; KM 229, s. 30, 39, 41-45, 85, 147,
159, 164.
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Opierając się na tych wyrywkowych danych można jedynie stwierdzić, że
przeważnie czas dzierżawy nie był długi. Nie są znane okoliczności i warunki objęcia dzierżawy i dalsze losy dzierżawców. Domyślać się też można, że dzierżawcy
pochodzili ze zubożałej szlachty.

Obraz życia społecznego, gospodarczego i religijnego parafii Dobryszyce
Struktura społeczna
Dobryszyce były parafią wiejską, więc jej struktura społeczna obejmowała
tylko szlachtę oraz chłopów. Społeczność była jednolita narodowościowo, nie trafiłem na informacje o Żydach. Pośrednio domyślać się można, że osiedliło się w Dobryszycach przynajmniej dwóch obcokrajowców, o czym świadczą ich imiona (Istwan
i Ferenc).
Same Dobryszyce były własnością królewską, część chłopów należała tylko
do miejscowego plebana. Własnością szlachecką były Zalesiczki, a spoza parafii Borowa, Galonki, Rożny, Zdania. Żadna z wiosek nie była w całości w rękach jednej
rodziny. Stosunki własnościowe w nich były skomplikowane i nie do odtworzenia
na podstawie źródeł, którymi tu dysponuję. Właściciele tych kilku wsi w XVI-XVIII
w. należy zaliczyć do szlachty drobnej. Szlachta stanowiła nieco ponad 12% ogółu
wymienionych tu osób. Jeśli natomiast przyjrzymy się proporcjom w poszczególnych wsiach, to odsetki te się zwiększają. W królewskich Dobryszycach, gdzie szlachetnie urodzeni byli przybyszami, stanowili 10%, w Zalesiczkach 27%, Borowej
15%, w Stępkach 29%, Galonkach 32%, Zdani 10%.
Na pierwsze miejsce pod względem własności wysuwali się Bogdańscy19,
którzy dziedziczyli w kilku wsiach: Rożny, Zdania, Borowa. Także tylko przedstawiciele tej rodziny sprawowali urzędy ziemskie. Stefan Bogdański (ur. 1629-1675),
piszący się ze Zdani, Rożnów (od 1661 r.) i Borowej (od 1663 r.) od 9 października
1644 r. do 28 września 1654 r. był kasztelanem konarskim-sieradzkim. Natomiast
Stanisław Bogdański z Bogdanowa od 13 maja 1661 r. pełnił urząd cześnika sieradzkiego i ponownie od 1 lipca 1666 r. Zmarł przed 2 stycznia 1667 r. 20
Rolnictwo i rzemiosło
Ludność parafii Dobryszyce przede wszystkim zajmowała się rolnictwem.
Tu podziały istniały w wielkościach uprawianych gospodarstw. Gospodarstw zaAGAD, ASK I, sygn. 74, k.338v. A. Boniecki wymienia Bogdańskich z Bogdanowa w powiecie piotrkowskim oraz z Bogdan w ziemi ciechanowskiej h. Prus III. Omawiając tych drugich
wymienia jednak członków rodziny piszących się z omawianej tu wsi. Wydaje się więc, że
opisywanych tu Bogdańskich należy łączyć z wsią z powiatu piotrkowskiego – zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899, s. 330-331.
20 A. Boniecki, Herbarz …, s. 330; Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opracowali Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz, pod redakcją Antoniego Gąsiorowskiego, Kórnik 1993, nr 981, 1044, s. 139, 146.
19
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grodniczych było niewiele i wzmiankowane są w pierwszej połowie XVII w. W Dobryszycach takich gospodarstw było 6, a w Zalesiczkach 4. Jeden z gospodarzy
u schyłku życia występował jako żebrak.
W każdym gospodarstwie istniało zapotrzebowanie na wyroby rzemieślnicze. W jednym czasie odnotowałem w Dobryszycach dwóch kowali (1614-1627, 1622,
1679, 1672, 1714, 1742-1745), zapewne jeden z nich pracował dla dworu. Odnalazłem
również informacje o następujących rzemieślnikach: krawiec (13), kowal (9), piekarz
(2), rzeźnik, szewc (6), kołodziej, bednarz, ślusarz, rymarz, pasterz, rzeźnik. Ci rzemieślnicy żyli w Dobryszycach. Jeszcze tylko w Zalesiczkach odnotowałem krawca,
mielcarza, szewców (2) i młynarzy (7) oraz z Rożnach pasterza. Mielcarze występowali też w Żarkach. Osobną kategorią były osoby związane z zarządem majątkami
starosty lub poszczególnych właścicieli wsi. Stąd odnotowuje się także karbowych
(w jednym czasie mogło ich być dwóch), pojawiających się w latach 1714-1738. Przy
dworze pracowali również: wozacy (2), browarnik/mielczarz/gorzelany (3), praczka, kucharz (2), mastalerz (3), stelmach. Do grona pracowników dworu należy jeszcze dodać służbę i dworzan. Stosunkowo wiele osób znajdowało zarobek pracując
dla parafii jako kantorzy, organiści, nauczyciele. Wśród mieszkańców Dobryszyc
odnotowałem 152 osoby z podaną profesją (w tym również żebraków oraz służbę).
W połowie XVI w. w ówczesnym powiecie radomszczańskim były 34 młyny,
te z terenu parafii Dobryszyce stanowiły prawie 15% wszystkich21. Wpływ na rozwój
młynarstwa w tym rejonie miało dobre położenie przy ciekach wodnych. Młyny
usytuowane były na rzekach Kręcicy i Widawce22. Wszystkie młyny dobryszyckie
posiadały po jednym kole.
Funkcje gospodarcze, ale także kulturalne odgrywały karczmy. Jeszcze w
pierwszej połowie XVI w. rejestry poborowe wymieniały w Dobryszycach 3 karczmy. Taki stan rzeczy utrzymywał się w 1510, 1517 i 1518 r., a od 1530 r. wspominano
tylko o dwóch karczmach. W 1535 r. obie karczmy zostały określone jako spalone23.
Jedna karczma była własnością starostwa a druga plebana. Zarządzane były poprzez
dzierżawców. Nie sposób ich zlokalizować w miejscowej topografii. Starano się je
umiejscawiać w centrach wsi, w miejscach szczególnie uczęszczanych, np. koło kościoła, kuźni24. Karczma istniała także w Stępkach25. Odnotowałem kilka osób prowadzących karczmę: Istwan (1610-1618), Jan (1614), Gertruda z Dobryszyc (1711),
Wojciech Karkoszka (zm. 1721, lat 64), Wojciech Kwarta (1712-1715), ale trudno jest
ich przypisach do konkretnych karczem. Jeden z kowali „siedzący na karczmie” w
1633 r. handlował końmi i był w stanie zgromadzić nawet kilka tysięcy złotych.
Trudno stwierdzić, czy kowal tylko mieszkał przy karczmie, czy zajmował się rów-

AGAD, ASK I, sygn. 25, k. 206.
A. J. Zakrzewski, Dobryszyce..., s. 21; T. Kuźnicki, Z dziejów ..., s. 29.
23 AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 288v, 305v, 517; sygn. 25, k. 176v-177, 406, 478, 499v, 552, 762v,
765v, 808.
24 M. Szczepaniak, Karczma, wieś, dwór. Rola propinacji na wsi wielkopolskiej od połowy XVII do
schyłku XVIII wieku, Warszawa 1977, s. 81.
25 Lustracja ... 1628-1632, cz. II, s. 143.
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nież jej prowadzeniem, co nie byłoby przypadkiem odosobnionym. Generalnie
karczmarze należeli do zamożniejszej części ludności wsi26.
Instytucje użyteczności publicznej: szkoła i przytułek
W początkach XVI w. nie działała w Dobryszycach szkoła, która tradycyjnie
pozostawała w gestii Kościoła. Wiek później źródła odnotowują już nauczyciela.
W 1611 r. posadę rektora miejscowej szkoły miał Jan (nie posługiwał się nazwiskiem)
i sprawował ją do 1639 r. W latach 1611-1679 (wtedy kończą się źródła dla tego stulecia) odnotowałem 6 nauczycieli. Warto odnotować, że nauczycielem był także syn
Jana, Samuel Bakalarczyk. W XVIII w. nauczyciel już w źródłach nie występował.
Jeśli szkoła nadal działała, to w obowiązkach mógł go zastępować organista27. Szkoła
przy wiejskiej parafii nie miała wysokiego poziomu. Jej zadaniem było przygotowanie chłopców do ministrantury. Nie oznacza to jednakże, że szkoła takiego typu nie
potrafiła przygotować ucznia do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Tak
właśnie było w przypadku szkoły przy kościele w Dobryszycach. Na kartach ksiąg
metrykalnych pojawia się kilka osób określonych mianem studenta. Jako „student
dobryszycki” występuje Tomasz Krezoch (1665) oraz szl. Jan Witkowski (1666). Ten
ostatni często na przestrzeni kilku następnych lat występował na zmianę jako mieszkaniec Dąbrówki i Stępek (1668-1669). Użyte tu określenie student dobryszycki najprawdopodobniej oznacza, że mamy do czynienia z uczniem miejscowej szkoły. Inni
zdobywając święcenia kapłańskie musieli rzeczywiście studiować. Jeden z nich
(Marcin Kozak) wstąpił do klasztoru franciszkanów, inny został nawet księdzem w
rodzinnej parafii (Wojciech Karkoszka). Obaj żyli w drugiej połowie XVII w.
Kolejną instytucją użyteczności publicznej, prowadzoną przez Kościół był
przytułek, nazywany czasami szpitalem. W początkach XVII w. zalecano, by w budynku szpitala znajdowały się, o ile to możliwe, trzy ogrzewane pomieszczenia, po
jednym dla kobiet i mężczyzn i jedno dla chorych28. Rozwój szpitalnictwa nastąpił
w XVI i XVII w. W archidiecezji gnieźnieńskiej w XVII i XVIII stuleciu przytułki istniały w 76% parafii29. W przypadku Dobryszyc nie wiemy nic o jego osobnym uposażeniu30. Pensjonariusze utrzymywali się najprawdopodobniej jedynie z jałmużny
lub datków za asystowanie przy sakramentach (przede wszystkim chrztach). W
przytułku miało utrzymanie maksymalnie kilka osób, często w źródłach określanych
jako żebracy, starcy czy dziadkowie szpitalni. Domyślać się można, że mieszkańcami
przytułku były przede wszystkim osoby samotne i starsze. Zdarzało się również, że
W. Nekanda Trepka, Liber generationis ..., nr 1043, s. 231; M. Szczepaniak, Karczma ..., s. 57,67.
Tak prawdopodobnie było w Chełmie - T. A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku,
Radomsko 2005, s. 74-75.
28 B. Kumor, Opieka społeczna Kościoła w świetle ustawodawstwa synodalnego w Polsce (do 1795),
[w:] Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku, pod red. Urszuli Augustyniak i Andrzeja
Karpińskiego, Warszawa 1999, s. 11-15.
29 J. Związek, Z dziejów szpitalnictwa kościelnego w Polsce, „Biuletyn Instytutu FilozoficznoHistorycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, nr 26/7/2000, s. 25-26.
30 J. Łaski, Liber beneficiorum, t. 1, s. 500; A. J. Zakrzewski, Dobryszyce ..., s. 26-27.
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szpital zamieszkiwały małżeństwa. Trafiłem na przypadek, że pensjonariuszom
szpitala urodziło się dziecko, musiały być to osoby stosunkowo młode. Przeważnie
na kartach ksiąg metrykalnych pojawiają się przez rok, czasami 2-3 lata. Wyjątkiem
jest tu Gertruda Morawcowa, którą widzimy przez długi okres czasu (1625-1647).
W charakterze mieszkańców przytułku napotkałem 19 osób piszących się z Dobryszyc. Pochodzenie może tu odgrywać jednak drugorzędną rolę, gdyż osiedlając się
w przytułku uważali się za mieszkańców tej wsi.
Społeczność parafialna w świetle rejestrów metrykalnych
Specyfiką ksiąg metrykalnych jest ich charakter kościelny, są odbiciem zwyczajów i praktyk religijnych. To Kościół, jego normy postępowania, nakazy i zakazy,
wpływały na życie ówczesnych mieszkańców. Począwszy od chrztu i następnych
sakramentów (bierzmowanie, ślub, chrzest dzieci, konieczność przynajmniej odbycia
przynajmniej raz w roku spowiedzi świętej, ostatnie namaszczenie i wreszcie kwestie pochówku) w pewien sposób regulowały rytm życia każdego człowieka. Z tego
względu uda się odtworzyć zaledwie kilka, za to niezmiernie ważnych elementów w
życiu ówczesnych parafian dobryszyckich. Właśnie tych związanych z rytmem życia
chrześcijanina.
Za początek rodziny przyjmę moment ślubu, który poprzedzony był zapowiedziami, ale akurat w tym przypadku niewiele można powiedzieć. Zazwyczaj
odnotowywano, że doszło do 3 zapowiedzi poprzedzających sam sakrament. Niektóre odbywały się na kilka tygodni przed ślubem, inne zaś na kilka dni, a bywało
i tak, że ostatnia zapowiedź padała na mszy poprzedzającej ślub31. W latach 1616167532 i 1699 -174733 średnio udzielono niespełna 5 ślubów rocznie34.

31 Kilka zaleceń dla duchownego w kwestii przygotowania narzeczonych do ślubu zachowało
się dla parafii Chełmo - T. A. Nowak, Chełmo..., s. 258.
32 W roku 1616-5, 1617-3, 1618-8, 1620-5, 1621-7,1622-6, 1623-7, 1624-6, 1624-3, 1625-6, 1626-7,
1627-8, 1628-6,1629-5, 1630-6, 1631-2, 1632-7, 1633-5, 1634-4, 1635-3, 1636-3, 1637-5, 1638-6,
1639-2, 1642-5, 1643-4, 1644-6, 1645-3, 1646-3, 1647-3, 1648-8, 1649-3, 1650-4, 1651-3, 1652-1,
1653-8, 1654-10, 1655-4, 1656-1, 1657-1, 1658-6, 1661-2, 1662-9, 1663-3, 1664-11, 1665-10, 1666-5,
1667-6, 1668-3, 1669-1, 1970-4, 1671-6, 1672-2, 1673-2, 1674-8, 1675-5.
33 W roku 1699-2, 1700-2, 1701-4, 1702-2, 1703-4, 1704-8, 1705-1, 1706-2, 1707-3, 1708-11, 1709-7,
1710-3, 1711-12, 1715-5, 1716-3, 1717-8, 1718-9, 1719-2, 1720-5, 1721-5, 1722-4, 1723-10, 1724-6,
1726-1, 1727-8, 1728-11, 1729-5, 1730-1, 1731-3, 1732-1, 1734-4, 1735-4, 1736-5, 1737-5, 1738-4,
1739-2, 1740-2, 1741-4, 1744-3, 1745-5, 1746-5, 1747-4. W latach 1712-1714, 1725, 1733, 1742, 1743
nie zanotowano przypadków zawarcia ślubu.
34 T.A. Nowak, Obraz rodziny w świetle ksiąg metrykalnych parafii Dobryszyce w XVII i XVIII wieku, [w:] Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, t. 2 Społeczeństwo i kultura, pod redakcją Justyny Kingi Stępkowskiej i Katarzyny Małgorzaty Stępkowskiej, Lublin
2012, s. 128. Ilość ślubów była podobna w parafii Dmenin – obliczenia własne na podstawie
danych z książki A. Kaczmarka, Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza w Dmeninie I. Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 16351679, Dmenin 2008, s. 16. Natomiast w parafii Niedośpielin rocznie średnio udzielano 2,1
ślubów – T. A. Nowak, Parafia Niedośpielin …, s. 147.
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Najwięcej ślubów udzielono w XVII w. w następujące miesiące: luty (32%),
styczeń (24%), listopad (11%), wrzesień (9%), lipiec (6%), październik (6%), pozostałe
poniżej 5%. W stuleciu następnym było podobnie: styczeń (40%), luty (25%), listopad
(13,7%), październik (10,7%). W pozostałych miesiącach śluby zawierano sporadycznie, a w grudniu nie odnotowałem żadnego przypadku. Widać więc wyraźnie, że
małżeństwa zawierano przede wszystkim w miesiące jesienne i zimowe. Natomiast
w drugiej połowie XVIII w. nastąpiła nieznaczna zmiana. Otóż na pierwszą pozycję
pod tym względem wysunął się luty (42%), za nim był styczeń (20%), lipiec (10%),
listopad (8%), październik (6%). W pozostałych miesiącach ślubów udzielano sporadycznie, także w grudniu nie odnotowałem żadnego przypadku35. Ślubów natomiast
udzielano we wszystkie dni tygodnia36. Najmniej było ich w soboty (9%), wtorki
(8%) i poniedziałki (11,5%), a najwięcej w niedziele (21,5%), środy (19%), czwartki
(12,5%), piątki (17%)37. Nigdy nie podano w jakich godzinach udzielano ślubów, ale
zalecania kościelne wskazywały, by miało to miejsce w godzinach popołudniowych.
Opis ceremonii ślubnej wyglądał następująco. Kapłan, ubrany w komże lub albę
i stułę, wraz z ministrantem wychodził do narzeczonych, którym towarzyszyli
świadkowie. Po krótkiej homilii o godności i owocach sakramentu ksiądz stawiał
narzeczonych na przeciwko siebie, mężczyznę po swojej prawej, a kobietę po lewej
stronie i pytał ich, czy dobrowolnie chcą zawrzeć związek małżeński i czy wcześniej
nikomu już nie ślubowali. Następnym elementem było poświęcenie pierścionków,
placków ofiarnych lub wianków. Następnie duchowny wiązał stułą na krzyż prawe
dłonie narzeczonych, którzy składali przysięgę małżeńską: miłości, uczciwości,
wierności i wspólnego życia aż do śmierci. Celebrans wzywał też obecnych, by
w razie konieczności zaświadczyli o udzielonym ślubie. Potem następowały modlitwy, msza św. w intencji nowożeńców lub odmawiano psalm 127 i ksiądz udzielał
błogosławieństwa małżonkom. Jego treść była uzależniona od tego, czy kobieta była
panną czy wdową oraz od okresu liturgicznego38.

T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s.128-129. Nie jest więc chyba słuszny domysł Cezarego Kukli, że wybór dnia ślubu bądź chrztu w mniejszym stopniu zależał od przepisów kościelnych
czy warunków gospodarczych, a w większym od lokalnych zwyczajów - C. Kuklo, Staropolska
rejestracja..., s. 49.
36 T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 129. Najmniej było ich w soboty (9%), wtorki (8%) i poniedziałki (11,5%), a najwięcej w niedziele (21,5%), środy (19%), czwartki (12,5%), piątki (17%).
Do innych ustaleń doszła M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej od 1749 roku do połowy XIX
wieku w świetle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społeczne, Katowice 2007, s. 6061 – praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Antoniego Barciaka. Pozycja ta
przytacza obfitą literaturę na temat badań nad księgami metrykalnymi. Rozprawa jest dostępna na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
37 Do innych ustaleń doszła M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej..., s. 60-61.
38 Takie ustalenia poczyniła także M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej..., s. 65-66. S. Zabraniak, Stan duchowieństwa a religijność w archidiakonatach: kaliskim, uniejowskim i wieluńskim (16601763), Rzeszów 2012, s. 268-269, 288-291. Na temat zwyczajów związanych ze ślubem zob.
B. Baranowski, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971, s. 317335, tenże, Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1975, s. 137-140;
Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975, s. 245-250
35
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W połowie XVII w. bardzo często nie podawano imienia kobiety wchodzącej
w związek małżeński, a jedynie czyją była córką. Praktyka taka wynikała jedynie
z osobistych upodobań duchownego.
Zalecano, by świadkami ślubu były 2-3 osoby, w tym jedna kobieta. W Dobryszycach wśród świadków widzimy samych mężczyzn (2-4), tylko w jednym przypadku była to kobieta. W przypadku niektórych osób można ustalić, że świadkami
bywało rodzeństwo lub nawet rodzice. W innych, sądząc po nazwisku, były to osoby
o dalszym stopniu pokrewieństwa lub osoby nie spokrewnione, np. sąsiedzi, przyjaciele. Niekiedy podawano również miejsce ich zamieszkania39.
W niespełna 40% przypadków nupturienci pochodzili spoza terenu parafii
Dobryszyce40. W liczbie tej dominowali mężczyźni, którzy brali ślub z mieszkankami
parafii dobryszyckiej (prawie 72%). W pierwszej połowie XVIII w. proporcje znacznie się zmieniły i spoza parafii pochodziło tylko 15% narzeczonych, a na przełomie
wieków odsetek zmniejszył się jeszcze bardziej i osiągnął ponad 8%41.
Trudno jest mi wypowiadać się w takich kwestiach jak wiek narzeczonych,
bo o tym przeważnie w aktach nie wspominano. Kościół zezwalał na zawarcie ślubu
mężczyznom po ukończeniu 14, a kobietom 12 lat42. Tylko w pewnym okresie, na
przestrzeni kilku lat podawano wiek zawierających małżeństwo. W przypadku kobiet najmłodsza narzeczona miała 13 lat. Przeważnie kobiety brały ślub w wieku 1521 lat, znacznie rzadziej w panieństwie wytrwały do 27-30 lat. Oczywiście zdarzały
się przypadki, że w stanie wolnym trwano przez całe życie, dożywając nawet sędziwego wieku (90 lat). Mężczyźni natomiast ślub brali mając 20-26 lat, a zdarzali się
kawalerowie mający 30-40 lat43.

39

T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 129.
Tamże. Pochodzili z takich wsi jak: Bogwidzowy, Brudzice, Dziepółć, Gidle, Gorzkowice,
Kamieńsk, Kletnia, Kłomnice, Kotwin, Krępa, Lgota, Młodzowy, Niedośpielin, Okołowice,
Orzechowiec Mały czyli dzisiejszy Orzechówek, Piaszczyce, Prusiucko, Pytowice, Radziechowice, Rzejowice, Radomsko, Rogaczówek, Słostowice, Stobiecko Miejskie i Szlacheckie, Strzałków, Szczepocice, Ulesie, Uszczanowice, Wierzbica, Wiewiórów, Wola Jajkowska, Wola Wydrzyna, Woźniki, Zakrzówek), z sąsiednich powiatów (Baby, Chorzenice, Kiełczygłów, Kłobuck, Suchcice, Sulmierzyce) oraz Częstochowy, Łęczycy, Rogoźna. W Niedośpielinie 55%
małżonków pochodziło z terenu parafii - T. A. Nowak, Parafia Niedośpielin…, s. 147.
41 T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s.129. Wybór przyszłego małżonka z innej wsi niósł za sobą
poważne konsekwencje. Na taki ślub należało mieć zgodę właściciela wsi. Zamążpójście kobiety i jej wyprowadzka do męża z innej miejscowości powodowało uszczuplenie majątku
właściciela. Zresztą taka przeszkoda mogła zaistnieć również w przypadku mieszkańców tej
samej miejscowości. Działo się tak w przypadku, gdy wioska była podzielona między kilku
panów, czy też dziedzica i plebana. W materiale zawartym w metrykach nie mamy na ten
temat wiadomości, ale takie przykłady znane są z innych źródeł. Zob. B. Baranowski, Kultura
ludowa ..., s. 325-326; T. A. Nowak, Chełmo..., s. 76.
42 S. Zabraniak, Stan duchowieństwa ..., s. 268.
43 T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 129. B. Baranowski podaje nieco inny przedział: kobiety 1821 lat, mężczyźni 19-24 – B. Baranowski, Kultura ludowa ..., s. 318. Natomiast T. Wiślicz podaje
20-24 lata dla kobiet i 25-29 dla mężczyzn – T. Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Wrocław 2012, s. 127,145.
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Nie jest łatwo opisać kwestię długości trwania małżeństw. Rzadko kiedy
dysponuje się datą ślubu i datą śmierci współmałżonka. W sytuacji, gdy brak tych
danych, jedyną możliwością w tym względzie jest obliczanie czasu, jaki upłynął od
zawarcia pierwszego ślubu lub narodzin pierwszego dziecka z danego związku do
czasu kolejnego ślubu lub również narodzin dziecka z ponownego małżeństwa. Metoda ta może dać tylko ogólne wyobrażenie o tym problemie. Na tej podstawie mogę
jedynie stwierdzić, że dominowały (wśród nielicznych zresztą małżeństw, dla których takich obliczeń można było dokonać) związki ze stażem kilkunastoletnim.
W przedziałach: 6-10 lat (28%), 11-20 lat (44%), 21-27 lat (17,3%) oraz od 33-45 lat
(10,7%). W ciągu życia, po owdowieniu, przeważnie wchodzono w drugi związek
małżeński, sporadycznie w kolejny. Czasami do ponownego ślubu dochodziło jeszcze w tym samym roku, w którym nastąpiła śmierć współmałżonka. Ogólnie można
stwierdzić, że prawie co czwarty (21%) ślub zawierał współmałżonek wcześniej
owdowiały. Z tego grona najczęściej wdowcy żenili się z pannami (50%), wdowy
z kawalerami (25%) i owdowiali między sobą (25%)44.
Liczba ochrzczonych była bardzo różna, od kilku rocznie do ponad 4045.
Średnia roczna dla pierwszego okresu to 17 chrztów rocznie46 a dla lat z XVIII w.
nieco ponad 21 dzieci47. W XVIII w. można więc zaobserwować niewielki przyrost
naturalny. Łącznie daje to roczną średnią 17,348. Jeśli chodzi o płeć dzieci, to istniała
równowaga między dziewczętami i chłopcami. Spośród ochrzczonych bliźnięta stanowiły 3%. Tu jednak zaznaczyć należy, że nie jest to faktyczna liczba narodzin bliź44

T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 129-130.
W zestawieniach widać niekiedy dużą rozpiętość między latami z najmniejszą i największą
liczbą chrztów, np. w 1610,1673,1674 i 1705 r. po 3-4 przy 44 w 1727 r. Niekiedy można je wyjaśnić. Skrajne wahania wynikają np. z czasu rozpoczęcia rejestru, np. w 1610 r. odnotowano 4
chrzty, ale księgę zapoczątkowano w sierpniu tego roku. Najwięcej udzielono ich w 1662 r.,
ale tak wysoka liczba jest wynikiem czasowego osiedlenia się w Dobryszycach i okolicy
mieszkańców Radomska, w którym w tym czasie panowała zaraza – zob. T. A. Nowak,
W czasie moru gwałtownego, „Gazeta Radomszczańska” 2011, nr 38, s. 6.
46 Oto pełne zestawienie: 1610-4 (od sierpnia), 1611-6, 1612-10, 1613-15, 1614-20, 1615-23, 161620, 1617-11, 1618-11, 1619-18, 1620-18, 1621-14, 1622-16, 1623-20, 1624-14, 1625-20, 1626-14,
1627-19, 1628-21, 1629-18, 1630-18, 1631-18, 1632-22, 1633-18, 1634-19, 1635-15, 1636-21, 163712, 1638-14, 1639-13, 1640-9, 1641-18, 1642-24, 1643-11, 1644-25, 1645-17, 1646-21, 1647-15, 164816, 1649-31, 1650-18, 1651-27, 1652-24, 1653-14, 1654-20, 1655-17, 1656-13, 1657-9, 1658-4, 165914, 1660-22, 1661-24, 1662-42, 1663-12, 1664-34, 1665-18, 1666-32, 1667-17, 1668-28, 1669-32,
1670-20, 1671-32, 1672-8, 1673-3, 1674-4, 1675-16, 1677-12, 1678-5, 1679-7. W Niedośpielinie ta
średnia wynosiła 8 chrztów rocznie - T. A. Nowak, Parafia Niedośpielin…, s. 148.
47 Zestawienie dla wieku XVIII kształtuje się następująco: 1699 (od października) – 3, 1700-18,
1701-17, 1702-9, 1703-35, 1704-4, 1705-17, 1706-21, 1707-18, 1708-20, 1709-17, 1710-24, 1711-16,
1712-14, 1713-15, 1714-18, 1715-17, 1716-18, 1717-15, 1718-33, 1719-17, 1720-17, 1721-34, 172224, 1723-30, 1724-25, 1725-9, 1726-25, 1727-44, 1728-31, 1729-31, 1730-22, 1731-26, 1732-23, 173336, 1735-22, 1376-21, 1737-13, 1738-6, 1737-13, 1738-6, 1739-22, 1740-13, 1741-24, 1742-15, 174326, 1744-15, 1745-23,1746-23, 1747-8.
48 Jest to niższa średnia niż w oddalonym od Dobryszyc o kilkanaście kilometrów Dmeninie.
W tej parafii w latach 1635-1674 rodziło się średnio 22,3 dziecka rocznie – obliczenia własne na
podstawie danych z książki A. Kaczmarka, Księgi metrykalne ..., s. 16.
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niaczych. W sytuacji, gdy jedno z bliźniąt umierało przed chrztem, wówczas rejestrowano tylko jedno dziecko. Odstęp między narodzinami kolejnych dzieci przeważnie wynosił 2-3 lata49.
Do określenia profilu rodziny niezbędne jest ustalenie liczby posiadanych
dzieci w rodzinie50. Najwięcej odnotowałem rodzin z jednym dzieckiem (64%),
z dwojgiem (17%), trojgiem (9), czworgiem (4%). Pojedyncze rodziny miały po 9-10
dzieci. Jedenaście rodzin miało po 5 i 6 dzieci, 12 rodzin po 7 potomstwa, zaś 5 rodzin po 8 potomków. Wśród rodzin wielodzietnych potomstwo pochodziło z 2 lub 3
małżeństw, ale traktuję je łącznie, bowiem większość z nich najprawdopodobniej
i tak mieszkała pod wspólnym dachem. W rodzinach chłopskich najwięcej dzieci
można zaobserwować u rodzin młynarskich. Liczbę potomstwa można by na tej
podstawie powiązać z poziomem zamożności. Osobno należy rozpatrywać rodziny
szlacheckie. W ich przypadku liczba posiadanych dzieci była wyższa i sięgała od 4
do 851. Niełatwo było wychować dziecko, a to ze względu na dużą śmiertelność52.
Krótki zakres czasowy dla księgi zmarłych i ubogi w dodatkowe informacje charakter wpisów nie pozwala się wypowiadać na temat śmiertelności dzieci. Wnioskując
po danych dla drugiej połowy XVIII i początkach XIX w. można stwierdzić, że największa śmiertelność panowała więc wśród dzieci do 10 roku życia53.
Poddałem też analizę urodzin w poszczególnych miesiącach. Pod tym
względem dominują (w granicach 10%) miesiące styczeń-kwiecień, październik,
mniej (ok. 6%) było natomiast w maju i listopadzie, pozostałe miesiące stanowią ok.
8%.
Chrztów udzielano w przeważającej większości niezwłocznie po urodzeniu,
najpóźniej w ciągu kilku dni, co było zgodne z kościelnymi zaleceniami54. Przy
chrzcie nadawano dziecku imię, które w większości przypadków wybierał najprawdopodobniej duchowny, który kierował się przy wyborze kalendarzem kościelnym.
Działo się tak w myśl zasady, że dziecko samo przynosi sobie imię55. Niekiedy,
zwłaszcza w na przełomie XVIII i XIX w., widać tendencję do wyboru imienia wzorowanego na jednym z rodziców bądź chrzestnych. Z czasem zaczęto ulegać modzie
49

C. Kuklo, Demografia …, s. 313.
Przyjmuje się, że pierwsze dziecko powinno przyjść na świat na 9 do 11 miesięcy po dacie
zawarcia związku - M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej..., s. 131.
51 T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 130. Podobnie ilość dzieci w rodzinach wyglądała w parafii
Dmenin w latach 1635-1674, gdzie jedno dziecko występowało w 63% rodzin, dwoje w ok.
20% i troje w 8% - obliczenia własne na podstawie zestawień zawartych w pracy A. Kaczmarka, Księgi metrykalne ..., s. 111-171.
52 T. Wiślicz, Upodobanie…, s. 169.
53 Dokonałem podziału na te dzieci, które zmarły: w pierwszym dniu po narodzeniu (niespełna 1%), w pierwszym tygodniu, oczywiście po odliczeniu pierwszej kategorii (nieco ponad 6
%), żyły od 1 tygodnia-do 1 miesiąca (niespełna 6%), zmarły mając 1 rok (12%), zmarły mając
od 1 do 10 lat (30%) i w okresie 11-20 lat (niespełna 4%).
54 B. Kumor, Przepisy prawne w sprawie chrztu dzieci w XVI-XVIII w., „Przeszłość Demograficzna
Polski”, t. 9, 1976, s. 51-52.
55 J. Broda, Zwyczaje i wierzenia związane z chrzcinami dziecka (Jaworze Dolne), „Lud”, 62, 1978,
s. 203-204.
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w tym względzie. W XVII w. w użyciu było 35 imion kobiecych, ale dominowało
tylko kilka56. W XVIII w. doliczyłem się 40 imion kobiecych. Pod względem tych
najpopularniejszych nie było większych różnic pomiędzy XVII i XVIII w. W przypadku mężczyzn wachlarz imion był szerszy i w użyciu było 50 imion. Podobnie
jednak, jak w przypadku imion żeńskich najpopularniejszych było kilka. W stuleciu
XVIII używano 60 imion męskich. W obu stuleciach żadne z nich nie dominowało na
tyle, by osiągnąć ponad 10% ogółu57. Chrzczonym dzieciom nadawano jedno imię.
Dwa imiona zdarzały się początkowo tylko wśród szlachty, a z czasem także wśród
pozostałych mieszkańców parafii. Po raz pierwszy na przypadek nadania dwojga
imion trafiłem w 1650 r. Pierwszy taki przypadek wśród chłopców zaobserwowałem
w 1670 r., kiedy dwa imiona swym dzieciom nadały 3 rodziny. W XVIII w. podwójne
imiona co raz częściej można zaobserwować w rodzinach chłopskich58. Jeden z duchownych w ciekawy sposób zaznaczał, iż dane dziecko było nieprawego pochodzenia. Otóż nadawał mu nietypowe imię: Cyprian, Praxedes, Elentarius (przy wpisie do księgi postawił znak krzyża)59, Bibianna, Emerentiana, Gryzelda, Pryska, RoW XVII stuleciu najpopularniejsze były: Marianna (17%), Zofia (15%), Agnieszka (11%),
Anna (10%), Jadwiga (10%), Katarzyna (8%), Ewa (3,5%), Dorota (3%), Elżbieta (5%) Gertruda
(3,5%). Pojedynczo reprezentowane były: Agata, Beata, Bogumiła, Joanna, Helena, Klara, Konstancja, Ludwina, Łucja, Magdalena, Rozalia, Wiktoria, Wiktoryna, nieco częściej Teresa (2
przypadki), Krystyna (4 przypadki), Barbara (9 przypadków), Małgorzata (14 przypadków),
Regina (15 przypadków), Zuzanna (14 przypadków). W wieku następnym natomiast znowu
największą popularnością cieszyła się Marianna (23%), Katarzyna (8,8%), Agnieszka (6,8%),
Gertruda (6,8%), Jadwiga (6%), Teresa (5,7%), Małgorzata (5,2%), Elżbieta (3,9%). Po kilka
przypadków bądź pojedynczo odnotowałem także inne imiona: Agata, Anna, Anastazja, Apolonia, Antonina, Balbina, Barbara, Botwina, Brygida, Cecylia, Dorota, Ewa, Franciszka, Helena,
Justyna, Klara, Konstancja, Krystyna, Kunegunda, Ludwika, Łucja, Magdalena, Marcjanna,
Marta, Petronela, Regina, Rozalia, Róża, Teresa, Urszula, Wiktoria, Zofia, Zuzanna.
57 Najpopularniejsze były: Wojciech (8,5%), Łukasz (9%), Jan (9%), Piotr (7%), Paweł (7%),
Grzegorz (6,5%), Stanisław (5%), Jakub (4,5%), Krzysztof (4%), Walenty (4%). Pozostałe to:
Abraham, Adam, Aleksander, Aleksy, Antoni, Baltazar, Bartłomiej, Błażej, Bogumił, Filip,
Franciszek, Józef, Kacper, Kazimierz, Klemens, Maciej, Marcin, Marek, Marian, Mateusz, Michał, Mikołaj, Roman, Samuel, Sebastian, Seweryn, Stefan, Szymon, Teofil, Tomasz, Wacław,
Walerian, Wawrzyniec, Władysław, Urban, Zygmunt. Imię patrona parafii, św. Bartłomieja,
nie cieszyło się popularnością i jedynie 1,4% ochrzczonych chłopców zostało ono nadane.
Najpopularniejsze w XVIII w. były: Kacper (9,5%), Piotr (9,2%), Krzysztof (8,1%), Wojciech
(5,6%), Jan (4,7%), Tomasz (4,2%). Mniej popularne były następujące imiona: Adam, Aleksy,
Aleksander, Andrzej, Antoni, Augustyn, Bartłomiej, Bazyli, Benedykt, Bernard, Błażej, Bonifacy, Brunon, Dominik, Fabian, Feliks, Filip, Florian, Franciszek, Grzegorz, Herman, Hiacynt,
Hieronim, Ignacy, Jakub, Jan, Jan Kanty, Józef, Karol, Kazimierz, Klemens, Konstanty, Krzysztof, Lambert, Leonard, Ludwik, Łukasz, Maciej, Marcin, Mateusz, Michał, Mikołaj, Nepomucen, Norbert, Paweł, Piotr, Roch, Sebastian, Stanisław, Stefan, Szymon, Szymon Juda, Urban,
Walenty, Wawrzyniec, Wincenty, Wojciech.
58
T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 131.
59 Małgorzata Żmijewska zauważyła, że analizowanej przez nią parafii tyskiej niektórzy duchowni mieli zwyczaj znakiem krzyża zaznaczać kobiety, które w momencie ślubu miały już
nieślubne dziecko. W ten sam sposób zaznaczali chrzest dziecka z nieprawego związku. Zwyczaj taki zauważono także na Warmii – M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej ..., s. 108-109,
56
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fina, lub nie podawał imienia w ogóle. Jeden raz metodę taką zastosowano
w XVIII w. i nieślubnemu dziecku nadano imię Auronius i Hiacynt. To ostatnie imię
w XVIII w. było coraz bardziej popularne60.
Odsetek dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich sięgał 1,5%
w XVII w. i większy w stuleciu następnym, kiedy osiągnął 3,5%61. Bardzo rzadko
podawano dane ojca, który musiał wyrazić na to zgodę62. Czasami chrzczono typowe podrzutki. Informowano wówczas o nieznanych rodzicach i nadanym imieniu.
Najwięcej chrztów dzieci nieślubnych miało miejsce w latach 1664-1666, ale trudno
jest wytłumaczyć to zjawisko. Ostrożnie można by to zrzucić na karb wojska, dopuszczającego się licznych swawoli63. W księgach metrykalnych z lat 60. XVII stulecia wojskowi pojawiają się dosyć często jako świadkowie, chrzestni lub zawierający
związek małżeński. Chrzestnymi bywali członkowie rodziny, czasami w rodzinach
chłopskich miejscowa szlachta. Ponadto przysługę tę nierzadko oddawały osoby
związane z miejscowym kościołem: organista i nauczyciel oraz ich żony, a także
żebracy. Były to osoby prawie cały czas pozostające przy kościele, stąd duża ich liczba jako chrzestnych64. Świadczy to jednocześnie o tym, że nie wszyscy przywiązywali wagę do świadomego wyboru rodziców chrzestnych. Ich stała obecność przy kościele to tylko jedno z wytłumaczeń częstego bycia chrzestnymi. Inna to przekonanie,
że żebrak-chrzestny przyniesie dziecku szczęście i powodzenie w życiu65.
122-123. Sposobem na zaznaczenie chrztu dziecka nieślubnego było też wpisanie aktu „do
góry nogami”. Z takiego sposobu korzystali też duchowni w parafii Raciborowice koło Krakowa. Tam natomiast nie stosowano nietypowych imion, ośmieszających urodzonych ze
związków pozamałżeńskich – Mateusz Wyżga, Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej, Kraków 2011 – podaję za recenzją tej pracy pióra Tomasza
Wiślicza, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXII, 2012, s. 251.
60
T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 131.
61 Tamże, s. 132. Bohdan Baranowski podaje, że procent nieślubnych dzieci wynosił od 3 do
10%. Natomiast nowsze badania przychylają się do niższych średnich, od 1,5 do 1,8% T. Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca
XVIII wieku, Warszawa 2001, s. 140-141; tenże, Upodobanie…, s. 72. W Dmeninie odsetek ten
dla lat 1635-1674 sięgał prawie 3,5%. W tym 0,5% to wynik nierządu. W jednym przypadku
odnotowano też przypadek gwałtu - A. Kaczmarek, Księgi metrykalne ..., s. 111-171.
62 C. Kuklo, Dzieci nieślubne i podrzutki w warszawskiej parafii św. Krzyża w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 35, z. 2, 1987, s. 305-315.
63 Problematykę tę opisuje T. Srogosz, Przemarsze i kwaterunki niekarnych oddziałów wojskowych
w województwach łęczyckim i sieradzkim oraz ziemi wieluńskiej w XVII wieku, „Rocznik Łódzki”,
t. XXXVII, 1987, s. 87-103; tenże, Ekonomiczne i społeczne następstwa przemarszów oraz stacjonowania wojsk własnych na terenie województw łęczyckiego i sieradzkiego oraz ziemi wieluńskiej w XVII
wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 37, 1990, s. 3-33 oraz w książce Żołnierz
swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku, Warszawa 2010, s. 194-196.
64 S. Zabraniak, Stan duchowieństwa ..., s. 287. W początkach XVII w. w parafii Chełmo chrzestnymi były te same dwie osoby – T. A. Nowak, Ks. Leopold Paszkowski …, s. 225.
65 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975, s. 183; K. Korenda, Rejestracja metrykalna parafii Pszczew z XVII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 24, 2003, s. 58.
Jest to zjawisko widoczne także w innych parafiach, np. Chełmo, gdzie w początkach XVII w.
chrzestnymi były przeważnie dwie te same osoby, na co zwrócił uwagę XIX-wieczny proboszcz tej parafii. Podobnie było w Niedośpielinie - T. A. Nowak, Chełmo..., s. 259; tenże, Ks.
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Najstarszy rejestr zmarłych pochodzi z lat 1712-1741. Łącznie odnotowano tu
145 wpisów, co daje 5 aktów rocznie66. Najstarsze księgi zmarłych nie podawały
długości życia. Takie informacje zaczęły się pojawiać dopiero w drugiej połowie
XVIII w.67 W spisie z lat 1712-1741 wiek zmarłego podano tylko 21 razy. Zmarli byli
w wieku: 1 roku (34 przypadki), 3, 10, 12, 18, 23, 39, 40 (3 przypadki), 52, 53, 54, 64,
70, 78 i 90 lat. W pozostałych latach nie informowano o wieku zmarłego68. Po sporządzeniu „biogramów” niekiedy uda się ustalić przybliżony wiek osób występujących na kartach ksiąg metrykalnych. Sporządziłem przedziały wiekowe dla mężczyzn umierających w wieku:10-20 lat (brak danych), 21-40 (7 przypadków), 41-50 (2
przypadki), 51-60 (5 przypadków), 61-70 (9 przypadków), powyżej 71 (7 przypadków) oraz kobiet: 10-20 (3 przypadki), 21-40 (2 przypadki), 41-50 (2 przypadki), 51-60
(10 przypadków), 61-70 (9 przypadków), powyżej 71 (2 przypadki). Na podstawie
takich szczątkowych przekazów można się pokusić jeszcze o ustalenie lat, w jakich
dany człowiek pozostawał aktywny, tzn. występuje w różnej roli w księgach metrykalnych (świadek, chrzestny itp). Posłużę się tymi samymi przedziałami wiekowymi
jak wyżej. Dla mężczyzn w przedziale wieku 10-20 lat (53 przypadki), 21-40 (80
przypadków), 41-50 (3 przypadki), 61-70 (4 przypadki), powyżej 71 (2 przypadki).
W przypadku kobiet: 10-20 lat (36 przypadków), 21-40 (22 przypadki), 41-50 (3 przypadki), 51-60 (1 przypadek), 61-70 (10 przypadków), powyżej 71 (2 przypadki).
Opierając się na tych szacunkowych danych można jedynie stwierdzić, że największa aktywność (zapewne adekwatna do długości życia) zarówno w przypadku kobiet i mężczyzn występowała w młodości (do 20 lat) i w wieku średnim (do 40 lat).
Wyraźną różnicę widać jedynie u kobiet w przedziale 61-70 lat, gdzie odnotowałem
10 takich przypadków, a w analogicznym przedziale u mężczyzn tylko 4.
Nieco ponad ¼ zmarłych (26%) przed śmiercią przyjęła ostatnie namaszczenie69. W literaturze przyjmuje się, że chłopi przeczuwając kres życia posyłali po księdza, by się wyspowiadać i przyjąć ostatni sakrament. Ostatnie namaszczenie nie było
jednak wśród chłopów popularne, gdyż wierzono, że po jego otrzymaniu nie ma już
Leopold Paszkowski i jego „Rocznik Kościoła w Chełmie” od roku 1876, „Zeszyty Wiejskie”, z. XV,
2010, s. 225; tenże, Parafia Niedośpielin i jej mieszkańcy w świetle najstarsze księgi metrykalnej (16431759), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s.150.
66 W tych latach zanotowano następujące ilości zmarłych: 1712-4, 1713-3, 1714-6, 1715-4, 17168, 1717-7, 1718-2, 1719-3, 1720-1, 1721-2, 1722-4, 1723-1, 1724-2, 1726-3, 1727-10, 1728-21, 1729-?,
1730-3, 1731-6, 1734-3, 1736-4, 1737-31, 1738-3, 1740-2, 1741-2 (do lipca). W powyższym zestawieniu najwięcej zmarłych zanotowano w latach 1714-1716 oraz w 1737 r., co może świadczyć
o zarazie, jaka wówczas panowała. Jeśli spowodowany był on także zaraza, to dotarła ona do
Dobryszyc z opóźnieniem w stosunku do okolicy (na południe od Radomska i w samym mieście kulminacja nastąpiła w latach 1710-1713).
67 C. Kuklo, Staropolska rejestracja ..., s. 44.
68 T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 132. Dla końca XVIII w. mieszkańców parafii podzieliłem
na kilka kategorii wiekowych, powyżej 21 roku życia. W przedziale 21-60 lat (27%), 61-80
(11%), 81-90 (nieco ponad 1%) i powyżej 90 - (poniżej 1%). Ustalenia te odnoszą się jedynie do
zapisów metrykalnych z lat 1770-1821, ale i tam bardzo często podawano wiek zmarłego
w przybliżeniu.
69
T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 133.
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szans na wyzdrowienie70. Wobec tego odnotowany tu odsetek wydaje się niski. Wytłumaczyć to można faktem częstych przypadków śmierci następującej nagle. W tym
okresie nie podawano informacji o przyczynie zgonu. Natomiast analizując daty
śmierci poszczególnych członków rodziny doskonale widać, w którym domu panowała zaraźliwa choroba. W ciągu kilku dni śmierć zabierała wielu członków rodziny.
Pochówki odbywały się na przykościelnym cmentarzu oraz w samym kościele. W świątyni pochowano 15% zmarłych z pierwszej połowy XVIII w., natomiast
od 1770 do 1821 r. w kościele wieczny spoczynek znalazło już tylko nieco ponad 6%
zmarłych71. Przy czym w tym czasie funkcjonował jeszcze cmentarz wkoło kościoła
i nowy, założony pod wsią około 1817 r. Groby w kościele znajdowały się pod kaplicą św. Rocha, w zakrystii, pod ołtarzem św. Aniołów, św. Apolonii, ołtarzem św.
Sebastiana, koło chrzcielnicy, pod ołtarzem głównym, ołtarzem NMP, ołtarzem św.
Elżbiety. Jeden raz odnotowano pochówek u radomszczańskich franciszkanów (szl.
Aleksander Dobrzański w 1736 r.). W kościele dobryszyckim chowani byli najznamienitsi przedstawiciele społeczności: młynarze z rodziny Karkoszków (Jakub Karkoszka, Wojciech Karkoszka, Marianna Karkoszka, Szymon Karkoszka, Apolonia
Karkoszczanka, Krzysztof Karkoszka), pracownicy dworu (Jan karbowy), inni (Łukasz Moliczek, Małgorzata Gasiowa, Jakub Zatorski, Marcin Kozak, Wojciech Kulka,
Zofia Pytowska, Mikołaj Kulka). Do grona tak uprzywilejowanych należeli oczywiście duchowni (ks. Florian Cebrowski, prepozyt krzepicki).
Zakończenie
Analiza źródeł metrykalnych przynosi szereg wniosków, gdyż informacje
w nich zawarte posiadają różnorakie walory, wykorzystywane w badaniach historycznych, w demografii historycznej, dziejach religijności, obyczajowości i wreszcie
w samej genealogii. Powinny być wykorzystywane w opisywaniu historii lokalnej,
czyli małych społeczności72, poszczególnych wsi czy parafii. Mniej są przydatne do
odtworzenia dziejów wsi jako punktu osadniczego, ale doskonałym źródłem do
zarysowania obrazu społeczeństwa, jego struktury społecznej, zagrodowej, powiązań rodzinnych. Dysponując metrykami ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych
można podejmować próby odtwarzania poszczególnych rodzin. Efekt mojej pracy
prezentuję w zamieszczonych niżej Aneksach. Poza rozpoznaniem mieszkańców
parafii dzięki tym materiałom możliwe było opisanie, przynajmniej w zarysie, dziejów majątku Dobryszyce, wchodzącego w skład starostwa radomszczańskiego.
Przede wszystkim jednak treści zwarte w aktach metrykalnych pozwoliły przyjrzeć
się strukturze społecznej i zawodowej parafii i posłudze duszpasterskiej w niektórych jej wymiarach (śluby, chrzty, zgony). Uzyskane efekty, w moim przekonaniu,

70 T. Wiślicz, Zarobić na duszne..., s. 38, 150. Odsetek ten zwiększył się w parafii dobryszyckiej
do 30% w drugiej połowie XVIII w. i na początku XIX w.
71
T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 133.
72 R. Stobiecki, Historiografia regionalna. Nowa wizja dziejów czy nowa metoda? [w:] Kronikarz a
historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii. Materiały z konferencji, Cieszyn 20-21 września
2007, pod redakcja Janusza Spyry, Cieszyn [2007], s. 11.
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dobrze rokują i uważam, że podobnej analizie powinny zostać poddane pozostałe
zasoby metrykalne parafii.

Aneks 1.

Wykaz mieszkańców parafii Dobryszyce (XVII – poł. XVIII w.)
W tej części pracy zamieszczę w układzie alfabetycznym osoby, które występują na kartach ksiąg metrykalnych. W wielu przypadkach udało mi się osoby te
połączyć w rodziny. Z braku miejsca zmuszony byłem posługiwać się skrótami: c. –
córka, chrz. – chrzest, NN – nieznane imię, s.- syn, śl. – ślub, ż. – żona, szl.- szlachetny. Nazwiska osób, których odczytania jestem niepewny zaznaczyłem kursywą
i znakiem zapytania (?). Miejsca uszkodzone lub nieczytelne oznaczam jako: […].
Daty przy nazwiskach oznaczają okresy występowania w źródłach. Poszczególne
osoby i całe rodziny oddzieliłem znakiem średnika (;).
Dobryszyce
Najwięcej kmieci żyło w XVI w. (17 i 3 zagrodników), nieco mniej w latach
20-30 XVII w. (12 i nadal 3 zagrodników). Po potopie szwedzkim we wsi było już
tylko 5 kmieci, 4 półrolników, 5 zagrodników i 5 chałupników. Liczba rodzin chłopskich utrzymywała się więc mniej więcej na tym samym poziomie (17-19), nastąpiło
natomiast zubożenie części z nich. Do liczby tej należy dodać 4 chłopów należących
do plebana. W lustracji z 1628-1632 r. zapisano, że mógł ich posiadać 4, ale nie
przedstawił na to żadnych dowodów73. W 1673 r. spis pogłównego podaje jego 24
poddanych. W 1789 r. wymieniono 65 chłopów mających odrabiać pańszczyznę74.
Szacunkowo można przyjąć, że w XVI w. wieś zamieszkiwało kilkudziesięciu chłopów, trudna do oszacowania liczba mieszkańców dworu oraz osoby związane z kościołem. Nieco bliższych danych przynosi spis pogłównego z 1673 r.75 MieszAGAD, ASK I, sygn. 25, k. 176v-177, 406, 478, 499v, 539v, 765v,808; sygn. 26, k. 553, 856v; A.
Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Wielkopolska, t. 2, [w:] Źródła dziejowe, t. XIII, Warszawa 1883, s. 286; Lustracja...1628-1632, cz. II, s. 142; Lustracja...16591665, cz. II, s. 67.
74 Lustracja … 1789, cz. II, s. 109. Dla porównania można podać liczbę mieszkańców innych
wsi. W oddalonym o ok. 40 km Chełmie w początkach XVI w. żyło 28 kmieci i kilku zagrodników, w Kraszewicach w tej samej parafii także było 28 kmieci, a 15 w Ochotniku. W 1746 r.
pleban w Chełmie miał 5 domów dla swych chłopów i tulu ich zapewne było, natomiast w
1761 r. ich liczba zwiększyła się do 7. W 1766 r. w Chełmie ogółem żyło na stałe 201 osób –
zob. T. A. Nowak, Chełmo…, s. 84-87. Podobnej wielkości co Dobryszyce w XVI w. był Maluszyn z 15 chłopami i Żytno z 20 osadnikami zob. A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys
życia społeczności lokalnej, [w:] Żytno (1198-1998), Żytno 1998, s. 39.
75 Spis ten jednak nie ujmuje dzieci do lat 10 oraz osób kalekich i starych, nie mogących się
utrzymać samodzielnie - M. Kopczyński, Rodzinne gniazdo? Mieszkańcy szlacheckich dworów w
73
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kańców pochodzenia plebejskiego było wówczas 93 oraz kolejnych 24 w części plebańskiej, a także 4 osoby stanowiące rodzinę bliżej nieznanego Stradomskiego, zapewne dzierżawcy dóbr dobryszyckich76. Daje to 121 osób będących stałymi mieszkańcami wsi. Byłby to więc wielkość typowa dla dużych wsi77. Trudna do oszacowania jest liczba osób przebywających tu czasowo. Przypomnę, że we wsi znajdował
się dwór należący do starostwa, a majątkiem starostwa zajmowali się kolejni tenutariusze osiedlali się tu z rodzinami. Obok nich osiedlali się tu czasowo żołnierze.
Liczba mieszkańców wzrastała okresowo w czasie tzw. przemieszczeń dobowych,
kiedy przybywano w celach religijnych, handlowych bądź towarzyskich. Na dłuższe
okresy przybywali mieszkańcy okolicy w czasie zarazy (166278, 1710-1713). Widać to
wyraźnie w księgach metrykalnych, gdzie zresztą zaznaczano, że akt wpisywano
w czasie zarazy, bądź chcąc wyjaśnić, dlaczego na kartach metryk dobryszyckich
pojawiają się osoby spoza parafii. W tym przypadku epidemia powodowała czasowy wzrost liczby mieszkańców. W czasie zarazy dochodziło do masowych ucieczek
w miejsca uznawane za bezpieczniejsze79.
Szlachta związana z dworem w Dobryszycach
Dobryszyce, będące faktyczną siedzibą starostwa radomszczańskiego, były
miejscem zamieszkania i pracy dla szlachty. Przeważnie nie wiadomo, czym konkretnie się tu zajmowali. Niektórych, opierając się na nazwiskach, należy przypisać
do rodziny dzierżawców. Nie udało się jednak ustalić stopnia ich pokrewieństwa.
Wszyscy byli szlacheckiego pochodzenia: Anna Dmochowska (1659); Jan Lochowski
(1661), ż. Zuzanna, c. Katarzyna Elżbieta (ur. 1661); Teresa Lochowska (1662); Aleksandra Witkowska pochodząca z Wąsoszy (1667); Jan Witkowski „student dobryszycki” (1666), piszący się w następnych latach z Dąbrówki oraz ze Stępęk (16681669)1; Stanisław Witkowski (1723). Inni bywali określani jako słudzy. Dla Jana Lochowskiego pracował szl. Jan Wysocki (1661), a dla Jana Ryto szl. Kazimierz i Agnieszka Jasińscy, którym w 1664 r. urodził się syn Błażej. Szl. Krzysztof Węgrowski był

XVII i XVIII wieku, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1, Od średniowiecza do wieku XVIII, pod redakcją Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Klondera, Warszawa
2002, s. 83.
76 AGAD, ASK I, sygn. 74, k. 343, 378, 458v, 475.
77 B. Baranowski, W. Kalinowski, Mieszkanie, [w:] Historia kultury materialnej Polski, t. IV: Od
połowy XVII do końca XVIII wieku, pod redakcją Zofii Kamieńskiej i Bohdana Baranowskiego,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 205; B. Baranowski, Kultura ludowa XVII i XVIII
w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971, s. 129-133.
78 Zaraza z 1662 r. wspominana jest w kilku źródłach z różnych rejonów ówczesnego powiatu
radomszczańskiego: w Chełmie (T. A. Nowak, Ks. Leopold Paszkowski ..., s. 225) i w Gidlach (A.
Zagajowski, Skarb wielki wojewodztwa sieradzkiego na roli gidelskiej znaleziony...., Kraków 1724,
reprint Gidle 2011, s. 122)
79 A. Wyrobisz, Misercordia pestis tempore. Postawy i zachowania w czasie zarazy w Polsce nowożytnej (XVI-XVIII w.), [w:] Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i
praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku, pod red. U. Augustyniak,
A. Karpińskiego, Warszawa 1999, s. 210-216.
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sługą Witkowskiego (1667), szl. Józef Wodziński pisał się z dworu Ojrzanowksiego
(1746).
Z dworem dobryszyckim byli też związani żołnierze, pojawiający się tu
przede wszystkim w czasie wojen: chorąży szl. Stefan Zalewski (1661) i chorąży szl.
Chornicki (1661), u którego służył szl. Jan Lastowiecki (1661-1662), Jan Kraszkowski
żołnierz (1711), szl. Andrzej Żychowski (1703), szl. Mikołaj Pijanowski (1710), szl. Jan
Zajączkowski (1711), szl. Stanisław Białobrzeski żołnierz konfederacji (ur.ok.1717zm.1771), szl. Antoni Humieniecki (1703), major Atanazy Lwow (1734). W latach 50.
i 60. XVII w. działała tutaj litewska chorągiew husarska królewska księcia Aleksandra Hilarego Połubińskiego, podstolego wielkiego litewskiego od 1654 r., marszałka
wielkiego litewskiego od 1669 r. Być może pojawiające się z źródłach określenie
„żołnierz wielkiego księcia” odnosi się właśnie do Połubińskiego80.
Wiele osób pochodzenia szlacheckiego występuje w metrykach z określeniem „z dworu”. Tylko na takiej podstawie trudno stwierdzić, w jakim charakterze
przebywali na dworze dobryszyckim, zapewne albo byli w nim zatrudnieni, albo
byli tzw. rezydentami. Biedna szlachta, bez majątku, szukająca mieszkania i jakiejś
formy utrzymania zapewne licznie była też reprezentowana w innych dworach81.
W przypadku dworu dobryszyckiego mowa o: Bedkwiczu (1675); Katarzynie Borkowej (1718); pannie Mariannie Burskiej (1713-1722); Stanisławie Dłuskim (1640);
Katarzynie Dłuskiej (1655); Janie Dominikowskim (1712); Kazimierzu i Mariannie
Dominikowskich (1717-1718) i ich córce Katarzynie Kunegundzie (ur. 1717); pannie
Mariannie Dziulance (1725-1727); pannie Zofii Grabowskiej (1734-1736); Józefie Grabowskim (1744-1747); Antonim Jędrzejowskim (1717); Janie Ledwoniu (1725); Janie
Kępalskim (1723); Macieju Kordeck (1742); Wojciechu Laskowskim (1721); Dorocie
Lipnickiej (1617-1618); Stanisławie Maluskim (1634-1641); Reginie Maluskiej (16331636); Ludwiku i Aleksandrze Maluskich, i synu Pawle Antonim (ur. 1660); [...] i
Reginie i córce Zofii (ur. 1746); Mariannie piastunce (1700); Katarzynie Myszkowskiej
(1717); Róży Pawłowskiej (1734); Mateuszu i Mariannie Raczyńskich (1721); Marcinie
Raczyńskim (1721-1722); Samuelu Roniowskim (1715); Sokołowskiej (1723); Janie
Staniszewskim (1713); Szczepańskim (1675); Jadwidze Urzędnickiej (1633-1636);
Wawrzyńcu i Elżbiecie [bez nazwiska], i ich synu Bazylim Hermanie (ur. 1733).
Jako mieszkańcy Dobryszyc występują też inni szlachetnie urodzeni: Adrian
i Barbara Wolscy (1616-1619), c. Katarzyna (ur. 1616); Adam i Małgorzata Kochańscy,
s. Jan (ur. 1619); Jan (1620-1623) i Ewa (1620-1623), Wygodziński, c. Elżbieta (ur.
1620); Andrzej Wąski? (1634); Anna Jastrzębska (służąca szl. Maluskiej) panna (16411643);Franciszek i Bogumiła Wolscy, s. Sebastian (ur. 1659); Anna Wolska (1657);
Andrzej Banaś (1655); Katarzyna Bartkowska (1628); Zofia Bartkowska (1629); Piotr
Bartkowski (1631); Anna Bartoszewska (1629); Piotr Baruszowski (1632); Anna Bielska (1623); Jadwiga Bielska (1623); Hiacynt Bielski (1659); Adam i Anna Bienieccy
(1612-1615) oraz ich córka Jadwiga (ur. 1612); Aleksander Bieniecki (1612); Dominik
Za tę sugestię dziękuję prof. Tadeuszowi Srogoszowi.
Badania nad innymi miejscowościami także ujawniają rezydentów przy dworach - zob.
J. Kapuściński, Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii w Lgocie
Wielkiej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 197.
80
81
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Mieszkiewicz (?) żebrak (ur. ok. 1731-zm. 1779); Jadwiga Michałowa (1638); Marianna Biestrzykowska panna (1644); Mikołaj Uliski (1658); Piotr Rylski (1661); Pytowska
Katarzyna (1623); Mikołaj Rogaczowski (1661); Anna Rogaczowska (1661-1664);
Agnieszka Rogaczowska (1662); Stanisław Rogaczowski (1662); Mścisław Rogaczowski (1663-1667); panna Dorota Borska? (1629); Krystyna Więckowska (1666); Helena
Brzeska (1672); Anna Bzowska mająca dwoje nieprawych dzieci: Macieja (ur. 1667)
i Priskę (ur. 1668); Piotr (s. Jana) i Ewa (c. Jana Słostowskiego z Galonek) Bzowscy,
którzy wzięli ślub 25.06.1621; Bogumiła Bystrzanowska (1653); Krystyna Swierzchlińska (1659); Barbara Siemianowska (1663); Kacper Siemianowski (1663); Mikołaj
Drożykowski (1665); Hieronim Gliński ze Świerczyńska (1665); Wojciech Korzeniowski (1662); Eufrozyna Kraskowska (1668); Anna Jaczowska (1664); Zofia Grabanina (1662-1666); Mikołaj i Anna Janikowscy oraz ich syn Stanisław (ur. 1664); Ryło
Samuel (1664); panna Katarzyna Majówka (1665-1666); Zofia Rycka ze Stepek (16651666, w 1670 r. jako wdowa wyszła za Marcina Zakrzewskiego, s. śp. Stanisława
z Niedośpielina); Piotr (1665-1666) i Barbara (1666-1667) Sobańscy, s. Jan (ur. 1666);
Zofia Zarzycka/Życka (1666); Jadwiga Uleska (1668); Marianna Pągowska panna
(1668-1701); Dominik Pągowski (1669-1701?); Samuel Poniatowski (1642-1644); Jan
i Aleksandra ze Świerczyńska Wolscy, s. Władysław (ur. 1670), c. Marianna (ur.
1672); Anna Wojciechowska (1672); Katarzyna Stradomska (1675-1677); Jadwiga Jurska (1703); Stanisław Karski (1709); Leszkowska Ewa (1709); Wojciech Pągowski
(1703); Felicjan Pągowski (1703); Zygmunt Kazimierz Łączyński (1703); Zofia
Ostrowska (1703); Andrzej Tychowski (1703); Stanisław Przedworski (1703-1704);
Teresa Turska (1703); Wojciech i Agnieszka Tokarscy, c. Jadwiga (ur. 1703), w 1703 r.
ż. Anna, c. Marianna (ur. 1703); Franciszek i Zofia (z Domańskich) Sowińscy (ślub w
1704 r.); Jan Suchecki (1704); Ewa Przedworska (1705); Wojciech Dobrzański (1705);
Ewa Przeworska (1705); Ewa Leszczyńska (1710-1711); Ignacy i Marianna (1711-1712)
Radomscy, s. Ignacy Jan Kanty (ur. 1711); panna Franciszka Burska (1713-1714);
Aleksander Rzerzęcki (1716); Jan Linowski (1717); Wojciech i Magdalena Bartkowscy, s. Dominik (ur. 1716); Konstancja Wyszkowska (1716); Ludwik Suchocki (1719);
Marcin Nęczypiski (1720); Tomasz Bierzyński podczaszy dobrzyński i Teodora Tarnowska, c. Katarzyna Antonina (ur. 1721); Lew Morawski (1721); Konstancja Bykowska (1723); Zofia Pirówka (1723); Anna Kulczynka z Kul (1723); Jan Radwan (17231727); Wacław Wikiński (1723); Marianna Wikińska (1723); Antoni Zwolennicki
(1726); Andrzej i Marianna Wolęccy/Woleńscy (1727-1728), s. Józef Wincenty (ur.
1727); Zofia Wolęcka (1727); Joanna Trzcińska (1729); Marianna Dobiecka (17291730); Antoni Koziński (1731); Zuzanna Siedlecka (1731); Magdalena Czapszkowa
(1731) „mater familias”; Józef Petrykowski (1733); Marcin Radwan (1734); Jan Wolski
(1734); Marianna Kosowska (1735); Zofia Kosowska (1735); K. Woleński (1736); Aleksander Dobrzański (zm. 1737) i Agnieszka, s. Adam Jan Kanty (ur. 1703), s. Lambert
(ur. 1705); Marcin Golski (1721); Maciej i Katarzyna (z Dąbrowskich) Grzegorzowscy
(ślub w 1723 r.); Franciszek Pytowski (1723); Ewa Gnoińska (1725); Anna Rogalska
(1732); Antoni Rogowski (1731); Walenty Wolski (1733); Dorota Wolska (1733); Bartłomiej Pągowski (1739); Jakub Pągowski (1745); Jan Rogowski (1737); Bartłomiej
Rogowski (1741); Franciszek Gorzycki (1734); Aleksander Jędracki/Jędrecki (17341735); Michał Magriński (1737); Mikołaj Święcicki (1741); Teresa Błeszyńska (1741);
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Piotr Grabowski (1741); Antoni Grabowski (1742); Walenty Święcicki (1742); Franciszka Gielowska (1743); Chryzostom Ojrzanowski (1744); Katarzyna Ojrzanowska
panna (1745); Mikołaj Ostrołęcki ekonom (1709); Anna (z Białkowskich) Pieniążkowa
(1745); Kazimierz Pieniążek (1745); Piotr Furyński (1746); Stanisław Radoszowski
(1623); Anna Rajska (1638-1649); Jadwiga Ramianka/Ranianka (1645-1647) służąca
Rudzkiej w 1647 r.; szl. Jadwiga Retkowska w 1649 r. ż. szl. Jakuba Krępskiego z Bab;
Marian Rudnicki (1645); Franciszek Rudnicki (1647); Katarzyna Rudnicka (1646);
Aleksander Sieradzki (1623); Bonawentura Szczukocki (1649); Stanisław Świniarski
(1649); Magdalena Świniarska (1646-1649); Anna Świetlicka (1648); Anna Wzdulska
(1656); Jan Wzdulski (1645); panna Kunegunda Wzdulska (1650-1657); Zuzanna
Wzdulska (1652-1657); Zofia Wzdulska (1656); Ludwina Wzdulska (1657); Krzysztof
Wzdulski (1649-1653) ze Wzdół; Jadwiga Zdańska (1638).
Wymienieni powyżej szlachetnie urodzeni na przestrzeni omawianych tu lat
stanowią 10% ogółu zidentyfikowanych mieszkańców Dobryszyc. Można uznać to
za średniej wielkości odsetek. W tym przypadku mamy do czynienia z ludnością
napływową. W innych wsiach szlachta sięgała blisko 30% ogółu mieszkańców wsi.
Niemniej jednak dobryszycki dwór pełnił istotną rolę dla okolicy.
Chłopi
Wykaz osób:
Adam sługa kościelny (1621); Adam rektor [rektorides] (1657-1660); Adam zagrodnik
(1625); Adam krawiec i Gertruda, bliźnięta NN (ur. 1699); Adam kowal z młyna
(1709) i Emerentianna, c. Marianna (ur. 1703), c. Jadwiga (ur. 1705); Adamczak Mikołaj (1725); Adamczyk Kacper od 1721 r. ż. Gertruda Kupczyńska, c. Jadwiga (ur.
1722); Adamowa Dorota (1614); Adamowski Jakub organista od 1708 r. ż. Anna
Drozdowska z miasta Syców; Adaszek Adam i Anna, s. Szymon (ur. 1717); Adoszkówna Zofia, od 1744 r. ż. Bartłomieja Kałuży; Pawłowa Agnieszka (1631);
Agnieszka krawcówka służąca u szl. Ryliny (1664); Aleksander krawiec (1631-1632)
i Marianna, c. Barbara (ur. 1631); Aleksy i Marianna, c. Katarzyna (ur. 1745), Andrzej
wozak (1633); Andrzej zw. Kręciwąs (1703-1705) dziadek szpitalny; Andrzej rzeźnik
i Zofia, c. Marianna (ur. 1629), Anna (1613-1614); Anna od 11.02.1621 ż. Błażeja (s.
Marcina Kula z Bogwidzowów); Anulanka Jadwiga (1669); Antoszówka Franciszka
wdowa (ur. ok. 1701-zm. 1782); Atłasowicz Stanisław organista (1711-1719) i Marianna Zakrzewska (1710-1718), s. Stanisław (ur. 1712), NN (ur. 1715), c. Barbara (ur.
1718); Babaiarzyk Maciej mielczarz; Bachołkowa Zofia panna (1746); Badak Wojciech i Zofia, c. Agnieszka (ur. 1743); Bakalarka Katarzyna, od 1737 r. ż. Franciszka
Gałwy; Bałut Jakub żebrak (ur. ok. 1728-zm.1798); Bałutowa Marianna (ur.1731zm.1773); Banasik Adrian (1635); Banasik Andrzej (s. Jana) od 1634 r. ż. Zuzanna (c.
szl. Jana Słostowskiego z Galonek); Banaś Zofia karczmarka, od 1630 r. ż. Wojciecha
kowala ze Stobiecka; Banaś [im. nieczyt.] od 1637 r. ż. Jana (s. Andrzeja z Krępy);
Barbara, panna (1614-1617); Bareła Tomasz (ur. 1709-zm.1799) i Marianna, s. Stefan
(ur. 1744); Bareła Marianna wdowa (ur. ok. 1708-zm. 1804); Bareła Łukasz (ur. ok.
1720-zm. 1816); Barilak Tomasz (1746); Barkowa Petronela (ur.ok.1721-zm.1773);
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Bartkowska Magdalena (1716); Bartłomiej (1628); Bartoszek Stanisław (s. Grzegorza) od 1632 r. ż. Agnieszka (c. Jana Borowca); Barklowska Katarzyna, od 1628 r. ż.
Marcina Zstęchowskiego? z Częstochowy; Bate? Bartłomiej i Gertruda, s. Piotr (ur.
1733); Batusowa Katarzyna, c. Marianna (1732); Bendarz Jan i Gertruda z Grzymalinej Woli, c. Jadwiga (ur. 1703); Benedykt karczmarz (1613-1622) i Jadwiga, c. Małgorzata (ur. 1613), c. Jadwiga? (ur. 1616); ż. Ewa, c. Anna (ur. 1620); Bernacki/Banach
Adrian (1648-1649); Berski Tomasz (1722); Będzynka Agnieszka (1733); Białas Sebastian krawiec i Zofia, c. Marianna (ur. 1655); Biały Łukasz (ur. 1692–zm. 1783); Bielawski Piotr (1702); Bielasz Maciej i Jadwiga, s. Paweł (ur. 1732); Bieszak Sebastian
(1727); Bięcitowski Józef (1719); Blechiński Felicjan (1720); Błażej i Małgorzata, c.
Barbara (ur. 1742); Bogdańska Zuzanna (1648); Bogusławska Regina (1728); Bogusławski Florian (1728); Borkówna Katarzyna (1718); Borowiecki Szymon (17041711), krawiec, od 1704 r. ż. Zofia Szewczykówna; Borowiecki Błażej (1710); Borowiecki Jan (1718-1746) i Elżbieta, s. Wawrzyniec (ur. 1746); Borowiecki Antoni
(1723); Borowiecki Kazimierz i Zofia, c. Agnieszka (ur. 1704); Borowik Tomasz i
Gertruda, c. Katarzyna (ur. 1717), ż. Łucja, c. Rozalia (ur. 1718); Boruta Błażej od
1706 r. ż. Dorota Kicinianka z Dobryszyc; Brel Wojciech (1704); Brod[...] Marcin, od
1657 r. ż. NN (c. Jana Siwca); Brożek Jakub (zm. 1729); Brożek/Broszkiewicz Paweł
(1720-1743); Brzejonek Piotr (1636); Brudzicka Marianna (1720); Brzeziński Hieronim i Jadwiga, c. Marianna (ur. 1646); Brzuszkowiczowa Elżbieta (1721); Buczek
Wojciech (1699); Bułek/Więch Walenty żebrak stary (1663-1666); Bułek Wojciech i
Agnieszka, s. Wawrzyniec (ur. 1675-1722), s. Jakub (ur. 1677); Bułek Mikołaj, od 1708
r. ż. Anna Galonka z Zalesiczek, ż. Brygida (1709-1715), s. Adam (ur. 1709), s. Benedykt (ur. 1711), c. Jadwiga (ur. 1714), od 1724 r. ż. Jadwiga, c. Ewa (ur. 1730), s. Dominik (ur. 1734); Bułek Walenty (1718); Bułek Mikołaj (1727) i Marianna (1721-1726),
c. Brygida (ur. 1727); Bułkowska Agnieszka (1712-1725); Bułkowski Jan i Gertruda,
c. Gertruda (ur. 1723); Buzak Mikołaj (1720); Cieśla (1659); Cis Wojciech i Marianna,
s. Stefan (ur. 1675); Cieszkowski Jakub pasterz (1655); Chabłożyna Ewa (ur. 1727zm. 1813); Chałasek Marcin i Marianna, c. Brygida (ur. 1715); Charkowa? Jadwiga
(ur.ok.1705-zm.1775); Cieślik Hiacynt (1721); Chłopek Jakub, c. Anna (od 1638 r. ż.
Jana Plebanka z Rzejowic); Chorążyk Paweł, c. Zofia (od 1630 r. ż. Wojciecha, s. Walentego Kopca z Woźnik); Chorkiewicz Marcin, s. Walenty (od 1616 r. ż. Anna, c.
Kacpra Dyba); Choraziczek Bartłomiej i Gertruda, zagrodnicy, s. Marcin (ur. 1629);
Chorzeńscy Jan i Jadwiga, NN (ur.1612); Churtka Jan i Agnieszka, s. Piotr (ur. 1648);
Chwałkowski Wojciech (1732-1734); Chwałkowski Paweł (1733); Czastarski Stanisław organista (1720-1721) i Ewa (1723-1724); Czerkoska Rozalia (ur. ok. 1728zm.1771); Czopek/Czopczyk Szymon i Anna, c. Zofia (ur. 1664), c. Gertruda (ur.
1671); Czopkowa Zofia (1664); Czyż Wojciech i Marianna, c. Marianna (ur. 1671);
Czyżyk Jakub (ur. 1663-zm. 1730) i Dorota, s. Piotr (ur. 1703); Czyr (Czyż?) Walenty i
Agnieszka, s. Krzysztof (ur. 1655); Czyżówka Zofia (1700-zm. 1714); Czyżówka Ewa
wdowa, od 1718 r. ż. Kacpra Gaika; Czyżowska Marianna (1745); Czyżyk Walenty i
Marianna, c. Zofia (ur. 1649), c. Marianna (ur. 1652), s. Jan (ur. 1659), s. Jakub (ur.
1663); Czybielecki Paweł (1702); Cybulak Andrzej i [...], c. Konstancja (ur. 1731);
Ćwiekowski (Kujechowski) Krzysztof (1657); Daniel i Zuzanna, s. Wojciech (ur.
1621); Delużyna Zofia (1743); Depczyk Jan i Katarzyna, bliź. Wojciech i Stanisław
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(ur. 1613); Depka Ewa, od 1716 r. ż. Krzysztofa Florka z Wiewiórowa; Deszczanka
Agnieszka (1711); Deska Marianna wdowa (ur.1702-zm.1772); Desura? Tomasz poddany plebana, s. Grzegorz Walenty (ur. 1733); Detusówka Jadwiga, s. Łukasz (ur.
1671); Długosz Sebastian (1723-1725) organista, od 1723 r. ż. Ewa; Dojolina Anna
wdowa (1626); Dojtrisko Stanisław i Marianna, s. Jakub (ur. 1628); Domiecz Wojciech i Anna, s. Jan (1611); Domańska Jadwiga (1720); Dominikowa Barbara panna
(1735); Dorarz Piotr (1705); Dorota (1612); Dorota żebraczka (1626); Dorota karczmarówka panna (1675); Drozyk Marcin i Małgorzata, s. Marcin (ur. 1637); Dworniczek
Szymon i Marianna krawiec, c. Agnieszka (ur. 1668); Dziadosz Stanisław i Jadwiga,
c. Zofia (ur. 1630); Dziubianka Jadwiga (1660); Dyba Kacper (1616-1627), c. Zofia (od
1627 r. ż. Stanisława, s. Jana Sarowskiego z Łuszczanowic); Dyba Jan (1655-1659, s.
Kacpra Dyby z Dobryszyc), od 1655 r. ż. NN (c. Pawła Podwornego młynarza z Dobryszyc); Dybka Wojciech i Zofia, s. Jan (ur. 1622); Dybowski Wawrzyniec, od 1720 r.
ż. Zofia Kozakówna; Dyguda Łukasz (1712) i Jadwiga (1705), c. Elżbieta (ur. 1712);
[...] Elżbieta, s. Wojciech (ur. 1645); Elżbieta Krawcowa (1667); Elżbieta praczka
dworska (1731); Fejtko Andrzej i Gertruda (1644-1660), c. Jadwiga (ur. 1644-1661), s.
Maciej (ur. 1646), s. Tomasz (ur. 1650); Fejtko Elżbieta (1646); Fiałkowski (1735);
Fidek Wojciech i Zofia, [nieczyt.] (ur. 1656); Filipowska Katarzyna łuczniczka (1663);
Florkowa Marianna, s. Józef (ur. 1703, nieprawy, ojciec Jan); Florek Krzysztof (zm.
1717); Fojko Wojciech i Magdalena, s. Jan (ur. 1613), c. Małgorzata (ur. 1621); Foltynowska Zofia (1668-1671); Franciszek/Ferens kowal (1612-1634); Ferens Grzegorz
żebrak (1713); Franciszek woźnica, od 1650 r. ż. Jadwiga (c. Walentego Morawca);
Gachowa Magdalena (1711); Gadziński Jan kantor (1745-1746); Gala Stanisław
(1703); Galina Agnieszka (1703, zm. 1729); Galina Elżbieta (1615-1625), wdowa
(1628); Galonka Marianna (1735); Gała Katarzyna od 1665 r. ż. Wojciecha Grodzkiego żołnierza „wielkiego księcia”; Gałka Wojciech (s. Pawła) od 1635 r. ż. Anna (c.
Wojciecha Oszust); Gałka/Galczyk Wojciech i Małgorzata, s. Jan (ur. 1620), s. Marek
(ur. 1625); Gałka Jan (ur. 1620-1646) i Anna (1648), c. Regina (ur. 1646), c. Jadwiga
(ur. 1648); Gałka Jakub i Zofia, c, Zofia (ur. 1624); Gała Piotr szewc i Gertruda, c.
Zofia (ur. 1664); Gała Szymon (1707); Gała Walenty i Marianna, s. Antoni (ur. 1723);
Gała Franciszek i Marianna, s. Wojciech (ur. 1723); Gałwa Franciszek (1738); Ganecki Wojciech i Kunegunda, c. Katarzyna (ur. 1718); Gawłowa Małgorzata (1703); Gardowicz Jan (s. śp. Jana z Dobryszyc) od 1664 r. ż. Jadwiga (c. Jana Karkoszki); Garłowska Katarzyna, s. Walenty (ur. 1665, nieprawy); Gasik Jakub (1621); Gasik Walenty (1621), c. Agnieszka, s. Jan od 1626 r. ż. Elżbieta (c. Stanisława Tomczyka ze
Słostowic); Gasik Jan (1616-1655) i Elżbieta, s. Paweł (ur. 1640), ż. Zofia (1641-1664),
s. Stanisław (ur. 1641); Gasik Marcin (1654); Gasik Walenty (1704-1740) od 1704 r. ż.
Marianna Szczepoczyna (1713-1721), c. Magdalena (ur. 1713), s. Karol Marcin (ur.
1721), c. Elżbieta (ur. 1726), s. NN (ur. 1729); Gasik Piotr i Marianna (1716-1719), c.
Helena (ur. 1716); Gasik/Gaś Tomasz (1703-1736, zm. 1737) i Małgorzata (1709, zm.
1722), c. Marianna (ur. 1703), s. Mikołaj (ur. 1714), c. Regina (ur. 1716); Gasik Tomasz
(zm. 1715); Gasikowa Marianna (ur.1726-zm.1776); Gasiczek/Gaszek Tomasz (16331654) i Zofia (1633-1654), s. Szymon (ur. 1633-1664), c. Jadwiga (ur. 1643), c. Marianna
(ur. 1649); Gasik Kacper i Elżbieta Reszczanka, c. Elżbieta (ur. 1725); Gasik Antoni i
Marianna (1716-1718, zm. 1738), s. Hiacynt (ur. 1716); Gasiczek Walenty i Zofia
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(1626-1634), s. Jakub (ur. 1626); Gasiowa Agnieszka (1735, zm. 1737); Gasiowa
Agnieszka (zm. 1717); Gasiówka Marianna (1718) od 1728 r. ż. Macieja Boruty z Radziechowic; Gaś Jadwiga (zm. 1737); Gaś Jan (1670) i Jadwiga (ur. 1643-1670) służąca, c. Bibiana (ur. 1669, nieprawa), c. Marianna (ur. 1670), c. Ewa (ur. 1672); Gaś Kacper i Jadwiga, s. Wojciech (ur. 1720); Gas Kazimierz (zm. 1728); Gąsiorek Jan i Elżbieta, c. Zofia (ur. 1630), c. Jadwiga (ur. 1634), s. Piotr (ur. 1637); Gąsiorówka Marianna od 1728 r. ż. Klemensa Skórki z Wiewiórowa; Gertruda karczmarka (1711);
Giza Jakub i Ewa, s. Antoni (ur. 1735); Giza Kazimierz (ur.1731-zm.1771); Glinka
Marianna wdowa (1746); Głowacki Wojciech, sługa szl. K. Wzdulskiego (1652);
Główka Walenty i Małgorzata, s. Maciej (ur. 1613); Głowianka Zofia (1610); Głuszyńska Zofia (1720); Głuch Paweł (1724); Golecki Paweł sługa szl. Żarskiego (1677);
Grabanka Stanisław i Katarzyna, c. Zofia (ur. 1639-1662), ż. Jadwiga, s. Wojciech (ur.
1643); Grabania Błażej i Gertruda, s. Szymon (ur. 1637); Grabania Szymon krawiec
(1637-1668, zm. 1718) od 1666 r. ż. Anna (c. śp. Tomasza Nowaka z Dobryszyc), od
1667 r. ż. Elżbieta (c. Walentego Panka z Radomska), c. Anna (ur. 1668), s. Tomasz
(ur. 1669), c. Ewa (ur. 1671); Grabania Andrzej (zm. 1726, lat 54); Grabania
/Grabański Marcin (1727-1735); Grabanka Franciszek (1634); Grabanka Jan (16421671); Grabanka Piotr krawiec, od 1717 r. ż. Marianna Jebcokówna z Dobryszyc;
Grabania Wawrzyniec (1629); Grabanina Barbara (1627-1650, 1631 wdowa); Grabanina Marianna (1743); Grabianka Marianna (ur. ok. 1742- zm. 1806); Grabański Jan
(1743); Gradlich? Antoni i Barbara, c. Marianna (ur. 1721) i Małgorzata (ur. 1721);
Granowska Anna (1616); Graszczyński Marcin (1727); Greszkówna Agnieszka
(1634); Griszka Maciej i Jadwiga, c. Zuzanna (ur. 1623), c. Zofia (ur. 1632); Grudnik
Paweł od 1724 r. ż. Jadwiga; Grzegorz śpiewak (1610); Grzegorz żebrak (1614);
Grzegorz młynarz dworski (1644-1661, zm. ok. 23.11 1670) i Dorota Młynarczanka
(1644-1657), c. Marianna (ur. 1645), c. Marianna (ur. 1650), s. Kazimierz (ur. 1655), s.
Krzysztof (ur. 1657) w 1657 r. ż. Barbara, c. NN (ur. 1660), s. Grzegorz (ur. 1662), c.
Marianna (ur. 1664), c. Marianna (ur. 1665), c. Regina (ur. 1668), c. Marianna (ur.
1670); Grzegorz mastalerz i Elżbieta, s. Marcin (ur. 1628); Grzegorz i Agnieszka
szewc, s. Jakub (ur. 1670-1677); Grzegorz kowal (1620); Grzegorz kowal (zm. 1714);
Grzegorczyk Piotr (zm. 1719, lat 39); Grzywacz Paweł, c. Jadwiga (od 1628 r. ż. Stanisława Dziadosz, s. Jana Kudłaj); Grzywaczyk Wojciech (1625); Grzywińska Marianna (ur. ok. 1739.- zm. 1805); Gudniak Józef i Agnieszka, c. Katarzyna (ur. 1729);
Guzik Jan i Elżbieta, s. Jan (ur. 1632); Gzik Wojciech i Zofia, s. Paweł (ur. 1626), c.
Gertruda (ur. 1628); Gzik Andrzej (1726) i Jadwiga, c. Zofia; Gzikowski Stanisław i
Marianna, c. Jadwiga (ur. 1743) i Katarzyna (ur. 1743); Gziczek Mikołaj i Marianna, s.
Jan (ur. 1726); Habri Anna (1634); Halarz Łukasz (1732); Heduk? Krzysztof i Katarzyna, NN (1614); Hochowa (1676); Herzeczek Paweł od 1717 r. ż. Marianna Kisiałowska panna z Dobryszyc; Istwan karczmarz (1610-1618) i Jadwiga (1610-1615), s.
Stanisław (ur. 1611); s. Wojciech (1615); Istwanowa Barbara (1615-1652); Istwanowa
Zofia (1622); Istwanik Marcin (1614-1641); Iwanówka Katarzyna (1648); Jachnikówna Barbara (1669-1671); Jachołkowska Elżbieta (1740); Jackówka Marianna (1744);
Jadwiga żebraczka (1613); Jadwiga (c. Jakubka) od 1633 r. ż. szl. Hieronima Krzemieńskiego (s. Zygmunta z Małego Orzechowca); Jadwiga z Kiełczygłowa, c. Gryzelda (ur. 1668 nieprawa); Jajtrzyk Andrzej i Gertruda, c. Agnieszka (ur. 1643); Ja-
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kub i Elżbieta zagrodnicy, c. Anna (ur. 1613), ż. Dorota, s, Jan (ur. 1628), s. Jan (ur.
1635), c. Jadwiga (ur. 1638), c. Barbara (ur. 1641); Jakub i Urszula, s. Wojciech (1616);
Jakub, s. Roman (ur.1619), Jan (ur. 1619); Jakubkowa Dorota (ur.1706-zm.1774); Jakubisiowicz Jan (ur. 1619-1660); Jakubasikowa Jadwiga (1649); Jakubowska Zofia
(1627-1632); Jakubowska Anna (1642); Jamróz Józef młynarz i Jadwiga, c. Agnieszka
(ur. 1746); Jamrozik Wawrzyniec (ur. ok. 1722-zm. 1782); Jan karczmarz (1614); Jan
krawiec i Marianna, c. Elżbieta (ur. 1634), c. Katarzyna (ur. 1637), c. Anna (ur. 1644),
s. Wawrzyniec (ur. 1649), c. Marianna (ur. 1655); Jan rektor (1611-1639) i ż. Zofia
bakałarzowa (1628-1639), c. Agnieszka (ur. 1643), s. Samuel bakalarczyk (s. rektora)
(1636-1679) [w 1660 r. rektor, ż. Dorota Bakalarka (1662-1679)]; Jan i Elżbieta, s. Paweł (ur. 1640); Jan karbowy (1714- zm.1738) zw. Trawka, ż. Marianna (1712-1715)?, ż.
Agnieszka (1721-1743); Jan karbowy (zm. 1719, lat 18); Janek Stanisław i Agnieszka,
c. Agnieszka (ur. 1644) i c. Zofia (ur. 1644); Janczyk Jan i Dorota dworzanie, s. Jakub
(ur. 1623); Janczyk Wojciech (1655); Jan i Marianna, c. Ewa (ur. 1701); Jan i Marianna
(bez nazwiska), c. Helena (ur. 1729); Jan z Dobryszyc od 1636 r. ż. Zofia z Dobryszyc;
Jandrzejowski Andrzej (zm. 1737); Jankowski Jan (1743); Jangrodzki/Jarocki Piotr
(1700-1705) organista, ż. Jadwiga (1700-1701), s. Tomasz (ur. 1715); Jangrodzka Zofia
organiściaka (1705); Jangrodzki Stanisław (1703-1705); Janiszowski Wawrzyniec
(1662-1666); Jankowski Jan (1743); Jaroczydlik? Aleksander i Dorota, s. Kazimierz
(ur. 1652); Jarecki Franciszek (ur. ok. 1690- zm. 1786); Jarocki Andrzej (1701-1714);
Jarocki Franciszek od 1731 r. ż. Marianna Wędzonczanka, c. Małgorzata (ur. 1735);
Jarocka Barbara (1738); Jarząbek Jan i [...], c. Dorota (ur. 1617); Jarzębowa Zofia
(1646); Jasiek Jan, s. Wojciech (1618); Jasiek Wojciech (s. Jana, 1618-1625, od 8.07 1618
r. ż. Zofia, c. Grzegorza Latoszka); Jasiek Andrzej i Justyna, s. Tomasz (1614), c. Małgorzata (od 1625 r. ż. Stanisława, s. Andrzeja Wojcieszka z Radziechowic); Jasiek
Grzegorz (1628) i Elżbieta, c. Marianna (ur. 1628); Jasiek Jan (1659-1663); Jasiński
Paweł (1710-1711) i Ewa z przytułku, s. Andrzej (ur. 1710); Jaszkolak Jakub (1674)
sługa Stradomskiego; Jaskulski, s. Wojciech od 12.07 1620 r. ż. [...] c. Andrzeja Molika; Jaszczyk/Jasiek Wojciech (1615-1653) i Dorota, c. Jadwiga (1615), s. Walenty (ur.
1617), s. Jan (ur. 1619, zm. ok. 1628), ż. Zofia (1620-1631, wdowa 1628), s. Andrzej (ur.
1620), c. Barbara (ur. 1622); Jaśkowa Małgorzata (1653); Jarczyk Jan i Małgorzata,
s. Stanisław (ur. 1612), s. Andrzej (ur. 1619); Jarecki Franciszek i Marianna, c. Barbara
(ur. 1731); Jarecki Tomasz organista (1732); Jastrzębowicz Andrzej i [...], s. Mikołaj
(ur. 1726); Jerzyczek Jan (1625) ż. Jadwiga, c. Maria (ur. 1631), c. Ewa (ur. 1634-1666);
Jerzyczek Stanisław (s. Jana) od 1649 r. ż. Anna (c. Wojciecha Cebuli z Łuszczanowic); Jerzyczek Stanisław (s. Wojciecha) od 1642 r. ż. Anna, c. Zofia (ur. 1643),
s. Marcin (ur. 1646), c. Katarzyna (ur. 1650), c. Łucja (ur. 1651), c. Marianna (ur. 1654),
c. Regina (ur. 1656), s. Kazimierz (ur. 1664); Jerzykówka Ewa (ur. 1634-1671); Jerzyk
Bonawentura (1650); Jaskulik Paweł młynarz (1613-1622) i Zuzanna (1613-1622),
c. Zofia (ur. 1613), s. Jan (1615), c. Elżbieta (ur. 1618), s. Grzegorz (ur. 1622), s. Stanisław (ur. 1624), s. Wawrzyniec (ur. 1627), ż. Anna, s. Piotr (ur. 1631), ż. Dorota (16331642), c. Marianna (ur. 1633), c. Zofia (ur. 1634), s. Stanisław (ur. 1639), c. Zofia (ur.
1641); Jaskulik Grzegorz (ur. 1622) od 1658 r. ż. NN (c. Szymona młynarza z nowego
młyna); Jaszkówka Małgorzata stara (1651-1652); Jaskulik (?) młynarze i Ewa, s.
Samuel (ur. 1634); Jaszczyk Wojciech i Magdalena, c. Zofia (ur. 1654); Jaskowa Mag-
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dalena (1648); Jędrzejska Petronela dzierżawczyni plebańska (1709); Jędryszek Kazimierz i Elżbieta żołnierz „wielkiego księcia”, c. Marianna (ur. 1666); Jędrasek Wojciech i Gertruda, c. Urszula (ur. 1716); Jędrzejczyk Krzysztof i Katarzyna, c. Urszula
(ur. 1733), c. Małgorzata (ur. 1736); Jędrzejczykowa Gertruda (1733); Jędrzejczykowa Elżbieta (1736); Joannides Wojciech z Kruszyny (1637-1655, 1646 - rektor) ż. Katarzyna (1639-1651), c. Zofia (ur. 1639), c. Agnieszka (ur. 1648); Joskowicz Piotr (ur.
ok.1705-zm.1775) i Marianna Ościkówna, c. Kunegunda (ur. 1742); Józef i Gertruda
(bez nazwiska), s. Józef (ur. 1734); Jumkowa Agnieszka (1723); Juszczak Jan
(ur.ok.1702-zm.1772) i Ewa z części plebańskiej, s. Tomasz (ur. 1747); Juszczykowa
Petronela (ur. 1716-zm. 1778); Juszczykówka Zofia (1724); Kachar Wojciech (1702);
Kachnianka Anna (1613); Kacper i Elżbieta, s. Łukasz (ur. 1728); Kaczawka Jadwiga
(1702); Kaczmar? Wojciech i Gertruda (1703-1723), c. Marianna (ur. 1703); Kaczmarka Anna (1642); Kaczmar zw. Trawa/Trawik (1674) zw. Wilk Adam i Anastazja
(1664-1667), c. Marianna (ur. 1664), c. Regina (ur. 1666), s. Jan (ur. 1671); Kaczmarczyk Jan (ur. 1671?-1713); Kaczmarka Gertruda (1702); Kaczmarek Paweł i Marianna, c. NN (ur. 1731); Kaczmarczyk Krzysztof i Elżbieta, s. Bernard (ur. 1711); Kaczmarka Wawrzyniec (1703) i Gertruda (1703-1705); Kaczmarzyk Jan (ur. 1671-1708) i
Agnieszka (1700-1727), s. Jan (ur. 1700); Kaczmarka Małgorzata (1739); Kaczmarka
Katarzyna (1744); Kaczmarka Ewa (zm. 1741); Karczmarzowa Małgorzata (17201722); Kaczorowski Stefan i Elżbieta bębniarz szl. Chornickiego, s. Andrzej (ur.
1661); Kałuzińska Zofia (1655), s. Krzysztof (ur. 1667), s. Piotr (ur. 1669); Karbecki
Tomasz (1731); Karbowa Agnieszka (1713-1721); Karbowski, sługa szl. Turskiego
(1678); Kardasek Karol (1746); Karkoszczanka Anna (zm. 1721); Karkoszka Maciej
(1622- zm. po 1662) i Anna (1622-1647), c. Jadwiga (ur. 1622), c. Marianna (ur. 1626),
c. Agnieszka (ur. 1630), s. Wojciech (ur. 1632-1674), s. Jan (ur. 1634), s. Stanisław (ur.
1636), s. Krzysztof (ur. 1642); Karkoszka Stanisław (ur. 1636-1657) i Agnieszka,
s. Krzysztof (ur. 1657), s. Maciej (ur. 1662-1718), c. Marianna (ur. 1664), s. Walenty
(ur. 1666), s. Błażej (ur. 1669), c. Marianna (ur. 1670); Karkoszka Krzysztof od 1737 r.
ż. Regina Basiówka; Karkoszka Stanisław młynarz (1715-1720) i Gertruda, s. Józef
(ur. 1715), s. Karol (ur. 1718), s. Paweł (ur. 1720); Karkoszka Marianna, s. Błażej (ur.
1716, nieprawy); Karkoszka Walenty (ur. 1666-1700) od 1706 r. ż. Marianna Pukaczówka ze Stępek; Karkoszka Błażej (ur. 1669-1723) od 1700 r. ż. Dorota Kośmidrowa z Dobryszyc, od 1723 r. ż. Marianna Kozajdoszczanka z Dobryszyc; Karkoszka
Jan i Anna, c. Anna (ur. 1628); Karkoszka Jan (ur. 1634-1674) od 1663 r. ż. Agnieszka
(c. Andrzeja Żaby z młyna Żaba), s. Wojciech (ur. 1664-1702), s. Krzysztof (ur. 1667),
s. Bartłomiej (ur. 1669); Karkoszka Wojciech (ur. 1664) i Gertruda, c. Elżbieta (ur.
1701), s. Mateusz (ur. 1718); Karkoszka Wojciech karczmarz (zm. 1721, lat 64); Karkoszka Krzysztof (ur. 1667-1716), c. Katarzyna (ur. 1716-1746); Karkoszka Jadwiga w
1675 r. ż. Jana Tatara z Radomska; Karkoszka Andrzej (1718-1737) i Magdalena
(1724-1735), s. Piotr (ur. 1718); Karkoszka zwany Kwarta Andrzej i. Małgorzata
(1720-1721), s. Maciej (ur. 1720), s. Tomasz (ur. 1721), c. Małgorzata (ur. 1723); Karkoszka Józef i Jadwiga z młyna, s. Fabian (ur. 1723) i Jan (ur. 1723); Karkoszka Józef
i Ewa, s. Marcin Dominik (ur. 1734); Karkoszka Józef i Gertruda (1740-1743), c. Katarzyna (ur. 1740-zm. 1774), s. Łukasz (ur. 1743), s. Sylwester (ur. 1746); Karkoszka
Józef (ur. ok. 1715-zm.1795) z części plebana i Marianna Tatarówka, c. Marianna (ur.
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1742); Karkoszka Kazimierz (zm. 1774) poddany plebański, od 1735 r. ż. Marianna
Młynarzówka panna z Dobryszyc; Karkoszczanka Gertruda (1699-1703), od 1699 r.
ż. Andrzeja krawca; Karkoszka Mateusz (1721); Karkoszka Paweł (1728-1741) od
1728 r. ż. Elżbieta Gasiowa (1728-1746) z Dobryszyc; Karkoszka Karol (ur. ok. 1719zm. 1772) od 1738 r. ż. Jadwiga Janiszówka (1738-1739) z Woli, s. Franciszek Marcin
(ur. 1741), c. Marianna (ur. 1743), s. Tomasz (ur. 1745); Karkoszka Wojciech i Regina,
NN (ur. 1727); Karkoszka Wojciech i Ewa, c. Marianna (1739); Karkoszka Łukasz
(1742-1747) (ur. ok. 1739-zm.1779); Karkoszka Zofia (zm. 1712); Karkoszka Szymon
(zm. 1737); Karkoszka Gertruda (ur.ok.1730-zm.1790); Karkoszka Katarzyna (ur. ok.
1731–zm. 1791); Karkoszówna Agnieszka (1630-1632); Karłek Błażej i Marianna, c.
Marianna (ur. 1724); Karol i Jadwiga, c. Gertruda (ur. 1740); Karpiowski Jan (1701);
Karzosz Andrzej (1723-1724); Kazimierz organista (1711); Katarzyna z Dobryszyc, c.
Zofia (ur. 1729, nieprawa); Katarzyna organiścina (ur.ok.1702-zm.1772); Kępalski
Jan od 1729 r. ż. Anna Kwiecińska; Kichowa Anna (1675); Kierzoszka Agnieszka
(1633); Kiczek Jan i Jadwiga, s. Jakub (ur. 1672); Kiczek Piotr i Magdalena, s. Jakub
Franciszek (ur. 1740); Kicina/Jarocka Anna (1703-1705); Kijanowska? Ewa
(ur.ok.1726-zm.1771); Klesina Zofia (1628); Klechicz [...] i Marianna, s. Stanisław (ur.
1719); Klemens młynarz i Regina, c. Zofia (ur. 1703); Klimaszkówna Apolonia panna
(1736-1744); Klimczak Paweł (zm. 1713) od 1701 r. ż. Zofia Gasiowa z Dobryszyc;
Klimek Bartłomiej i Łucja, c. Konstancja Petronela (ur. 1731); Klimkowa Apolonia
(1743-1746), s. Antoni (ur. 1746, nieprawy); od 1747 r. ż. szl. Krzysztofa Grubowskiego; Kloszczanka Marianna (1703-1714); Kłysek/Kłyszczyk Stanisław (1619-1658) i
Agnieszka, c. Zofia (ur.1619), c. Ewa (ur. 1630), c. Zofia (ur. 1630); Kłyskowa Jadwiga
(1700); Knapik Tomasz (1622); Koch Jan młynarz i Jadwiga, s. Stanisław (ur. 1654);
Kociński Jan (1726-1729) organista, ż. Franciszka (1727), c. Marianna (ur. 1728);
Kodiczek Szymon i Dorota, s. Marcin (ur. 1644); Kojdzina Anna, wdowa młynarzowa (1627-1642); Kołaczkowa Jadwiga (1654); Konieczny Jakub i Marianna, c. Gertruda (ur. 1731); Koperek Hiacynt (ur. ok.1683-zm. 1773) i Marianna, s. Jakub (ur.
1727), c. Marianna (ur. 1728), s. Piotr Andrzej (ur. 1734); Koperkowa Zofia (1728);
Koprowski Mikołaj organista (1733); Koprowski Walenty (ur. ok. 1718– zm.1802);
Korzeniowska Teresa z Wolborza, służąca Lochowskiego (1661); Korzonkowa Zofia
(1660); Kosiorczyk Paweł, c. Ewa (od 1625 r. ż. Sebastiana), s. Adama Widawskiego
z Zalesiczek; Koszkowa Marianna panna (1734); Kośmider Wojciech (1620-1653)
i Zuzanna, c. Anna (ur. 1620), c. Marianna (ur. 1625), c. Agnieszka (ur. 1631); Kotlowski Paweł z młyna w Dobryszycach, od 1629 r. ż. Dorota (c. Pawła młynarza z
Widawki); Kotlewska Marianna (1721); Kotluk Jan i Małgorzata, c. Katarzyna (ur.
1734); Kowal Szymon (1664-1677) s. Jana i od 18.02.1664 r. ż. Jadwiga (c. Sebastiana
Wędzonki), s. Marcin (ur. 1664), c. Agnieszka (ur. 1665), s. Sebastian (ur. 1667),
s. Piotr (ur. 1668), c. Jadwiga (ur. 1669), c. Zofia (ur. 1671), c. Katarzyna Elżbieta (ur.
1677); Kowal Andrzej i Małgorzata, c. Ewa (ur. 1701); Kowal/Kowalczyk Tomasz
(1722-1723) i Agnieszka, c. Gertruda (ur. 1725), ż. Regina, c. Gertruda (ur. 1732); Kowal Aleksy i Jadwiga, c. Gertruda (ur. 1703); Kowal Paweł (1720-1732) i Marianna,
s. Błażej (ur. 1720), od 1723 r. ż. Marianna Paszówka; Kowalczyk Paweł i Marianna
Ożarówka, c. Agnieszka (ur. 1731); Kowalczyk Maciej (1739); Kowalczyk Tomasz
i Marianna, c. Franciszka (ur. 1742); Kowalka Jadwiga (1645-1677); Kowalka Apolo-
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nia (1736, zm. 1737); Kowalowa Zofia (1668); Kowalowa Małgorzata (1664); Kowalówka Ewa (ur. 1701?), s. Hiacynt (ur. 1721, nieprawy, ojciec Jan Bednarzyk z Golanek); Kowalówka Zofia od. 1722 r. ż. Błażeja Haby z Gorzkowiczek; Kowalówka
Gertruda od 1729 r. ż. Kazimierza Skórki z królewskiej części Wiewiórowa; Kowalówna Zofia (ur. 1671) od 1703 r. ż. Tomasza; Kowalski Adam od 1723 r. ż. Marianna
Heliaszkowa z Dobryszyc (1723-1746); Kotluk Jan i Małgorzata, c. Katarzyna (ur.
1733); Koza Stanisław i Anna, c. Marianna (ur. 1667), s. Wojciech (ur. 1669), s. Marcin
(ur. 1671), c. Magdalena (ur. 1672); Kozaczek Andrzej (1628-1672), s. Wojciecha i od
1627 r. ż. Katarzyna (c. szl. Macieja Zdańskiego z Zalesiczek), c. Dorota (1628)
i Agnieszka (ur. 1628-1647, ż. Wawrzyńca Żabczyka), s. Walenty (ur. 1631), c. Marianna (ur. 1633, od 1654 r. ż. Walentego Klimczaka), córka NN (ur. 1637), c. Jadwiga
(od 1665 r. ż. Wojciecha stelmacha); Kozaczek Walenty (ur. 1631- 1671, s. Andrzeja)
od 2.02.1654 r. ż. Jadwiga (c. Wojciecha Obrazg), c. Elżbieta (ur. 1654), c. Anna (ur.
1660), ż. Marianna, s. Mikołaj (ur. 1668), s. Walenty (ur. 1671); Kozaczka Marianna
(1712); Kozaczka Katarzyna (1703); Kozak Marcin (ur. 1671?) i Zofia, s. Aleksy (ur.
1702); Kozak Wojciech i Kunegunda, c. Małgorzata (ur. 1613); Kozak Wojciech (16161627) i Ewa, s. Szymon (ur. 1616); Kozak Wojciech (1699-1708); Kozak Szymon (ur.
1616-1659) i Dorota (1642), c. Dorota (ur. 1642), s. Andrzej (ur. 1655); Kozak Marcin
student (1662-1664), kleryk franciszkanów (1667), subdiakon i prezbiter (1668); Kozak Krzysztof, od 1701 r. ż. Ewa Obrzazg z Zalesiczek, od 1728 r. ż. Anna Gasiówka
z Dobryszyc; Kozak Kazimierz od 1734 r. ż. Marianna Zatońska; Kozak Kazimierz
i Jadwiga, c. Katarzyna (ur. 1735); Kozak Jan, od 1723 r. ż. Małgorzata Karzoszczanka (ur. ok. 1708-zm. 1778) z Dobryszyc, s. Stanisław (ur. 1731), s. Paweł (ur. 1742);
Kozak Aleksy i Marianna (1739-1743), c. Gertruda (1739), c. Barbara (ur. 1741); Kozak Wojciech (1705-zm. 1712); Kozak Wojciech (ur. 1748-zm. 1810); Kozak Jan i Zofia, s. Jakub (ur. 1722); Kozak Marcin (1712, zm. 1731) Anna (1701), c. Marianna (ur.
1712); Kozakówna Jadwiga, od 1700 r. ż. Aleksego Mineckiego z Młodzowy, od 1745
r. ż. Józefa Markowicza z Kletni; Kozakówka Marianna (1700), od 1728 r. ż. Andrzeja
Kulisia z Radziechowic; Kozakówka Marianna, od 1735 r. ż. Wojciecha Ościka
z Bogwidzowów; Kozaczek Anna (1646); Kozak Stanisław i Zofia, c. Agnieszka (ur.
1666); Kozak Mikołaj (1701-1717) i Marianna (1701-1740), c. Zofia (ur. 1701); Kozaczek Szymon, od 1731 r. ż. Jadwiga Zatorska; Kozak Jan (ur.1744 – zm.1794); Kramarz Błażej (1702); Kraśnik Stanisław (1665); Krawczyk Jan i Marianna, c. Barbara
(ur. 1709); Krawczyk Walenty/Wawrzyniec, od 1727 r. ż. Gertruda Czyżakówka
z Dobryszyc, s. Łukasz (ur. 1728), s. Wawrzyniec (ur. 1728); Krawczyk Łukasz (ur.
1728-1745) i Jadwiga, c. Marianna (ur. 1745); Krawczykówka Dorota (1728); Krawczykowa Marianna (1737-1742); Kraurzeszek/Krawuszek Andrzej i Gertruda,
c. Marianna (ur. 1702-1724), s. Wojciech (ur. 1711); Krężochówka Ewa (1662-1668),
s. Praksedes (ur. 1668, nieprawy); Krezoch Tomasz student dobryszycki (1665);
Kropkowa Zofia (1656); Kropczyk Szymon i Anna, s. Stanisław (ur. 1666), s. Franciszek (ur. 1669); Krupnik Stanisław i Jadwiga, c. Anna (ur. 1649), c. Elżbieta (ur.
1650), c. NN (od 1661 r. ż. Jakuba Pukacza, s. Szymona z Wiewiórowa); Kruszecki
Jan żołnierz i Elżbieta z Małogoszczy, s. Piotr (ur. 1665-1668), c. Krystyna (ur. 1668);
Krygus? Adam (zm. 1728); Krypieniczanka Marianna, od 1717 r. ż. Andrzeja Szyszka ze Stobiecka; Krzaczek Antoni i Marianna, s. Mateusz (ur. 1734); Krzeczówna
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(Krezyskówna?) Agnieszka panna (1631-1635); Krzysztof piekarz (zm. 1729), wdowiec, od 1662 r. ż. NN (c. Piotra Jadała, służąca szl. Zdańskiego z Golanek), c. Jadwiga (od 1671 r. ż. Grzegorza Kopera, s. Błażeja z Wiewiórowa); Krzysztofowa Zofia
(1627); Krzysztofka Ewa, c. Justyna (ur. 1721, nieprawa, ojciec Jan Frankowicz);
Krzysztof młynarz i Agnieszka, c. Dorota (ur. 1701); Krzyżanowski Jan (1711); Kubaczka Elżbieta (1723-1724); Kubala Walenty (1620-1637) i Małgorzata, c. Agnieszka
(ur. 1617), c. Małgorzata (ur. 1620); Kubałka Wojciech s. Walentego (1629) i Zofia od
ż. 1638 r. (1638-1644), c. Jadwiga (ur. 1642), c. Jadwiga (ur. 1642), s. Stanisław (ur.
1646); Kubala Maciej (1639-1646), s. Walenty (od 1639 r. ż. Jadwiga); Kubalak Andrzej (1628-1629); Kubalanka Agnieszka (1665-1670); Kubala Walenty, od 1723 r. ż.
Agnieszka Wójcikówka, c. Agnieszka (ur. 1724), s. Kazimierz (ur. 1728); Kubalanka
Wojciech i Jadwiga, c. Zofia (ur. 1640), s. Paweł (ur. 1644); Kubala Stanisław i Ewa,
s. Wojciech (ur. 1675); Kubałka Maciej i Jadwiga, c. Marianna (ur. 1646), s. Walenty
(ur. 1649), c. Anna (ur. 1653), s. Tomasz (ur. 1656); Kubałak Grzegorz (1652); Kubikowa Marianna (1745); Kucharzyk Krzysztof i [...], c. Agnieszka (ur. 1704); Kujawski
Błażej i Ewa, c. Barbara (ur. 1731), s. Wawrzyniec (ur. 1734); Kujawska Agnieszka
(ur. ok. 1731- zm. 1791); Kulczyk Wojciech (1631-1636) i Elżbieta (1628-1676), s. Andrzej (ur. 1631); Kulczanka Zofia (1651); Kulka Wacław, c. Katarzyna (1624), s. Marek (od 1624 r. ż. Zofia karczmarka z Dobryszyc); Kulka Walenty i Marianna, c. Marianna (ur. 1677); Kulka Wawrzyniec, c. Marianna (1627), s. Wojciech (od 1626 ż.
Małgorzata); Kulka Mikołaj (zm. 1741) i Marianna (ur. ok. 1702-zm.1772), s. Jan (ur.
1703, od 1708 r. ż. Marianna Borkowska z Dobryszyc), s. Jakub (ur. 1709), c. Ewa (ur.
1715), s. Jan Hiacynt (ur. 1718), s. Franciszek (ur. 1721; Kulczak Andrzej i Zofia
z młyna, s. Dominik (ur. 1718); Kulka Mikołaj i Gertruda, c. Gertruda (ur. 1713),
ż. Marianna Szewczykowa, s. Wojciech (ur. 1723, zm. 1731); Kulka Jan (1700-1742)
i Marianna (1700-1726), NN (ur. 1700), od 1721 r. ż. Zofia Krzywoszanka (1726-1741),
c. Marianna (ur. 1726), c. Rozalia (ur. 1731); Kulka Mikołaj i Marianna (1721-1726),
s. Klemens (ur. 1727); Kulka Krzysztof i Ewa, c. Ewa (ur. 1718-1736), s. Tomasz (ur.
1722); Kulka Wawrzyniec i ż. Marianna Szwedzikowa, c. Marianna (ur. 1729),
c. Marianna (ur. 1734); Kulka Antoni i Małgorzata, s. Mikołaj (1742); Kulka Maciej
i Petronela, s. Grzegorz (ur. 1736); Kulka Stanisław i Ewa Lisakowa, s. Franciszek
(ur. 1741); Kulka Jan (ur. 1726-zm.1796) i Marianna, s. Niepomucen (ur. 1743), od
1786 r. ż. Franciszka Wędzonczyna wdowa; Kulka Walenty (ur. ok. 1726-zm. 1784);
Kulczyna Jadwiga (1736); Kulczyna Anna (zm. 1736); Kulczyna Apolonia (1741);
Kulczyna Agnieszka (ur. ok. 1740– zm. 1810); Kulisiówka Dorota (1615); Kulej
Krzysztof i Zofia, s. Błażej (ur. 1729); Kucharz dworski (1731); Kucharzowa Małgorzata (1612); Kuchcisz Jan zw. Żebrak (1619); Kufel Stanisław i Jadwiga, NN (ur.
1622); Kuperek Marcin (1719); Kupik Łukasz i Marianna, NN (1736); Kurzak Jan
(1634); Kusak Jakub i Dorota, c. Marianna (ur. 1713); Kuszlowa/Kuflowa Anna
(1614-1618); Kuszyna Agnieszka (zm. 1714); Kuśnierz Wawrzyniec (s. Łukasza) od
22.02.1621 r. ż. Barbara (c. Pawła Boczek z Rożnów); Kuśnierzowa Katarzyna (1624);
Kuśnierzowa Agnieszka (1634); Kuśnierz Bartłomiej i Anna, s. Szymon (ur. 1627);
Kuśmierczyk Wojciech i Zuzanna, c. Małgorzata (ur. 1633); Kuśmierczyk Wojciech i
Agnieszka, c. Zofia (ur. 1636); Kuśnierka Marianna (1725, zm. 1729); Kwarta (1708);
Kwarta Tomasz (1720-1745) i Katarzyna (1720), s. Roch (ur. 1720), ż. Marianna (ur.
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ok. 1739-zm. 1779), s. Mateusz (ur. 1734), s. Piotr (ur. 1745); Kwarta Andrzej i Magdalena, s. Jakub (ur. 1709), c. Katarzyna (ur. 1711), s. Kazimierz (ur. 1713), s. Łukasz (ur.
1715-1744); Kwarta Łukasz (ur. 1715-1745) i Apolonia, s. Walenty (ur. 1745); Kwarlik/Kwarta Krzysztof i Jadwiga, s. Paweł (ur. 1703-1744), ż. Elżbieta, s. Walenty (ur.
1712); Kwarta Wojciech karczmarz i Gertruda (1709 karczmarka), c. Jadwiga (ur.
1709), c. Konstancja (ur. 1712), s. Kacper (ur. 1715); Laczek Klemens i Regina, c. Gertruda (ur. 1709); Lafifali Paweł (s. Wojciecha) od 1622 r. ż Jadwiga z Dobryszyc; Lakuszowa Jadwiga (1636); Lamkowa Małgorzata, od 1740 r. ż. Antoniego Pierzaczka;
Lanikowa Agnieszka (1720); Laszczek Wojciech i Katarzyna, c. Marianna (ur. 1641);
Lawaczka Anna (1701); Łaciszek Wojciech i Katarzyna, c. Marianna (ur. 1644), s. Jan
(ur. 1645), s. Adam (ur. 1649); Latoszek/Laciszek Jan i Barbara, zagrodnicy, s. Jakub
(ur. 1617), s. Samuel (ur. 1623-1645), ż. Katarzyna, s. Walenty (ur. 1627); Latosz Adam od 1747 r. ż. Konstancja Wędzonczonka z Zalesiczek; Latoszek Jakub i Marianna, s. Kazimierz (ur. 1679); Lasecka Zofia (1703); Lasocki Jakub i [...], s. Sebastian (ur.
1742); Lataczyk Jan od 1720 r. ż. Marianna Bednarzówka, s. Błażej (ur. 1721); Latoszek Grzegorz (1633-1677) i Agnieszka, c. Ewa (ur. 1633), c. Agnieszka (ur. 1635),
c. Regina (ur. 1636), s. Paweł (ur. 1639), s. Andrzej (ur. 1644), c. Marianna (ur. 1647),
s. Jakub (ur. 1651); Latoszek Dorota (od 1620 r. ż. Jana Janczaka ze Stobiecka,1667);
Latoszek/Latos Bartłomiej i Gertruda (zm. 1737), s. Stanisław (ur. 1714), s. Walenty
(ur. 1718), s. Krzysztof (ur. 1720), c. Apolonia, c. Ewa (ur. 1730); Latosz Bartłomiej
i Teresa, s. Ludwik (ur. 1745); Latosz Błażej (1723- zm. 1737) i Katarzyna (1723-1737),
s. Walenty (ur. 1723), s. Adam (ur. 1724), s. Błażej Sebastian (ur. 1731), s. Szymon (ur.
1732); Lempard Lambert i Katarzyna, c. Petronela (ur. 1721); Lepczyk Jan i Barbara,
s. Wojciech (ur. 1644); Lepiarczyk Zofia (1659-1664); Leśnik Stanisław i Jadwiga,
s. Jan (ur. 1625); Linowska Marianna (1716); Listwanówka Katarzyna (1649-1669);
Liwczyk Paweł (1744); Lontek Jan i Anna Kuni[...], s. Auronius (ur. 1703, nieprawy);
Lubris Jan i Marianna, s. Jakub (ur. 1652); Lupka? Maciej i Agnieszka, s. Łukasz (ur.
1651) i Krzysztof (ur. 1651); Lutech Wojciech i Zuzanna, c. Zofia (ur. 1623); Luchowski Wojciech (1665); Leśniak Andrzej i Marianna, s. Walenty (ur. 1743) ż. Agnieszka,
c. Franciszka (ur. 1746); Lijowski Jan (1716); Linosaski Jan (1717); Listwanówka
Katarzyna (1671); Liszkowska Zofia, od 1730 r. ż. Stefana Wewelusza ze Słostowic;
Liwarcianka Małgorzata (1720); Lizak Piotr (1729); Loskod Wawrzyniec, s. Bartłomiej (od 1616 r. ż. Anna); Losidzka Barbara od 1745 r. ż. Piotra Busz[...] z Łuszczanowic; Lubuska Marianna (1719); Łabecki Grzegorz i Anna, c. Jadwiga (ur. 1648)
i c. Zofia (ur. 1648); Łabużyna Franciszka (ur. ok. 1727–zm.1802); Łaciszek Samuel
(ur. 1623-1663) od 1644 r. ż. Zofia Karkoszka; Łaciszek Samuel (ur. 1623-1666) i Zofia, s. Paweł (ur. 1645) i c. Anna (ur. 1645), s. Stanisław (ur. 1648-1664), c. Marianna
(ur. 1654), c. Jadwiga (ur. 1656), c. Dorota (ur. 1659); Łaciszek Stanisław, s. NN (od ż.
1648 Karkoszkowa wdowa); Łacisz Wawrzyniec (1715) i Magdalena, s. Wojciech
(zm. 1722, lat 10), c. Barbara (ur. 1723); Łaciszek Stanisław i Jadwiga, s. Jan (ur. 1620),
s. Krzysztof (ur. 1628); Łaciszek Jan (ur. 1620-1678) w 1674 r. ż. Dorota Żaba; Łaciszek Stanisław i Anna, c. Anna (ur. 1627); Łaciszek Stanisław (1669); Łaciszowa Barbara (1620-1621); Łacisz Wawrzyniec i Dorota, c. Dorota (ur. 1712), ż. Marianna,
s. Adam (ur. 1715), ż. Magdalena, c. Brygida (ur. 1718); Łacisz Wojciech, s. Wawrzyńca, (zm. 1722, lat 10); Łaciszek Walenty (ur.ok.1723-zm.1773); Łagodzik Woj-
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ciech i Magdalena, s. Jakub (ur. 1651); Łaszocki Jan (1677); Łazdzicki Jan i Jadwiga,
c. Zofia (ur. 1677); Łukasz żebrak (1624); Łukasz szewc, od 1674 r. ż. Jadwiga z Zalesiczek (część plebańska); Łukasz mielcarz i Zofia, c. Ewa (ur. 1629); Łacisz Stanisław
(1665); Łuczanka Marianna (1670); Łuczak Jakub i Marianna, c. Helena (ur. 1724),
NN (ur. 1727); Łuczak Jan i Małgorzata, s. Jan (ur. 1728); Łukaszowa Marianna
(1721); Łukowska Agnieszka (1724); Łyczak od 1724 r. ż. Jadwiga Szachoszczanka
z Dobryszyc; Maciej krawiec (1618); Machowa/Muchowa Elżbieta (1611-1616); Machowa Zofia panna (1615-1616); Mach Jan (1614) i Jadwiga (1612-1516); Maciej
i Magdalena, s. Jan Feliks (ur. 1729); Maciej i Marianna [bez nazwiska], c. Łucja (ur.
1739); Maciej i Petronela [bez nazwiska] z części plebana, s. Piotr (ur. 1734); Maciej i
Katarzyna [bez nazwiska], c. Małgorzata (1739); Maciej [bez rodziców] (ur. i zm.
1796); Magdalena służąca szl. Witkowskiej (1665); Magdzianka Piotr i Zofia, c. Gertruda (1676); Majdecki Antoni (1740); Maniłoszczanka Róża (1733); Małgorzata
wdowa (1629); Małgorzata służąca Wzdulskiej (1655); Marcin, s. Andrzeja, od 1627 r.
ż. Elżbieta Lepek; Marcin i Marianna szewc, c. Katarzyna (ur. 1729); Marczowa Małgorzata (1613); Marcyjankowa Ewa (1662-1666); Marczak Stanisław i Marianna,
c. Jadwiga (ur. 1666); Marerfanka Marianna (1705); Marianna, c. Jana od 1633 r. ż.
Jana Brożka (s. Stanisława z Łuszczanowic); Marianna mater szpitalna (1703); Martian Jan i Zofia, c. Ewa (ur. 1634, od 1666 r. ż. Wawrzyńca, s. śp. Błażeja Wancarek
wdowca ze Żłobnicy); Mastalerz Stanisław, c. NN (od 1644 r. ż. Wojciecha z Radomska), c. NN (od 1650 r. ż. Macieja Syszki); Martela Szymon i Marianna, c. Agnieszka
(ur. 1669), c. Marianna (ur. 1671); Martelka Stanisław (1654); Martela Walenty i Marianna, s. Franciszek ur. (1736); Marusiowa Anna (1703); Matuszyk Tomasz i Marianna, c. Marianna (ur. 1700); Mazorówka Anna (1745); Mechińska/Machińska
Zofia (1610-1614); Michałowa Zofia (1649); Michałowicz Jakub, od 1734 r. ż. Marianna z Zalesiczek; Michaszczak Wojciech i Małgorzata, c. Marianna (ur. 1730);
Miekinianka Marianna, c. Marianna (ur. 1728, nieprawa); Mielczarka Agnieszka
(1619); Mielczarka Jadwiga (1721-1727); Mierzejewski Piotr (1634); Mieszkiewicz
Karol szewc (1746); Mikołajczyna Anna (1647); Mikołajówka Magdalena, od 1702 r.
ż. Michała Chobocik z Wiewiórowa; Mikówna Marianna (1727); Milejowska Dorota
(1645-1650); Milejowski Andrzej (1646); Milewski Wojciech (1644-1647); Milski
Wojciech z Czyżowa młynarz i Agnieszka (1661-1672), c. Jadwiga (ur. 1661); Miłaczyna Marianna, od 1721 r. ż. Macieja Koperka; Mincko Aleksy (1729); Mielczarz
Sebastian i Ewa, c. Magdalena (ur. 1722); Mielczarkowa Marianna (1727-1728); Mieszek Jakub (1616-1632); Mikowa Zofia (1632); Milik Samuel (1701); Mirowski
Krzysztof i Regina, s. Łukasz (ur. 1644); Mirecki Jan pedagog z Przyrowa (16541655); Młynarka Barbara (1643); Młynarczanka Barbara od 1738 r. ż. Macieja Kulos;
Młynarczanka Gertruda (1723); Młynarka Agnieszka (1726-1736) z młyna dworskiego; Mokla Maciej (1630); Moch Wacław (1623); Mol Wojciech (1662-1672), s. Jan
(od 1662 r. ż. Jadwiga, c. Stanisława Krupnik z Dobryszyc); Mola Anna (c. Jana) od
1665 r. ż. Stanisława z Dobryszyc; Molik Małgorzata (c. Grzegorza) od 1633 r. ż.
Marcina; Molik Maciej (1613-1632) i Gertruda (1633), s. Tomasz (ur. 1633); Molik Jan
i Ewa, c. Agnieszka (ur. 1632), s. Paweł (ur. 1636); Molik Anna krawcowa (16421651); Molik Samuel i od 1658 r. ż Anna (c. Walentego Wieszek), s. Wojciech (ur.
1659), s. Szymon (ur. 1661-1718), c. Agnieszka (ur. 1663), s. Krzysztof (ur. 1664), ż.
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Agnieszka, s. Filip (ur. 1666), s. Łukasz (ur. 1668); Molik Gertruda panna (od 1717 r.
ż. Krzysztofa Kuśnierczyka z Wiewiórowa); Moliczek Samuel i Anna, s. Marcin (ur.
1670); Molik Paweł i Zofia, s. Jakub (ur. 1668), c. Elżbieta (ur. 1669); Molik Wojciech i
Zofia, s. Wojciech (ur. 1701); ż. Marianna, s. Krzysztof (ur. 1703); Molik Józef (ur. ok.
1691-zm. 1779), od 1722 r. ż. Agnieszka Karkoszczanka z Dobryszyc (1722-1729),
c. Marianna (ur. 1724); Moliczek Jakub (ur. 1668-zm. 1730) od 1702 r. ż. Marianna
Kuciorzanka z Lgoty; Moliczek zw. Samek Franciszek (1715-1727) od 1715 r.
ż. Agnieszka Bułkowska z Dobryszyc (1715-1735), s. Fabian (ur. 1718) i Sebastian
(ur. 1718), c. Elżbieta (ur. 1723), c. Agnieszka (ur. 1727), s. Antoni (ur. 1732); Moliczek Wojciech od 1718 r. ż. Marianna Zatoniówka z Zalesiczek, s. Grzegorz (ur.
1726), c. Marianna (ur. 1728), ż. Katarzyna, c. Barbara (1739); Moliczek Mikołaj i Marianna, c. Gertruda (ur. 1721); Moliczek Marcin i Marianna, c. Marianna (ur. 1716),
c. Anna (ur. 1722); Moliczek Franciszka od 1727 r. ż. Jana Rogozińskiego z Rzerzęczyc; Molik Ewa (1719) od 1727 r. ż. Błażeja Karczańczyka z Niechcic; Molik Andrzej młynarz (1626); Molik Szymon (1721); Molik Łukasz (zm. 1722, lat 40); Molikówka Anna (1724); Molikówka Agata (1742); Mondecki Antoni i Katarzyna,
c. Marianna (ur. 1746); Morawcówka Agnieszka (ur. 1645-1671), s. NN (ur. 1671,
nieprawy); Morawiec Jan, c. Magdalena (1624), s. Maciej (1626); Morawiec Walenty
i Dorota (1620-1632), c. Jadwiga (ur. 1620-1650, ż. Franciszka woźnicy); Morawiec
Gertruda żebraczka (1625-1647); Morawiec Agnieszka (1630); Morawiec Barbara
z przytułku (1641); Morawiec Maciej (1626-1645) i od 1626 r. ż. Zofia (c. Jana Gasika),
c. Zofia (ur. 1632), c. Gertruda (ur. 1635), c. Ewa (ur. 1638), c. Marianna (ur. 16411656), s. Walenty (ur. 1645) i c. Agnieszka (ur. 1645); Morawski Michał od 1736 r. ż.
Zofia Koprowska; Morawiec Anna (1701); Mosarzówna Barbara (1636); Mól Maciej
krawiec i Gertruda, s. Stanisław (ur. 1635), c. Agnieszka (ur. 1641); Mroczkowski [...]
i Jadwiga, s. Łukasz (ur. 1733); Mularzowa Barbara (1633-1655); Mularzowa Anna
(1635); Murzal? Klemens (ur. 1712-zm. 1776); Musiałówka Ewa (1745); Musiałczyk
Jakub i Gertruda, s. Adam (ur. 1745); Myśliwczowa Zofia [c. Stanisława Myśliwca]
(1611-1621), od 19.01 1621 r. ż. Krzysztofa z Gidel; Myśliwczowa Anna (1616); Nabasek Sebastian (1654-1662) i Marianna, s. Andrzej (ur. 1662); Nabasek/Nubaszek Stanisław i Zofia, c. Agnieszka (ur. 1618), ż. Katarzyna (1621), NN (ur. 1621), s. Marcin
(ur. 1624), s. Krzysztof (ur. 1631); Nabasek/ Nabastius Marcin z Radomska (ur.
1624?, 1649-1650); Nabaskowa Marianna z Dobryszyce (1650-1659); Newatowska?
Zofia, c. Urszula (ur. 1719 nieprawa); Nieczek Regina (1663-1668); Niczek Szymon, c.
NN (w 1665 r. ż. Jana Tomczaka ze Słostowic), c. Regina (od 1669 r. ż. Wojciecha
Koper, s. Błażeja ze Stobiecka Szlacheckiego); Niczkowa Zofia (1703); Nieczek Samuel i Zofia, s. Aleksy (ur. 1703); Niedziwecki Maciej (1711); Nikowa Jadwiga
(1672); Nieczek Wojciech (1720-1730), c. Gertruda (nieprawa, matka Ewa Lipkowa
z Dobryszyc), od 1720 r. ż. Marianna Bułkówna, c. Jadwiga (ur. 1720), c. Konstancja
Julianna (ur. 1722), NN (ur. 1724), ż. Marianna, c. Elżbieta (ur. 1726), s. Urban Antoni
(ur. 1730), c. Marianna (ur. 1731), s. Michał (ur. 1733); Niczek Aleksy od 1736 r. ż.
Katarzyna Karkoszczanka z Dobryszyc, c. Gertruda (ur. 1743), s. Leonard (ur. 1746);
Niczek Kacper (ur. ok.1744-zm.1774); Nieczek Jakub i Jadwiga (1700-1705), s. Bartłomiej (ur. 1700), s. Marcin (ur. 1701), c. Anna (ur. 1705), ż. Marianna (1724-1742),
c. Petronela (ur. 1724); Nieczek Bartłomiej (ur. 1700-1735) i Gertruda, c. Marianna
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(ur. 1735), s. Wojciech (ur. 1741); Nieczek Józef i Marianna (zm. 1737), c. Ewa (ur.
1716); Nieczek Maciej i Ewa (1730-1743), s. Stanisław (ur. 1730); Niczek Stanisław
(ur. 1730) i Barbara, c. Barbara (ur. 1764-zm. 1777); Niczkówna Ewa (1745), od 1746 r.
ż. Jana Juścika; Niczek Sebastian (1747); Niczek Piotr i Marianna Gasiówka, s. Józef
(ur. 1741); Niecina Marianna wdowa (zm. 1775), c. Apolonia (ur. 1701, nieprawa,
ojciec Jakuba Wędzonka); Niczek Adam i Katarzyna, s. Walenty (1737); Niczek Teresa (ur. 1724-zm. 1727); Nosek Jakub i Agnieszka (1640-1646), c. Gertruda (ur. 1640);
Nowaczek Krzysztof i Zofia, s. Jakub (ur. 1627); Nowaczek Tomasz (1642-1666)
i Jadwiga, s. Błażej (ur. 1642); Nowaczek Wojciech (1629-1654) i Jadwiga, s. Andrzej
(ur. 1629), Marianna (ur. 1635-1655), c. Regina (od 1627 r. ż. Jana, c. Kacpra z Łuszczanowic); Nowikowski Kazimierz organista (1746-1747); Obrazdzik Adam i Barbara, bliźnięta Piotr i Barbara (1615), s. Zygmunt (ur. 1619); w 1623 r. ż. Anna (c. Jana
Morawca); Obrazg/Obrzazg Marcin (1618-1621) od 27.01.1621 r. ż. Agnieszka
(c. Walentego Gasika), s. Stanisław (od. 1624 ż. Katarzyna, c. Wacława Kulki z Dobryszyc); Obrazg Marcin od 1635 r. ż. Zofia, c. Wojciecha z Dobryszyc; Obrzazg Aleksy i Małgorzata, s. Jan (ur. 1611); s. Jan (1615), od 1638 r. ż. Agnieszka (c. Walentego
Kubały z Dobryszyc); Obrzazg/Obrzask Stanisław od 4.02.1618 r. ż. Zofia Wieszowa, s. Walenty (ur. 1619), s. Wojciech (ur. 1620), s. Stefan (ur. 1621), c. Zofia (ur.
1623), s. Stanisław (ur. 1625), ż. Katarzyna, s. Tomasz (ur. 1625), c. Katarzyna (ur.
1628) i Anna (ur. 1628); Obrazdzik/Obrzazg Wojciech (1621-1642) i Jadwiga, s. Wojciech (ur. 1621), s. Wojciech (ur. 1624), s. Krzysztof (ur. 1626), s. Bartłomiej (ur. 1629),
s. Mateusz (ur. 1632), s. Andrzej (ur. 1635); Obrazdzik Krzysztof (ur. 1626-1654)
i Agnieszka, s. Szymon (ur. 1654), s. Wojciech (ur. 1655), Bartłomiej (ur. 1659-1679),
c. Zofia (ur. 1662); Obrzazg Bartłomiej (ur. 1629-1660) i Zofia, s. Błażej (ur. 1660),
c. Marianna (ur. 1663), c. Agnieszka (ur. 1665), s. Tomasz (ur. 1668, zm. 1736), s. Walenty (ur. 1671), ż. Agnieszka, s. Sebastian (ur. 1676); Obrząg Walenty i Anna,
c. Agnieszka (1614); Obrząg Wojciech (1714-1731) od 1714 r. ż. Marianna z Dobryszyc (1714-1731), s. Błażej (ur. 1720), s. Antoni (ur. 1724), ż. Anna (1726-1727), c. Jadwiga (ur. 1726), s. Marcin (ur. 1728) i s. Wojciech (ur. 1728); Obrząg Błażej? i Jadwiga, s. Walenty (ur. 1729); Obrzazg Aleksander od 1726 r. ż. Jadwiga Tatarzówka,
s. Szymon (ur. 1727), s. Adam (ur. 1731), s. Marcin Stanisław (ur. 1735); Obrazg Jan
(zm. 1737) i Małgorzata, c. Elżbieta (ur. 1728); Obrzazg Marianna (ur. ok. 1731– zm.
1791); Obrzask Walenty i Marianna (zm. 1737), s. Adam (ur. 1731); Ocimowski Tomasz, c. Gertruda (od 1627 r. ż. Bartłomieja, s. Pawła); Ojrzanowski Świętosław
(1746); Olczyk Kazimierz i Barbara, s. Franciszek (ur. 1727); Oleski i Ewa, s. Jan (ur.
1623); Olkowa Małgorzata (1616-1634), od 1631 r. wdowa; Orłowski Andrzej (ur. ok.
1699–zm. 1781); Ostroszowa Anna (1611); Ostroszowa Zofia (1610); Oszust Wojciech
(1611-1628) i Zofia, s. Michał (ur. 1611) i c. Regina (ur. 1611), Katarzyna (ur. 1614),
c. Elżbieta (od 1625 r. ż Grzegorza, s. Macieja krawca z Okołowic), s. Wojciech (od
1628 r. ż. Jadwiga, c. Jana Parulki z Golanek); Oszust Grzegorz i Elżbieta, s. Jan (ur.
1626), ż. Jadwiga, s. Jan (ur. 1629), s. Piotr (ur. 1633); Oszust Andrzej i Zofia, c. Regina (ur. 1636), s. Jakub (ur. 1642), c. Zofia (ur. 1650), c. Zofia (ur. 1652); Ościk (Oszustek?) Wojciech i Jadwiga, s. Krzysztof (ur. 1631), c. Zofia (ur. 1636); Ościk Jan i Marianna, s. Sebastian (ur. 1720); Ościk Wojciech i Marianna, s. Klemens (ur. 1735);
Ośka Maciej i Katarzyna, s. Maciej (ur. 1725); Ozga Stanisław (1648-1649) ze szpitala,
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tożsamy z Ozgą z Zalesiczek; Ozdzik Maciej (1703); Ozdzonka/Ordzonka Teresa
(1733); Ozga Jakub od 1723 r. ż. Barbara Pietrzykówka z Zalesiczek, c. Agata (ur.
1733); Pacholski Wawrzyniec (1741); Pachołkowa Zofia panna (1746-1747); Paliadurka? Zofia (1632); Panek Stanisław i Anna (1621-1629), c. Anna (ur. 1621), c. Barbara (ur. 1625), s. Andrzej (ur. 1627); Pankowa Dorota (1623); Pankowa/Pawłowa?
Agnieszka (1624-1631); Parulka Maciej i Anna, s. Andrzej (ur. 1668); Pastuch Jan
i Dorota, c. Barbara (ur. 1618); Pastuch Stanisław i Katarzyna, c. Zofia (ur. 1639),
ż. Barbara, s. Jan (ur. 1649) zagrodnicy; Pasterz Wojciech i Ewa, c. Zofia (ur. 1664);
Pastuch Krzysztof i Jadwiga, c. Marianna (ur. 1719); Patera Jan i Jadwiga, s. Mikołaj
(ur. 1678); Patyczek Stanisław (1655-1658); Patyczyna Zofia (1664); Pawłowski Ignacy? (1729); Pawłówka Katarzyna (1746); Paweł młynarz i Elżbieta, c. Katarzyna (ur.
1702); Petronela Młynarzówna od 1746 ż. Krzysztofa Raczka; Pich Piotr żebrak
(1625); Piechurka Piotr (1637); Piechura Walenty i Anna, c. Katarzyna (1614), s. Piotr
(ur. 1624); Piechurdka Jan i Anna, s. Jan (ur. 1619); Piechurka Jan i Agnieszka, c.
Małgorzata (ur. 1646); Pieczarek Paweł (1715); Pieczkowa Katarzyna (ur. 1735zm.1797); Pieczonka Franciszek (1722); Piedzianka Agnieszka, c. NN (ur. 1726, nieprawa); Piekarska Zofia (1725); Piekarczyk Krzysztof (1645 - zm. przed 2.06. 1669)
i Anna, c. Anna (ur. 1645), c. Marianna (ur. 1647), ż. Marianna (1651-1669), c. Regina
(ur. 1651), c. Katarzyna (ur. 1654), c. Agnieszka (ur. 1657), c. Dorota (ur. 1663), c. Elżbieta (ur. 1666), s. Jan (ur. 1669); Piekarczyk Jan i Gertruda, c. Marianna (ur. 1651),
s. Maciej (ur. 1655); Piekarczyk/Piekarz Hiacynt (1722-1746) i Marianna? (17381746), s. Jan (1738), c. Marianna (ur. 1746); Piekarczyk Paweł (1731-1732); Piekarski
Stanisław i Jadwiga, c. Zofia (ur. 1646); Piekarzówka Jadwiga (1703); Piekarzówka
Regina (1728); Piekarzówka Marianna, s. Lambert (ur. 1735, nieprawy); Piekarzyk
Józef (zm. 1737) i Zofia (1721-1724), s. Mikołaj (ur. 1721); Piekoszek Bartłomiej i Marianna, s. Wojciech (ur. 1644); Piekosz/Pikoś Sebastian (1700-1728) i Marianna,
s. Maciej (ur. 1700), ż. Ewa, s. Stanisław Jakub (ur. 1717); Piekoszkowa Jadwiga
(1653-1675); Pielarz Andrzej i Zofia, c. Gertruda (ur. 1675), Piersuczka? wdowa (ur.
ok.1686-zm.1776); Pierzaczek Andrzej i Małgorzata, s. Wojciech (ur. 1623), s. Andrzej
(ur. 1625), c. Zofia (ur. 1628); Pierzaczek Grzegorz, s. Andrzej (od 1620 r. ż. Małgorzata, c. Wojciecha Wędzonki); Pierzaczek Andrzej (ur. 1625?) i Zofia, c. Anna (ur.
1649), s. Jakub (ur. 1652-zm. 1726), s. Paweł (ur. 1657), c. Gertruda (ur. 1660); Pierzaczek Szymon i Elżbieta, s. Stanisław (ur. 1615); Pierzaczek Marcin i Marianna,
c. Gertruda (ur. 1643); Pierzaczek Sebastian (1718-1746) od 1718 r. ż. Regina, s. Tomasz (ur. 1721), s. Mikołaj (ur. 1722-1747), ż. Ewa, c. Agnieszka Regina (ur. 1725);
Pierzak Paweł, (1713-1734, zm. 1737) i Marianna (1718-1747), w 1729 r. karczmarz
dworski, s. Antoni (ur. 1718-1739), c. Gertruda (ur. 1721), s. Tomasz (ur. 1722),
c. Katarzyna (ur. 1724-1740), c. Agnieszka (ur. 1727), s. Piotr Wawrzyniec (ur. 1729),
c. Marianna (ur. 1733), s. Grzegorz (1737-zm. 1791); Pierzak Antoni (ur. 1718-1742)
i Małgorzata, s. Tomasz (1742); Pierzak Walenty (1743); Pierzak Jan i Małgorzata,
s. Michał (ur. 1745); Pierzakówna Agata od 1741 r. ż. Wojciecha Rudzkiego; Piesek
Sebastian (1728-1747); Piesek Andrzej i Agnieszka (1733), c. Teresa (ur. 1735); Pigowski Bartłomiej (1732); Piotrowski Piotr (1665); Piotrówka/Pietroniówka Zofia
(1644-1655); Piotr mielcarz i od 1656 r. Marianna, c. Agnieszka (ur. 1657); Piotrówka
Anna (1652); Piszczałkowa Agnieszka (1723); Piwowar Tomasz i Agnieszka, s. Stani-
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sław (ur. 1705); Pląskowska Wiktoria panna od 1794 r. ż. kawalera Antoniego Jasiatkowskiego; Płosiaj/Płoszaj Krzysztof (1654-1657); Płóciennik Jan (1675) i Zofia
(1677), c. Anna (ur. 1677); Płociennik Adam, od 1708 r. ż. Gertruda Kowalówka;
Płóciennik Wojciech i Gertruda, s. Wojciech (ur. 1713), c. Marianna (ur. 1720); Płóciennik Maciej (1736-1746); Płócienniczek Adam i Anna, c. Marianna (ur. 1701),
s. Marcin (ur. 1703), s. Marcin (ur. 1713); Płócienniczek Franciszek od 1728 r. ż.
Agnieszka Przyłęczanka z Dobryszyc; Płóciennikowa Agnieszka od 1728 r. ż. Marcina Ślęzaka z Bogwidzowów; Płóciennikowa Magdalena (1743); Płuczalec Marcin,
s. Stanisław (zm. 1727, lat 13); Protas Wawrzyniec, s. Jan (od 1626 r. ż. Barbara),
c. Wawrzyńca Kulki; Proszwinicki Kazimierz (1703); Przedecka Katarzyna (zm.
1737); Przybierecki Paweł (1703); Przyborowska Jadwiga (1629); Przylejka/Przyłęcki Jan (1621-1651) Ewa (1615-1633); Przylejka/Przyłecki Jan i Barbara, s.
Stanisław (ur. 1629), c. Zofia (ur. 1629), s. Kazimierz (ur. 1635), s. Wojciech (ur. 1642);
Przyłęcki Stanisław (ur. 1629-1654) i od 31.10.1653 r. ż. Zuzanna, c. Jadwiga (ur.
1654); ż. Anna, c. Katarzyna (ur. 1657), s. Błażej (ur. 1660), c. Marianna (ur. 1669);
Przyłęcki Maciej (1633-1652) i Anna (1633), od 16.02. 1642 r. ż. Zofia, c. Jadwiga (ur.
1642), s. Grzegorz (ur. 1645), c. Marianna (ur. 1650); Przyłęcki Stanisław (1662-1668)
i Zuzanna, c. Agnieszka (ur. 1662), c. Dorota (ur. 1664), s. Błażej (ur. 1667-1728); Przyłęcki Błażej (ur. 1667-1728, zm. 1731), s. Kacper (ur. 1712), ż. Marianna (zm. 1715),
c. Rozalia (ur. 1715); Przyłęcki Wawrzyniec i Zofia (1721), s. Jan (ur. 1722); Przyłęcki
Marcin i Jadwiga, s. Jan (ur. 1641); Przyłęcki Jan od 1735 r. ż. Katarzyna Suchoszkowa z Dobryszyc, ż. Małgorzata, c. Marianna (1739), c. Franciszka (ur. 1742); Przylęg
Jan i Anna, s. Marcin (ur. 1626); Przyłęczanka Anna (1631-1633); Przyliszczanka/Przyleganka/ Przytaczanka Anna (1614-1622); Pukacz Sebastian kantor od 1631
r. ż. Katarzyna Kulczanka z Dobryszyc; Pukacz Sebastian (1718- zm.1737) sługa kościelny, kantor (1722), rektor (1729-1737) i Katarzyna, c. Helena (ur. 1732), c. Jadwiga
Teresa (1736); Pukacz Sebastian i Małgorzata (1732-1742), s. Kazimierz (ur. 1732);
Pukacz Jakub i Marianna, s. Bartłomiej (ur. 1662), c. Agnieszka (ur. 1666); Pukacz Jan
i Jadwiga, s. Tomasz (ur. 1744); ); Pukaczówka Katarzyna od 1723 r. ż. Walentego
z Bogwidzowów; Pukaczyk Krzysztof i Marianna, s. Bartłomiej (ur. 1648); Pukaczyk
Piotr od 1720 r. ż. Regina Klimkowa, s. Łukasz (ur. 1720); Pukaczyk Hiacynt (1744);
Pukaczyk Jan (1728-1734) od 1728 r. ż. Małgorzata Szewczykówna (1728-1741) z Dobryszyc, s. Franciszek (ur. 1731), s. Grzegorz (ur. 1734), s. Paweł (ur. 1736), s. Paweł
(1737), s. [...]Jakub (1739), c. Róża (ur. 1741), c. Barbara (ur. 1746); Pukaczowa Magdalena (1737); Pukaczyk Adrian? (1741); Pułtacieczyk Marianna na teraz z Dobryszyc, c. Marianna (ur. 1728, nieprawa); Radziątkowska Zofia (1654); Reris? Jan i Zofia, s. Mateusz (1614); Retkowic Bartłomiej z Kaszewic, rektor, (1641-1646) i Anna
(16544-1646), s. Jan (ur. 1644); Rektorides/Zajrzewski Jan (ur. 1644-1672) od 1667 r. ż.
Zofia (c. Jana krawca), c. Anna (ur. 1668), c. Marianna (ur. 1670), s. Adam (ur. 1671);
Rektorides Jakub tkacz (1660); Retowa Barbara z domu Lisowska (1663); Rędzik
Stanisław w 1672 r. ż. Barbara Jakubik z Dobryszyc; Rodecki Piotr i Ewa, c. Ewa (ur.
1716); Rojsko Wojciech (1628); Rogalka Wojciech i Zofia, c. Marianna (ur. 1638);
Roszkowska Barbara (1726); Rozwalanka (1616); Rożanka Sebastian (1654); Róża,
panna (ur. ok. 1714–zm. 1784); Rudecki Wojciech (1744); Rudzka Jadwiga z młyna
(1615); Rudzka Anna wdowa (1627-1634); Rudzka Gertruda (1613); Rudzki Jakub
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młynarz (1612-1629) i Anna (1612-1624), s. Stanisław (ur. 1612), s. Adam (ur. 1614),
ż. Regina (1625), c. Małgorzata (ur. 1625); Rudzki Stanisław (ur. 1612-1664); Rudzki
zw. Pik Jakub i Magdalena?, s. Wojciech (ur. 1654); Rudzki Wojciech i Elżbieta,
c. Zofia (ur. 1610); Rudzki/Żarek Wojciech (1701) i Elżbieta, NN (ur. 1723); Rudzki
Sebastian i Ewa, c. Marianna (ur. 1721-1743); Rurak Paweł (1746); Rutkowa Marianna (1720); Rzenaczek Jan (1724); Rybicka Krystyna (1728); Sabiarczyk Maciej (1716);
Sadawa Wojciech i Marianna (ur. 1712-zm. 1777), c. Marianna (1739), s. Maciej (ur.
1741), s. Paweł (ur. 1747); Sadawa Józef i Małgorzata, s. Fabian (ur. 1744) i Sebastian
(ur. 1744); Sajeda Wawrzyniec i Jadwiga, c. Zofia (ur. 1675); Saloczek Andrzej i Jadwiga, s. Paweł (ur. 1735); Samek Janusz (1721) i Agnieszka (1720-1724), s. Grzegorz
(ur. 1721); Samek Franciszek i Agnieszka (1730-1732), c. Agnieszka (zm. 1727, lat 13),
c. Urszula (ur. 1730); Samek Wojciech od 1723 r. ż. Marianna Krawcówka zw. Grabaniówka z Dobryszyc, c. Małgorzata (ur. 1724), ż. Katarzyna, c. Marianna (1736);
Samek Piotr i Marianna, c. Katarzyna (ur. 1731); Samkowa Dorota (1648-1660); Sanecki Wojciech (zm. 1734) i Marianna, s. Grzegorz (ur. 1734); Sanecki Franciszek
(zm. 1734); Sarowczyk Stanisław (1630-1638) i Zofia, c. Dorota (ur. 1630); Sartyszkowie Walenty i Anna, s. Stanisław (ur. 1617); Sdorkowsk? Walenty i Marianna,
s. Augustyn (ur. 1735); Sebastian krawiec i Zofia, c. Agata (ur. 1659); Sebastian
i Ewa z młyna, c. Gertruda (ur. 1723); Sęk Stanisław i Agnieszka, c. Małgorzata (ur.
1622); Simek Marcin i Marianna, s. Stanisław (ur. 1712); Seranka/Serocówka Marianna (1678); Sewk Jakub i Jadwiga, s. Maciej (ur. 1678) i Paweł (ur. 1678); Służalec
Maciej (1650-1670) i Anna, s. Maciej c. Agnieszka (ur. 1650), s. Jan (ur. 1651), ż. Zofia,
c. Marianna (ur. 1659); Soseńczyna Elżbieta (1646); Siedlecka Zofia (1724); Siemianowski Błażej i Jadwiga, s. Szymon (ur. 1728) i Błażej (ur. 1728); Siwiec Jan (1656);
Sgubia/Szczubiel/Skubała Kacper (1620-1624); Skąpska Zofia (1645); Skonieczna
Jadwiga (1734); Skorczak/Skórka Klemens i Anna Gasiówka, s. Grzegorz (ur. 1731),
s. Filip (ur. 1741), ż. Marianna, c. Justyna (ur. 1745) i s. Franciszek (ur. 1745); Skrzoskówna Agnieszka (1635); Skurczak Karol (1743); Słomczyna Petronela (ur. 1741zm. 1781); Smolarkowa Jadwiga (1726); Sobiepański Jan (1631); Sobkowa Regina
(1741); Soluiński Jan z Podgórza (sługa żołnierza szl. Kunowskiego) od 1662 r. ż.
Helena Pawłówka z Łęczycy; Soliński Wojciech i Zofia, s. Adam (ur. 1745); Sosnowska Regina (1670); Spatczyk Wojciech i Marianna, c. Elżbieta (ur. 1632); Spuchalina
Marianna, s. Elentarius (ur. 1670, ojciec nieznany); Stachowicz Jakub (1610); Stanisław kantor z Kamieńska (1612-1615); Stanisław rektor (1656); Stanisław organista
od 1709 r. ż. Marianna Zakrzewska z Golanek; Stanisław i Jadwiga, piekarz, c. Zofia
(ur. 1614), s. Wojciech (ur. 1619), c. Małgorzata (ur. 1624), c. Gertruda (od 1633 r. ż.
Macieja Grabani); Stanisław karczmarz, s. Stanisław (od 1626 ż. [bez imienia] c. Andrzeja Molika młynarza); Stanisław krawiec i Zofia, s. Łukasz (ur. 1656); Stankowa
Barbara, s. Jan (ur. 1664, nieprawy); Stasinowska Zofia (1702); Staszek Andrzej i
Jadwiga, c. Agnieszka (ur. 1740); Staszczyk Wojciech i Zofia, NN (ur. 1632);
Staszchowski Łukasz i Anna, s. Mateusz (ur. 1732); Stelmach Feliks, s. Stanisław (od
1622 r. ż. Jadwiga, c. Benedykta karczmarza); Stelmaszek Maciej (1623-1667) i Jadwiga, c. Zofia (ur. 1623), c. Anna (ur. 1626), s. Szymon (ur. 1628), s. Wojciech (1665);
Stelmach Szymon (ur. 1628-1666) od 1654 r. ż. [bez imienia], c. Wojciecha Kośmidra
z Dobryszyc; Stelmaszczyk Szymon (ur. 1628-1667) i Agnieszka, c. Zofia (ur. 1655),
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c. Anna (ur. 1660), s. Jan (ur. 1663), c. Marianna (ur. 1664, od 1704 r. ż. Jana Krawczyka z Wiewiórowa), c. Anna (ur. 1667), c. Katarzyna (ur. 1670); Stelmaszek Andrzej
(1668-1676) i Zofia zw. Zatorscy, c. Agnieszka (ur. 1668); Stelmaszek Wojciech (16651668, mieszkał też w Zalesiczkach) od 1665 r. ż. Jadwiga (c. Andrzeja Kozaka),
ż. Zofia (1667, od 1701 r. ż. Tomasza Justyś z Rożnów), s. Krzysztof (ur. 1665), c. Zofia (ur. 1678); Stelmach Jan (1716-1732) i Gertruda, s. Hiacynt (ur. 1716), s. Wawrzyniec (ur. 1719), s. Grzegorz (ur. 1725), s. Józef (ur. 1730), s. Walenty (ur. 1732), od 1737
r. ż. Marianna; Stępka Jan (1612); Stępka Wawrzyniec (1616); Stępka Mikołaj i Zofia
(1628-1629), c. Katarzyna (ur. 1628); Stępka Stanisław i Katarzyna, s. Andrzej (ur.
1624); Stępień Stanisław i Katarzyna, c. Anna (ur. 1616); Stępina Marianna (ur. ok.
1719-zm. 1809); Strachowska Katarzyna (1671); Strzekowska Marianna (1656-1659);
Strzelec Andrzej, s. Wojciech (1625) ż. Zofia Kotłowska (c. Marcina), od 1643 r.
ż. [bez imienia] c. Aleksandra Nabasek; Strzelczyk Wojciech (ur. 1625), w 1655 r.
ż. [bez imienia] z Dobryszyc; Strzelec Wojciech i Katarzyna, s. Andrzej (1615),
c. Agnieszka (od 1635 r. ż. Stanisław Ozgi), ż. Zofia, c. Marianna (ur. 1635-1661);
Strzelec Wojciech i Agnieszka, s. Tomasz (ur. 1651); Strzelec Maciej i od 1650 r. ż.
Zofia, c. Walentego Kubali; Szabaszek Stanisław i Katarzyna, c. Marianna (ur. 1627);
Strzeszowa Agnieszka (ur. 1650); Suchosz Walenty (1618-1638) i Anna (1618-1643),
c. Dorota (ur. 1618), s. Wojciech (ur. 1623), c. Marianna (ur. 1626, 1645 ż. Sebastiana),
Zofia (ur. 1629), c. Anna (ur. 1632), c. NN od 1655 r. ż. Grzegorza Brzuchanka, s. Stanisława z Łuszczanowic; Suchoszczyk Wojciech (s. Walentego) od 27.09 1646 r.
ż. Marianna (c. Andrzeja Żabiaka), s. Andrzej (ur. 1646), s. Maciej (ur. 1648), od 1653
r. ż. NN (c. Stanisława Broszkowskiego); Suchoszek Wojciech (ur. 1623-1676) i Katarzyna (1656-1664), s. Szymon (ur. 1656), s. Jan (ur. 1659), s. Piotr (ur. 1661), s. Piotr
(ur. 1662), c. Marianna (ur. 1663), od 1667 r. ż. Zofia (c. Stanisława Wędzonki),
s. Wojciech (ur. 1679-1712); Suchoszek Maciej i Zofia, c. Agnieszka (ur. 1667), c. Marianna (ur. 1668), c. Anna (ur. 1671), c. Gertruda (ur. 1676); Suchoszek Maciej (zm.
1727, lat ok. 90); Suchoszek Stanisław, c. Małgorzata (od 1668 r. ż. Stanisława z Radomska); Suchoszek Benedykt (1718-1731) od 1718 r. ż. Marianna (lub Małgorzata)
Karkoszczanka z Dobryszyc, c. Petronela (ur. 1718), c. Ewa (ur. 1724), s. Walenty (ur.
1729), s. Wojciech (ur. 1732); Suchoszek Stanisław i Marianna (ur. ok. 1724-zm. 1779),
c. Gertruda (ur. 1743); Suchoszek Krzysztof i Gertruda, c. Małgorzata (ur. 1719);
Suchoszek Grzegorz (1722-1728); Suchoszek Marcin (1741); Suchoszek Stanisław
(ur. ok.1706-zm.1771); Suchoszek Wojciech (ur. 1732) i Agnieszka (ur. 1726-zm.1796),
s. Franciszek (ur.1770-zm.1773), s. Antoni (ur. 1775– zm. 1781); Suchoszek Wojciech
(ur. ok. 1719-zm.1798); Suchoszek Paweł (ur. 1724-zm.1800) od 1771 r. ż. Marianna
Kartkoszczyna wdowa; Studalec/Hudalce Szymon i Anna, c. Katarzyna (ur. 1644);
Suszcik Wojciech i Jadwiga, c. Katarzyna (ur. 1639); Swakowska Teresa (1709); Swelowska Gertruda (1731); Swerwik Wawrzyniec (1678); Szelmówka? Anna (1724);
Szczepańczyk Maciej i Apolonia, s. Walenty (ur. 1735), s. Walenty (ur. 1735); Szczepański Marcin kowal i Marianna, c. Ewa (1742), s. Tomasz (ur. 1745); Szczepocki
Tomasz ślusarz (1713) i Katarzyna, c. Katarzyna (ur. 1717), c. Elżbieta (ur. 1722),
s. Szymon (ur. 1727); Szczepocki Marcin od 1732 r. ż. Apolonia Zatońka z Dobryszyc; Szczepocki Marcin i Marianna (1740-1747), s. Mateusz (ur. 1740); ż. Małgorzata,
c. Agnieszka (ur. 1744); Szczepocki Maciej od 1736 r. ż. wdowa Gertruda Pierza-
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kówna (ur. ok. 1705-zm.1775), c. Marianna (ur. 1740), c. Marianna Anastazja (ur.
1742), s. Bartłomiej?/Błażej? (ur. 1744); Szczeponik Piotr od 1735 r. ż. Marianna
Niczkówna wdowa z Dobryszyc, s. Antoni (1736); Szczęsny Walenty (1745); Szewczyk Jakub (1699) i Elżbieta (1720), s. Kazimierz (ur. 1720), ż. Zofia (1724-1725),
c. Agnieszka (ur. 1724); Szewczyk Paweł (1717-1744) i Elżbieta (1718-1741), c. Marianna (ur. 1718), c. Agnieszka (ur. 1724), c. Marianna (ur. 1727); Szewczyk Kazimierz (1712-1713); Szewczyk Jan (1727, zm. 1729); Szewczyk Marcin i Marianna
Wędzonka, s. Wojciech (ur. 1731); Szewczyk Maciej (1739); Szewczykowa Małgorzata (1729-1738); Szewczykowa Helena (1741); Szewczykówna Regina (1711-1716 panna); Szewczykówna Marianna (1723) od 1744 r. ż. Tomasza; Szewczykówna Elżbieta
(1743); Szewczykowa Jadwiga (zm. 1712); Szamczyk Wojciech od 1734 r. ż. Katarzyna Kulczanka z Dobryszyc; Szybity? Grzegorz (1616); Szyguda Grzegorz i Dorota,
s. Łukasz (ur. 1645); Szymański Józef (ur. ok. 1730–zm. 1790); Szymbiał Kacper
(1624); Szymon kowal (1666-1672) i Jadwiga (1676-1679), s. Paweł (ur. 1676), s. Kazimierz (ur. 1679); Szymon kucharz (1672); Szymon i Elżbieta krawiec, s. Piotra (ur.
1679); Szymon i Zofia S[...], c. Małgorzata (ur. 1703); Szymkówna Agnieszka panna,
od 1747 r. ż. Łukasza Śmieszkowica z królewskiej części Wiewiórowa; Ślęzakiewicz
Paweł, dzierżawca plebański, NN (ur. 1655, nieprawe bez imienia z Agnieszką
Więckową poddaną plebana); Ślęzak Helena (zm. 1717); Śmieszek Wojciech od 1709
r. ż. Agnieszka Marczakówna z Bogwidziowów; Śmieszkiewicz Mikołaj szewc
(1708-1709); Śpiewaczek Sebastian i Zofia, s. Jakub (ur. 1719); Śmieszek Karol
i Agnieszka, s. Piotr (ur. 1744); Świerk Walenty, c. Magdalena (od 1624 r. ż. Mikołaja
Moskwisen? sługi Jana Koniecpolskiego); Świerczyk Wojciech i Anna, s. Andrzej (ur.
1634); Świętkowicz Karol szewc (1744); Świerczykówka Helena (1746); Tasarz Sebastian i Regina, c. Katarzyna (ur. 1618); Tahacz Jan (1622); Tarasowska Petronela
(1731); Tatara Jan i Jadwiga, c. Agnieszka (ur. 1676); Tatara Jan od 1699 r. ż. Marianna Przyłęczanka, c. Marianna (ur. 1705), c. Regina (ur. 1709); Tatara/Tatarak Mikołaj
(1713-1728) i Ewa, s. Krzysztof (ur. 1713), s. Kazimierz (ur. 1716), c. Marianna (ur.
1718); Tatara Ewa z części plebańskiej od 1727 r. ż. Błażeja Hełazińskiego; Tatara
Katarzyna (1735); Tatarak Kazimierz (ur. 1716-1746) i Marianna, s. Franciszek (ur.
1746), ż. Ewa (ur. ok. 1730-zm. 1790); Tatarak Mikołaj i Ewa, c. Petronela (ur. 17111743); Tatarowa Agnieszka (1747); Tatarówka Jadwiga, od 1737 r. ż. Andrzeja; Tatarzyn Wojciech od 26.09 1618 r. ż. Małgorzata (c. Jana Morawca); Tazbirówka Elżbieta
(1670); Tazbirówka Jadwiga (1671); Tiroszkowski Paweł (1725); Tomasz kowal
(1616); Tomasz (1622); Tomasz woźnica (1665); Tomasz młynarz i Agnieszka (zm.
1737), c. Magdalena (ur. 1722), c. Marianna (ur. 1727), s. Antoni (ur. 1732); Tomasz
karczmarz plebański i Zofia [bez nazwiska], c. Marianna (ur. 1730), c. Małgorzata (ur.
1731); Trębałka Andrzej (1629); Trzeciak? Maciej i Katarzyna, s. Bartłomiej (ur.
1741); Tworzydlik/Tworzydło Aleksander , s. Sebastiana, (1642-1650), od 1642 r. ż.
NN (c. Stanisława Ozgi z Zalesiczek); Trzaskowski Paweł (1727); Trzaska Jan (1727);
Turska Jadwiga (1699); Turski Mikołaj (1702)? z siostrą Teresą; Uchacz Jan (16191623); Uleczanka? Jadwiga, c. Gertruda (ur. 1723, nieprawa); Urbańczyk Stanisław
i Katarzyna, c. Gertruda (ur. 1638); Wacław karczmarz (1614-1623); Walenty i Ewa,
zagrodnicy, s. Grzegorz (ur. 1617); Walenty mastalerz (1614-1616) i Dorota (16141635, 1635 wdowa) c. Elżbieta (ur. 1614), c. Ewa (ur. 1616), s. Marcin (ur. 1618); Wa-
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lenty i Gertruda?, c. Anna (ur. 1621); Walkowa Anna (1616); Walkowa Ewa (1618);
Walkowa Zofia (1619); Wawrzyniec kowal (1614-1627); Wawrzyniec młynarz (17361745); Wawrzyniec i Agnieszka [nieczyt.], c. Gertruda (1737); Wąchocki Andrzej
(1728); Wąs Wacław, c. Jadwiga (od 1624 r. ż. Wojciecha, s. Bartłomieja Bochen
z Wierzbicy); Wesołecki Maciej i Anna, c. Marianna (ur. 1661); Wędzonczanka Zofia
od 1709 r. ż. Wojciecha Nowaka ze Stobiecka; Wędzonka Małgorzata, od. 1617 r.
ż. Jana, s. Andrzeja Mila z Czyżowa?; Wędzonka Gertruda (c. Wojciecha) od 1632 r.
ż. Andrzeja Kuli, s. Jana z Bogwidzowy; Wędzonka Sebastian (1631-1665) s. Wojciecha od 1631 r. ż. i Małgorzata (c. Wojciecha Kozaka) (1631-1655), c. Zofia (ur. 1633),
c. Agnieszka (ur. 1636), s. Adam (ur. 1638), c. Zofia (ur. 1649), c. Jadwiga (w 1664 r. ż.
Szymona kowala); Wędzonka Adam (ur. 1638-1706) i Ewa, s. Wojciech (ur. 16601700), s. Grzegorz (ur. 1662), c. Agnieszka (ur. 1668), c. Dorota (ur. 1669), s. Kazimierz (ur. 1672), s. Jakub (ur. 1672), s. Wojciech (ur. 1677), ż. Marianna (1704); Wędzonka Kazimierz (ur. 1672-zm.1726, lat 53) i Agnieszka (1705-1739), NN (ur. 1705),
s. Adam (ur. 1714); Wędzonka Kazimierz od 1715 r. ż. Ewa Głowacka ze Stobiecka
Szlacheckiego (1715-1716, zm. 1729), s. Mikołaj (ur. 1715), s. Kazimierz Tomasz (ur.
1719), c. Elżbieta Katarzyna (ur. 1721), c. Marianna (ur. 1723), c. Teresa (ur. 1726);
Wędzonka Kazimierz (zm. 1712); Wędzonka Stanisław (1676-1702) i Barbara (16761677), s. Paweł (ur. 1676); Wędzonka Kacper i Agnieszka (1700-1746), c. Katarzyna
(ur. 1700-1714); Wędzonka [...] i Gertruda (1701-1713), s. Marcin (ur. 1701); Wędzonka Marcin (ur. 1701-1731); Wędzonka Józef (1740 starzec szpitalny) i Jadwiga, s. Walenty (ur. 1702), s. Cyprian (ur. 1709), s. Kacper (ur. 1712), s. Tomasz (ur. 1714); Wędzonka Kacper (ur. 1712-zm. 1776) i Marianna, c. Jadwiga (ur. 1746); Wędzonka [...]
i Dorota (zm. 1729), s. Wojciech (ur. 1703); Wędzonka Marianna panna od 1719 r. ż.
Adama Gaika; Wędzonka Franciszek (ur. 1706-zm. 1774) od 1729 r. ż. Gertruda Suchoszkowa z Dobryszyc, s. Franciszek (ur.1764-zm.1772); Wędzonka Walenty i Jadwiga (zm. 1737), NN (ur. 1700); Wędzonka Jakub (1701); Wędzonka Andrzej (1700zm.1771) i Marianna, c. Elżbieta (ur. 1722-1747), ż. Agnieszka (1742-1745), s. Franciszek (ur. 1742); Wędzonka Andrzej (ur. ok. 1692–zm. 1783); Wędzonka Wojciech
i Katarzyna, s. Wawrzyniec (ur. 1731), c. Marianna (ur. 1732), c. Marianna (ur. 1734),
c. Katarzyna (ur. 1743); Wędzonka Józef (zm. 1729); Wędzonczanka Marianna od
1728 r. ż. Marcina Dunaszewicza z Radomska; Wędzonka Gertruda od 1722 r. ż.
Stefana Domagały z Żuchowic; Wędzonka Antoni (1718-1728) i Marianna NN (ur.
1718), c. Zofia (ur. 1720), s. Maciej (ur. 1727); Wędzonka Łukasz (1737); Wędzonka
Krystyna od 1724 r. ż. Sodlka z Bogwidzowów; Wędzonka Zofia od 1741 r. ż. Grzegorza; Wędzonka [...] i Katarzyna, s. Wawrzyniec (ur. 1730); Wędzonka Maciej (zm.
1715); Wędzonka Maciej (1745); Wędzonkowa Franciszka (1746); Wędzonka Jakub
(zm. 1727, lat 52); Wędzonka Kazimierz (ur. 1719) i Elżbieta, s. Kacper (ur. 1747);
Wędonczyna Ewa od 1727 r. ż. Tomasza Gradowniczka z Wiewiórowa; Wędzonczanka Regina (zm. 1737) od 1736 r. ż. Tomasza Przybylskiego; Wędzonczyna Konstancja (zm. 1727, lat 1); Węgrowski Krzysztof sługa szl. Więckowskiego (1666);
Wianik Wojciech gorzelany z dworu, od 1666 r. ż. Zofia (c. śp. Stanisława Kłysek);
Widańskańska Anna (1623); Wich Jakub i Marianna, c. Marianna (ur. 1720); Widawska Małgorzata (1743); Wiech Wacław (1610-1624), c. Anna (od 1625 r. ż. Szymona,
s. Jana Pukacza z Wiewiórowa), c. Zofia (od 1628 r. ż. Jana, s. Piotra Stanika z Ra-
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dziechowic); Wiecha Franciszek i Katarzyna, s. Franciszek (ur. 1741); Wiechowa
Dorota (1612-1636) wdowa (1626); Wichowa Elżbieta (1613); Wiechowa Zofia (16141616); Wiechowa Agnieszka (1651-1652); Wiechowa Regina (1675); Wieczek/ Więszek Stanisław i Barbara, c. Agnieszka (ur. 1626-1655), c. Dorota (ur. 1628-1654),
s. Marcin (ur. 1630), c. Zofia (ur. 1634), s. Stanisław (ur. 1635); Więckowa Agnieszka,
NN (ur. 1655, nieprawe z Pawłem Ślęzakiewiczem); Wiechowicz Jakub kantor (16201633); Więczowa Anna panna (1613); Wieloszek/Wielaszek Maciej (1713-1726)
i Barbara, s. Mikołaj (ur. 1713), s. Maciej (ur. 1719), s. Błażej (ur. 1722), s. Mikołaj (ur.
1723); Wieloch Mateusz (1722); Wieloszek Maciej (1723, zm. 1727); Wiesłowicz
Krzysztof (1625); Wiszek/Widek Walenty (1627-1653?) i Barbara, c. Zuzanna (ur.
1627), c. Agnieszka (ur. 1629), c. Marianna (ur. 1637), s. Wojciech (ur. 1643), c. Agnieszka (ur. 1645), s. Stanisław (ur. 1648); Wiszok/Więszek/Wieczek Jakub (1614-1643)
od 1637 r. ż. Agnieszka (c. Piotra Piechurki z Dobryszyc), c. Jadwiga (ur. 1641); Więcek Wojciech i Marianna, s. Maciej (ur. 1728); Witkowska Krystyna (1665); Włodarz
Stanisław (1657); Włodarz Benedykt (ur.ok.1702-zm.1772); Włodarka Barbara (1652);
Włodarczyk Kazimierz (ur. 1721-zm. 1776); Włodarz Jakub (1732); Wodziczak Stanisław i Barbara, c. Zofia (ur. 1679); Wodzianka Sebastian i Małgorzata, c. Maria (ur.
1634), s. Stanisław (ur. 1641); Wodzanka Katarzyna, NN (ur. 1703, nieprawe); Wojakowski Andrzej organista (1741); Wojdanowa Marianna (1644); Wojciech i Ewa [...],
s. Szymon (ur. 1652); Wojciech kantor (1613); Wojciech żebrak (1628); Wojciech rymarz (1735-1741); Wojciech mastalerz i Dorota (1610-1635), c. Agnieszka (ur. 1610);
Wojciech bednarz i Anna, s. Grzegorz (ur. 1613); Wojciech żołnierz i Ewa, c. Jadwiga
(ur. 1662); Wojciech krawiec (1655); Wojciech kowal (1672); Wojciech karczmarz
(1699-1704) i Marianna, s. Andrzej (ur. 1699); Wojciechowska Anna (1672); Wojciechowski Andrzej organista (1743); Wójcik Anna młynarka (1652); Wojtko Wojciech
i Magdalena, c. Zofia (ur. 1616), c. Katarzyna (ur. 1625); Wojtkowa Gertruda (1730);
Wojciech i Agnieszka [...], s. Jakub (ur. 1625); Wolski Jan i Marianna, c. Agnieszka
(ur. 1746); Woszczek? Józef i Jadwiga, s. Wawrzyniec (ur. 1719); Woźnica Stanisław
i Zofia, c. Marianna (ur. 1640); Woźnica Paweł i Marianna, c. Marianna (ur. 1647);
Woźnica Wojciech (1665); Woźniczyna Jadwiga (1660); Woźniak Jan i Magdalena,
c. Marianna (ur. 1721); Wójcik Łukasz (1746); Wójtowa Agnieszka (1721); Wójtówka
Małgorzata (1746); Wróbel Wojciech (1644); Wróblewski Krzysztof (1715-1716);
Wstępnicki Mikołaj (1726); Wyleczka Stanisław student (1726); Wysoccy Jan i Marianna, s. Jan (ur. 1660); Wysorka Marianna panna (1721); Zagrodzki/Zagroda Józef
(1723-1733) i Agnieszka Moliczkowa (1732-1746), NN (ur. 1732), s. Jan (ur. 1735),
s. Roch (ur. 1740), c. Małgorzata (ur. 1744); Zagrodzki/Zagroda Szymon i Marianna
(1702-1742), s. Wawrzyniec (ur. 1702); Zagrodzka Marianna od 1741 r. ż. Stanisława
Rudzkiego; Ząbokrzycki sługa Kunowskiego (1662); Zabrzęcka Marianna (1742);
Zagrodzki Szymon (1714); Zagrodzianka Jadwiga (1712); Zakrzewski Marek i Zofia,
s. Tomasz (ur. 1671); Zakrzowski Mikołaj (zm. 1717); Zalewski Kacper (ur. 1733–
zm.1793); Załęcki Jakub (ur. ok. 1712-zm.1798); Załoszek Piotr (1636-1642) i Elżbieta,
c. Marianna (ur. 1636); Załuska Agnieszka (1719); Załuski Franciszek i Marianna, c.
Katarzyna (ur. 1719); Zastrojski Kazimierz i Zofia z części plebana, c. Marianna (ur.
1709); Załuski Kazimierz (1720); Załęczyk Maciej (1740); Zato[...] Piotr i Agnieszka,
c. Gertruda (ur. 1641); Zatoń Błażej od 1734 r. ż. Katarzyna z Orzechowa; Zatoniów-
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ka Gertruda, c. Marianna (ur. 1719, nieprawa); Zatoński Kazimierz (1717-1731)
i Agnieszka (ur. ok.1706-zm. 1776), c. Apolonia (ur. 1717-1733), c. Marianna (ur.
1727); Zatoński Piotr (1737) i Ewa (ur. ok. 1715– zm.1792), c. Marianna (ur. 1741);
Zatoński Jakub (zm. 1730); Zatorska Elżbieta (1721); Zatorska Aleksandra (ur. ok.
1722–zm. 1792); Zatorska Zofia (1735, zm. 1737); Zatorska Marianna, (zm. 1727, lat
44); Zatorska Barbara (zm. 1737); Zatorski Andrzej stelmach (1669-1706) i Zofia
(1668-1670), c. Marianna (ur. 1669), c. Gertruda (ur. 1672), ż. Dorota, c. Ewa (ur.
1678); Zatorski Jakub (1718-1723, zm. 1730) i Jadwiga Moliczkowa (od 1718-1734),
s. Ludwik (ur. 1718), ż. Gertruda, s. Krzysztof (ur. 1721), s. Adam (ur. 1725), c. Marianna Jadwiga (ur. 1728); Zatorski Mikołaj (1720); Zatorski Kazimierz (1705-1745)
i Agnieszka (1711-1733), s. Paweł (ur. 1711, zm. 1737), s. Piotr (ur. 1714), s. Kacper
(ur. 1721-1746), s. Florian Stanisław (ur. 1722), s. Wojciech (ur. 1725), c. Zofia (ur.
1730) z części plebana; Zatorski Kazimierz, ż. Marianna (1718-1746), s. Krzysztof (ur.
1718), od 1740 r. ż. NN; Zatorski Kacper z części plebańskiej (1744-1745), od 1744 r. ż.
Agnieszka Jadaszkowa z części królewskiej, w 1783 ż. Agnieszka Wędzonczyna
wdowa; Zatorski Piotr (ur. 1714) i Ewa, c. Jadwiga (ur. 1743), c. Marianna (ur. 1746);
Zatorski Krzysztof (ur. 1728–zm. 1788) z części plebańskiej, od 1745 ż. Marianna
Karkoszczanka; Zatorski Tomasz (zm. 1737); Zawadzka Anna (1700-1701); Zdun
Adam i Beata, s. Wojciech (1639); Zgubiał/Szczubiał Kacper, żebrak (1620-1627);
Zielęcka Agnieszka (ur.ok.1700-zm.1770); Zieliński Maciej organista (ur.1735zm.1777); Złotnik Michał (1734) i Konstancja (1734); Zobolis Zofia (1651); Zofia piastunka w dworze (1664-1665); Zofia krawcówka/szewcówka służąca Ryliny (1665),
s. Mikołaj (ur. 1665, nieprawy); Zofia z Dobryszyc od 1729 r. ż. Tomasza; Zofia panna (ur.ok.1700-zm.1771); Zybek Stanisław (1627-1637); Zytko? Jan i Gertruda?,
s. Mikołaj (ur. 1652); Zychówna Marianna od 1771 r. ż. Bartłomieja Adrianowicza;
Żaba Jakub i Jadwiga (1723-1724), s. Maciej (ur. 1723); Żaba Tomasz (zm. 1720); Żabina Marianna (1720-1725); Żaba Łukasz Kozieł i Marianna, c. Maria (ur. i zm. 1776);
Żarek Grzegorz młynarz królewski (ur. ok.1692– zm. 1783); Żarkowa Małgorzata
(ur. 1738-zm.1796); Żabiński Tomasz i Jadwiga, c. Ewa (ur. 1700), Jadwiga od 1701 r.
ż. Aleksego Szczepockiego; Żabiak Szymon i Marianna (1721-1722), s. Józef (ur.
1721); Żaczek Piotr i Elżbieta, c. Zofia (ur. 1638); Żarek Jan i Agnieszka, s. Kazimierz
(ur. 1721); Żegotka Piotr (1651-1652) dziad; Żurawicki Kazimierz (1703); Żasz? Walenty i Małgorzata, s. Maciej (ur. 1721); Żatenkowa? Jadwiga (1723); Życieński Maciej (1734-1742) i Katarzyna (1734-1743), s. Józef (ur. 1734), c. Brygida Jadwiga (ur.
1735), c. Małgorzata (1737), s. Aleksy (ur. 1744), s. Gabriel Józef (ur. 1747); Życiński
Bartłomiej i Gertruda, c. Magdalena (ur. 1743); Życieński Aleksy (1743-1747) i Małgorzata, c. Małgorzata (ur. 1743); Życińska Zofia (1735).
Zalesiczki
Znacznie mniejszą niż Dobryszyce wsią były Zalesiczki. W połowie XVI w.
były tu 2 łany82, a w 1673 r. stałych mieszkańców było 1883. Tomasz Kuźnicki lokuje
82
83

A. Pawiński, Polska XVI wieku…, t. 2, Warszawa 1883, s. 286.
AGAD, ASK I, sygn. 74, k. 343, 349v, 378,387,458v.
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tu młyn znany pod nazwą „Giżyzna”84. W 1622 r. znajdujący się tu młyn nazywano
po prostu młynem Zalesiczki, albo młynem na wprost Zalesiczek (1652). Natomiast
w 1658 r. pojawia się w źródłach młynarz Jakub Giza z nowego młyna. W 1664 r.
ożenił się z Agnieszką, córką Szymona Ozgi z Zalesiczek i miał z nią syna Jana Giskę. W następnych dziesięcioleciach i pierwszych latach XVIII w. młynarzami w tej
wsi byli Gizowie i Ozgowie.
W 1530 r. jako właściciel wsi występują: Jan Pasierb, Jan Wolski, Stanisław
Zdanik, w 1539 r. wymieniono Mikołaja Zaleskiego i Dominika Wolskiego, w 1552 r.
Stanisława, Piotra i Mikołaja Zaleskich, Zdańskiego i Wolskiego, w 1577 r. Wojciecha
i Stanisława Zalewskich, Piotra i Mikołaja Zaleskich. Sytuacja zmieniła się w połowie
następnego wieku. Zdańscy występują do lat 30 XVII w., a Wolscy przestają się pojawiać w źródłach po 1650 r. Od połowy XVII w. dziedziczą tu Biestrzykowscy
i Pytowscy. W 1616 r. Jan Biestrzykowski ożenił się z Anną Wolską. W 1669 r. Jan
Biestrzykowski (syn Wojciecha i Zofii ze Stężyckich) sprzedał część Zalesiczek swej
siostrze Ludwice/Ludwinie (ur. 1651) i jej mężowi Adamowi Pytowskiemu. W 1729
r. synowie Jana Biestrzykowskiego: Antoni, Michał, Stanisław, Franciszek, Tomasz,
Józef i Aleksander, sprzedali pozostałą część tych dóbr Wawrzyńcowi Pytowskiemu.
Szlachta w tej wsi stanowiła 27% ogółu zidentyfikowanych mieszkańców wsi85.
Wykaz osób:
Szlachta:
szl. Bartkowska Anna panna (1628); Bernard, s. Paweł (od 1618); Bieniecki Stanisław i Anna, c. Marianna (1615); szl. Bieniecka Jadwiga, (1630-1631); szl. Biestrzykowska Elżbieta (1629); szl. Biestrzykowska Anna panna (1638); szl. Biestrzykowska Barbara (1637); szl. Biestrzykowska Marianna (1650, c. śp. Jana), od 1651 r. ż. szl.
Stanisława Żarszeckiego); szl. Biestrzykowska Marianna (1677-1679); szl. Biestrzykowska Kunegunda (1654); szl. Biestrzykowski Maciej (1616), s. Jan; szl. Biestrzykowski Jan (s. Macieja, 1616-1654), od 1616 r. ż. Anna Wolska, od ok. 1627 r. ż. Zofia
(1627-1628), c. Zofia (ur. 1633), c. Jadwiga (ur. 1635, od 1653 r. ż. szl. Zygmunta Rozanki); szl. Biestrzykowski Wojciech z Ulesia (1617-1629) i od 1617 r. Anna Wolska
(1619-1624 lub 1638), s. Krzysztof (ur. 1619), c. Zofia (ur. 1621), c. Katarzyna (ur.
1628); szl. Biestrzykowski Adam i Anna (1623-1628 lub 1638), c. Anna (ur. 1623); szl.
Biestrzykowski Wojciech (1644-1669) i Zofia (1644-1661), s. Stanisław (ur. 1644),
s. Aleksander (ur. 1645-1721), s. Franciszek (ur. 1647), c. Zuzanna (ur. 1649-1667,
panna), c. Ludwina (ur. 1651-1672), c. Marianna (ur. 1652), s. Stanisław (ur. 1654),
s. Kazimierz (ur. 1656); szl. Biestrzykowski Stefan (1628-1651) i Zofia (1649-1661),
s. Franciszek (ur. 1649); szl. Biestrzykowski Stanisław (1647); szl. Błeszyńska Anna

T. Kuźnicki, Z dziejów ..., s. 37.
AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 301, 510v; sygn. 25, k. 177, 549-549v, 816; sygn. 26, k. 560v; sygn.
74, k. 343, 249v, 378,387, 458v; A. Pawiński, Polska XVI wieku…, t. 2, Warszawa 1883, s. 286.
Rodzina Biestrzykowskich wywodziła się z Biestrzykowa koło Chełma w powiecie radomszczańskim - A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899, s. 262; tenże, Herbarz polski. Uzupełnienia i sprostowania do części I, zeszyt I, Warszawa 1901, s. 161.
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(1722); szl. Błeszyński Aleksander (1722-1728); szl. Błeszyńska Marianna (1746);
szl. Garlińska Anna (1648); szl. Grzymalina Zuzanna (1643-1649) z Czyżowa; szl.
Grzymała Stanisław (1649); szl. Kasztelanowa Anna (1627); Katarzyna, od 1729 r.
ż. szl. Jana Berskiego; szl. Łazowska Anna (1652); szl. Pytowski Adam (1679); szl.
Pytowski Maciej (1649-1664) i Marianna (1651-1671) [pisali się z Pytowic], s. Franciszek (ur. 1651), s. Adam (ur. 1655), s. Wojciech Abraham (ur. 1658), s. Franciszek
Stefan (ur. 1660), s. Jakub (ur. 1663), c. Zofia (ur. 1666) i c. Helena (ur. 1666), c. Katarzyna (ur. 1669), c. Wiktoria (ur. 1671); szl. Pytowski Adam (ur. 1655-zm. 1729)86
i Zofia (1699-1728, zm. 1736), s. Stanisław (ur. 1699), c. Małgorzata Konstancja (ur.
1702-1730), c. Marianna Franciszka (ur. 1705-1730); szl. Pytowski Franciszek (ur.
1651?-1722); szl. Pytowski Wojciech (ur. 1658-1713); szl. Pytowski Hiacynt (1718);
szl. Pytowska Domicella (1705-1716), panna, od 1720 r. ż. szl. Walentego Grądzkiego;
szl. Pytowska Barbara (1723, zm. 1729); szl. Pytowski Abraham (1660); szl. Pytowski
Wawrzyniec (ur. ok. 1688-zm. 1778) i Marianna, s. Fabian (ur. 1728) i Bonifacy (ur.
1728), [w 1728 r. zmarło jedno z dzieci Franciszka, nie podano jego imienia] ż. Katarzyna, c. Konstancja (ur. 1735), ż. Franciszka, c. [...] Helena (1737), c. Marianna Cecylia (ur. 1741), ż. Katarzyna, c. Jadwiga (ur. 1744); szl. Pytowska ze Święcickich (1741);
szl. Stokowski Maciej (1671); szl. Strzykowski Wojciech i Zofia, s. Jan (ur. 1643); szl.
Wolska Agnieszka (1627); szl. Wolska Zofia (1615-1621,1627?); szl. Wolska Anna
(1615-1650); szl. Wolska Marianna (1726); szl. Wolski Mikołaj (1613); szl. Wolski
Adam (1618); szl. Wolski Walenty i Ewa (1614 panna), s. Walerian (1615), s. Jan (ur.
1617); szl. Wolski Andrzej (1611-1641); szl. Wolski Ambroży (1635); szl. Wolski Adrian i Barbara (1614-1617), s. Piotr (ur. 1614), c. Lunera? (1615); szl. Wolski Walenty
(1729-1743); szl. Wolski Antoni (1736); szl. Zaleska Zofia (1612); szl. Zaleska Anna
(1655); szl. Zaleska Krystyna (1671); szl. Zaleski Mikołaj (1622) i Jadwiga (16151622), c. Zuzanna (1622); szl. Zaleski Piotr i Dorota, s. Krzysztof (1615); szl. Zaleski
Krzysztof [Dominiczek, s. Dominika?] i Katarzyna, s. Maciej (ur. 1638) i Jan (ur. 16381655), c. Agnieszka (ur. 1640) c. Marianna (ur. 1645), s. Tomasz (ur. 1646); szl. Zaleski
Piotr (1616-1625) i Katarzyna (1616-1630), s. Samuel (ur. 1616-1678), s. Marcin (ur.
1619), s. Wojciech (ur. 1624), s. Stefan (ur. 1642); szl. Zaleski Jan (1618-1653) i Zofia,
s. Stefan (ur. 1618), ż. Agnieszka (1632-1656), c. Marianna (ur. 1633-1647), c. NN (od
1649 r. ż. szl. Macieja Pytowskiego, s. Adama z Pytowic); szl. Zaleski Stanisław
(1619-1635) kasztelan (1628) i Anna (1612-1618), kasztelanowa (1628); szl. Zaleski
Marcin (1626); szl. Zdańska Anna (1630); szl. Zdański Maciej (1627); szl. Zdański Jan
(1633); Zwierzchowski Mikołaj szl. (1705).
Duchowni:
ks. Aleksander kaznodzieja (1652).
Chłopi:
Agnieszka (poddana szl. Biestrzykowskiego) od 1663 r. ż. Stanisława z Dobryszyc; Agnieszka młynarka (1719); Agnieszka mielczarka (ur.1735-zm.1775); Bogusławski Jan (1668); Borowiecki Sebastian (ur.1714-zm. 1778); Chorążówka Zofia
(1625); Dąbrowska Katarzyna (1711); Dorota Dominikowa (1614); Dudek Jan i Zofia,
To prawdopodobnie on podpisał elekcję Augusta II Sasa w 1697 r. – S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XV, Warszawa 1931, s. 96.
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s. Jan (ur. 1621); Franciszek i Marianna, s. Piotr (ur. 1726); Gala Piotr szewc i Gertruda, s. Marcin (ur. 1668); Gala [...] i Marianna (1718-1734, zm. 1736), s. Wojciech (ur.
1718); Galina Agnieszka (zm. 1729); Gała Franciszek i Małgorzata, s. Marcin (ur.
1742); Giza Jan i Gertruda, s. Klemens (1709), ż. Marianna (1711-1719) z młyna Zalesiczki, s. Jan (ur. 1711), c. Zofia (ur. 1730); Giszka/Giza Jakub (1724-1729), od 1724 r.
ż. Ewa Olczykówka z Dobryszyc, s. Mateusz (ur. 1726), c. Marianna (ur. 1732); Gizionka Franciszka (ur.1735-zm.1795); Gola Franciszek i Marianna, s. Szymon (ur.
1728); Golska Elżbieta od 1724 ż. Kazimierza Skoczka; Górecki Sebastian i Dorota, c.
Jadwiga (ur. 1628); Grabanka Piotr (1632); Grabanka Franciszek (1633); Grabanka
Jan (1633-1649) i Zofia, s. Wojciech (ur. 1635), s. Szymon (ur. 1636); Grabanka/Grabański Wojciech (ur. 1635-1660); Grabiański Wojciech diakon (1660); Grabania Wawrzyniec (1619-1627); Grabanina Barbara (1619-1649, w 1644 r. wdowa);
Grabanina Elżbieta (1629); Grzegorz i Elżbieta zagrodnicy, s. Jan (ur. 1632), c. Jadwiga (ur. 1637); Gzik Franciszek i Katarzyna, c. Marianna (ur. 1747); Józef, od 1648
r. ż. Jadwiga, s. Andrzej (ur. 1649); Józkowa Zofia (1722) z młyna; Karkoszka Marianna (ur.ok.1735-zm.1775) część plebańska; Kasieniec Paweł zagrodnik i Zofia, s.
Wojciech (ur. 1619), s. Bartłomiej (ur. 1620); Kasieniec Sebastian i Anna, s. Maciej (ur.
1660); Kochański Adam i Małgorzata, c. Anna (ur. 1617); Kochańscy Marek i Małgorzata, s. Marcin (ur. 1620); Koperkowa (1726); Kowalka Marianna (1721); Krawcówka Marianna, od 1718 r. ż. Mikołaja Klekowicza; Krzysztof i Zofia zagrodnicy, s.
Maciej (ur. 1627); Krzywańska Jadwiga (1646); Krzysztof i Marianna Kulka, s. Mikołaj (ur. 1711); Kulawszczanka Elżbieta od 1738 r. ż. Piotra Tenarczyka; Kuśnierz
Paweł (1622) i Zofia (1622) z młyna Zalesiczki, c. Jadwiga ((ur. 1622), s. Paweł (ur.
1625), s. Sebastian (ur. 1628); Kuśnierz Franciszek (1726, zm. 1728); Kuśnierka Marianna (1722); Łukasz, s. Stanisław (od 1618 r. ż. Jadwiga z Dobryszyc); Maciej i Zofia młynarze z młyna na wprost Zalesiczek, c. Katarzyna (ur. 1652); Małkowscy
Marcin i Dorota, s. Urban (ur. 1614), c. Małgorzata (ur. 1616); Marcin szewc, od 1627
r. ż. Dorota (c. Marcina Molika z Zalesiczek); Martelka Szymon Stanisław i Marianna, c. Katarzyna (ur. 1662); Markowski Michał (zm. 1724, lat 40); Marianna [bez
nazwiska] (ur.1726-zm.1771); Michalczyk zw. Musiał Wojciech (1664) i Katarzyna, c.
Ewa (ur. 1665); Nowak Wojciech i Regina, c. Marianna (ur. 1670); Owczarz Adam i
Marianna, s. Jan (ur. 1705); Ostraszowa Anna (1616-1617); Oszuścik Andrzej i Zofia,
s. Błażej (ur. 1648); Ozga Stanisław (1614-1648, 1646 żebrak) i Dorota, zagrodnicy, c.
Dorota (ur. 1614), s. Walenty (ur. 1619), c. Małgorzata (ur. 1627); Ozga Stanisław od
1635 r. ż. Agnieszka, c. Wojciecha Strzelca; Ozga Szymon (1639-1664) i Agnieszka, c.
Agnieszka (ur. 1639, od 1664 r. ż. Jakuba Gizy z nowego młyna), s. Jan (ur. 1647), c.
Marianna c. Agnieszka (ur. 1650), NN (ur. 1651), s. Krzysztof (ur. 1656); Ozga Franciszek, od 1664 r. ż Barbara (c. śp. Jana Mastalerza z Dobryszyc), c. Marianna (ur.
1666); Ozga Franciszek (1668-1670) i Dorota, s. Wojciech (ur. 1671-1737), c. Marianna
(ur. 1679); Ozga Jan (ur. 1647-1747) i Dorota, s. Maciej (ur. 1677-1729); Ozga Maciej
(ur. 1677-1729) i Katarzyna, NN (ur. 1703), s. Tomasz (ur. 1707), s. Wojciech (ur.
1711), c. Marianna (ur. 1713), c. NN (ur. 1717), s. Józef (ur. 1721), c. Elżbieta (ur. 1722);
Ozga Jan młynarz (ur. ok. 1703-zm. 1778) i Marianna (1736-1745), s. Grzegorz (ur.
1717-zm. 1780), s. Tomasz (ur. 1719), c. Ewa (ur. 1722), c. Wiktoria (ur. 1722), c.
Agnieszka (ur. 1725), c. Gertruda (ur. 1729), s. Tomasz? (ur. 1736), ż. Katarzyna (ur.
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ok. 1718-zm. 1780), s. Maciej (ur. 1734), s. Szymon (1739); c. Agnieszka (ur. 1743), c.
Marcjanna (ur. 1746); Ozga Jakub i Barbara Pieskowa (ur. 1717-zm. 1778), s. Franciszek (ur. 1723-1745), c. Anastazja (ur. 1726), s. Jan Walenty (ur. 1730-zm. 1773), s.
Maciej (1739), s. Kazimierz (ur. 1742), s. Augustyn (ur. 1743); Ozga Franciszek (ur.
1723) i Konstancja, c. Konstancja (ur. i zm. 1771); Ozga? Sebastian (zm. 1714); Ozga
Jan z młyna (zm. 1737); Ozga Szymon (ur. ok. 1717-zm. 1797); Ozdzianka Zofia
(1670-1676); Ozdzianka Magdalena, od 1746 r. ż. Jana Jędrzejczaka; Ozdzyna Franciszka (ur. ok. 1720-zm.1797); Ozdzyna Marianna (ur. ok. 1746– zm. 1816); Ozdzyna
Agnieszka (ur. ok. 1747-zm. 1817); Patyka/Patycki Stanisław (1658-1664), ż. Katarzyna Suchoszkowa (wdowa?), od 1664 r. ż. Wojciecha Michalczyka (s. Wojciecha z
Prusicka); Patyczyna Zofia (1664-1668); Particzanka/Partyczyna Ewa (1654); Piesek
Klemens z młyna Zalesiczki (1717); Piotr i Elżbieta (bez nazwiska), s. Kacper (ur.
1743); Płodajowa Agnieszka (1645); Radzikowski Maciej i Katarzyna, s. Antoni (ur.
1722); Sewgowa Dorota (1630); Siejec? Marcin i Agnieszka, c. Krystyna (ur. 1675);
Spychała Adam i Gertruda, c. Jadwiga (ur. 1654), ż. Marianna, s. Walenty (ur. 1659),
s. Wojciech (ur. 1662), s. Jan (ur. 1664-zm.1718), c. Gertruda (ur. 1667); Staniec Paweł
(1623); Staszkowa Zofia (1651); Stefan młynarz i Elżbieta, s. Wawrzyniec (ur. 1702);
Stelmaszek Wojciech i Jadwiga, c. Marianna (ur. 1667) z Dobryszyc, s. Jan (ur. 1669),
c. Gertruda (ur. 1671); Strzelec Benedykt i Anna, c. Agnieszka (ur. 1644); Szperow
Wojciech i Zofia, s. Adam (1736); Święcicki Mikołaj (1746) i Marianna (1745), c. Botwina (ur. 1746) i Agnieszka (ur. 1746); Tomski Franciszek od 1717 r. ż. Marianna
Golanka z Zalesiczek, s. Józef (ur. 1721); Tworztyk/Tworzydlik Aleksander (16451652) i Anna, c. Zofia (ur. 1649), c. Zofia, ur. 1650); Wawrzyniec i Franciszka (bez
nazwiska), c. Justyna (ur. 1729); Widawska Zofia wdowa, od 1634 r. ż. Jakuba Mazurka (s. Adama z Biestrzykowa); Widawski Adam (1611-1624) i Anna, c. Magdalena (ur. 1611), s. Sebastian (ż. Ewa Kosiorczanka z Dobryszyc); Widawski Wojciech i
Ewa, c. Anna (ur. 1627), s. Walenty (ur. 1630), s. Jakub (ur. 1634), ż. Zofia, s. Szymon
(ur. 1645); Widawski Jakub (ur. 1634-1671, s. Wojciecha), od 1658 r. ż. Elżbieta (c.
Sebastiana Mypszowica), c. Małgorzata (ur. 1662), s. Marcin (ur. 1664), s. Szymon (ur.
1666), s. Grzegorz (ur. 1670); Widawski Grzegorz (ur. 1670-1713), s. Krzysztof (ur.
1713), s. Szymon Juda (ur. 1723); Widawski Stanisław, s. NN od 1642 r. ż. NN, c.
Walentego Piechurki; Widawski Jan i Łucja, c. Elżbieta (ur. 1711), s. Norbert (ur.
1713), s. NN (ur. 1721), c. Katarzyna (ur. 1723), ż. Teresa, c. Marcjanna Agnieszka (ur.
1734); Widawski Piotr (ur. ok. 1713 – zm. 1780) i Teresa, c. Gertruda ur. (1736-zm.
1775), c. Brygida (ur. 1745), c. Marianna (ur.1768-zm. 1770); Widawski Grzegorz i
Katarzyna, s. Łukasz (ur. 1718); Wiechowicz Jakub i Elżbieta, c. Elżbieta (ur. 1674);
Więckowa Agnieszka (1648); Więzny Jan i Małgorzata, s. Marcin (ur. 1638); Wolny
[...] i Anna Jakubowka, c. Elżbieta (ur. 1641); Woźniak Maciej i Agnieszka, s. Paweł
(ur. 1664); Woźniak Marcin (s. Jana - śp. 1662), od 1662 r. ż. Agnieszka (c. Zofii Nowaczkowej), c. Zofia (ur. 1665), c. Ewa (ur. 1666), s. Kazimierz (ur. 1668), s. Piotr (ur.
1669), s. Maciej (ur. 1671); Woźna Małgorzata (1668); Wójcik Antoni (ur. 1726-zm.
1793); Wójcikowa Regina wdowa (ur. ok. 1734-zm.1794); Zagrobnicki? Stanisław i
Ewa, s. Michał (ur. 1703; Zalesianka Zofia (1717); Zalesiowski Tomasz (1615); Założek Piotr (1645-1651) i Elżbieta, s. Krzysztof (ur. 1645); Żałościowa Agnieszka c.
Agnieszka (ur. 1650); Zofia (bez nazwiska), c. Rofina (ur. 1671, nieprawa); Żaba Ka-
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zimierz z Zalesiczek (1729); Żebark Piotr i Marianna, s. Stanisław (ur. 1745); Żurek
Zofia wdowa od 1645 r. ż. Pawła Kasieńczyka; Żurek Stanisław (s. śp. Tomasza1669) od 1668 ż. Zofia (1656-1669, c. śp. Tomasza Gasika z Dobryszyc), c. Marianna
(ur. 1669), s. Łukasz (ur. 1671).
Stępki
Jeden z młynów położony był w samej wsi w pobliżu dworu przy stawie.
Wspomniany w początkach XVI w. W 1535 r. określono ten młyn jako leżący w Dobryszycach, a w 1539 r. koło wsi. Tomasz Kuźnicki ustalił, że młyn Stępki znajdował
się na rzece Kręcicy tuż przy wjeździe do wsi Dobryszyce od strony Wiewiórowa.
W 1673 r. mieszkało w Stępkach 5 osób. Lustracja z lat 1616-1620 podaje, że jakiś czas
temu młyn się spalił i do tego czasu nie został odbudowany. Pozostawał przy nim
młynarz, który miał prawo go odbudować. Młyn miał być również spustoszony w
latach 1659-1665, czyli w czasie spisywania kolejnej lustracji oraz pod koniec XVIII
w. 87 Nie oznaczało to jednak, że pozbawiony był mieszkańców. Pojawiają się oni na
kartach ksiąg metrykalnych jeszcze w początkach XVIII w. W późniejszym czasie
mieszkańcy mogli być zaliczanie do wsi Dobryszyce. Ze Stępek pisało się stosunkowo wielu szlachetnie urodzonych. Prowadzeniem młyna zajmowali się członkowie
rodziny Rudzkich. Na tle wszystkich mieszkańców (95 osób) szlachetni stanowili
niespełna 29%.
Wykaz osób:
Szlachta:
Szl. Lowstokowski Krzysztof i Agnieszka, c. Krystyna (ur. 1718); szl. Łoś
Aleksander i Anna, s. Aleksander Kazimierz (ur. 1654), c. Teresa Joanna Katarzyna
(ur. 1657), c. Anna (od 1666 ż. szl. Miścisława, s. śp. Krzysztofa z Rogaczowa); Marianna od 1703 r. ż. szl. Piotra Bielawskiego; szl. Reglowski Grzegorz, c. Zofia (od
1667 r. ż. Aleksandra, s. śp. Stanisława Foltyn z Kiełczygłowa); szl. Sowiński Franciszek i Zofia z Domańskich, s. Jakub Antoni (ur. 1713); szl. Stępska Agnieszka (1650);
szl. Waręcka Justyna (1731); szl. Wiewiórowska Anna (1670); szl. Wyszczalska Zofia
(1663); szl. Wyszczelski Marcin i Anna (1660-1665), s. Kazimierz Aleksander (ur.
1661) i c. Maria Teresa (ur. 1661), s. Józef Jan (ur. 1664) i c. Gertruda Barbara (ur.
1664); szl. Wyszczelski Ludwik i Marianna, c. Marianna Anna (ur. 1661); szl. Zakrzewski (1672).
Chłopi:
Bartłomiej i Gertruda (1634); Bartłomiej i Katarzyna, s. Franciszek (ur. 1734);
Dygucina Jadwiga (1730); Dyguda? Błażej (ur. ok. 1679 - zm. 1719); Dygudej Bartłomiej i Katarzyna, c. Agnieszka (ur. 1743); Fraszka Wawrzyniec i Anna, c. Agnieszka
(ur. 1618); Gasik Tomasz i Zofia, c. Zofia (ur. 1639), s. Bartłomiej (ur. 1647); Garlińska Anna; Grazyńska Elżbieta (1646); Januszczyk Franciszek (1626), c. Elżbieta (ur.
AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 303v, 514v; sygn. 25, k. 406v, 478v, 499v, 554v, 759, 808; sygn. 74,
k. 343, 378; Lustracja ... 1628-1632, cz. II, s. 67, 143; A. J. Zakrzewski, Dobryszyce ..., s. 16-17;
T. Kuźnicki, Z dziejów ..., s. 32.
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1634); Jaskulski Wojciech i Anna; Jaskulska Marianna (1635); Martela Walenty
i Barbara, c. Urszula (ur. 1730); Mikołajowa Jadwiga (1639); Mikolniowa Anna
(1643); Milejowski Wojciech (1649-1655); Obrzask Stanisław (1634) i Katarzyna,
c. Elżbieta (ur. 1635); Olczyk Jan (1667); Olczyk Walenty i Zofia, c. Elżbieta (ur.
1636), ż. Agnieszka, s. Wojciech (ur. 1643), c. Zofia (ur. 1646), s. Wawrzyniec (ur.
1649), s. Piotr (ur. 1652), c. Regina (ur. 1654), s. Stanisław (ur. 1660); Olczyk Stanisław
(ur. 1660-1709); Olkowicz Walenty i Agnieszka, NN (ur. 1638); Pika Sebastian i Jadwiga, s. Andrzej (ur. 1623); od 1630 r. ż. Jadwiga; Pukacz Krzysztof i Barbara,
s. Andrzej (ur. 1700); Rakowska Regina, od 1641 r. ż. Mikołaja Garlińskiego; Reklowska Jadwiga (1649); Siekanowa Jadwiga (1660); Stępek Jan, s. Stanisław (1627),
s. Mikołaj (od 1627 r. ż. Jadwiga Jakubek); Walenty i Barbara (bez nazwiska), s. Paweł (ur. 1733); Witkowska Marianna (1672); Zarzycka Zofia (1668); [...]owcowa Jadwiga (1639).
Żaby
Młyn jednokołowy Żaba poświadczony jest już w XVI w.88. Funkcjonował
też pod nazwą Olszyny (podwójne nazewnictwo zostało użyte w 1577 r., gdy pisano
o młynie jednokołowym)89. Lustracje używają nazwy Olszyny, ale młynarzem był
człowiek o nazwisku Żabka90. Tomasz Kuźnicki przypuszcza, że młyn też funkcjonował także pod nazwą Kotłowy (1629)91. W pierwszej połowie XVII w. z młyna
Żaba pisali się Sebastian (1617-1629), Jakub (1620-1630), Andrzej (1627-1663) i Stanisław (1629-1670). W tym samym czasie pojawia się Marcin Kotłowski (1624-1661),
a w 1629 r. młynarzem w Dobryszycach był Paweł Kotłowski. Mapa D. Gillego pokazuje, że Żaba i „Kollewin M.” znajdowały się w pewnym oddaleniu od siebie.
W 1673 r. było tu tylko 4 mieszkańców, a właścicielem był Kazimierz Jackowski92. W 1789 r. pustkowie Żaby wliczono do Dobryszyc, mieszkało wówczas
tam 4 chłopów93, a w 1801 r. miejsce to nazywane było pustkowiem. W początkach
XVII w. z Żab pisało sie kilka osób pochodzenia szlacheckiego.
Wykaz osób:
Szlachta:
Szl. Rajska Katarzyna (1612); szl. Stolecki Stanisław (1614); Wiązeńska Anna szl. panna (1614); Wróblewski Jan szl. (1614);
Chłopi:
Andrzej i Jadwiga młynarze, c. Marianna (ur. 1627), s. Stanisław (ur. 1629),
c. Zuzanna (ur. 1630), c. Zofia (ur. 1632), c. Anna (ur. 1634), s. Szymon (ur. 1636), c.

AGAD, ASK I, sygn. sygn. 24, k. 503v, 514v; sygn. 25, k. 406v, 478v, 499v, 554v, 759; J. Łaski,
Liber beneficiorum..., t. I, s. 143.
89 AGAD, ASK I, sygn. 25, k. 808.
90 Lustracja ... 1628-1632, cz. II, s. 143; Lustracja ... 1659-1665, s.
91 1625- śluby s. 27; 1661, s. 269; T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa..., s. 32.
92 AGAD, ASK I, sygn. 74, k. 343,378; Lustracja ... 1789, cz. II, s. 109.
93 Lustracja ... 1789, cz. II, s. 109.
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Ewa (ur. 1639), c. Dorota (ur. 1641 w 1674 ż. Jakuba Ła[...] z Dobryszyc), c. Agnieszka
(ur. 1641), s. Tomasz (ur. 1644), s. Jan (ur. 1647), c. Jadwiga (ur. 1650); Apolonia (zm.
1717); Brzostowicz Kazimierz (ur. 1711- zm. 1777); Brzuchania Antoni (1515-1717)
i Marianna (1710-1721), c. Marianna (ur. 1710), s. Sebastian (ur. 1716), s. Łukasz? (ur.
1717); Brzuchania Piotr (1732); Brzuchania Paweł (1723); Brzuchania Jan i Marianna,
s. Bartłomiej (ur. 1727); Cięszkowski Tomasz? i Agnieszka z młyna, s. Tomasz (ur.
1656); Fraszka Wawrzyniec i Anna, c. Zofia (1614); Kałka Grzegorz i Zofia z młyna
Żabki, s. Jan (ur. 1671); Karkoszka Agnieszka (ur. ok. 1709-zm.1795); Kneja Wawrzyniec i Zofia, s. Adam (ur. 1724); Knieja Wawrzyniec i Zofia, s. Wojciech (ur. 1726);
Kozak Aleksy i Marianna, s. Łukasz (1736); Lignani Walenty kowal z młyna i Marianna, c. Agnieszka (ur. 1650); Łacisz Wojciech i Jadwiga, s. Walenty (ur. 1717); Łukaszowa Helena (zm. 1717); Martelka Walenty i Anna, s. Wojciech (ur. 1639); Przyłęczanka Anna (1614); Pucak Paweł i Marianna, c. Katarzyna (ur. 1676); Szymczakówna Helena panna (ur. 1747-zm. 1817); Wawrzyniec i Zofia, c. Helena (1737),
s. Andrzej (1739); Wisarczyk Piotr i Agnieszka, s. Adam (ur. 1649); Zatoniówka Marianna od 1736 r. ż. Aleksego Karkoszki; Zatuska? Agnieszka (1723); Żaba Andrzej
(1645-1653); Żaba Jan i Marianna, c. Agnieszka (ur. 1724), c. Franciszka (ur. 1728),
s. Antoni (ur. 1731); Żaba Antoni (1721-1734) i Marianna (1723), s. Wojciech (ur.
1723); Żaba Maciej, c. Anna (od 1624 r. ż. Michała, s. Stanisława Śmieszek z Wiewiórowa); Żaba Marcin (1665) i Elżbieta, s. Andrzej (ur. 1674); Żaba Mikołaj (ur. 16241674) i Zofia, s. Szymon (ur. 1674), s. Błażej (ur. 1677), s. Kazimierz (ur. 1679-1718);
Żaba Stanisław (1664) i Zofia, c. Agnieszka (ur. 1629, od 1645 r. ż. Tobiasza Cieszkowskiego), c. Zofia (ur. 1631, w 1670 r. ż. Grzegorza z Brudzic); Żaba Szymon i Marianna, s. Piotr (ur. 1716), c. Agnieszka (ur. 1717), s. Łukasz (ur. 1727), s. Sebastian
(ur. 1733), s. Wojciech (ur. 1735); Żabczyk Jakub (1613-1623) i Justyna (1620-1623),
c. Agnieszka (ur. 1613), c. Anna (ur. 1620), s. Jakub (ur. 1623), ż. Anna, s. Jakub (ur.
1628), c. Zofia (ur. 1630), c. NN od 1618 r. ż. Wojciecha (s. Tomasza Pradlik ze Stobiecka); Żabczyk Łukasz i Agnieszka, c. Zofia (ur. 1651); Żabczyk Sebastian młynarz
i Małgorzata, c. Zofia (1616), s. Jakub (ur. 1617), s. Aleksy (ur. 1618), c. Zuzanna (ur.
1619), c. Anna (ur. 1621), s. Wojciech (ur. 1623), s. Mikołaj (ur. 1624), c. Zuzanna (ur.
1629), c. Gertruda (ur. 1632), s. Maciej (ur. 1634), s. Bartłomiej (ur. 1637); Żabczyk
Walenty i Zofia, s. Jakub (ur. 1616); Żabczyk/Żabiak Wawrzyniec (s. Stanisława) od
1647 r. ż. Agnieszka (c. Andrzeja Kozaczka z Dobryszyc), s. Wojciech (ur. 1654),
s. Grzegorz (ur. 1656), c. Marianna (ur. 1658), c. Małgorzata (ur. 1659), c. Ewa (od
1673 r. ż. Stanisława Kubałka); Żabiaczek Wojciech od 1715 r. ż. Jadwiga z Żaby;
Żabianka Elżbieta (1703); Żabianka Zofia panna, od 1716 r. ż. Andrzeja z Radziechowic; Żabianka Dorota od 1717 r. ż. Wojciecha Domagałka z Bobrów; Żabiczanka
Marianna od 1727 r. ż. Hiacynta Borka ze Stobiecka; Żabina Marianna (1700zm.1728); Żabka Zofia od 1721 r. ż. Krzysztofa Baszadzik.
Kotłowy/Kotlewy
Bernatek Maciej i Zofia, c. Jadwiga (ur. 1661) z młyna Kotłowy; Kotłowski Marcin,
c. Zofia (od 1624 r. ż. Wojciecha, s. Andrzeja Strzelec z Dobryszyc).
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Widawka
W osadzie Widawka młyn (znajdował się pod wsią) wspomniany był
w XVI w.94 W XVII w. występuje młynarz Adam (1621-1629). W 1666 i 1671 r. wspomniano nowy młyn pod Widawką, musiał być więc niedawno wybudowany. Być
może starszy młyn pozostał przy swojej nazwie, a nowy obiekt zaczęto określać
mianem młyna Piesek (pierwsza połowa XVII w., określenie to pojawia się również
w 1700 r.). Pod koniec XVII w. w Widawce młynarzem był Klemens Piesek. Za czasem obie osady zaczęto traktować jako jedną wieś, stosując przez jakiś czas podwójne nazewnictwo. Na taki ślad trafiłem w 1770 r.95
Wykaz osób:
Chłopi:
Adam (1621-1627) i Elżbieta młynarze, c. Agnieszka (ur. 1621), s. Sebastian
(ur. 1623), c. Zofia (ur. 1627), c. Katarzyna (ur. 1629); Giza Jan i Agnieszka z młyna
pod Widawką, c. Ewa (ur. 1671); Paweł młynarz z Widawki, c. Dorota (1629), w 1665
r. ż. Zofia wdowa po szl. Stanisławie Golańskim z Golanek; Piesek Antoni z młyna
Piesek od 1728 r. ż. Agnieszka Pikoszówka z młyna Ruda, c. Agata (ur. 1733), s. Wojciech (ur. 1741); Piesek Klemens (ur. 1667- zm. 1729) z młyna Widawka i Marianna,
c. Barbara (ur. 1700), ż. Regina, s. Wojciech (ur. 1712), ż. Marianna, s. Maciej (ur.
1714), c. Marianna (ur. 1717, od 1747 r. ż. Andrzeja Ozgi z młyna Pytowice); Piesek
Maciej młynarz wcześniej był w Rudzie? (1638-1664) i Agnieszka, s. Wojciech (ur.
1638); od 1648 r. ż. Zofia (c. Andrzeja Żaby), c. Anna (ur. 1650, w 1672 r. wyszła za
Sebastiana Kozakowicza ze Stobiecka), c. Katarzyna (ur. 1651), s. Bartłomiej (ur.
1660), c. Ewa (ur. 1663), s. Jan (ur. 1666), s. Wawrzyniec (ur. 1669), s. Adam (ur. 1672),
c. NN (od 1654 r. z. Macieja Wójciczka krawca, s. Marcina z Wiewiórowa); Pieskowa
Regina (1699); Pieszczyk Wojciech [z nowego młyna pod Widawką] (s. Macieja,
1665-1675) od 1665 r. ż. Zofia (c. Jana Gaś z Dobryszyc), s. Krzysztof (ur. 1666),
s. Klemens (ur. 1667), s. Walenty (ur. 1669); Widawski Krzysztof (zm. ok.1665), s.
Paweł; Widawczyk Wojciech od 1704 r. ż. Zofia; Widawski Jan (1728); Wilkowska
Marianna (1730).
Ruda
Także na rzece Widawce położony był młyn Ruda. Wieś ta występuje jako
jedno z 6 punktów w powiecie radomszczańskim, w których zajmowano się wytopem żelaza96. Młyn wspomniany został tu po raz pierwszy w 1510 r. (miał 1 łan ziemi), następnie w 1517, 1518, 1530 (2-3 łany), 1535, 1539, 1564 i w 1577 r., a także
u Jana Łaskiego. Ruda była w połowie XVI w. własnością królewską i bliżej nieznanego Kleczyńskiego, który zrezygnował ze swej części w zmian za połowę młyna
94 AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 303v, 513; sygn. 25, k. 406, 555; A. J. Zakrzewski, Dobryszyce ...,
s. 16-17.
95 AACz, sygn. KM 232, s. 19; AACz, sygn. KM 230, s. 7; J. Pawlikowski, Dobryszyce 650 lat,
Dobryszyce 2000, s. 112.
96 AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 285; S. M. Zajączkowski, Zarys dziejów ..., s. 144.
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Wójcik97. W połowie XVI w. młynarze Rudzcy uzyskali przywilej na prowadzenie
tego młyna, ponawiany przez następnych władców dla ich sukcesorów. W dniu 31
sierpnia 1567 r. Zygmunt August nadał przywilej Maciejowi, synowi Szymona
Rudzkiego na prowadzenie młyna. Synowie Macieja Jakub, Kacper i Wojciech 13
stycznia 1617 r. otrzymali potwierdzenie przywileju od Zygmunta III Wazy, który
utrzymał ich przy młynie Ruda oraz Trzecia Miarka w Dobryszycach, a także przy
wszystkich polach do niego należących. Kolejny dokument wydał Władysław IV na
rzecz Krzysztofa Rudzkiego 10 czerwca 1643 r. Jego syn Krzysztof otrzymał przywilej 26 maja 1689 r. od Jana III Sobieskiego, który go przy tych dobrach zachował.
Uzyskał też potwierdzenie od kolejnych władców Augusta II i Augusta III98. Tomasz
Kuźnicki podaje, że część młyna nazywana była Pikosy lub Pikasy. W połowie XVII
w. rodzina Rudzkich była liczna, w celach ułatwiających identyfikację zaczęły się
pojawiać przydomki nadawane poszczególnym członkom rodu. I tak Stanisław
Rudzki (ur. 1623-zm. przed 1669) nazywany był Pik, a jego syn Sebastian (ur. 1664)
Pikosz. Potwierdzają się ustalenia T. Kuźnickiego w tym względzie.
Wykaz osób:
Szlachta:
szl. Rudzki Krzysztof zw. Pasor (ur. 1618, 1642-1701) i Ewa, c. Anna (ur.
1642), c. Regina (ur. 1646, w 1664 r. ż. Wawrzyńca Ambrosiaka, w 1667 r. s. Krzysztof
(nieprawy), s. Wojciech (ur. 1649), c. Katarzyna (ur. 1650), ż. Marianna, c. Agnieszka
(ur. 1650), c. Zofia (ur. 1654), c. Anna (ur. 1656), ż. Ewa?, s. Krzysztof (ur. 1659),
s. Wojciech (ur. 1661) [nazywani byli Jercha i pochodzili z młyna w lesie dobryszyckim].
Chłopi:
Franciszek i Magdalena z młyna Ruda, c. Elżbieta (1739); Głowacki Wojciech, sługa K. Rudzkiego (1650); Haraty? Erazm i Katarzyna [na teraz z młyna],
s. Wojciech (ur. 1712); Łuczak Błażej i Marianna, s. Jan (ur. 1710); Piekoszka Marianna od 1710 r. ż. Łuczka z Kletni; Piekoszówna Regina od 1717 r. ż. Mikołaja Banaszka z Borzęcina; Piesek Maciej i Agnieszka, z młyna Ruda, s. Szymon (ur. 1633)
c. Marianna (ur. 1636); Pikosz Sebastian młynarz (ur. 1664-zm. 1737) i Marianna,
s. Wojciech (ur. 1715), ż. Gertruda, s. Łukasz (ur. 1712), ż. Ewa, s. Walenty (ur. 1719),
c. Franciszka (ur. 1729); Rudzka Agnieszka z młyna, c. Emerentiana (ur. 1669, nieprawa), w 1670 r. wyszła za Wojciecha (s. Andrzeja ze Strzałkowa); Rudzka Dorota
(1624-1654, c. Jakuba młynarza, od 1624 r. ż. Jakuba); Rudzka Małgorzata od 1721 r.
ż. Jana Branikowskiego z Widawki; Rudzka Marianna (1659); Rudzki Daniel z młyna Ruda i Zuzanna, s. Jakub (ur. 1643), s. Jakub (ur. 1643); Rudzki Jakub młynarz
i Regina, s. Wojciech (ur. 1616), s. Krzysztof (ur. 1618), c. Jadwiga (ur. 1620), s. Stanisław (ur. 1623), s. Jakub (ur. 1627), s. Baltazar (ur. 1628), c. Regina (ur. 1628), s. Grze-

97 AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 303v, 305v, 513v; sygn. 25, k. 406v, 478v, 499v, 554v, 759, 808;
J. Łaski, Liber beneficiorum..., t. I, s. 143; A. J. Zakrzewski, Dobryszyce ..., s. 16-17; J. Pawlikowski,
Dobryszyce …, s. 111; T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa..., s. 33.
98 Tekst przywileju z 1759 r. zamieszczają A. J. Zakrzewski, Dobryszyce ..., s. 34-39 oraz
T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa..., s. 191-193.
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gorz (ur. 1632), c. Gertruda (ur. 1632); Rudzki Jan krawiec (1668-1671); Rudzki Sebastian (ur. 1664-1719) i Marianna (1701-1703), NN (ur. 1701), s. Michał (ur. 1705), od
1710 r. ż. NN z Gosławic; Rudzki Stanisław zwany Pik (ur. 1623-zm. przed 1669)
i Ewa, c. Jadwiga (ur. 1653), ż. Agnieszka, c. Marianna (ur. 1661), s. Sebastian (ur.
1664), c. Dorota (ur. 1667); Rudzki Stanisław (ur. ok. 1720– zm. 1786) i Marianna (ur.
ok. 1710- zm. 1807), s. Maciej (ur. 1747); Turczyk Jan zw. Pasternak z młyna od 1668
r. ż. Anna wdowa z Dobryszyc.
Karkoszki
Karkoszki i Żarki znajdowały się bardzo blisko siebie. Nazwy obu miejscowości mają bardzo podobna etymologię. Karkoszki w języku staropolskim oznaczają
łuczywo99, natomiast Żarki, to miejsce wypalone w lesie i na nim założona osada.
Taka metoda wypalania a nie karczunku była charakterystyczna dla wczesnego średniowiecza100. Rzeczywiście obie osady znajdowały się jeszcze na przełomie XVIII
i XIX w. na skraju lasu, o czym świadczy mapa D. Gillego. Pokazuje ona, że faktycznie były to dwa młyny, choć położone blisko siebie.
Karkoszki są tożsame z Dobrą. Młyn Dobra wchodził w skład uposażenia
plebana dobryszyckiego101. W 1564 r. określono go mianem młyna plebańskiego, a w
1577 r. młyn plebański „Dobski”102. Młyn Karkoszki występuje w pierwszych latach
XVII w. (1611), w 1742 r. mowa jest o miejscu zwanym Karkoszki. W Liber beneficiorum Jana Łaskiego wspomniany jest młyn Dobra. Jest on utożsamiany z Karkoszkami103. Młyn w tej osadzie miał być także znany pod nazwą Stawek104, natomiast w
1623 r. mowa jest o młynie nazywanym Nowy Staw. W XVIII w. używano też określenia Karkoszki plebańskie (1722, 1780).
Wykaz osób:
Chłopi:
Agnieszka (1736); Dziulanka Marianna (1727); Jan i Katarzyna, s. Wawrzyniec (ur. 1726); Jamrozik Józef i Katarzyna, c. Katarzyna (ur. 1716), c. Agata (ur.
1729), s. Antoni (ur. 1731); Kaczykówna Anna, od 1715 r. ż. Macieja Tabierczyka
z Kletni; Karkoszczanka Urszula (1631); Karkoszczanka Zofia (1716-1728, od 1716 r.
ż. Józefa Tazbiera z Kletni); Karkoszczanka Apolonia od 1718 r. ż. Łukasza Krawczyka z Bartodziej; Karkoszczapkowa Katarzyna (1731) służąca; Karkoszczyna DoJ. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. II, Kraków 1901, s. 315; Słownik polszczyzny XVI wieku,
t. X, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 140.
100 S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław-Warszawa-Kraków-GdańskŁódź 1984, s. 458.
101 S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego
w początkach XVI w., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 101.
102 AGAD, ASK I, sygn. 25, k. 759, 808.
103 A. J. Zakrzewski, Dobryszyce ..., s. 16-17; J. Związek, s. 48, Z kościelnej przeszłości miejscowości
i parafii Dobryszyce, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, nr 18/6/1999, s. 48; T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa..., s. 29.
104 S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna ..., s. 101.
99
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rota (1633); Karkoszkowa Jadwiga (ur. ok. 1727-zm.1797); Karkoszyna Katarzyna
(1743); Karkoszka Andrzej zw. Przysięgły (1722-1723); Karkoszka Błażej (1648)
i Jadwiga, c. Gertruda (ur. 1649), ż. Anna, c. Marianna (ur. 1655, w 1675 ż. Jana
z Lgoty). Jedna z córek od 1671 r. ż. Macieja z Bogwidzowów; Karkoszka i Elżbieta
z młyna, c. Elżbieta (ur. 1621); Karkoszka Ewa (1712); Karkoszka Jakub (ur. ok. 1715zm. 1773); Karkoszka Jakub z młyna (zm. 1716, zm. 1729); Karkoszka Jan młynarz
(1611-1629) i Anna, c. Dorota (ur. 1611), c. Dorota (ur. 1613), c. Anna (1615), c. Jadwiga (ur. 1616, od 1664 r. ż. Jana Gurdonowicza, s. śp. Jana z Kamieńska), c. Ewa (ur.
1619-1642), c. Agnieszka, (od 21.09.1621 r. ż. Pawła Śmieszka z Wiewiórowa), s. Maciej (1622), s. Andrzej (od 1628 r. ż. Zofia Wójcikowa wdowa z Karkoszek), ż. Zofia
(c. Jana Karkoszki młynarza, od 1623 r. ż. Andrzeja z Radomska), ż. Marianna (c.
Jana Karkoszki, od 1630 r. ż. Marcina, s. Wojciecha Drogi z Radomska); Karkoszka
Jan młynarz (1642-1673) i Agnieszka, c. Jadwiga (ur. 1642), c. Jadwiga (ur. 1642), c.
Marianna (ur. 1644, od 1665 r. ż. Piotra Lizopek z Młodzowych), s. Kazimierz (ur.
1646-1671), s. Wojciech (ur. 1648-1668, student w 1668 r., duchowny w 1672 r.), c.
Ewa (ur. 1650), c. Katarzyna (ur. 1651, od 1673 r. ż. Krzysztofa Filipowicza ze Stobiecka), c. Ewa (ur. 1654), s. Marcin (ur. 1655), c. Agnieszka (ur. 1661), s. Tomasz (ur.
1662), s. Łukasz (ur. 1664); Karkoszka Józef i Marianna, s. Jan (ur. 1743), s. Walenty
(ur. 1747); Karkoszka Marianna (ur. ok. 1701-zm. 1724); Karkoszka Ewa (zm. 1731)
od 1727 r. ż. Wojciecha Klawiczek; Karkoszka Klemens młynarz z Karkoszek (16121648) i Elżbieta (1621-1623), c. Elżbieta (ur. 1621), c. Marianna (ur. 1623), s. Walenty
(ur. 1625), ż. Regina, c. Zofia (ur. 1627), c. Zuzanna (ur. 1628), c. Katarzyna (ur. 1631),
c. Dorota (ur. 1634), c. Jadwiga. Jedna z córek (nie podano imienia) od 1653 r. ż. Jana
Drążka z Kamieńska (s. Stanisława Drąga), kolejna od 1655 r. ż. Błażeja z Młodzowy;
Karkoszka Krzysztof i Apolonia z Karkoszek (zm. 1737), s. Kazimierz (ur. 1727), NN
(ur. 1727), ż. Agnieszka, s. Benedykt (ur. 1729), s. Florian (ur. 1732), ż. Regina (1739),
c. Ludwika (1739); Karkoszka Krzysztof (zm. 1738); Karkoszka Stanisław i Gertruda
(1721-1722), s. Mateusz (ur. 1721) z młyna, c. Marianna (ur. 1723), s. Łukasz (ur. 17281743) i s. Stanisław (ur. 1728), s. Paweł (ur. 1730), c. Jadwiga (ur. 1732); Karkoszka
Mikołaj i [...], c. Ewa (ur. 1651); Karkoszka Szymon (1715, zm. 1731) i Jadwiga,
s. Tomasz (ur. 1731); Karkoszka Wojciech młynarz, c. Anna (od. 1624 r. ż. Jakuba,
s. Jana Leśniczka z Bogwidzowy); Karkoszka Walenty (ur. 1625-1668) i Agnieszka,
s. Błażej (ur. 1668); Klimczak Karkoszka Walenty młynarz (s. Klemensa) od 9.10.1653
r. ż. Marianna (c. Andrzeja Kozaka), s. Paweł (ur. 1655), s. Wawrzyniec (ur. 1661),
s. Stanisław (ur. 1664), s. Jan (ur. 1668), c. Agnieszka (ur. 1671); Klimczak/Klimek
Maciej (ur. ok. 1653-zm. 1723) i Agnieszka, s. Wojciech (ur. 1700), od 1703 r. ż. Marianna, c. Katarzyna (ur. 1703), c. Gertruda (ur. 1721); Klimczak Maciej od 1711 r. ż.
Magdalena Karkoszkowska z Okrajszowa, s. Szymon (ur. 1714-1728), c. Apolonia
(ur. 1718); Klimczak Walenty (ur. ok. 1749-zm. 1779) - Karkoszki plebańskie; Krawcowie Maciej i Marianna z młyna Karkoszki, c. Anna (ur. 1642), s. Łukasz (ur. 1666),
c. Dorota (ur. 1669); Klimczyk Wojciech (ur. 1700-1728) i Ewa (zm. 1738), s. Kacper
(ur. 1727), c. Agnieszka (ur. 1731), c. Marianna (ur. 1732-1745); Kulczak Wojciech
i Gertruda, s. Błażej (ur. 1718), c. Regina Marianna (ur. 1722); Kulka Andrzej i Zofia,
s. Sebastian (ur. 1717); Kulka Wawrzyniec i Marianna, s. Walenty (ur. 1722); Kulczykówna Zofia panna, od 1718 r. ż. Jakuba Broszkowicza; Olczyk Kazimierz, od 1727 r.
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ż. Barbara Rutczanka, c. Teresa (ur. 1729); Maciej (s. Jana młynarza z Karkoszek), od
1622 r. ż. Anna, c. Walentego Bielka; Piesek Marcin [z młyna Karkoszki], s. Maciej od
1629 r. ż. Agnieszka (c. Szymona Lelonek z Suchcic); Pukacz Piotr i Regina [z Karkoszek plebańskich], c. Rozalia (ur. 1722); Rarek Paweł i Marianna Jadamówka, c. Katarzyna (ur. 1723); Rudzki Jakub (1636-1662) i Małgorzata (1640) [z młyna Karkoszki],
s. Walenty (ur. 1640), ż. Marianna, c. Marianna (ur. 1646), c. Anna (ur. 1655); Rudzki
Łukasz (ur. 1669) i Zofia, c. Ewa (ur. 1701); Rudzki Krzysztof i Marianna, c. Anna
(ur. 1652); Rudzki Wojciech i Elżbieta, c. Agnieszka (ur. 1733); Stanisław młynarz
i Gertruda z Karkoszki, s. Łukasz (ur.1728), Stanisław (ur. 1728); Suchoszek Wojciech i Marianna z młyna Karkoszki, c. Gertruda (ur. 1710); Szymański Jakub i Gertruda, s. Jakub (ur. 1726); Terka Jan i Ewa, c. Ewa (ur. 1705); Wojciech i Anna (1613),
c. Barbara (1615); Wojciech i Regina, NN ( ur. 1727), s. Franciszek (1727); Wojciech i
Magdalena [...], s. Walenty (ur. 1747); Zagaj Paweł i Marianna, c. Zofia (ur. 1724);
Zatorski Krzysztof i Marianna, c. Małgorzata (ur. 1746); Żarek Wojciech młynarz
(1726-1745) i Elżbieta, NN (ur. 1726); Żarek Kacper (1727); Żarska Gertruda (1726).
Żarki
Nieco później niż Karkoszki występują Żarki (1629 i 1655). Początkowo młynarze nazywali się Rudzcy, a od XVIII w. pojawiają się jako Żarkowie.
Wykaz osób:
Chłopi:
Łukaszowa Helena (1716 zm.); Paweł i Gertruda [z młyna Żarki], c. Małgorzata (ur. 1727); Rudzczanka Urszula od 1741 r. ż. Wawrzyńca Marcika z młyna Żarki; Rudzki Andrzej z młyna Żarki (1638); Rudzki/Krawiecki/Jurcha Jakub krawiec
(syn Kacpra, 1642-1674) od 1637 r. Marianna (c. szl. Daniela Golańskiego, (16421664), c. Anna (ur. 1642), s. Stefan (ur. 1649), c. Zofia (ur. 1653), c. Regina (ur. 1661),
s. Stefan (ur. 1663), s. Maciej (ur. 1664), od 1665 r. ż. Elżbieta (c. Jana Namrcackiego
z Lgoty), s. Tomasz (ur. 1666), s. Wojciech (ur. 1667), c. Anna (ur. 1670), c. Katarzyna
(od 1664 r. ż. Adama, s. śp. Jana Cichuty z Kamieńska); Tomasz mielcarz i Marianna,
c. Zuzanna (ur. 1626); Rudzki/Żarek Kacper młynarz z Żarek (1629-1637), c. [nieczyt.] (od 1631 r. ż. Marcina, s. Kacpra z młyna Dzierzałków?), s. Jakub (1637);
Rudzki zw. Jercha Krzysztof i Marianna z młyna Żarki, c. Zuzanna (ur. 1669); Rudzki Walenty (ur. 1640) od 15.02 1665 r. ż Agnieszka (c. Stanisława Kraśnika z Dobryszyc), c. Katarzyna (ur. 1665) i Jadwiga (ur. 1665), s. Łukasz (ur. 1669); Wojciech
młynarz i Anna, NN (ur. 1613), c. Barbara (1615), c. Regina (ur. 1619), ż. Zofia, c. Marianna (ur. 1631); Żarek Gertruda ż. Łukasza młynarza (zm. 1715), Łukasz (zm. 1716);
Żarkowa Helena (1741); Żarek Jan (1727), Żarek Grzegorz (1727) potem w młynie
królewskim w Dobryszycach; Żarek Jan (ur. 1748 – zm. 1793); Żarkowa Marianna od
1719 r. ż. Andrzeja; Żarowski Jan, c. Elżbieta (od 1631 r. ż. Pawła, s. Jana Rzysko
z Rusocic).
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Borowa vel Nowa Wieś
Nowa Wieś wspomniana po raz pierwszy w 1612 r., a od 1624 r. pojawia się
kolejna nazwa wsi – Borowa, która przyjęła się czasem na stałe (1661, 1798105).
W 1801 r. określoną ją jako wieś opustoszałą. Wieś od drugiej połowy XVII w. należała do Bogdańskich. Stefan Bogdański pisał się z niej od 1663 r.
Wykaz osób:
Szlachta:
Szl. Biestrzykowska Anna (1626); szl. Biestrzykowski Stefan i Zofia, s. Marian (ur. 1653); szl. Bogdański Stefan (1663); szl. Browinowska Zofia (1634); szl. Jackowski Jan i Marianna, s. Bogumił (ur. 1625); szl. Żelazo Adam i Marianna, c. Elżbieta (ur. 1636); szl. Trepka Piotr (1636).
Chłopi:
Anna, s. Jan (ur. 1612); Błesiński Wojciech i Agnieszka, c. Regina (ur. 1635);
Długarek Jan i Anna, s. Marcin (ur. 1626); Gasik Maciej, c. NN (od 1654 r. ż. Adama
Grabani z Wronikowa); Grzegorz i Zofia zagrodnicy, s. Stanisław (ur. 1634); Górniczek Maciej i Gertruda, c. Agnieszka (ur. 1636); Hinak Krzysztof i Anna, s. Maciej
(ur. 1703); Jachnik Andrzej, s. Jan (1622); Jan, s. Stanisława od 11.02.1621 r. Barbara;
Kowal Wawrzyniec i Gertruda, s. Marcin (ur. 1629); Krzeszek Wojciech i Ewa,
c. Katarzyna (ur. 1639); Lep Lambert i Marianna, c. Marianna (ur. 1706); Leszczyńska
Katarzyna (ur. ok. 1716-zm. 1792); Lępa Małgorzata, s. Lambert (ur. 1703); Masek
Stanisław i Jadwiga, s. Jakub (1615); Martela Stanisław, c. Zofia (1622 r. ż. Jana, s.
Andrzeja Jachnika); Martela Gabriel i Zofia (1633-1661), s. Walenty (ur. 1633); Motek
Wojciech i Gertruda, c. Jadwiga (ur. 1634); Musis Jan i Agnieszka, s. Stanisław (ur.
1624); Paszkowa Marianna (ur. 1730-zm.1795); Rogala Katarzyna (1624); Sebastian
i Jadwiga, c. Dorota (ur. 1614); Utrata Lambert i Małgorzata, c. Jadwiga (ur. 1700).
Aneks 2

Wykaz osób spoza terenu parafii Dobryszyce (XVII – poł. XVIII w.)

Galonki (Golanki)
Wieś w parafii Radomsko. W pierwszej połowie XVI w. była podzielona
między 3 właścicieli. W 1535 r. dziedziczyli tu: Stanisław Żirek?, Dorota Kluskowa,
Jan Reklowski, ale nie posiadali kmieci. W 1539 r. właścicielami bez chłopów byli:
Mirek, Kluskowa, Reklowski. W 1564 wieś obejmowała 1 łan ziemi, mieszkało tu 4
zagrodników. W 1577 r. współwłaścicielem był Dębowiecki. W tym czasie w jego
części był 1 zagrodnik i 1 karczma. W XVII w. wieś należała do rodziny Zdańskich,
Golańskich oraz Karlińskiego. W 1673 r. łącznie wieś liczyła 31 osób, w tym 18 to
105
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rodzina i poddani Jana Zdańskiego106. Rodziny Golańskich i Zdańskich w źródłach
metrykalnych pojawiają się w jednym czasie. Nie sposób na tej podstawie dojść, jak
stali się posiadaczami części wsi. Wnioskując po nazwisku, to Golańscy byli pierwszymi jej posiadaczami. Obie rodziny występują tu do lat 70. XVII w. W początkach
XVIII w. pojawiają się tu również Bogdańscy.
Wykaz osób:
Szlachta:
Szl. Bajek/Bajdelski Wojciech i Zofia, NN ( ur. 1615), s. Samuel (ur. 1617),
c. Marianna (ur. 1625); szl. Błeszyński Aleksander (1721); szl. Bogdański Michał
i Agnieszka, c. Marianna (ur. 1703); szl. Bogdański Jan (1715); Brwinowski Marcin
(1642-1653) i Anna (1642); szl. Ciwieńska Zofia (1669); szl. Dłuski Stanisław
i Katarzyna (1635-1636), s. Mikołaj (ur. 1635), s. Jan (ur. 1637); szl. Golańska Dorota
(1620)107; szl. Golańska Elżbieta (1616 r., od 15 lipca 1620 r. ż. szl. Wojciecha Wolskiego z Woli Jajkowskiej); szl. Golańska Jadwiga (1615); szl. Golańska Magdalena
(1651); szl. Golańska Zofia (1631-1664); szl. Golańska Zuzanna zw. Słostowska
(1622-1649); szl. Golański Daniel (1612-1663), ż. Elżbieta (1616-1617), od 1618 r. ż.
Katarzyna, c. Marianna (ur. 1618, od 1637 r. była żoną Jakuba Rudzkiego z Żarek,
w 1654 r. występuje jako mieszkanka Dobryszyc, żyła w 1668), s. Piotr (ur. 1620),
c. Jadwiga (ur. 1624), c. Anna (ur. 1626-1656), c. Bogumiła (ur. 1627-1657), c. Katarzyna (ur. 1629), s. Władysław (ur. 1631), c. Zofia (ur. 1636); szl. Golański Jan (16371675) i Zuzanna, c. Katarzyna (ur. 1650); szl. Golański Maciej, c. Anna (od1623 r. ż.
szl. Jana Skąpskiego, s. Bieniasza); szl. Golański Piotr (ur. 1620-1677), ż. Katarzyna
(1649), s. Wojciech (ur. 1649), c. Anna (ur. 1652), c. Elżbieta (ur. 1653), c. Wiktoryna
(ur. 1655), Jan (ur. 1657), s. Wojciech (ur. 1660), s. Seweryn Aleksander (ur. 1664),
s. Tomasz Stanisław (ur. 1669); szl. Golański Wojciech (1612-1637) i Zofia (16121622), c. Elżbieta (ur. 1612, od 1646 r. ż. Grzegorza Karkoszkę z Radomska), c. Katarzyna (ur. 1622), s. Stanisław (ur. 1627), od 1630 r. ż. Elżbieta (1630), s. Andrzej (ur.
1630-1650), od 1631 r. ż. Gertruda, c. Mariannę (ur. 1631); szl. Golański Stanisław
(ur. 1627- zm. ok. 17.02.1665), ż. Zofia, s. Wojciech Stefan (ur. 1662), c. Zofia (ur.
1662), s. Wojciech (ur. 1663), c. Anna (ur. 1663); od 1663 r. ż. Zofia (od 1665 r. ż. Pawła Widawskiego z Widawy), [córką Stanisława była też Małgorzata, która w 1661 r.
została żoną Pawła Dolec]; szl. Kamocki Jan i Agnieszka, s. Kazimierz (ur. 1700); szl.
Kiedrzyńska Anna szl. (1663); szl. Kurzelowska [bez imienia] (1655); szl. Lidrowski? Franciszek (1729); szl. Pągowska Katarzyna (1722); szl. Pągowski Jan (17121717); szl. Rogowski Antoni (1740); szl. Słostowski Jan i Agnieszka (1626-1634),
c. Zofia (ur. 1626-1653), NN (ur. 1646), ż. Katarzyna (1649-1657), s. Wojciech (ur.
1649), s. Jan (ur. 1654), c. NN (w 1658 r. ż. szl. Jana Piaszczyńskiego, s. Stanisława
AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 509, sygn. 25, k. 546v, 748v,758, 763v, 801, sygn. 74, k. 285, 347v348,464.
107 W klasztorze w Gidlach znajduje się obrazek wotywny, przestawiający Felicjanę Golańską,
która w 1631 r. miała problemy z ciążą. Analizowane tu księgi metrykalne nie wspominają o
niej. W 1631 r. urodziło się dziecko Danielowi i Katarzynie Golańskim oraz Wojciechowi i
Gertrudzie Golańskim. Być może nie należy wiązać jej ze wspomnianymi tu Golańskimi.
106
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z Piaszczyc); szl. Staszkowa Zuzanna panna (1632); szl. Trepka Aleksander i Marianna, s. Stanisław Marcin (ur. 1677); szl. Wiewiórowski Piotr (1703-1709) i Anna,
s. Antoni (ur. 1703), s. Jan (ur. 1705); szl. Wilkoszewski Ignacy (1738-1739) i Agnieszka [na teraz z Galonek], s. Jan Józef (1738); szl. Zaleska Elżbieta (1703); szl. Zdańska Anna (1625-1658, od 1627 wdowa); szl. Zdańska Katarzyna (ur. 1619-1671) służąca, w 1674 r. ż. szl. Felicjana Pągowskiego; szl. Zdańska Regina panna (1640-1647);
szl. Zdański Andrzej (1646); szl. Zdański Krzysztof (1615-1660); szl. Zdański Łukasz, c. Katarzyna (od 1618 r. ż. Grzegorza); szl. Zdański Jan (1623-1672) i Konstancja
(1658-1670), s. Wojciech (ur. 1658), s. Stanisław Krzysztof (ur. 1660), c. Jadwiga (ur.
1661), s. Stefan Jan (ur. 1663) i c. Zofia Marianna (ur. 1663), c. Konstancja Anna (ur.
1665), s. Andrzej Mikołaj (ur. 1666); szl. Zdański Marcin i Anna (1615-1540),
s. Krzysztof (1615), c. Katarzyna (ur. 1619), s. Walenty (ur. 1622-1640), c. Anna (16231655); szl. Zdański Paweł i Marianna, s. Szymon (ur. 1648); szl. Zdański Piotr (16271646) i Zofia, s. Jan (ur. 1645); szl. Żyrowski Andrzej (1645) [występował też w Zdani].
Chłopi:
Adam s. Marcin (1616); Adam od 1668 r. ż. Agnieszka (c. śp. Jana Łucka
z Bogwidzowy), słudzy szl. Jana Zdańskiego; Adam rzeźnik i Agnieszka, NN (ur.
1700); Aleksy (1627); Anna (1725); Bednarczyk Jan (1721), s. Hiacynt (ur. 1721 nieprawy) z Ewą Kowalówką z Dobryszyc; Caponis Andrzej i Marianna, s. Marcin (ur.
1649); Chrobak Marcin (1616); Cieślik Wojciech i Ewa, c. Marianna, c. Agnieszka (ur.
1650); Czopa/Czopik Łukasz i Marianna, s. Wawrzyniec (ur. 1728), ż. Jadwiga Latuszówka, s. Filip (ur. 1741); Czopik Józef i Marianna, s. Jakub (ur. 1743); Dziubianka
Jadwiga (1667); Franciszek i Marianna (bez nazwiska) s. Michał Hieronim (ur. 1721);
Gall Walenty, s. Jakub od 1616 r. ż. Zofia; Gałka Jan i Małgorzata, c. Elżbieta (ur.
1616); Gasik Łukasz i Marianna, s. Jan (ur. 1730); Giszka Maciej i Jadwiga, s. Wojciech (ur. 1625); Giza Adam (1616), s. Maciej od 1622 r. ż. Jadwiga z Dobryszyc; Giza
Grzegorz i Marianna [bez imienia] (ur. 1657), c. Agnieszka (ur. 1664), s. Stanisław (ur.
1667), w 1670 r. ż. NN (c. Stanisława Żebiec); Giza/Gzik Andrzej i Anna, s. Wojciech
(ur. 1713), c. Gertruda (ur. 1715), s. Maciej (ur. 1720); Giszczyk Grzegorz, s. Macieja
od 1648 r. ż. Zofia Gołek; Giżanka Zofia, od 1617 ż. Marcina (s. Jana Wyrwy z Kamieńska); Gołek Wojciech (s. Grzegorza) od 1626 r. ż. Katarzyna (c. Łukasza Płóciennika z Golanek), s. Stanisław (ur. 1629), ż. Gertruda, s. Kacper (ur. 1633), s. Jan
(ur. 1636); Gołek Kacper (ur. 1633-1660) i Katarzyna, c. Agnieszka (ur. 1660); Gzik
Adam i Marianna, c. Małgorzata (1736); Górnik Grzegorz i Łucja, c. Marianna (ur.
1652); Górski Jan i Barbara, s. Bartłomiej Bernard (ur. 1714); Grzegorz i Regina, c.
Jadwiga (ur. 1653); Grzegorz i Agnieszka [bez nazwiska], c. Marianna (ur. 1701);
Gzik Andrzej i Łucja, c. Barbara (ur. 1718); Gzik Mikołaj i Marianna, s. Feliks (ur.
1741); Gzikowa Regina (1715); Jerzyczek Stanisław i Agnieszka, NN (ur. 1638); Józef
i Barbara (bez nazwiska), s. Kazimierz (ur. 1746); Kaleta Paweł i Katarzyna, s. Stefan
(ur. 1727); Kaumas Jan i Gertruda, s. Mikołaj (ur. 1636); Kapusta Wojciech i Marianna, c. Marianna (ur. 1728); Kapuściński Jan? i Marianna, c. Agnieszka (ur. 1726);
Kęszówka Agnieszka (1634); Kłyszek Stanisław i Agnieszka, s. Stanisław (ur. 1633);
Kłysek/Kłysek Stanisław (ur. 1633-1670) i Zofia, s. Jakub (ur. 1662), s. Paweł (ur.
1664), c. Ewa (ur. 1666) i Marianna (ur. 1666), s. Mateusz (ur. 1667), c. Marianna (ur.
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1669), c. Anna (ur. 1670); Kłyskowa Jadwiga (1700); Knapik Jan Germanus
(ur.ok.1724-zm.1792); Kocikówka Ewa (1741); Krawczyk Łukasz i Marianna, c. Marianna (ur. 1732); Krzysztof i Zofia (1629); Kubacki Jan i Magdalena, c. Marianna (ur.
1703); Kuchra Grzegorz i Dorota, s. Franciszek (ur. 1711); Jan, nieprawy, bez rodziców (ur. 1651); Lempart [...] i Marianna, s. Paweł (ur. 1714); Lizak Wojciech i Anna,
s. Łukasz (ur. 1661), c. Jadwiga (ur. 1663); Maciej i Małgorzata [bez nazwiska],
c. Agnieszka (ur. 1666); Małek Jan (1728); Mikołaj i Ewa [...], s. Wojciech (ur. 1632);
Mikołaj i Jadwiga, s. Tomasz (ur. 1739); Nowak Lambert i Katarzyna, s. Jan (ur.
1723); Ostrowska Agnieszka (1624); Ostrowski Maciej i Teresa (1709-1711), c. Katarzyna (ur. 1711) [na teraz z Galonek]; Paniczyk Łukasz od 1739 r. ż. Jadwiga Zatoniówka; Paplina Anna (1630); Parulka Krzysztof (ur. 1631-1660) i Agnieszka, s. Sebastian (ur. 1660), s. Szymon (ur. 1662), c. Zofia (ur. 1665), s. Marcin (ur. 1669); Parulski
Krzysztof i Małgorzata, s. Krzysztof (ur. 1631); Parutka Jan i Anna (1613-1630, wdowa 1630), s. Jan (ur. 1613), c. Zofia (ur. 1616), s. Maciej (od 1628 r. ż. Małgorzata,
c. Wojciecha Zagaja ze Zdani), c. Jadwiga (od 1628 r. ż. Wojciecha Oszusta); Parutka
Maciej i Małgorzata, c. Zofia (ur. 1630),s. Krzysztof (ur. 1631); Piaszczyńska Zofia
(1661-1666); Płoszkowa/Pleszawianka (1650); Płóciennik Łukasz, c. Anna (od 1626 r.
ż. Jakuba z Zakrzówka); Polec Maciej i Dorota, c. Marianna (ur. 1646); Przybylik
Stanisław i Katarzyna, s. Maciej (ur. 1628); Pierzynowski Piotr (1631); Pygowa Barbara (1727); Regina (1739); Reklówka Elżbieta (1664); Rudzka Agnieszka panna
(1631); Rzyszkowski Wojciech i Regina, s. Wojciech (ur. 1718); Sędziak Mikołaj
i Barbara Gzikówka, s. Stefan (ur. 1741, nieprawy); Sobkowa Regina (1740-1746);
Sucida Maciej i Anna, s. Jana (ur. 1641); Sukienniczka (1732); Tożarska? Teresa
(1721); Wąski Wawrzyniec (1720); Wędzonka Wojciech i Regina, c. Gertruda (ur.
1715); Wojciech Wojtek i Regina, c. Zofia (1705), c. Jadwiga (ur. 1714); Wstęp Wojciech i Marianna, s. Andrzej (ur. 1671); Zagajczyk Wojciech i Dorota, s. Jan (ur. 1650),
ż. Gertruda, s. Błażej (ur. 1653); Zagajczyk Walenty i Marianna (1652), s. Wacław (ur.
1652); Zakrzowszczanka Marianna (1705); Zębie? Stanisław i Katarzyna, s. Franciszek (ur. 1651); Ziska Maciej i Jadwiga, s. Grzegorz (ur. 1627); Żabiercz Stanisław
i Katarzyna, c. Anna (ur. 1631), c. Anna (ur. 1631), c. Zofia (ur. 1633), c. Marianna (ur.
1641); Żegota Piotr stary (1662); Żegocina Marianna (1666); Żydczyk Jan i Magdalena, c. Konstancja (ur. 1744); Żydkowski Jan i Zofia, s. Lambert (ur. 1745).
Rożny
Także Rożny formalnie nie należały do parafii Dobryszyce. W 1510 r. zaliczono je do parafii w Kamieńsku, ale już na kartach Liber beneficiorum i w 1539 r. do
parafii Radomsko. W 1564 r. we wsi był młyn o jednym kole, było tu też 4 zagrodników. W 1535 i 1539 r. było dwóch właścicieli: Piotr Rożnowski i Stanisław Kliszek,
obaj mający po 1 łanie ziemi. W 1552 r. jako właścicieli wymieniono Hieronima Rożnowskiego oraz innego Rożnowskiego, w przypadku którego nie podano imienia.
Obaj posiadali po dwóch kmieci. Struktura własnościowa skomplikowała się w latach późniejszych. W 1577 r. Rożny były podzielone między 4 osoby: Wojciecha Golańskiego, Jana Rożnowskiego, Dębowieckiego i Skąpskiego. Nie wiadomo jak
kształtowały się kwestie własnościowe na przełomie XVI i XVII w. Jeszcze w 1625 r.
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w księgach metrykalnych pojawia się szl. Dorota Rożnowska. Natomiast od 1661 r.
z Rożnów pisała się rodzina Bogdańskich: bracia Stefan (od 1661 r.) i Wojciech (od
1664). Zdaje się, że na stałe osiadł tu Wojciech, którego rodzina w 1673 r. liczyła
6 osób, a pozostałych mieszkańców było 31108. Być może część wsi należała też do
Stobieckich. W latach 1675-1677 występuje Mikołaj Stobiecki a w 1677 r. Elżbieta
Stobiecka z Dubidz, zapewne jego żona. W początkach XVIII w. pojawiają się natomiast Błeszyńscy.
Wykaz osób:
Szlachta:
Szl. Błeszyńska Marianna (1715); szl. Błeszyńska Anna (1718); szl. Błeszyński Aleksander (1715-1727); szl. Błeszyński Walenty (1718-1727) i Teresa (1731-1739),
c. [...] Balbina (ur. 1731), s. Sebastian (ur. 1735), s. Jan (1737); szl. Błeszyński Jan (ur.
1737) i Teresa, s. Wincenty (ur.1791-zm.1792).
Chłopi:
Adamiak Maciej i Gertruda, s. Aleksander (ur. 1723); Agata panna (1744);
Bednarski Błażej i Rozalia, s. Tomasz (1742); Boczek Paweł, c. Barbara (1621); Bujakowski Tomasz i Apolonia, NN (ur. 1733); Digudejowicz Maciej (1633-1651); Ferenc
i Zofia, s. Błażej (ur. 1714); Franciszek i Jadwiga, s. Dominik (ur. 1744); Garuszka
Justyna (1726); Gertruda wdowa (1736); Jakub i Małgorzata, c. Katarzyna (ur. 1720);
Jędrzejczyk Krzysztof i Katarzyna Woźniakówna, s. Tomasz (ur. 1741), c. Magdalena
(ur. 1744); Józef i Zofia (1662-1664) zagrodnicy [poddani S. Bogdańskiego], s. Grzegorz (ur. 1662); Juszkowa Zofia (1723); Justis Maciej i Gertruda, s. Szymon (ur. 1731);
Kandzianka Zofia, s. Grzegorz (ur. 1644, nieprawy); Karkoszka Andrzej, c. Jadwiga
(od 1623 r. ż. Macieja Sabelek z Woźnik); Karkoszka Jan i Marianna, s. Jan (ur. 1656);
Karkoszka Maciej (ur. 1629), ż. Ewa, s. Jan (ur. 1654); Karkoszka Marcin (1636); Karkoszka Melchior (1629-1634) i Dorota (1625-1628), s. Stanisław (ur. 1625), s. Maciej
(ur. 1629), s. Paweł (ur. 1632), c. Elżbieta (ur. 1634); Karkoszka Stanisław (ur. 1625) ż.
Małgorzata, c. Agnieszka (ur. 1651); Karkoszka Tomasz i Apolonia, s. Jan (ur. 1746);
Karkoszka Wojciechowi i Marianna, s. Andrzej (ur.1653); Kazlik Marcin od 1633 ż.
Zofia (c. Wojciecha Durka z Rożnów); Kolanowski, c. Katarzyna (ur. 1674); Korniaczek Walenty i Agnieszka, s. Walenty (ur. 1730); Kulja Wawrzyniec i Zofia, c. Katarzyna (ur. 1734); Kuśnierczyk Jadwiga (1615); Kuśnierczyk Walenty/Wawrzyniec
(1621-1648) i Barbary, c. Katarzyna (ur. 1621), c. Małgorzata (ur. 1625), s. Łukasz (ur.
1632); Kuśnierczyk Wojciech i Anna (1632-1649), c. Marianna (ur. 1632), s. Tomasz
(ur. 1644), c. Agnieszka (ur. 1648); Kuśnierczyk Łukasz, c. Anna (od. 1636 r. ż. Jana
Kubaka z Krępy); Kuśnierczyk Łukasz, ż. Regina, c. Katarzyna (1647), c. Marianna
(ur. 1651), ż. Agnieszka, c. Regina (ur. 1654), c. Zuzanna (ur. 1666), c. Barbara (ur.
1669); Kuśnierczyk Wawrzyniec, od 1651 r. ż. NN (c. Tomasza ze Szczukocic); Latoszowa Anna (1629); Lekarczyk Jakub i Małgorzata, s. Jan (ur. 1649); Lempka/Lemkowa Jan (1621) i Gertruda (1620-1622), c. Gertruda (ur. 1620); Lepek Jan i
Zofia, c. Małgorzata (ur. 1611), s. Wojciech od 1643 r. ż. NN [nie podano imienia],
AGAD, ASK I, sygn. 24, k. 509; sygn. 25, k. 159v, 414, 547, 748v,760,763v, 801; sygn. 74, k.
371v; J. Łaski, Liber beneficiorum , t. I, s. 495.
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c. Wawrzyńca Kuśnierczyka z Rożnów; Lepczyk Jan i Katarzyna, s. Jakub (1615),
c. Zofia (ur. 1617); Lepczyk Wawrzyniec i Elżbieta, c. Katarzyna (ur. 1651); Linowski
Jan i Marianna, c. Małgorzata (ur. 1718); Łukasz (1628); Maciej i Gertruda, s. Mikołaj
(ur. 1724), s. Mateusz (ur. 1735); Machałacz Wojciech i Marianna, c. Marianna (ur.
1733); Magierek Stanisław i Małgorzata, s. Wojciech (ur. 1649); Majchrowicz Stanisław (s. Melchiora), od 1648 r. ż. Małgorzata z Lgoty; Moneta Jan i Marianna, s. Kazimierz (ur. 1701); Muzelczyk Maciej i Gertruda, s. Jakub (ur. 1664), s. Wojciech (od
1653 r. ż. NN, c. Tobiasza Cieszkowskiego); Nowak Szymon i Elżbieta, NN (ur.
1664), c. Krystyna (ur. 1669); Obrazg Aleksy i Jadwiga, s. Jan (ur. 1612); Obrazg Wojciech i Jadwiga, c. Agnieszka (ur. 1614); Parulka Marianna, c. Klara (ur. 1665, nieprawa); Parula Jakub (1705) i Małgorzata, c. Franciszka (ur. 1724); Parulka Sebastian
i Anna, s. Piotr (ur. 1705); Parulina Zofia (1705-1711); Pendarczyk [...] i Katarzyna,
s. Tomasz (ur. 1732); Piechnicz Małgorzata (1723); Piotr i Franciszka, s. Tomasz (ur.
1722) [ochrzczony w Radomsku, ze względu na zagrożone życie]; Postzdanium?
Stanisław i Anna, c. Jadwiga (ur. 1651); Raneczko Aleksy pasterz owiec i Małgorzata,
c. Marianna (ur. 1724); Sitecki/Sitek Jan i Marianna, s. Wojciech (ur. 1726), c. Apolonia (ur. 1733); Sitek Błażej i Łucja, s. Jan (ur. 1729); Skóra Filip (1730); Strzelecki
Piotr, c. Marianna (ur. 1733); Szumski Ignacy, sługa szl. W. Bogdańskiego (1664);
Szumski Jan i Anna, sługa szl. W. Bogdańskiego, s. Wojciech (ur. 1666); Sygula Andrzej (s. Grzegorza) i Gertruda (c. Macieja Parula), c. Agnieszka (ur. 1663); Tasarz
Sebastian i Helena, s. Michał (ur. 1611), ż. Jadwiga (1614), c. Zofia (1614); Wędzonka
Tomasz i Apolonia, c. Jadwiga (1739); Wilczek Jan i Marianna, c. Justyna (ur. 1721);
Wojciech i Małgorzata, s. Szymon (1739); Wojtek Wojciech i Gertruda, s. Jakub (ur.
1711), c. Dorota (ur. 1715); Woźniak Kacper i Gertruda, s. Marcin (ur. 1726), s. Jan
(ur. 1730), c. Urszula (ur. 1732); Woźny Jan i Jadwiga, s. Walenty (ur. 1700), ż. Marianna, s. Wojciech (ur. 1718); Zaborski Kazimierz (1718); Zagaj Walenty i Elżbieta,
c. Jadwiga (ur. 1660); Zagajczyk Łukasz i Ewa, c. Zofia (ur. 1651); Zatoński Maciej i
Gertruda, s. Jan (ur. 1729).
Zdania
Wieś formalnie należąca do parafii w Radomsku. W 1510 r. posiadała 2 łany
ziemi, ale w 1564 r. przypisano ich już 4. W 1564 r. we wsi było 2 zagrodników.
W 1577 r. we wsi żył jakiś rzemieślnik i jeden zagrodnik. W 1539 r. jako właścicieli
wymieniono Marcina i Dominika, w połowie stulecia Jadwigę Brudzką oraz bracia
Piotra i Dominika, W 1577 r. wieś miała cztery działy należące do: Dembowieckiego
(miał 3 łany), Stanisława, Andrzeja i Macieja, drugi do Wacława i Łukasza oraz trzeci
do Piotra Zdańskiego (1 łan)109. Od 1615 r. jako właściciele pojawiają się Bogdańscy
i są tu poświadczeni do lat 70. XVII w.110 W 1673 r. mieszkańcy dworu i poddani szl.
Stefana Bogdańskiego łącznie liczyli 29 osób.

109 AGAD, ASK I, sygn. 25, k. 159v, 419, 546v, 748v, 801, 814; A. Pawiński, Polska XVI…, t. 2, s.
273.
110 AGAD, ASK I, sygn. 25, k. 546v, 801; sygn. 74, k.338v.
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Wykaz osób:
Szlachta:
Szl. Biestrzykowski Wojciech i Anna, c. Marianna (ur. 1625); szl. Błeszyński
Franciszek żołnierz (1730); szl. Błeszyńska Barbara (1731-1735, 1735 wdowa); szl.
Bogdańska Krystyna (1615); szl. Bogdańska Jadwiga z Dębowca (1621); szl. Bogdański Stanisław (1615-zm. po 1676 r.) i Elżbieta, c. Anna (1615-1635), s. Jan (ur. 1619),
s. Wojciech (ur. 1621-1667), c. Beata (ur. 1623-1649), c. Zofia (1625), s. Paweł (ur.
1629), s. Stefan (ur. 1629-1663)111; szl. Bogdański Jan (1619-1674) właściciel Pągowa;
szl. Bogdański Wojciech (ur. 1621) i Marianna (1660-1667), c. Helena (ur. 1661),
c. Anna (ur. 1661), ż. Anna, c. Katarzyna (ur. 1669) [rodzina od 1664 r. pisała się ze
wsi Rożny]; szl. Bogdański Stefan (ur. 1629-1668) i Aleksandra (1665-1668), s. Wojciech Stanisław (ur. 1665), s. Jan Sebastian (ur. 1667), s. Jan Jakub (ur. 1668), s. Wawrzyniec Marcin (ur. 1669), c. Elżbieta (ur. 1671), c. Katarzyna (ur. 1675), c. Elżbieta
(ur. 1675)112; szl. Bogdański Stanisław (1709); szl. Bogdański Tomasz (1656); szl.
Brwinowski Marcin (1653); szl. Dumański Mikołaj i Zuzanna, c. Zofia (ur. 1724); szl.
Maciej i Marianna [...], c. Elżbieta (ur. 1650), c. Angela (ur. 1650); Parula Paweł
i Agnieszka, c. Zofia (ur. 1647); szl. Parula Krzysztof (1674)113 i Agnieszka, c. Marianna (ur. 1661), s. Jakub (ur. 1666), s. Grzegorz (ur. 1671); Parula Łukasz (1662-1670);
Parula Walenty (1662) i Anna, s. Jakub (ur. 1666), s. Andrzej (ur. 1670); Parulka Stanisław i Regina, s. Franciszek (ur. 1614); Parulka Franciszek (ur. 1614-1663) od
21.02.1662 r. Zofia Piekarzowa (c. Marianny z Dobryszyc), ż. Marianna, c. Agnieszka
(ur. 1663); Parulka Paweł (1614-1634) i Zofia, c. Agnieszka (1614, od 1636 r. żona
Walentego Kuśnierza z Bogwidzowy), s. Szymon (ur. 1620); Parulka Andrzej (16491663) i Dorota, s. Marcin (ur. 1649); ); Parolczyk Jakub i Małgorzata, c. Konstancja
(ur. 1726); Parulka Maciej i Anna, s. Stanisław (ur. 1670); szl. Pągowska Barbara
(1713); szl. Potocka Agnieszka służąca Wojciecha Bogdańskiego (1662); szl. Pogorólski Szymon (1739); szl. Przedworska Teresa panna (1705); szl. Przedworska Ewa
(1705-1714); szl. Różkowa Barbara (1739); szl. Rudnicki Franciszek s. Marcina (1648);
szl. Suchecka Anna [na teraz ze Zdani (1711-1714)]; szl. Suchecki Jan (1711-1716);
szl. Suchecki Ludwik (1717)[ na teraz ze Zdani]; szl. Suchecki Tomasz (1714); Żyrowski Andrzej i Anna szl., s. Franciszek (ur. 1645).

Jedna z córek (w akcie ślubu nie podano jej imienia) wyszła w 1654 r. za szl. Stanisława
Bielskiego (s. Jana z Kotwina). W źródłach pojawia się również Stanisław Bogdański z Bogdanowa. W 1624 r. jego córka Marianna wyszła za Marka, syna Walentego Regasławickiego
z Regasławic.
112 Urzędnicy..., nr 1044, s. 146. Stefan pisał się ze Zdani, od 1663 r. z Borowej oraz od 1661 r.
z Rożnów. Od 9 października 1644 r. do 28 września 1654 r. był kasztelanem sieradzkokonarskim. Wraz z Michałem, Stanisławem podpisali z elekcję Augusta II- A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, s. 330. Bogdański Sebastian z Bogdanowa. Po śmierci Eufrozyny z Walewskich,
wdowy po Stefanie, otrzymał w 1655 r. wieś Dębowiec w powiecie radomskim. Od 13 maja
1661 r. pełnił urząd cześnika sieradzkiego i ponownie od 1 lipca 1666 r. Zmarł przed 2 stycznia
1667 r.- Urzędnicy..., nr 981, s. 139.
113 Krzysztof Parula został określony mianem szlachetny. Można się domyślać, że pozostałe
osoby o tym nazwisku też były szlacheckiego pochodzenia.
111
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Chłopi:
Aguderowa Barbara (1642); Aleksy krawiec (1739); Andrzej i Agnieszka,
c. Marianna (1739); Andrzej i Apolonia, c. Elżbieta (1739); Antoni dziad (1744); Batorczyk Paweł (1727); Barkoszowic Jan i Gertruda, c. Zofia (ur. 1638); Bartłomiej
i Agnieszka, s. Tomasz (1736); Bieńkowska Anna z Krosna [teraz w Zdani], s. Andrzej (ur. 1718, nieprawy); Blecharczyk Błażej i Dorota, s. Jakub (1615); Blecharz
Paweł i Agnieszka, s. Jakub (ur. 1624); Błoskowa Gertruda od 1709 r. ż. kowala; Broniowska Ewa (1667); Dorota krawcówka, służąca Bogdańskiej (1664); Digudej Andrzej młynarz, c. Małgorzata (w 1634 r. ż. Jana Siwulka); Dorota młynarzowa (1640);
Cioznik? Tomasz i Zofia, c. Gertruda Franciszka (ur. 1730); Chubina Anna (1649);
Digudej Maciej (1637-1664) i Agnieszka (1643-1660, zm. przed 1662 r.), s. Krzysztof
(ur. 1643), od 1662 r. ż. Anna ze Zdani; Digudej Marcin (s. Macieja) od 1654 r. ż. NN
(c. Melchiora Karkoszki z Rożnów); Digudej Marcin i Elżbieta (ur. 1655); Digudejówka Małgorzata, s. Tomasz (ur. 1664, nieprawy); Dygudejowa Zofia (1666); Dłuski Stanisław (1638); Durcz? Jan, od 1674 r. ż. Małgorzata Gajówka z Zalesiczek Parafialnych; Durczanka Zofia (1636); Durka Wojciech (1621-1642), c. Gertruda (w 1637 r.
ż. Jana Śmiołki, syn Jana z Rożnów); Łabaj Wojciech i Małgorzata, s. Wojciech (ur.
1612); Fabrzęcki Grzegorz i Marianna, c. Gertruda (ur. 1741); Gertruda (1739); Gościejna Zofia (1614); Grzesiowa Magdalena (1701); Jabrzęcki Józef i Agnieszka, c.
Małgorzata (ur. 1744); Jakub i Marianna (bez nazwiska), c. Franciszka (ur. 1743);
Jajaczyk Wojciech, ż. NN, s. Wojciech (ur. 1647); Jan krawiec (1615) i Jadwiga (16121615), c. Zofia (ur. 1615), Jan woźnica (1648); Janik Andrzej i Elżbieta, c. Agnieszka
(ur. 1664), s. Marcin (ur. 1668); Janusz Jan i Zofia, c. Jadwiga (ur. 1649), ż. Anna,
s. Jan (ur. 1660) i s. Piotr (ur. 1660); Januszowscy Andrzej i Zofia, s. Józef (ur. 1722),
ż. Agnieszka, s. Stanisław (ur. 1728); Jarocki Paweł i Marianna, c. Marianna (ur.
1717); Jaszczyk Adam i Ewa, c. Jadwiga (ur. 1651); Jedynak Jan i Anna, s. Krzysztof
(ur. 1648); Jędrzejczyk Maciej i Agnieszka, s. Marcin (ur. 1633); Jopmik? Stanisław
i Gertruda, s. Andrzej (ur. 1637); Jędrzejowski Piotr sługa (1647); Jurodzina Małgorzata (1729); Kamieńska Zofia (1718); Juzek Józef i Agnieszka, s. Stefan (ur. 1709);
Kański Józef (1714); Karzeł Marcin, od 1644 r. ż. Anna Piekarzówka; Karzelik/Karzeł Marcin i Zofia, c. Zofia (ur. 1633), c. Gertruda (ur. 1636), ż. Marianna,
c. Małgorzata (ur. 1646), c. Jadwiga (ur. 1647), s. Marcin (ur. 1649), c. Małgorzata (ur.
1652), c. Marianna (ur. 1661), c. Elżbieta (ur. 1666); Karkoszka Stanisław i Małgorzata, s. Walenty (ur. 1653); Karkoszcznka Katarzyna (1732); Karzeł Jan i Elżbieta,
s. Piotr (ur. 1668), s. Wojciech Jan (ur. 1670); Karzolówka Katarzyna (1666); Katarzyna od 1674 r. ż. Krzysztofa; Kicina Anna (1713-1714); Konieczny Jan i Marianna, c.
Jadwiga (ur. 1665), s. Stanisław (ur. 1670) i Jan (ur. 1670), Wawrzyniec (ur. 1671);
Kozubski Paweł szl. (1701); Krzysztof, nieprawy, bez rodziców (ur. 1651); Kubacki
Jan i Marianna, c. Gertruda (ur. 1741); Kubacki Walenty (ur. 1712-1742) i Gertruda,
c. Rozalia (ur. 1742), c. Regina (ur. 1745); Kubaczka Helena (1721); Kubacki Jan
i Petronela, s. Klemens (ur. 1735), Benedykt (1737), c. Gertruda (1739), s. Paweł (ur.
1743), c. Marianna (ur. 1744), s. Tomasz (ur. 1746); Kubarek/Kubaccy Jan i Elżbieta,
s. Jan (ur. 1705), s. Walenty (ur. 1712); Kurzelowa Marianna (1666) [Karzeł?]; Kuśnierz Łukasz i Jadwiga, s. Piotr (ur. 1613), s. Łukasz (ur. 1616); Kuśnierczyk Antoni
(1634); Kuśnierczyk Krzysztof i Agnieszka, s. Stanisław (ur. 1641), s. Stanisław (ur.

156

Społeczność parafii Dobryszyce (XVI-poł. XVIII w.)
1642), s. Stanisław (ur. 1642), c. Agnieszka (ur. 1649), c. Marianna (w 1663 r. ż. Jana
Koniecznego, s. Kacpra); Kuśnierczyk Walenty i Agnieszka, s. Maciej (ur. 1644-1667),
c. Jadwiga (ur. 1649), c. Dorota (ur. 1651), ż. Anna, s. Krzysztof (ur. 1662); Kuśnierczyk Wawrzyniec (1653-1654) i Elżbieta, c. Jadwiga (ur. 1653); Kuśnierzowa Katarzyna (1615-1625, 1625 wdowa); Kuśnierzyk Łukasz (ur. 1616-1670) i Regina, s. Jan
(ur. 1663); Lecharz Paweł (1616) i Agnieszka (1616), c. Zofia (ur. 1616); Lekarzyk
Adam (s. Jakub Świat) od 1644 ż. NN (c. młynarza Digudeja); Lekarczyk Maciej
i Dorota, s. Andrzej (ur. 1616), c. Katarzyna (ur. 1616); Lekarzowa Agnieszka (1644);
Leszczanka Zofia, s. Wojciech (ur. 1664, nieprawy); Maciej i Agnieszka [bez nazwiska], s. Stanisław (ur. 1632); Maćkowski Jan i Marianna, s. Piotr (ur. 1729); Marianna
[...] (1701); Marcin od 1704 r. ż. Marianna Florkówna; Musiałowa Katarzyna w 1671
r. ż. Jana Pukacza (s. śp. Wojciecha z Wiewiórowa); Musiałowicz Jakub i Marianna,
s. Tomasz (ur. 1735); Nowak Bartosz i Agnieszka, c. Agnieszka (ur. 1623), s. Maciej
(ur. 1624), c. Katarzyna (ur. 1729); Olczanka/Olczykówka Barbara (1741-1744); Olkówka Marianna od 1704 r. ż. Jakuba Pastucha; Owczarz Bartłomiej i Agnieszka, s.
Andrzej Franciszek (ur. 1727), c. Katarzyna (ur. 1732); Pastuch Jan i Anna, s. Jan (ur.
1705); Pastuch Andrzej i Agnieszka, s. Wojciech (ur. 1743); Paweł i Dorota [...], NN
(ur. 1648); Pieskówna Agnieszka od 1718 r. ż. Tomasza Chudeńskiego z Rożnów;
Pietrasik Józef i Marianna, s. Mikołaj (ur. 1726); Pijanka Andrzej i Zofia, s. Jan (ur.
1723); Płócienniczanka Zofia (1733-1736); Stanisław browarnik i Gertruda, s. Maciej
(ur. 1647); Prus Tomasz (1734) i Zofia (1731), s. Józef (ur. 1735); Przybyłczyk/Przybylszczyk Tomasz i Zofia, s. Mikołaj (ur. 1711), c. Katarzyna (ur. 1714);
Psieka Andrzej i Agnieszka, s. Ignacy (ur. 1746); Rudzki Bartłomiej? i Marianna,
s. Stefan (ur. 1723); Siwulka Stanisław i Małgorzata, c. Małgorzata (ur. 1636); Smolka Andrzej i Elżbieta, s. Bartłomiej (ur. 1666); Sobieraj Adam (1662); Soszenczyk Jan
i Zofia (c. Melchiora Kurkowskiego z Rożnów), c. Agnieszka (ur. 1642), s. Krzysztof
(ur. 1646), s. Bartłomiej (ur. 1655); Sosenczynka/Sieńczyna/Sośnierzyna Elżbieta
(1644-1653); Stanisław i Jadwiga [nazwisko nieczyt.], s. Wojciech (ur. 1613); Stawek
Andrzej i Dorota, s. Wojciech (ur. 1651); Strzelec Wojciech i Agnieszka, s. Krzysztof
(ur. 1649); Stelmaszek Marcin i Jadwiga, s. Maciej (ur. 1719); Stelmach Grzegorz
i Marianna, c. Marianna (ur. 1735); Stelmach Grzegorz i Marianna, c. Marianna (ur.
1735); Stelmaszczyk Marcin i Jadwiga (1715-1718), c. Elżbieta (ur. 1715); Stradomska
Krystyna (1672); Sulmierczyk Krzysztof i Agnieszka, s. Jan (ur. 1646) i s. Piotr (ur.
1646); Szumski Ignacy [sługa Wojciecha Bogdańskiego (1662-1668)] i Anna (1668), s.
Stefan (ur. 1668) i Łukasz (ur. 1668), NN (ur. 1672); Sygudło/Skula/Szczygła Grzegorz i Jadwiga, s. Andrzej (ur. 1636), c. Agnieszka (ur. 1638), c. Zofia (ur. 1649), s.
Wojciech (ur. 1651); Ulasielowy Tomasz (1705); Tasarz Sebastian i Jadwiga, c. Regina
(1615), ż. Regina, s. Aleksy (ur. 1620); Tomaszowska Gertruda (1615); Turdziak Jan i
Anna, c. Franciszka (ur. 1724); Walczak Łukasz i Małgorzata, s. Jan (ur. 1734); Wilczek Wawrzyniec i Anna, c. Jadwiga (ur. 1614); Wilkowska/Wilkowa Dorota (16421647); Wojciech (1630); Wołkowa Anna (1642); Wysralka Józef (1662); Zagaik Franciszek i Katarzyna, s. Tomasz (ur. 1745); Zagaj Marek i Anna, s. Stanisław (ur. 1613);
Zagaj Wojciech (1615-1658) i Małgorzata, s. Walenty (1615), c. Małgorzata (1628 r. ż.
Macieja Paruli), s. Jan (od 1630 ż. Jadwiga z Woźnik); Zagaj Walenty (ur. 1615-1674)
i Elżbieta szewc, s. Stanisław (ur. 1647), c. Katarzyna (ur. 1655); Zagaj Jan (1628-1667)
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i Zofia, s. Szymon (ur. 1628), ż. Anna, c. Gertruda (ur. 1630), ż. Jadwiga (1633-1647),
s. Paweł (ur. 1633), s. Adam (ur. 1634), s. Jan (ur. 1636), c. Marianna (ur. 1642), c. Zofia (ur. 1642), c. Marianna (ur. 1642), c. Zofia (ur. 1642), c. Jadwiga (ur. 1644), c. Gertruda (ur. 1646), s. Błażej (ur. 1648), s. Krzysztof (ur. 1653), c. Jadwiga (ur. 1664),
c. Katarzyna (w 1662 ż. Wojciecha Sules, s. Macieja z Wiewiórowa); Zagaj Błażej (ur.
1648) w 1670 r. ż. Jadwiga, c. Grzegorza Sargala z Chorzenic; Zagaj Adam od 1654 r.
ż. NN (c. Marcin Karkoszki z Rożny); Zagaj Jan (ur. 1636) i Anna, s. Bartłomiej (ur.
1661), ż. Zofia (1666), c. Zuzanna (ur. 1666); Zagaj Błażej (ur. 1648-1671) i Jadwiga,
s. Wojciech (ur. 1671); Zagaj Wojciech i Agnieszka, c. Agnieszka (ur. 1701); Zagaj
Bartłomiej (1704-1727) i Katarzyna, c. Magdalena (ur. 1727); Zagaj Szymon i Zofia, s.
Franciszek (ur. 1709); Zagaj Franciszek i Katarzyna, s. Sebastian (ur. 1743); Zagajczyk Wojciech i Agnieszka, c. Elżbieta (ur. 1642), ż. Dorota, c. Zofia (ur. 1644),
s. Grzegorz (ur. 1646), ż. Zofia, s. Walenty (ur. 1649); Zagajczyk Łukasz (1645-1648)
i Zofia, s. Jan (ur. 1645), ż. Gertruda, c. Jadwiga (ur. 1647); Zagajowa Jadwiga, c. Teofila (ur. 1665, nieprawa); Zagajowa Marianna (1705); Zagajowa Anna (1722-1723);
Zajczyk Jan (1637); Zajęczyna Zofia (1614); Zatorska Zofia (1668).
Abramki
Mroczkowska Marianna z Abramek (1668).
Bartodzieje
Bednarzyk Józef (1718); Okład Krzysztof i Anna, c. Marianna (ur. 1661); Pastuch
Wawrzyniec i Małgorzata (1661), s. Mikołaj.
Białocin
szl. Jabłoński Aleksander (1665).

Bieliki
szl. Zdański Szymon (1663).
Bobry
Borowiecki Kazimierz (1717).
Bogdanów
szl. Bogdański Marcin (1654).
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Bogwidzowy
Cichucina Zofia (1662); Cichutka Jakub i Marianna (1675); Drobkowa Regina (1630);
Franciszek (1621); Grzegorz i Agnieszka, c. Katarzyna (ur. 1652); Kisioł Walenty
(1728); Klimczak Walenty (1662); Nabrolka Piotr (1718); Nabratkówna Gertruda
(1711); Piątkowski Błażej student (1662-1664); Regina (c. Stanisława Felici) od 1632
r. ż. Jakuba Górki (s. Marcina) z Kijów; Sadawa Maciej (1665); Szydłowski Mikołaj i
Agnieszka, c. Marianna (ur. 1662); Ślęzak Marcin (1623) i Agnieszka, c. Anna (ur.
1662); Wieruszowski Franciszek i Stanisław (1622); Wierusz Kazimierz (1671); Żabec
Andrzej i Barbara, s. Sebastian (ur. 1653).
Brzeźnica
Kołek Paweł (1676).
Brudzice
Szlachta:
szl. Jackowski Jan Kazimierz (1620,1659-1674) i szl. Agnieszka Trzebiczna (16601666), s. Józef Sebastian (ur. 1660), c. Anna Elżbieta (ur. 1661); szl. Jackowski Andrzej
(1669); szl. Rogala Józef (1714).
Chłopi:
Dominikowski Kazimierz i Marianna, s. Sebastian (ur. 1716); Jan kowal i ż.
Jadwiga z Wolnicy (1623); Kalka Walenty (1622); Marchewka Adam (1622).
Chorzenice
szl. Bogdańska Anna cześnikowa sieradzka (1661).
Częstochowa
Żochowski Marcin (1628).
Częstochówka
Obrazg Maciej i Zofia, c. Elżbieta (ur. 1670).
Dąbrówka
Jan szklarz (1701).
Długie
szl. Stobiecka Anna (1703).
Dziepółć
szl. Kobielska Teresa z Dziepółci (1700).
Baranowicz Szymon, s. Kacper od 1625 r. ż. Gertruda Dudzianka z Kletni.
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Goleniów
Pawłówka Katarzyna (1743).
Gorzkowice
Anna (1649); Maciak Walenty (1722).
Gorzkowiczki
Włóka Tomasz (1722); Włóka Łukasz z Gorzkowiczek (1722).
Gowarzów (?)
szl. Silnicki Aleksander (1624).
Grabówka
szl. Numikowski (?) Marcin (1620).
Grzymalina Wola
szl. Grzymała Stanisław (1651).
Kamieńsk
Grządziel Jakub (1623); Korczak Marcin (1664); Kosek Walenty (1653); Kucharzowa
Janeczka (1621); Pierzchała Stanisław (1623); Rogowy Maciej (1619); Stelmaszczyk
Grzegorz (1653); Wojciech krawiec (1739).
Kiełczygłów
Trzeciak Jan (1667).
Kleszczów
szl. Błeszyński (1731).
Kletnia
Szlachta:
szl. Ostrowski Mikołaj (1674); szl. Wzdulski Adam i Beata (występowała też jako
mieszkanka Dobryszyc), c. Anna (ur. 1644), s. Piotr (1652).
Chłopi:
Kopiec Jan (1716); Laszyn Wojciech (1715); Makówka Agnieszka z młyna Kletnia
(1747); Piskorz Wojciech i Agnieszka z młyna Kletnia, c. Agnieszka (ur. 1746); Tazbier Błażej (1716); Tazbier Wojciech (1716); Tyzbiesz Jakub z Kletni (1717).
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Kłodawa (?)
Marasek Marek i Marianna, s. Szymon (ur. 1651).
Kobiele
szl. Kobielski Samuel (1651-1703); szl. Kobielska Magdalena (1727)
Kodrąb
Anna z dworu w Kodrębie (1652); Jan krawiec (1699); Marianna żebraczka (1652)
Krępa
Szlachta:
szl. Stobiecki Andrzej (1671); szl. Stobiecki Stanisław (1623).
Chłopi:
Anna z dworu w Krępie (1719); Bochówka Gertrud (1723); Rajuszczyk Jan (1636);
Kruszyna
Judnicki Walenty (1724)
Lgota
szl. Wolecki Maciej (1733);
Kiełczygłów Maciej śp., c. Katarzyna od 1665 r. ż. NN (s. śp. Wojciecha z Lgoty);
Zd[...] Adam i Ewa, s. Krzysztof (ur. 1623).
Ładzice
szl. Stobiecka Zofia (1671).
Jadwiga, s. Szymon (ur. 1671, nieprawy); Orzelski Szymon i Agnieszka, s. Tomasz
(ur. 1641);
Łuszczanowice
Dudka Jan (1633); Jachimczek Wojciech i Marianna, c. Agnieszka (ur. 1644); Kacper
Grzegorz (1627); Kasprzyk Stanisław (1627); Lachmanek Jan i Elżbieta, s. Krzysztof
(ur. 1663); Mazowiecz Stanisław (s. Wojciecha) od 1638 r. ż. Jadwiga; Niklik Błażej
(1627); Szulcówka Marianna (1664-1669); Wilikus Jan (1638); Zięnianka Anna
(1674).
Makowska
szl. Konińczyk? Kazimierz i Anna z Bierkowskich (1745), s. Józef (ur. 1745).
Maluszyce
szl. Maluska Marianna (1652).
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Milejów
Jan i Teresa z Milejowa, s. Józef (1736).
Młodzowy
Mini Aleksander (1717); Wańczyk Andrzej i Marianna, c. Małgorzata (ur. 1662).
Niechcice
szl. Witkowska Anna (1672).
Opras Paweł (1727).
Niedarzyn
Skąpski Stefan z (1665).
Okrajszów
Tomaszek Grzegorz i Regina, c. Jadwiga (ur. 1662).
Ostoja
Ostojski Krzysztof i Anna, s. Jan (ur. 1662); Ostojski Bartłomiej (1728); Ostojka Walenty (1701).
Piaszczyce
Szl. Gomoliński Samuel (1651); szl. Piaszczyńska Zuzanna (1660); szl. Piaszczyński
Stanisław (1660); szl. Rogoliński Józef (1718).
Pławno
Szrotarka Anna z Pławna (1649).
Płoszów
Frączek Maciej i Marianna, s. Jan (ur. 1662); Mielczarka Zofia z Płoszowa (1662).
Pstrokonie
Szl. Święcicki Mikołaj i Katarzyna, c. Gertruda Franciszka (ur. 1741), NN (ur. 1743).
Pytowice
Szl. Barczkowski Andrzej (1653); szl. Pytowska Katarzyna (1669); szl. Pytowski
Maciej i Marianna, s. Andrzej (ur. 1653) i s. Sebastian (ur. 1653); szl. Wołowicz Adam
(1720); szl. Wołowiczowa Jadwiga z Kobielskich (1721); Włyńska Agnieszka (1666).
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Radomsko
Szlachta:
Szl. Ichleński? Stanisław (1625); szl. Rychłowska Agnieszka tenutariuszka radomszczańska (1716);
Duchowni:
ks. Brzuchański Sebastian dziekan radomszczański (1713); ks. Korzeniowski Andrzej dziekan, prepozyt szpitala w Radomsku, pleban w Dobryszycach (1662); ks.
Korzeniowski Jan (1662); ks. Łubieński Jan dziekan radomszczański (1745); ks. Puralis Jan prepozyt szpitala i proboszcz dobryszycki (1662); ks. Sękowski Jan kaznodzieja w Radomsku (1718); ks. Stanisław kaznodzieja radomszczański ks. (1629);
Mieszczanie:
Bakowski Szymon (1667); Bera Szymon (1662); Bobrzyńska Anna (1662); Cieślak
Elżbieta (1662); Drążyk Jan (1655); Filipowski Krzysztof zw. Łucznik (1663); Florkowicz Wojciech i Agnieszka, s. Wojciech (ur. 1711); Florczak Jan i Marianna, c. Marianna (ur. 1723); Fraga Walenty ślusarz; Futrowa Zofia (1662); Grabania/Grabanka
Krzysztof (1662) i Magdalena, s. Franciszek (ur. 1662); Głaznocki Stanisław Kazimierz z Głaznot, dziekan łęczycki, prepozyt radomszczański (1669); Iwańczykowa
Marianna czyli Markowa (1662); Jan[...], s. Marcin w 1675 r. ż. Gertruda z Kamieńska; Janiczek Andrzej i Jadwiga, c. Agnieszka (ur. 1662); Kalinowski Jan (1662); Kędrzanka Anna (1677); Korzeniowski/Korzonkowic Daniel (1659-1664) i Zofia, c.
Marianna (ur. 1661), c. Rozalia (ur. 1662); Korzeniowski Wojciech (1662) i Regina
(1662); Kosakowski Piotr (1712); Kowalska Zofia (1653); Kozakowa Zofia (1660);
Kózka Bartłomiej (1662); Krzysztofowa Regina (1663); Kwiatkowski Franciszek (ur.
1731-zm. 1791); Janiczówka Jadwiga (1653); Leatorides? Bartłomiej (1652); Lipowska
Anna (1662); Makarowski Józef (1710); Marcin chirurg (1655); Mokry Walenty
(1662), s. Szymon; Mokrzyk Szymon w 1662 r. ż. Anna (c. śp. Stanisława Jarockiego);
Moraczek Andrzej (1732); Powałka Grzegorz (1662); Powroźnik Jan i Jadwiga, s.
Kacper (ur. 1663) i s. Jan (ur. 1663); Praskowic Adam student krakowski z Radomka
(1662); Przybełek Stanisław (1662); Rajski Kacper (1618); Ratuszny Stanisław (1618);
Sielska Anna (1663); Smrodzisz kowal (1662-1663); Stawinek Lambert i Marianna, s.
Wawrzyniec (ur. 1662); Szotowa Barbara (1662); Śmiłek Tomasz (1621); Świerk Stanisław (1662); Tasarz Wawrzyniec (1646); Węglowczyk Jan ks. (1619); Wojciech
z Radomska (1624); Wojciech i Ewa z Radomska, s. Walenty (ur. 1645); Ziębicka
Róża (1663); Złotniczek Jan (1662); Złotniczkowa Elżbieta (1662); Zachariaszowicz
Wojciech (1636).
Radoszyce
Oleksa Małgorzata z Radoszyc (1742).
Radziechowice
Adamek Łukasz (1716); Boruta Błażej i Barbara, s. Szymon (ur. 1662); Borusiowa
Marianna (1729); Brzuchania Piotr (1716); Cygan Wojciech z Radziechowic (1716);
Kałek Błażej w 1674 ż [...] z Dobryszyc; Korert? Jakub i Agnieszka, s. Stefan (ur.
1745); Królowa Ewa (1663); Radziechowska Anna (1653).
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Rekle
Zamojski Aleksander (1661).
Rogoźno
Duchowny:
ks. Rogoziński Sebastian ks. (1712).
Rogozianka Teofila (1654); Walenty browarnik od 1652 r. ż. NN (c. Stanisława Rogozińskiego z Rogoźna).
Saniki
szl. Komorowska Halina (1669).
Słostowice
szlachta:
szl. Pytowski Adam (1616); szl. Słostowski Marcin (1617).
Chełka Grzegorz (1664-1665); Łuczyna Marianna (1713); Tomczyk Błażej (1664).
Soborzyce
Wyszkowa? Agnieszka (1646)
Stobiecko Szlacheckie (Pańskie)
Szlachta:
szl. Komornicki Antoni (1724-1736); szl. Nekanda Trepka Mikołaj i Izabela, s. Mikołaj Sebastian (ur. 1654); szl. Trepka Jan i Zofia, s. Jan? (ur. 1659).
Chłopi:
Adam i Zofia, c. Elżbieta (ur. 1652); Flater Jan (1715); Gawlak Błażej (1669); Maciej i
Zofia szewc, s. Jan (ur. 1662), c. Gertruda (ur. 1669); Maj Szymon (1669); Maj Marcin
i Marianna, c. Ewa (ur. 1710); Nowaczek Marcin (1715); Nowak Wojciech (1717);
Sych Bartłomiej (1669); Syszek Marcin i Ewa, c. Marianna (ur. 1662); Szyszkowska
Zofia (1662); Szyszek Wojciech (1717); Trepka Franciszek (1660-1671) i Zofia, s. Mikołaj Mateusz (ur. 1662);; Woźniczyna Frankowa Jadwiga ze Stobiecka [Szlachceckiego?], (1668); Wąsowa Zofia (1653).
Stobiecko Miejskie
Adam i Anna, s. Kacper (ur. 1653); Cichosz Piotr (1620); Janczyk Jan (1620); Piądzik
Jan i Marianna, s. Szymon (ur. 1662); Szczyrzyk Adam i Agnieszka, s. Szymon (ur.
1652).
Strzyżowice
szl. Drożyńska Elżbieta ze Strzyżowic pisarzowa zamku kcyńskiego.

164

Społeczność parafii Dobryszyce (XVI-poł. XVIII w.)
Sulmierzyce
szl. Sulmierski Mikołaj (1654).
Dygudej Andrzej i ż. Agnieszka, c. Łukasza kuśnierza z Radziechowic (1630).
Szczekociny
szl. Szukocka Aleksandra (1652); szl. Szczukocki Piotr (1650-1652); szl. Szczukocki
Paweł (1652-1653).
Szczepocice
Gzik Bartłomiej (s. śp. Jana ze Szczepocic) w 1666 ż. Katarzyna (c. śp. Jana Zbrio z
Łuszczanowic).
Szczerców
Nikiperówka Grzegorz i Anna, c. Marianna (ur. 1671).
Świerczyńsko
Szl. Wolski Jan i Aleksandra (1668).
Toruń
Kwiatkowski Stefan i Anna z Torunia, s. Sebastian (ur. 1666).
Wąsosz
szl. Bielski Kacper (1625); szl. Zdrowska Agnieszka (1625)

Wawrzkowizna
Laik Wojciech (1675)
Widawa
Wypychowicz Kazimierz student (1667); Zofia, c. Piotra (1649)
Wieluń
Doroziński Grzegorz krawiec z Wielunia (1662)
Wieruszów
Jakub sukiennik i Anna, s. Zygmunt ur. w Golankach (1630)
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Wierzbica
Szlachta:
szl. Stobiecka Elżbieta (1653); szl. Stobiecka Anna; szl. Stobiecka Barbara (16701672); szl. Wonicki Antoni i Barbara (1746)..
Chłopi:
Bednarczyk Jakub i Helena, s. Wawrzyniec (ur. 1713); Ciupa Adam i Regina, c. Marianna (ur. 1723); Domaradka Aleksander i Anna, c. Rozalia (ur. 1715); Kucharski
Karol i Gertruda, c. Katarzyna (ur. 1714); Puścianka Agata (1732); Wochyń Andrzej
(1723).
Wiewiórów
Szlachta:
Szl. Bielska (1644); szl. Miennicki Adam z Podlesia w 1674 r. ż. szl. Anna Potocka;
szl. Skupska Ewa (1635); szl. Rojek Jan i Marianna [właściciele Wiewiórowa] (1743);
szl. Wiewiórowska Zofia (1639); szl. Wiewiórowski Aleksander (1670).
Chłopi:
Flackowa Zofia (1671); Gała Grzegorz (1624); Grabania Wawrzyniec, (s. Jan) od 1632
r. ż. Zofia (c. Stanisława Mazurka z Biestrzykowa); Grabania Jan (1632); Jan kuśnierz (1722); Kmita Sebastian od 1671 r. ż. Katarzyna (c. Macieja z Brudzic); Koperkowa Anna (1733); Kręzoch Jan (1661); Lipi Stanisław (1731); Lisek Wawrzyniec i
Regina, s. Franciszek (ur. 1662); Liskówka Agnieszka (1741); Łysik Paweł (1729);
Łyskowa Elżbieta (1732); Pukaczowa Katarzyna (1671); Skorczanka Marianna
(1723); Ślęzak Piotr (1633); Śmieszkowicz Józef (1716-1717); Wilkus Jan (1624); Wojciech szewc z Wiewiórowa (1667-1669).
Witkowice
Jaszkowski Stanisław (1649)
Wola Blakowa
szl. Wiewiórowski Wojciech (1705)
Wola Załęcka
szl. Grzymała Stanisław (1624)
Woźniki
Szlachta:
szl. Urbański Piotr (1620);
Adam z Woźnik (1630); Cieślonka Marianna (1745); Czucherka Stanisław (1630);
Kubala Andrzej (1630); Stokowski (1671); Szumski Jakub (1666); Wilkoszewski
Andrzej i Zofia z Woźnik, s. Aleksy Jakub (ur. 1716).
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Wzdół
szl. Wzdulski Stanisław (1653-1654); szl. Wzdulski Stefan (1651).
Zakrzew
Szlachta:
szl. Zakrzewska Magdalena (1699); szl. Żeromski Stanisław i Anna (1650)
Płanik? Grzegorz i Małgorzata, c. Krystyna (ur. 1662).
Zamoście
szl. Siemieński Franciszek, s. miecznika sieradzkiego (1650); szl. Siemieńska Elżbieta, miecznikowa sieradzka z Zamościa (1650).
Zapolice
szl. Dziaszczański Jan i Marianna (1677).
Żuchowice
Szulec Klemens (1722).
Żytno
Szl. Gocza Jan (1654-1679); Mikołaj Maj (1654).

Aneks 3.
Wykaz osób bez przyporządkowania do konkretnej miejscowości (XVI-poł. XVIII)
Szlachta:
Błeszyński Antoni (1736); szl. Czerski Aleksander i Anna, s. Jan Józef (ur. 1718); szl.
Dybowski Hieronim (1616); szl. Gieskowski Jan (1632); szl. Moszyńska Katarzyna
podstolina (1734); szl. Niewiarowski Paweł (1623); szl. Pągowska Marianna (1666);
szl. Prudziński Jan (1747); szl. Rogojski (1720); szl. Skąpska Jadwiga (1618); szl.
Stobiecka Katarzyna (1677); szl. Wolska Ewa (1711); szl. Zdański Krzysztof (1668);
szl. Wyszczalska Anna (1660); szl. Zamojska Jadwiga (1660, wdowa po Stefanie Zamojskim, mieczniku sieradzkim).
Duchowni:
ks. Ostrowski Wojciech kanonik w Chodeczu (1711);
Pozostali:
Bartosik Krzysztof i Agnieszka, s. Tomasz (ur. 1662); Brodowicz Tomasz (1719);
Cieszkowski Eliasz (1653); Czyszol Stanisław (1626); Drożykowski Aleksander i
Katarzyna (ur. 1666); Druszyński Wojciech (1649); Foltynowska Zofia, s. Marcin,
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ojciec nieznany (ur. 1662) z Dobryszyc; Frycek Marcin (już zmarły) i Elżbieta, s. Jakub (ur. 1662); Jamrozik Józef i Katarzyna, s. Jan (ur. 1718); Janiszowski Wojciech i
Jadwiga, c. Katarzyna (ur. 1714); Koniecpolski Roman (1622); Kopczyk Błażej (1662);
Kuszek Krzysztof i Anna, s. Szymon (ur. 1652); Lisak Mikołaj (1741); Lizak Jan i
Gertruda, c. Jadwiga (ur. 1670); Mękwiński Szymon (1623); Michalczyk Wojciech i
Zofia, c. Marianna (ur. 1662); Stępka Stanisław (1625); Wiśniowski Mikołaj (1720);
Wierusz Jakub i Gertruda, c. Katarzyna (ur. 1662); Wierusz Agnieszka (1662).
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(Urząd Gminy Dobryszyce)

Produkcja rolnicza w Dobryszycach na podstawie lustracji dóbr królewskich (XVI-XVIII w.)
Wprowadzenie
Produkcja rolnicza była przez tysiąclecia ekonomiczną podstawą funkcjonowania całych społeczności. Oczywiście technika uprawy roli, dobór gatunków
roślin, systemy uprawy, gatunki i rasy hodowanych zwierząt ulegały na przestrzeni
wieków ciągłym zmianom. Takie procesy możemy obserwować i dzisiaj w stosunkowo krótkiej przestrzeni czasowej postrzegamy je jako zjawiska dynamiczne. Nie
zawsze jednak zachodziły one z taką prędkością jak obecnie. Można powiedzieć, że
opisywany okres od pocz. XVI do końca XVIII w. to czas niewielkich zmian w produkcji rolniczej. Jest to bowiem zdecydowanie czas o ukształtowanym systemie rolniczym. Początek jednak opisywanego okresu to czas wielkich przemian w rolnictwie krajowym. Jeszcze w XV w. doszło do wykupywania sołectw i tworzenia folwarków. Stosunki społeczne na wsi ulegały wyraźnym zmianom, które ograniczały
prawa i przywileje chłopów. W XVI w. ukształtował się więc system agrarny oparty
na wcześniej wprowadzonej trójpolówce, z pierwszoplanowym znaczeniem folwarków w produkcji rolnej. System ten oparty na pańszczyźnianej pracy chłopa, przetrwał przez trzy omawiane stulecia, a nawet dłużej bo do II poł. XIX w. Początkowo
dawał nawet zadowalające efekty gospodarcze, stopniowo stawał się jednak coraz
mniej wydolny. Pierwsze, ale mało skuteczne próby jego reformowania, pojawiły się
już w drugiej połowie XVIII w. Mimo to istotne elementy jego funkcjonowania w
postaci pańszczyzny i dominacji folwarków na wsi przetrwały do następnego wieku.
Poniższe opracowanie to próba analizy produkcji rolniczej i stosunków
agrarnych dla jednej miejscowości -Dobryszyc. W pracy wykorzystane zostały przede wszystkim lustracje dóbr królewskich. Dotychczas opracowano lustracje dóbr
królewskich dla powiatu radomszczańskiego, a tym samym Dobryszyc z lat 1564 –
1565, 1616-1620, 1628-1632, 1659-1565 i 17891. Są one przede wszystkim źródłem in1 Opracowania naukowego doczekała się większość przeprowadzonych w powiecie radomszczańskim lustracji dóbr królewskich. Są to: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564
-1565, cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1961-1964; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616-1620, cz. I-II, wyd. Z. Górski, R. Kabaciński, J. Pakulski, Kraków 1994; Lustracja
województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, wyd. Z. Guldon, Kraków 1969; Lustracja woje-
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formacji dotyczących gatunków uprawianych roślin, ilości wysiewu, zbiorów i gatunków hodowanych zwierząt na terenie folwarków. Czerpiemy z nich też informacje dotyczące folwarcznej zabudowy gospodarczej i mieszkalnej. Stosunkowo mało
zawartych tam danych odnosi się do gospodarstw chłopskich, a szczególnie warunków życia tej warstwy społecznej. Dlatego w opracowaniu wykorzystane zostały
informacje ogólne zawarte w literaturze rolniczej, traktującej o gospodarce chłopskiej
w omawianym okresie. Nieocenione są tutaj prace Kluka, Ochmańskiego, Topolskiego, Baranowskiego i wielu innych. Wszystkie one pozwalają zrozumieć w jaki sposób prowadzono gospodarkę rolną oraz jakie relacje funkcjonowały pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Ze względu na całkowity brak bezpośrednich
wiadomości na ten temat w lustracjach dóbr i innych materiałach o Dobryszycach,
pominięto w opracowaniu zagadnienia dotyczące: narzędzi, terminów i zabiegów
uprawowych, techniki zbioru itp.
Dobra królewskie w dawnym powiecie radomszczańskim
Dobra królewskie to pozostałość po pierwotnej własności książęcej. Założyć
można, że pierwotnie cała ziemia należała do władcy. W wyniku wielowiekowych
nadań dla kościoła, na rzecz zasłużonych osób z kręgu dworskiego, rycerstwa czy
późniejszej szlachty, przy władcy pozostało niewiele posiadłości. Z hojności znani
byli Jagiellonowie, a przede wszystkim Władysław Jagiełło. Jan Długosz pisał nawet
o nim, że gdyby żył dłużej to nie pozostałoby nic z królewszczyzn. Król Kazimierz
Jagiellończyk zabronił dawać w zastaw wszelkich dóbr stołowych, w których były
starostwa. Aleksander Jagiellończyk ustanowił, by dobra królewskie mogły być
zbywane tylko za zgodą senatorów i sejmu na potrzebę kraju2. Wystarczy powiedzieć, że w połowie XVI w., w województwie sieradzkim, które obejmowało wówczas również powiat radomszczański, dobra królewskie zajmowały tylko 6% wsi
i 43% miast3. Było to niewiele zważywszy, że dochody z królewszczyzn przeznaczone były na potrzeby dworu królewskiego. Dziś można by rzec, że to dochody budżetu państwa. Oczywiście w skład tych dóbr wchodziły nie tylko tereny zamieszkane,
miasta i wsie, ale również lasy, jeziora, rzeki. Ponadto władca posiadał inne dochody
np. z kopalin. Mała liczba wsi królewskich rekompensowana była znacznie wyższym zaludnieniem i większym areałem gruntów w królewszczyznach4. Jak podaje
S.M. Zajączkowski najmniejsze były rozmiary wsi szlacheckich. Wsie królewskie
i kościelne były większe. Wynikało to z dzielenia własności szlacheckiej, do czego
nie dochodziło w dobrach pozostałej własności. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż

wództw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665 cz. II, wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak,
Toruń 1996; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. II, województwo sieradzkie,
t. 2, powiaty piotrkowski, radomszczański, wieluński i ostrzeszowski, wyd. R. Kabaciński, K. Mikulski, J. Pakulski, Toruń 2007.
2 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1989, s. 104.
3 A. Stroynowski, Użytkownicy królewszczyzn województw sieradzkiego i łęczyckiego oraz ziemi
wieluńskiej( XVI-XVIII w.), „Rocznik Łódzki”, t. XX (XXIII), s. 316.
4 Tamże.
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w dobrach szlacheckich chłopi byli w najgorszym położeniu i przenosili się do innych dóbr osłabiając potencjał ekonomiczny wsi5.
Na początku omawianego okresu ukształtował się podział gruntów na trzy
rodzaje własności: królewską, duchowną i szlachecką. Był on dość trwały, ponieważ
przez najbliższe trzy stulecia w strukturze tych własności zaszły tylko niewielkie
zmiany. W dobrach zatrzymanych stale na własność panującego, królowie i książęta
mianowali swoich namiestników, czyli starostów. Starosta czuwał nad pożytkami
i dochodami króla, czynszami i poborami od mieszczan oraz kmieci. Starostwo należy więc rozumieć tutaj jako zarząd dobrami królewskimi na danym terenie6.
Teren powiatu radomszczańskiego przedstawiał dwa obszary osadnicze.
Pierwszy to Wzgórza Radomszczańskie ciągnące się od terenów na północ od
Przedborza do okolic Radomska oraz drugi położony na zachód stanowiący część
Wyżyny Wieluńskiej. Przy takim podziale to można powiedzieć, że dobra królewskie położone były prawie wyłącznie na zachód od Radomska. Wyjątkiem jest tutaj
wieś Orzechów leżąca na wschód od miasta, w terenie gdzie zdecydowanie dominowała własność szlachecka.
W XVI w. w województwie sieradzkim były cztery starostwa: sieradzkie,
wartskie, brzeźnickie i radomszczańskie.7 Dwa ostatnie znajdowały się w powiecie
radomszczańskim. Z danych zawartych w pierwszej lustracji wiemy, że do starostwa
radomszczańskiego należały: miasto Radomsko i wsie: Dobryszyce, Łuszczanowice,
Orzechów, Piekary, Radziechowice, Wiewiórów, Strzałkowiec i Niechcice8. Ta ostat-

5 S. M., Zajączkowski, Sieć osadnicza i struktura własnościowa osadnictwa dawnych ziem łęczyckiej
i sieradzkiej w początkach XVI w., „Slavia Antiqua”, t.19, 1974, s. 64.
6 Z. Gloger, Encyklopedia… t. IV, s.272
7 S. M. Zajączkowski, Sieć osadnicza…., s. 51.
8 Lustracja ….1564 – 1565, s. 107. Wszystkie miejscowości starostwa radomszczańskiego są
znane do dnia dzisiejszego. Wątpliwości budzi utożsamianie Strzałkowca z dzisiejszym
Strzałkowem lub jego częścią jak to uczynił A. Tomczak opracowując lustrację. Na takie
stwierdzenie nie pozwala analiza ustroju gruntowego Strzałkowa oparta na mapach z pierwszej połowy XIX w., gdzie wobec klasycznego układu niwowego pól trudno jest się doszukać
wydzielonej części królewskiej wsi. Brak też jest wzmianki w lustracji, jak to miało miejsce
chociażby w przypadku Wiewiórowa, o istnieniu szlacheckiej bądź duchownej części wsi.
Należy przyjąć tezę, ze wieś ta położona była w pobliżu Radziechowic lub dzisiejszej osady
Dąbrówka i opustoszała w drugiej połowie XVII albo pierwszej XVIII w. Za taką teorią przemawia opisanie Radziechowic i Strzałkowca razem z jednym folwarkiem już podczas lustracji
z 1665 r., gdzie dla obu podano nawet łączną liczbę zagrodników. Co ciekawe, lustracja
z 1789 r. nie wymienia Strzałkowca, ani też nie podaje przyczyny jego zniknięcia tzn. sprzedaży lub opustoszenia. Opisuje natomiast folwark w Radziechowicach, który według poprzednich lustracji nie był tam nigdy założony. Radziechowice były jedyną miejscowością należącą
do starostwa radomszczańskiego, w której nie założono do 1665 r. folwarku mimo pustoszenia
ról. Prawdopodobnie role te uprawiane były przez folwark w Strzałkowcu. Stąd też jako jedyny z istniejących wcześniej folwarków odnotował on przyrost powierzchni po wojnach ze
Szwecją. Analiza mapy Gillego tego terenu wskazuje na istnienie pustkowia w miejscu gdzie
dzisiaj znajduje się wieś Dąbrówka, co wobec na otaczające to miejsce rozległe tereny bezleśne
może wskazywać na znaczną osadę w przeszłości w tym miejscu. Poparciem dla tej teorii
może być również analiza Liber beneficjorum Łaskiego, gdzie w opisie parafii w Radomsku
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nia miejscowość leżała wówczas w powiecie piotrkowskim, ale zarządzana była
przez posesorów starostwa radomszczańskiego. W starostwie brzeźnickim znalazły
się: miasta Brzeźnica i Pajęczno oraz wsie: Stare Miasto (Brzeźnica Stara), Kruplin,
Dubidze, Dworszowice, Gajęcice, Siedlec, Będków, Dylów i Wąsosze. Ta ostatnia
z powiatu wieluńskiego9. Wieś Kiełczygłów położona wówczas na północnozachodnim terenie powiatu radomszczańskiego należała natomiast do starostwa
wieluńskiego10.
W wieku XVII w strukturze dóbr królewskich w starostwie radomszczańskim nie zaszły istotne zmiany. Pomiędzy lustracją z lat 1616-1620 i 1628-1632 od
dzierżawy radomszczańskiej oderwana została tylko wieś Piekary. 4 lutego 1617 r.
Stanisław Koniecpolski uzyskał zgodę króla na przekazanie tej wsi Marcinowi Kempanowskiemu h. Drużyna i jego żonie z domu Kobierzyckiej11. W dniu 20 czerwca
1637 r. oderwana została wieś Orzechów. Przekazana przez Kacpra Denhoffa Mikołajowi Zalewskiemu i jego żonie Zofii Moholskiej, po 1652 r. stała się dzierżawą rodziny Kobielskich, najpierw Samuela, a od 1661 r. jego syna Mikołaja12. Te niewielkie
zmiany ilościowe nie spowodowały, jak to bywało w przypadku innych starostw, ich
rozdrobnienia. Dzięki temu, aż do końca XVIII w., było to starostwo o jednym
z większych dochodów w woj. sieradzkim. Wysokość dochodów z królewszczyzn
w województwie sieradzkim przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
Dochody ważniejszych królewszczyzn w woj. sieradzkim w XVI – XVIII w.
(w złotych)
Królewszczyzny
Baszków

1564 r.
-

1628 r.
-

1661 r.
-

1765 r.
944

1789 r.
2 543

przy wymienianiu miejscowości do niej należących Strzałkowiec został wymieniony w pobliżu Ładzic. Należy tu bowiem zwrócić uwagę, że spis ten przeprowadzony został w określonym porządku i w zasadzie zgodnie ze wskazówkami zegara, kolejno mianowicie: Świerznica
(obecnie część Radomska), Stobiecko Miejskie, Stobiecko Szlacheckie, Wierzbica, Rożny, Zdania, Galonki, Bogwidzowy, Młodzowy, Bartodzieje, Okrajszów, Płoszów, Piaszczyce, Kietlin,
Orzechów, Orzechówek, Strzałków, Zakrzówek Narodowy, Szczepocice, Radziechowice,
Strzałkowiec, Ładzice. Również Hube w opisie kościoła parafialnego w Radomsku nie łączył
Strzałkowca ze Strzałkowem, uważając jednak, że ten pierwszy położony był raczej na północ
od Radomska w pobliżu wsi Sanniki. W opisie Radomska z XIX w. odnotowano, że wieś nie
istnieje.
9 Lustracja …..1564-1565.
10 S.M. Zajączkowski, Sieć osadnicza…., s. 67.
11 Lustracja …..1616-1620, s. 100. Marcin Kempanowski został wymieniony i obdarowany
jeszcze testamentem przez Aleksandra Koniecpolskiego. Jak wynika z tego dokumentu był on
jego zaufanym. W testamencie znajdujemy bowiem taki tekst: „Naznaczam też Pana Marcina
Kampanowskiego y Pana Chrzystoffa Łączkiego, sługi swe, którym tak dufam y wierzę yako
swey krwi własnej”. Obdarowanie Kempanowskiego Piekarami wydaje się więc być wynikiem tegoż testamentu. To jeszcze Aleksander Koniecpolski sporządzając testament zapisał
o nim m.in.: „ […] a Piekary niech wolno do śmierci trzyma y używa…”.
12 Lustracja….. 1659-1665, s. 71.
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Brodnia
Brzeźnica
Jakubice
Kiełczygłów
Klonowa
Konary
Piotrków
Prusinowice
Radomsko
Sieradz
Sieradz wójtostwo
Szadek
Szczerców
Tuszyn
Warta
Wągłczew

1 932
77
.
1 021
8 864
.
.
3

3 914
436
2 656
5 346
3 420
4 184
3 914
88
2 128
311

8 270
2 440
8 320
.
2 700
.
6 200
8 120
1 700
3 000
8 670
290
8 165
990
200

5 400
5 140
2 004
4 256
12 260
3 000
12 484
1 544
7 872
5 144
2 176
3 728
2 840
7 900
704

5 487
23 561
6 823
10 716
3 557
28 938
10 215
10 737
2 595
.
2 842
2 154
6 996
1337

Źródło: A. Stroynowski, Użytkownicy królewszczyzn….s. 317-318.
Jak widać z przedstawionego zestawienia dochody ze starostwa radomszczańskiego były jednymi z wyższych. Większe przychody dawały przeważnie tylko
starostwo piotrkowskie i brzeźnickie. To ostatnie znajdujące się zresztą w powiecie
radomszczańskim. Zwracają też uwagę rosnące zwykle dochody w starostwie radomszczańskim podczas gdy w wielu innych nastąpił ich spadek. Świadczy to o
dużej stabilności stanu posiadania tych dóbr.
Społeczność Dobryszyc
Dzierżawcy dóbr dobryszyckich
Powszechną praktyką w omawianym okresie było dzierżawienie dóbr.
Władca wydzierżawiał swoje dobra osobom zasłużonym w służbie dla niego. Zwracał przy tym uwagę na przydatność polityczną obdarowanego. Było to narzędzie
polityczne władcy. Dzięki temu w XV w. znaczną pozycję osiągnęli Kurozwęccy,
w XVI w. Koniecpolscy, a w następnym stuleciu Denhoffowie. Także w drugiej połowie XVIII w. w ten sam sposób do dużej fortuny doszedł starosta wieluński i radomszczański Stanisław Męciński13.
Szlachta obejmująca duże królewszczyzny, nawet jeżeli nie posiadała większych własnych majątków, szybko się bogaciła i zaczynała odgrywać istotną rolę
polityczną w kraju14. Bycie starostą wiązało się bowiem ze znacznymi dochodami.
A. Stroynowski, Użytkownicy… s. 322; L Kajzer, Zamki i społeczeństwo, Łódź 1993 s. 189.
Do XVI w. największy prestiż w kraju miała grupa możnowładców: Tęczyńskich, Tarnowskich, Górków i Kurozwęckich. W drugiej połowie XVI w. wzrosło natomiast znaczenie Lubomirskich, Leszczyńskich, Koniecpolskich, Potockich i Zamoyskich.

13
14
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Ich źródła dochodu wymienił Z. Gloger: dziesiąta część wpływów pieniężnych, trzeci snop, wytrącając zasiew, dziesiąta ryba przy spuście stawów, z dochodu sądowego od kopy 3 grosze, 12 groszy od kobiety idącej za mąż do innej wsi od naznaczenia
przysięgi dwa grosze, grzywny za psucie miedz granicznych15.
Użytkownikami dóbr królewskich w powiecie radomszczańskim była magnateria lub zamożna szlachta. W XV w. ze starostwem radomszczańskim związani
byli Kurozwęccy. W dn. 9 maja 1440 r. król Władysław II nadał ziemię radomszczańską Krzesławowi z Kurozwęk16. Po jego śmierci dzierżawę tę przejął jego syn również Krzesław17. Od niego dzierżawę tę przejął, wykupując ją w 1488 r. jego brat
Dobiesław18. Już w następnym roku w dniu 22 listopada w Radomiu otrzymał on
potwierdzenie nadania królewskiego dla miasta Radomska i wsi Dobryszyce19. Po
jego śmierci w 1496 r. dobra te objęła jego żona Elżbieta Tarnowska20. W dokumencie
z 1510 r. występuje bowiem jako wdowa po Dobiesławie i dzierżawczyni królewskich Dobryszyc, Łuszczanowic (w oryginale Hreszczonowic) i Radomska21. W 1527
r. Elżbieta Tarnowska występuje jako dzierżawczyni miasta Radomska z wsiami:
Dobryszyce, Kiełczygłów, Piekary, Radziechowice, Strzałków (prawdopodobnie
Strzałkowiec), Orzechów, Niechcice i Orzechówek22.
W 1531 r. w Krakowie król Zygmunt Stary nadał te dobra swojej żonie, królowej Bonie23. Ich syn Zygmunt August w 1556 r. nadaje je królowej Węgier Izabeli24.
Z. Gloger, Encyklopedia ….t. IV., s. 272.
J. Dąbek, Dzieje Radomska w okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 2010, s. 40. Kurozwęckiego Krzesława h. Róża opisuje Polski Słownik Biograficzny jako starostę generalnego wielkopolskiego i kasztelana lubelskiego posiadającego liczne zapisy na Radomsku. Nie wiemy jedynie,
czy dotyczyły one samego miasta, czy też wszystkich dóbr królewskich w okolicy.
17 Tamże. J .Dąbek podaje za S. Sankowskim datę 24 kwietnia 1456 r., błędnie określając przy
tym wydającego przywilej króla Kazimierza Wielkiego. Niewątpliwie chodzić musiało o panującego w tym czasie Kazimierza Jagiellończyka.
18 E. Rostworowski, Kurozwęcki Dobiesław z Kurozwęk, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI,
Kraków 1971, s. 269-270.
19 Matricularium Regni Poloniae Summaria, t. 1-5, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa1905-1919;
t. 5, cz. II, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961; t. 6, wyd. M. Woźniak,
Varsoviae 1999, P.1, s. 108, nr 2062.
20 J. Dąbek, Dzieje….s.40, podaje datę 5 marca 1502 r. Wydaje się, że może to być jedynie późniejszy dokument potwierdzający nadanie. Trudno bowiem sądzić, że wdowa po Dobiesławie
przejęła dzierżawę w 6 lat po śmierci męża, a w międzyczasie ktoś inny nią zarządzał.
21 Matricularium….. P.4, nr 9747, s 360.
22 Tamże, s. 75, 360, nr 15207; S. Zajączkowski i S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno – historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku cz. II, s. 16, Łódź 1970.
Wierzbowski prawdopodobnie źle odczytał nazwę Strzałkowca, podając ją jako Strzałków.
W oryginale występuje również Orzechowiecz czyli Orzechówek, który od dawna był wsią
prywatną jak zaświadczają o tym dokumenty ze spraw sądowych pochodzące jeszcze
z XIV w.
23 J. Dąbek, Dzieje…. s.40. W. Konopczyński, Polski Słownik Biograficzny, hasło: Bona Sforza
d’Aragona, t. II, Kraków 1936, s 288-294, obok licznych nadań dla Bony nie wspomina o starostwie radomszczańskim, ani też o żadnej miejscowości do niego należącej.
24 O tym nadaniu wspomina również Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich informując, że nadano jej w woj. sieradzkim: Wieluń, Dobryszyce i Radomsko.
15
16
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Później dobra te dostały się rodzinie Koniecpolskich, gdyż w czasie pierwszej lustracji starostą radomszczańskim i jednocześnie wieluńskim był Stanisław Koniecpolski
(podstarościm - Szczęsny Pągowski)25. Zapewne po śmierci S. Koniecpolskiego
dzierżawa ta dostała się jego synowi Aleksandrowi26.
Aleksander Koniecpolski umarł 5 listopada 1609 r. w Ruścu. Jak opisuje to
zdarzenie „Gazeta Koniecpolska” był on wojewodą sieradzkim, bohaterem z pod
Wielkich Łuk i z pod Byczyny, ojcem sławnego hetmana (Stanisława Koniecpolskiego)27. Jak wynika z testamentu był też dotychczasowym dzierżawcą Dobryszyc.
W swoim testamencie wyznacza jako zabezpieczenie dla swojej żony właśnie Dobryszyce28. Informacje zawarte w testamencie świadczą o tym, że dobra królewskie były
poddzierżawiane. Również w czasie, kiedy był spisywany testament, arendażem
tych dóbr był Męciński29. Jak wskazuje lustracja z lat 1616-1620, żona Aleksandra
Koniecpolskiego, Anna ze Sroczyńskich, była dzierżawczynią Dobryszyc w 1616 r.,
czyli na moment lustracji30. Aleksander Koniecpolski uczynił więc tak, jak pozwalało
mu ówczesne prawo, które zwane „ius communitativum” dozwalało żonie starosty
zatrzymać starostwo na dożywocie31. Aleksander Koniecpolski wskazując żonie na
miejsce zamieszkania Dobryszyce jednocześnie ustanowił tu miejsce zarządzania
dobrami starostwa radomszczańskiego. Zapewne mieszkał też wraz z matką w Dobryszycach przyszły hetman Stanisław Koniecpolski, dla którego uzyskała ona cesję
na dzierżawę radomszczańską jeszcze w 1616 r.32 Nie wiadomo jak długo Dobryszyce były siedzibą spadkobierców Aleksandra Koniecpolskiego. Sam testator przewidział możliwość opuszczenia Dobryszyc pisząc: „Małżonka moia w Dobryszycach
residować ma obecznie, wszakże yesliby yą yakie niebespieczeństwo zachodzieło do
Koniecpola wolno się yey wyprowadzić, y doyrzecz, także y do Ruscza; wiem że
bendzie miała respect na potrzeby dziatek swoych”33. Stanisław Koniecpolski przejął
dzierżawę. W 1617 r. przekazał jako starosta wieś Piekary Marcinowi Kempanowskiemu34. Wkrótce potem jednak dzierżawa radomszczańska wraz z Dobryszycami
przeszła w posiadanie Filipa Wołuckiego herbu Rawicz, a stało się to 31 marca 1620

Lustracja … 1564 – 1565, s. 74. E. Rostworowski, Koniecpolski Stanisław Przedbór [w:] Polski
Słownik Biograficzny, t. XIII s. 522, przy Stanisławie Koniecpolskim podaje datę nadania starostwa radomskowskiego i wieluńskiego 1557, jednocześnie informując, że w dn. 29 czerwca
1558 r. uzyskał na te dobra potwierdzenie na dożywocie
26 E. Rostworowski, Koniecpolski …, s.522. Według biogramu zgon Stanisława Koniecpolskiego
nastąpił w 1588 r. W tym też zapewne roku dzierżawę radomszczańską przejął jego syn Aleksander.
27 Testament Aleksandra Koniecpolskiego, „Gazeta Koniecpolska”, Rok I, Koniecpol, 1 czerwiec
1929 r., s. 1.
28 S. Przyłęcki, Pamiętniki o Koniecpolskich, Lwów 1842, s. 215.
29 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VI, s. 359, Lipsk 1841.
30 Lustracja… 1616-1620, s. 96.
31 Z. Gloger, Encyclopedia…., t. IV, s. 273.
32 Lustracja… 1616-1620, s. 96.
33 S. Przyłęcki, Pamiętniki ….., s. 217.
34 Lustracja … 1616-1620, s.100.
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r.35 Tym niemniej Koniecpolscy związani byli jeszcze z miejscowością, bo w księgach
metrykalnych dobryszyckich znajdujemy dokument opisujący ślub Mikołaja syna
Jana Koniecpolskiego, wojewody sieradzkiego, który odbył się w dobryszyckim kościele w dniu 14 lutego 1624 r.36
W czasie przeprowadzania lustracji w latach 1628-1632 dzierżawcą i starostą
radomszczańskim był Kacper Denhoff h. Dzik37. Jego żona, księżna Anna Eufemia
Radziwiłłówna, była posesorską starostwa radomszczańskiego od 1646 r.38 Z kolei
po jej śmierci, w dniu 4 maja 1663 r., dzierżawę radomszczańską otrzymał wojewoda
krakowski Stanisław Potocki39. Już wkrótce jednak w dobryszyckich księgach metrykalnych pod 1666 r. znajdujemy Stanisława Witkowskiego opisanego jako tenutariusz „capitaneus Radomsensis de Dobryszyce”40, co należy tłumaczyć jako dzierżawca, starosta radomszczański z Dobryszyc. W dokumencie występuje on jako
ojciec chrzestny. Jest to kolejny dowód na zamieszkiwanie starosty i zarządzanie
dobrami królewskimi z tej właśnie miejscowości. Przez następnych kilkadziesiąt lat
brak jest informacji o osobach dzierżawiących dobra dobryszyckie. Dopiero w 1715 r.
w dokumentach metrykalnych dobryszyckich wymieniony został Samuel Rojewski,
wicestarosta radomszczański z Dobryszyc41. W 1775 r. został zawarty w Dobryszycach, we dworze, ślub między starostą wieluńskim Janem Pągowskim a Apolonią
Paciorkowską, burgrabiną opoczyńską42. W czasie spisywania lustracji w 1789 r.
posesorem tegoż starostwa był Stanisław Męciński43.

Lustracja… 1628-1632, s. 135.
AACz, Liber copulatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis (14 II 1616 –20 II 1677), sygn.
KM 288, s 25.
37 Lustracja … 1628-1632, s. 135; Kacper Denhoff (zm. 1653 r.) związany był z Koniecpolskimi
poprzez małżeństwo z Aleksandrą (zm. 1651 r.), siostrą Stanisława Koniecpolskiego, hetmana
wielkiego koronnego, a córką Aleksandra Koniecpolskiego i Anny ze Sroczyc. (E. Rostworowski,Koniecpolski …, s. 512).
38 Lustracja… 1659-1665, s. 62-63; W. Konopczyński, Denhoff Stanisław h. Dzik, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. V, s. 115, Kraków 1939-1946. Anna Eufemia Radziwiłłówna była od 1642 r.
żoną Stanisława Koniecpolskiego (s. Kacpra).
39 Lustracja … 1659-1665, s. 62.
40 AACz. Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis (26 VIII 1610-30 IV 1679),
sygn. KM 227, s 293
41 AACz, Liber metrices baptisatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis sub felici regienine
illustris et admontum reverendi Domini Andrae Głuszkiewicz decani foranei Radomscensis,
Dobryszycensis et Kłomnicensis parochi vigilantissimi. Annus Domii 1699 ( 1699-1747) , sygn.
KM 229, s.39
42 AACz, Liber metrices copulatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis illico post Obtentum hocce beneficjum per me Stanislaum Kolumna Walewski praepositium in Dobryszyce die
15 mensis Julii anno Domini 1770 comparatus ( 6 VIII 1770–4 VII 1819), syg. 231. Prawdopodobnie Pągowski był również starostą radomszczańskim, bo te dwie dzierżawy często były
łączone. Również jego ślub w Dobryszycach nie jest przypadkiem, gdyż był on zapewne wynikiem jego przebywania w Dobryszycach.
43 Lustracja…, 1789, s. 106. Męcińskich: Kazimierza, Jana i Wojciecha jako posesorów starostwa
radomszczańskiego jeszcze w XVII w. wymienia Niesiecki (Herbarz polski, t. VI, Lipsk 1841,
s. 367-368).
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Starostowie zarządzali dobrami zapewne, jak własnością cudzą i czasową.
Ich działalność nakierowana była na osiągnięcie jak największego osobistego zysku.
Przedstawiał się on dla poszczególnych posesorów starostwa radomszczańskiego
podczas kolejnych lustracji następująco: (1) 1564 r. - Stanisław Koniecpolski (Radomsko i Wieluń) – 2 831 zł; (2) 1628 r. - Kacper Denhoff (Radomsko, Wieluń, Bolesławiec i Klonowa) - 16 975 zł; (3) 1661 r. - Eufemia Denhoffowa (Sokolniki i Radomsko) – 4 760 zł; (4) 1789 r. - Stanisław Męciński (Wieluń, Radomsko z wójtostwem,
Kamień i Bobrowniki) - 14 265 zł44.
Dzierżawca musiał odprowadzić do skarbu królewskiego czwartą część dochodów, czyli tak zwaną kwartę. Dla jej określenia i sprawdzenia zarządu starostwem sporządzano bardzo dokładne opisy starostw, czyli tak zwane lustracje45.
Stąd znajdujemy w nich nie tylko bardzo szczegółowe informacje dotyczące uprawianych roślin, czy też hodowanych zwierząt, ale też opisy budynków i ich wyposażenia. To król był bowiem właścicielem wszystkiego co się znajdowało w jego dobrach, a to podlegać musiało porządnej kontroli. Dzierżawcy posiadali oczywiście
swój majątek osobisty, którym dysponowali według własnego uznania. Wspaniałym
przykładem posiadanej własności osobistej jest testament sporządzony w 1609 r.
przez Aleksandra Koniecpolskiego. Testator w obliczu śmierci rozdysponowywał
poszczególne posiadane lub dzierżawione dobra, ale również środki pieniężne
i długi. Co do tych ostatnich wskazywał, kto ma je spłacić. Dysponował on znaczną
ilością koni, powozami, zwierzętami gospodarczymi, uprzężą i sieciami. Posiadał
również bogaty arsenał uzbrojenia: strzelby, działa, śmigownice, hakownice, muszkiety, rusznice, proch. Z drobniejszych Aleksander rozdzielił: sukna, srebra, szaty
i futra46.
Mieszkańcy wsi
Wieś królewska w XVI-XVIII w. nie różniła się specjalnie od wsi innych własności. Początkowo, bo do XIII-XIV w. zamieszkiwała ją głównie ludność wolna tzw.
kmiecie. Istotą osadnictwa (lokacji) na prawie niemieckim lub wzorowanym na tych
zasadach było posiadanie przez kmieci po jednym łanie ziemi czyli ok. 17 ha47. Więcej, 3-5 łanów, posiadał zwykle wójt lub sołtys, tzw. zasadźca, który organizował
osadę. O sołtysie w Dobryszycach nie znajdujemy informacji w żadnych dokumentach. Prawdopodobnie to grunty sołtysie były zaczątkiem gruntowym do utworzenia folwarku, a podczas sporządzania pierwszej lustracji folwark w Dobryszycach
już istniał48. Kontrakt lokacyjny, który w większości wsi miał miejsce w XIII-XIV
wieku nie nadawał co prawda kmieciom własności gruntu, ale zapewniał im niezaA. Stroynowski, Użytkownicy….., s.323.
Z. Gloger, Encyklopedia….., t. IV, s. 273.
46 S. Przyłęcki, Pamiętniki…..s. 213-222.
47 Z. Gloger, Encyklopedia…, t. III, s. 157 – 159; B. Szurowa, Zmiany układu przestrzennego wsi
kieleckiej od XIII do połowy XX wieku, Kielce 1998, s. 81. Powierzchnia łana nie jest ściśle określona, ale najczęściej przyjmuje się, że była to późniejsza włóka czyli 30 mórg ziemi, (16,8 ha).
Były też łany 30-to morgowe (łan chełmiński) i łany niemiecki o pow. 43 ½ morgi.
48 Lustracja… 1564-1565, s. 75.
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leżność ekonomiczną i społeczną. Zwalniał też ich najczęściej na 10 lat od wszelkich
powinności. Kmieć nie był przywiązany do gospodarstwa i jeżeli znalazł zastępcę na
swoją ziemię mógł wieś opuścić. Według statutów Kazimierza Wielkiego innym
warunkiem opuszczenia wsi było przekazanie gospodarstwa panu gruntowemu po
wykonaniu wszystkich remontów i uiszczeniu należności. Także statuty wiślickie
z połowy XIV w. zalecały konieczność porozumienia się z panem chłopa, chcącego
opuścić jego wieś49. W stosunku do gruntu chłop był jego dzierżawcą i do tego dziedzicznym.
Przyczyną pogarszania się sytuacji społecznej i materialnej chłopów był brak
opieki monarszej nad tą warstwą społeczną. Władzę taką nad mieszkańcami wsi
miał tak naprawdę właściciel dóbr lub ich zarządca. Uznaje się jednak, że we własności królewskiej chłopi mieli i tak stosunkowo najlepiej50. Tak naprawdę jednak to
w rękach szlachty spoczywała władza ustawodawcza i sądownicza, bo to ona była
właścicielem lub dzierżawcą większości dóbr. Ponadto proces osadniczy praktycznie
w XV w. się zakończył. W XVI w. nie było już właściwie terenów do zagospodarowania pod nowe osadnictwo. Właściciel gruntu jeżeli potrzebował kmiecia to nie w
takim stopniu jak to miało miejsce w wiekach poprzednich. Kmieć natomiast zrósł
się ze swoją ziemią, przywiązał się do niej i godził się na stopniowe pogarszanie
swojej sytuacji materialnej, byleby mógł wyżywić swoją rodzinę. W sytuacji klęski
spowodowanej nieurodzajem mógł liczyć na właściciela dóbr, ale pomoc z tej strony
powodowała zwiększanie zależności i to często przy spadku powierzchni gospodarstwa, które tytułem długu stopniowo przechodziło na własność silniejszego pana
gruntowego.
Na przestrzeni XVI-XVIII w. zachodziły istotne zmiany dotyczące zarówno
liczby, jak i sytuacji materialnej chłopów. Od czasu sporządzenia pierwszej lustracji
daje się początkowo zaobserwować spadek liczby mieszkańców wsi. Do połowy
XVII w. spadek liczby ludności wynikać mógł z procesów, które zachodziły w kraju.
Powszechne było wówczas opuszczanie wsi i przenoszenie się na nowe obszary
Rzeczpospolitej, głównie kresy wschodnie. Miało to związek z pogarszaniem się
sytuacji chłopów, spowodowanym spadkiem powierzchni gospodarstwa i zwiększaniem obciążeń pańszczyźnianych51. Prawdopodobnie też puste łany mogły powstawać na skutek wymierania ludności za przyczyną epidemii. Lustracje majątku
w Dobryszycach nie wskazują na taką przyczynę powstawania pustek, ale że tak
mogło się dziać informuje nas lustracja z lat 1628-1632, sporządzona dla Wielkiej Wsi
w starostwie piotrkowskim52. Dane te mówią o spadku liczby mieszkańców we wsi
o ok. 20 % na skutek, prawdopodobnie nie tak dawno, wystąpienia epidemii. Opis
ten pośrednio wskazuje również na trudności w osadzeniu łanów pustych, ponieważ
mimo istnienia „wolnej” ziemi i przybycia nowych osadników, to i tak jej część zo-

L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo, Łódź 1993, s. 118- 119.
Z. Gloger, Encyklopedia…..t. III, s. 105.
51 W. Szczygielski, Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI-XVIII w.,
Łódź 1963, s. 38-39. Autor ten opowiada się za teorią zbiegostwa, które dotyczyło wszystkich
kategorii dóbr. Podaje on przykłady zbiegostwa mające miejsce już w XVI w.
52 Lustracja… 1628-1632, s.23.
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stała podzielona między kmieci. Podobne trudności występowały zapewne i w Dobryszycach. Stąd też występujące we wsi, wykazane w lustracjach 1616-1620 i 16281632, puste łany53. Oznacza to, że przez ponad 10 lat pomiędzy kolejnymi lustracjami
nie osadzono pustych gruntów. Prawdopodobnie nie zajęto ich też na folwark,
z powodu braku dostatecznej ilości siły roboczej. Każdy bowiem kolejny łan w folwarku wymagał zwiększonych nakładów pracy. Znaczny spadek liczby mieszkańców w Dobryszycach, wykazany podczas lustracji z lat 1664-1665, związany był
z wojną polsko – szwedzką, czyli tzw. „potopem”.
Oprócz zmian ilościowych zachodziły równolegle procesy związane z ubożeniem ludności wiejskiej. Druga połowa XVI i pierwsza wieku XVII to czas, kiedy
wolni dotychczas kmiecie „przeszli” do gorzej uposażonych grup ludnościowych.
Początkowo stali się oni półrolnikami posiadającymi pół łana ziemi, czyli ok. 8 ha54.
Podczas lustracji dóbr w latach 1564-1565 nie było już w Dobryszycach „pełnych”
rolników, a jedynie półrolnicy55. Jeszcze gorzej uposażeni byli ogrodnicy zwani też
zagrodnikami, którzy byli, co prawda, posiadaczami gospodarstw rolnych, ale areał
uprawianej przez nich ziemi nie przekraczał zwykle 4-10 mórg56. Tej grupy mieszkańców wsi stopniowo w Dobryszycach przybywało. Z lustracji z 1665 r. wiemy, że
we wsi pojawiła się najgorzej uposażona grupa mieszkańców. Byli to chałupnicy,
których lustrator odnotował w liczbie pięciu57. Przedstawiciele tej grupy nie posiadali własnych gruntów lub posiadali ich niewiele (2-4 morgi)58. Z tego powodu skazani
byli na wykonywanie pracy najemnej w folwarkach lub u zamożnych chłopów. Bardzo często chałupnicy nie posiadali własnych domostw i mieszkali w domach chłopskich na tzw. „komornym”. Stąd czasami nazywa się ich komornikami. Procesy zachodzących zmian w uposażeniu chłopów w Dobryszycach przedstawia poniższa
tabela.

W tych latach obie lustracje wymieniają 1 ½ łana pustego.
B. Sznurowa, Zmiany układu…., s. 81.
55 Lustracja …1564-1565, s. 108.
56 B. Szurowa, Zmiany układu…. ., s. 81 – 82.
57 Lustracja… 1659-1665, s. 67.
58 B. Szurowa, Zmiany układu…, s. 82.
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Tabela nr 2
Liczba poszczególnych grup mieszkańców w Dobryszycach z podaniem liczby
łanów
Lustracje

1564-1565

1616–1620

1659166559
9

178960

14

1628–
1632
12

Kmieci i półrolników
Łanów kmiecych
Role puste
Ogrodników
Chałupników
Młyny
Karczmarze
Osadników
kościelnych
Leśnych

17
8 ½
3
4
7
4

7
1½
3
4
5
4

5½
1½
3
4
5
4

b.d
b.d
5
5
3
3
b.d

b.d
11
49
b.d
b.d
b.d

-

1

1

-

-

4

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Osobną grupę, najczęściej lepiej uposażoną, stanowili wiejscy rzemieślnicy.
Czasem dysponowali oni też znacznym areałem ziemi. Do takich należeli niektórzy
młynarze. Lustracja wsi z lat 1616-1620 dla młyna Stępka podaje: „Pierwszy młyn
Stęmpka nazwany, który pogorzał i do tego czasu jeszcze go nie zbudowano. Płaci
jednak młynarz z ról, łąk i względem tegoż młyna który mu wolno pobudować na
rok fl.19”61. Swoistą elitę stanowili zapewne też karczmarze. Ich przychody powiększane były również przez uprawę ziemi. Spis wykonany w 1552 r., obok 17 osadników (kmieci) oraz 4 młynów, wymienia 4 karczmy z rolą i 2 z wyszynkiem62. Przedstawiona wyżej tabela pokazuje nam, że również tę grupę mieszkańców dotknął
spadek, podobnie zresztą jak młynarzy. Ma to związek niewątpliwie z ubożeniem
ludności wiejskiej spowodowanym, oprócz opisywanych wyżej, również pogarszająLustracja z lat 1659-1665 nie podaje liczby łanów kmiecych, ról pustych jak również informacji o osadnikach na gruntach kościelnych. Po liczbie kmieci i obliczonej powierzchni folwarku w tym czasie sądzić należy, że ilość łanów uprawianych przez nich spadła do 4-5,
a ilość łanów pustych do 6-8. zapewne we wsi byli też kmiecie plebana dobryszyckiego, co
potwierdzają zarówno wcześniejsze jak i późniejsze źródła.
60 Liczbę poszczególnych grup osadników obliczono na podstawie podanej w lustracji z 1789
ilości odrabianej pańszczyzny przyjmując, że półrolnik odrabiał pańszczyznę w wymiarze
3 dni, zagrodnik - 2 , a komornik 1-1,5 dnia. Lustracja ta nie podaje informacji o innych mieszkańcach w wsi. Wiadomo jednak na postawie ksiąg metrykalnych, że we wsi byli zarówno
młynarze, karczmarze, osoby trudniące się rzemiosłem i osadnicy kościelni.
61 Lustracja… 1616-1620, s. 102.
62 A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. I, [w:] Źródła dziejowe, t. XII, Warszawa 1883, s. 286.
59
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cą się koniunkturą na zboże. We wsi przynajmniej od początków XVII w. byli też
nauczyciele miejscowej, zapewne przy parafialnej, szkółki. Na temat takich osób
mamy pierwsze informacje, które pochodzą z 1611 r., kiedy to wymieniony został
Jan „ rector schole”63 i później choćby w 1642 r. Bartłomiej64, a w 1664 r. Samuel65.
W folwarku siłę roboczą świadczył oczywiście chłop poprzez odrabianie
pańszczyźniany, ale stopniowo wykształcała się grupa pracowników folwarcznych
na stałe z nim związana tzw. czeladź dworska. O jej istnieniu wspomina chociażby
lustracja z lat 1628-1632: „Pożytek z bydła. Od krów na dój 10, bo 2 na wychowanie
czeladzi folwarkowej zostawuje się, (…)”66. Czeladź dworską stanowili: rataje (pracownicy zatrudnieni przy wołach folwarcznych), fornale, stangreci, pasterze, gajowi,
strzelcy, kucharze itp.67. Osoby związane z dworem znajdujemy w księgach metrykalnych dobryszyckich. I tak np. pod rokiem 1614 mamy Stanisława piekarza z Dobryszyc68. W lustracjach z pierwszej połowy XVII w. występuje we wsi leśny69. Ta
funkcja związana była z wprowadzaną racjonalizacją gospodarki leśnej. Z tą działalnością związany z pewnością był również Walenty „fabrii liguanii” (1650 r.), co należy tłumaczyć jako rębacz drewna, drwal70.
Lustracje nie wymieniały wiejskich rzemieślników, a to zapewne z tego powodu, iż najczęściej byli to mieszkańcy dworu lub wsi, kryjący się w opisach pod
zagrodnikami lub komornikami. Jako słabiej uposażeni rolnicy zmuszeni byli bowiem wykonywać dodatkowe zajęcia. Częściej informacje te spotykamy w dokumentach parafialnych z XVII i XVIII w. I tak księgi metrykalne w 1620 r. wymieniają
Foreusa71, a w 1707 Aleksego72, którzy byli kowalami w Dobryszycach. Część mieszkańców związana była z kościołem dobryszyckim. Byli to proboszczowie dobryszyccy, organiści jak np. wymieniony w 1725 r. Sebastian Długos73, czy w 1736 r. Sebastian Pukacz , cantor, czyli śpiewak74.
Produkcja rolna
System uprawy roli
Opisywany okres to czas powszechnego stosowania trójpolówki. Była to
klasyczna regularna trójpolówka zbożowo-ugorowa. Na czym ona polegała? Otóż
wszystkie grunty we wsi podzielone były przede wszystkim na grunty orne oraz
AACz, sygn. KM 227, s 21,22.
Tamże s. 190.
65 Tamże s. 286.
66 Lustracja… 1628 – 1632, s. 143.
67 B. Baranowski, Życie rodzinne wsi między Wartą a Pilicą XIX w., Warszawa 1969, s. 14.
68 AACz, sygn. KM 227, s 31.
69 Lustracja …1616-1620, s. 102; Lustracja …1628-1632, s. 142.
70 AACz, sygn. KM 227, s 225.
71 AACz, sygn. KM 288, s 10.
72 AACz, sygn. KM 229, s 19.
73 Tamże, s. 84.
74 Tamże, s. 135.
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użytki zielone, czyli łąki i pastwiska. Te rodzaje użytków były w omawianym okresie niezwykle trwałe tak, że nie przechodziły jedne w drugie. To znaczy gruntów
ornych nie zasiewano trawami i odwrotnie użytków zielonych nie zaorywano pod
uprawę zbóż. Grunty orne we wsi podzielone były najczęściej na trzy równe części,
tzw. niwy. Każdy z użytkowników posiadał w każdej z nich proporcjonalny udział.
Tak więc w niwie były pola folwarczne, chłopskie, a czasami również kościelne. Tym
samym można powiedzieć, że w każdej było tyle pól, ilu było we wsi gospodarzy.
Zdarzało się jednak i tak, że pól folwarcznych bywało kilka, a nawet kilkanaście, co
było wynikiem przejmowania pól od chłopów. Również kmieć mógł posiadać więcej
pól, co mogło dotyczyć tzw. „ról pustych”, jeżeli na przykład otrzymał je w czasowe
użytkowanie. Podział na niwy pól wiejskich wprowadzany wraz z osadnictwem na
prawie niemieckim od XIII w. dawał pełen ład w uprawach. Jeżeli bowiem na pierwszej niwie uprawiano zboże ozime, to na drugiej zboże jare, a trzecie ugorowano.
Ponieważ tak robili wszyscy właściciele gruntów, to praktycznie uprawiane pola we
wsi wyglądały tak jakby było ich tylko trzy. Było to ważne ze względu na organizację uprawy roli, siewu, zbioru, a przypadku ugorów organizację wypasu. Ugory
przez pierwszą część okresu wegetacyjnego, najczęściej do lipca, wykorzystywano
bowiem jako pastwisko dla bydła i owiec. W roku następnym zachodziła zmiana. Na
polu ugorowanym zasiewano zboże ozime, pole, na którym było zboże jare ugorowano, a pole po oziminie przeznaczano pod siew zboża jarego, czyli jarzyny.
Zabudowania wiejskie w układzie niwowym pól skupione były na niewielkim obszarze, najczęściej w pobliżu środka areału gruntów. Często wsie takie posiadały część gruntów pozostającą we wspólnej własności tzw. „na wsie”75.
W XVI w. zdarzało się też, że stosowano dwupolówkę. Był to system, gdzie
jedno pole było ugorowane, a drugie było podzielone na połowę. Jedną zasiewano
zbożem ozimym a drugą jarym. System ten sprawdzał się nieźle na obszarach
o ubogich glebach, bo dawał możliwość odpoczynku gruntu rolnego co dwa lata,
a nie co trzy jak to miało miejsce w klasycznej trójpolówce. Nie mamy jednak żadnych informacji o stosowaniu tego systemu w Dobryszycach w żadnej z lustracji. O
tym, że system ten był początkowo w opisywanym okresie w starostwie radomszczańskim stosowany, świadczy opis wsi Orzechów, gdzie przy folwarku wymieniony jest pusty łan, który w roku lustracji leżał pusto. Natomiast w latach zasiewania
zbierano z niego żyta kop 17 i owsa kop 876.
Czasami z ogólnego systemu wyłączone były pola niektórych mieszkańców,
na przykład młynarzy, karczmarzy itp. Działo się tak najczęściej wówczas, gdy zagospodarowanie gruntów przez nich użytkowanych było późniejsze, niż przejście
wsi na regularną trójpolówkę z trzema niwami. O podziale niwowym pól w Dobryszycach świadczy zapis w Liber beneficjorum, gdzie wymienione zostały trzy pola

Były to grunty użytkowane przez wszystkich mieszkańców wsi jako wspólne, czasami
ogrodzone, na które spędzano na noc zwierzęta. Przez „na wsie” płynął strumyk lub znajdował się zbiornik wodny wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców. Pozostałością takiej
wspólnej własności było w Dobryszycach tzw. Projno, zbiornik wodny położony w środku
wsi.
76 Lustracja …1564-1565, s. 107.
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należące do plebana dobryszyckiego. Pierwsze z nich znajdowało się w kierunku
wschodnim od kościoła, było położone obok pól zagrodników. Drugie znajdowało
się za kościołem i ciągnęło w stronę wsi Galonki. Trzeci dział ziemi położony był
z drugiej strony kościoła i ciągnął się w kierunku wsi Ruda77. Lustracje dóbr dotyczące Dobryszyc nie wspominają o takim podziale pól78. Informacje takie znajdujemy
natomiast przy opisach innych miejscowości starostwa radomszczańskiego, np. Niechcic: „Pole troje. Kopa szesna. Korzec radomski”79.
Zapewne przyjęty system uprawy był podobny już wówczas we wszystkich
wsiach starostwa, więc również i w Dobryszycach, a jako oczywisty przez lustratora
nie opisywany. Zachodzi pytanie dlaczego trójpolówka z trzema niwami gruntów
we wsi przetrwała tak długo. Stało się to niewątpliwie dzięki posiadanym zaletom.
Były to: (1) łatwość uprawy nawożenia i sprzątania z pola, (2) łatwość zabezpieczenia zboża od szkód, wyrządzanych przez bydło, (3) łatwość pilnowania bydła tak
podczas paszenia, jak i w czasie przechodów i (4) przywracanie glebie utraconej
żyzności przez ugorowanie80. System podziału gruntów rolnych na trzy niwy przetrwał do pocz. XIX w., kiedy to powszechnie przeprowadzono tzw. regulacje. Polegały one na odseparowaniu gruntów folwarcznych od chłopskich. Przy tego typu
regulacji odbierano chłopom czasami lepsze kawałki ziemi, a dawano im w zamian
gorsze. Pogorszyło to jeszcze bardziej sytuację materialną chłopów, z których nie
zdjęto nałożonych wcześniej obciążeń. Na to największa grupa mieszkańców wsi
czekać musiała jeszcze kilkadziesiąt lat.
Folwark dobryszycki
Ważnym elementem wiejskiego krajobrazu w XVI-XVIII w. w Dobryszycach
był folwark. Był to folwark królewski. Historia powstawania folwarków sięga jeszcze
XV w. Wówczas to, ze względu na rosnącą koniunkturę na zboże, wzrosło zainteresowanie wielkopowierzchniową uprawą ziemi. W. Szczygielski twierdzi, że do procesu ufolwarcznienia dóbr przyczynili się Koniecpolscy, uznając, że za ich czasów

J. Moroń, Rozwój sieci parafialnej na obszarze dekanatu brzeźnickiego do początków XVI wieku,
Łódź 2002 (praca magisterska przechowywana w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego).
78 Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Mapa Dobryszyc z 1820 r. (kopia
mapy: Brouillon Klucza Dobryszyc w Ekonomii Rzadowej Gidle), przeczy tej tezie. Obrazuje ona
duży bezład w układzie gruntów. Trudno więc mówić tutaj o układzie niwowym, co nie przeczy stosowaniu trójpolówki, która była powszechna w uprawach gruntowych. Układ niwowy
pól z całą pewnością miał Wiewiórów. (kopia mapy: Brouillon Karte zur Starostey Dobryszyce
Domaninen Amst Gidle gehoerigen Dorfe Wiewiórów, 1806, wł. Muzeum Regionalne w Radomsku) Na mapie wyraźnie opisano trzy pola: ozimina, jarzyna (zboże jare) i ugór. W każdej
z niw właścicielami byli wówczas chłopi, szlachcic i rząd (dawna królewszczyzna).
79 Lustracja …1628-1632, s. 144.
80 W. Ochmański, Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym, Warszawa
1959, s 48.
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osiągnął ona szczyt swego rozwoju81. Folwarki powstawały początkowo najczęściej
poprzez zajmowanie kilku łanów ziemi sołeckiej lub wójtowskiej. O przejmowaniu
łanów wójtowskich możemy przeczytać w lustracji z lat 1564-1565, dotyczącej wsi
Kruplin w starostwie brzeźnickim82 i Pajęczna83.
Podobnych informacji nie mamy z Dobryszyc. Prawdopodobnie procesy te
zaszły na tyle wcześnie przed dokonaniem pierwszej lustracji, że spisujący nie uznał
za stosowne o tym wspomnieć. Mogło też gruntów sołtysich we wsi nie być, a folwark powstał z gruntów kmiecych. Tych informacji również nie dostarczają nam
lustracje Dobryszyc. Z innych wsi wiemy, że był to proces powszechny, szczególnie
jeżeli chodzi o grunty opuszczone przez chłopów. Przykładem może być opis lustracyjny z lat 1564 -1565 wsi Orzechów. Zapisano wówczas: „W tej wsi osiadłych kmieci
jest osiemnaście, mają pod sobą łanów 10, a pół łanu puste, które na folwark zasiewają”84. Także informacja dotycząca sąsiadującego z Dobryszycami Wiewiórowa,
pochodząca z lat 1628-1632, obrazuje sposób powiększania folwarków: „Łanów w tej
wsi jest 6, na których osiadłych kmieci 6 , a 3 z dawna pustych na folwark zasiewają”85.
W czasie spisywania pierwszej lustracji w latach 1564-1565, folwark w Dobryszycach już istniał. Z całą pewnością można powiedzieć, że w tym czasie część
ziemi kmiecej była zajęta przez folwark królewski. Kmiecie w liczbie 17 uprawiali
bowiem wówczas w sumie 8 ½ łana86. Można więc uznać, że uwzględniwszy ewentualne łany sołtysie, folwark mógł zajmować powierzchnię 11-13 łanów. Był to folwark już w tym czasie duży i można założyć, że powstał najpóźniej na początku XVI
w., a najprawdopodobniej jeszcze w poprzednim stuleciu. Gdyby przyjąć metodę
obliczenia wielkości folwarku w Dobryszycach na podstawie zbioru zbóż podaną
dla wsi Orzechów w lustracji 1564-1565 wynoszącą 17 kop żyta i 8 kop owsa z pół
łana87, czyli ok. 50 kop z całego łana88, to jego powierzchnia wynosiłaby w kolejnych
latach odpowiednio: 1564-1565 – 9 łanów, 1616-1620 – 12 łanów, 1628-1632 – 11 łanów, a dla lat 1659-1665 i 1789 - 6 łanów. Sposób obliczenia powierzchni przedstawia
tabela nr 3.

W. Szczygielski, Produkcja rolnicza…, s. 27. Autor odnosi co prawda działalność Stanisława
Koniecpolskiego, jego syna Aleksandra i wnuka Stanisława do starostwa wieluńskiego, ale
byli oni też długoletnimi posesorami starostwa radomszczańskiego.
82 Lustracja… 1564 – 1565, s. 74.
83 Tamże, s. 79.
84 Tamże, s.107.
85 Lustracja …1628 – 1632, s. 145.
86 Lustracja …1564 – 1565, s. 108.
87 Tamże, s. 107.
88 W. Szczygielski, Produkcja rolnicza …, s. 49. Autor podał normę zbioru dla zbóż w wysokości
50 kop z łana.
81

184

Produkcja rolnicza w Dobryszycach....
Tabela nr 3
Wielkość folwarku dobryszyckiego obliczona na podstawie zbioru zbóż89
Lata

1564 -1565

1628 –
1632
181
3,6

16591665
84
1,6

1789

123
2,5

1616 1620
224
4,5

Zbiór zbóż ozimych
Obliczona powierzchnia ozimych
Zbiór zbóż jarych
Obliczona powierzchnia jarych
Powierzchnia ugoru
(szacowana)
Razem- powierzchnia folwarku

182
3,6

190
3,8

172
3,4

105
2,1

114
2,3

3

4

4

2

2

ok.9

ok.12

ok.11

ok. 6

ok.6

68
1,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Powierzchnię folwarku ocenić można również na podstawie dostępności
łanów w poszczególnych latach lustracji. Ocenę tą przedstawia tabela nr 4.
Tabela nr 4
Powierzchnia folwarku oszacowana na podstawie łanów dostępnych pod zasiew90
Lata
Łany sołtysie
Dostępne
łany
kmiece
Razem
Łanów

1564 1565
3

1616 - 1620

1628 -1632

1659 -1665

1789

3

3

3

3

8½

10

11 ½

10 ?

10 ?

11 ½

13

14 ½

13 ?

13 ?

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Powierzchnię folwarku obliczono na podstawie założenia, że z 1 łanu zbierano 50 kop oziminy lub 50 kop jarzyny uwzględniając fakt, że 1/3 pól była ugorowana.
90 Tabela uwzględnia tylko grunty wymienione w lustracjach. Są one w miarę pewne tylko dla
trzech pierwszych spisów. Założono również, że areał gruntów we wsi nie ulegał zmianie, to
znaczy nie powiększano ich przez przyorywanie lub nie porzucano, jak to miało miejsce
głównie w drugiej połowie XVII w.
89
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Próbę ustalenia powierzchni folwarku można podjąć oceniając ilości wysiewu poszczególnych zbóż podane dla trzech lustracji. Założono przy tym na podstawie W.
Szczygielskiego91, że wysiewano: żyto 25, pszenica 25, jęczmień 25, owies 35, a tatarki
12 korcy na łan92.
Tabela nr 5
Wielkość folwarku oszacowana na podstawie ilości wysiewu zbóż93
Zboże
Zyto
Łany
Pszenica
Łany
Jęczmień
Łany
Owies
Łany
Tatarka
Łany
Razem ozime
Razem jare
Ugór
Razem gruntów

1564-1565
80
3,2
8
0,32
7½
0,3
66
1,9
30
2,5
3,52
4,7
4
ok.16

1616-1620
-

1628 -1632
-

1659-1665
34
1,36
2
0,08
3¾
0,15
10
0,28
10
0,83
1,44
1,26
1,4
ok.4

1789
66
2,64
1
0,04
33
1,32
38
1,1
43
3,6
3,64
6.02
4,5
ok.14

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Z przedstawionego wyżej zestawienia widać, że powierzchnia folwarku
rosnąca do początków XVII w. spada w drugiej połowie tegoż stulecia. Zapewne jest
to wynik wyniszczenia kraju wojnami ze Szwecją, ale też spadku liczby rolników we
wsi. Być może zainteresowanie uprawą ziemi zmalało wraz z pogarszaniem koniunktury na zboże. Opisy podróżujących po kraju w XVIII w. zwracały na wielką

91 W. Szczygielski , Produkcja rolnicza…, s. 48. Autor podał normy w korcach na łan tj. żyta
i pszenicy 0,9, jęczmienia 1, owsa 1,25, grochu 0,8 i tatarki 0,6 korca na morgę.
92 Zaznaczyć warto tutaj, że ilości te zbliżone są do stosowanych już dzisiaj siewów rzutowych, które wynoszą dla żyta, jęczmienia, pszenicy i owsa 160- 200 kg/ha. Przy obliczeniu
wysiewanych ilości zbóż w korcach na łan uwzględniono mniejszy ciężar objętościowy tego
zboża o 25-35 %. O taką więc wartość podniesiono normę wysiewu podaną w korcach. Dla
gryki norma ta przy siewie rzutowym wynosi 70-90 kg/ha. Zbliżone normy wysiewu zbóż
podają podręczniki.
93 W tabeli nie podano wartości dla lustracji z lat 1616-1620 i 1628-1632, gdyż nie zawarto
w nich informacji o ilości wysianych zbóż w folwarku.
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ilość odłogów, które folwarki pozostawiały, ponieważ nie miały czym nawozić ani
uprawiać pól94.
Folwark dobryszycki wyróżniał się spośród innych powierzchnią. Był on
największy w starostwie radomszczańskim. Warto tutaj powiedzieć, że nie we
wszystkich wsiach królewskich folwarki zostały założone. W Radziechowicach (w
starostwie radomszczańskim) takiego nie utworzono. Odnotowujemy go dopiero
podczas lustracji w 1789 r.95. Przynajmniej od czasu pierwszej lustracji istniały folwarki w Dobryszycach, Niechcicach, Piekarach, Łuszczanowicach i Radomsku.
W Strzałkowcu powstał on na przełomie XVI i XVII w., a w Wiewiórowie i Orzechowie dopiero ok. połowy XVII w. Wielkość folwarku w Dobryszycach na tle innych miejscowości królewskich powiatu (podaną w łanach) przedstawia tabela nr 6.
Tabela nr 6
Wielkość folwarków w starostwie radomszczańskim obliczona na podstawie zbioru zbóż.
Miejscowość
1564 - 1565 1628 – 1632
1659 – 1665
/Lata lustracji
Radomsko
3,5
3,0
Dobryszyce
9
11
6
Radziechowice
Strzałkowie
2.5
4
Łuszczanowice
1?
5
Niechcice
3
4,5
2
Piekary
2,5
Wiewiórów
3
Kruplin
20
22
9
Gajęcice
8
8
4,5
Pajęczno
7
12
3,5
Stare
Miasto
1,5
(Brzeźnica Stara)
Wąsosze
2,5
Brzeźnica
Dylów
Dubidze (folwark
wójtowski)
Dworszowice
Siedlec
Będków
Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789

94 S. Inglot, Krzysztof Kluk, O rolnictwie, zbożach , chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich,
Wrocław 2006, s. XXI.
95 Lustracja …1789, s. 108.
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Jak widać z zestawienia w tabeli nr 6, folwark w Dobryszycach był największym w starostwie radomszczańskim, jednak i tak dużo mniejszy od największego
w starostwie brzeźnickim folwarku Kruplińskiego. Do połowy XVII w. nie założono
folwarku w Radziechowicach (starostwo radomszczańskie) oraz w Brzeźnicy, Dylowie, Dworszowicach, Będkowie i Siedlcu. W Dubidzach istniał folwark wójtowski96.
W tych przypadkach puste role użytkowane zapewne były przez folwarki w miejscowościach sąsiednich. Tak było z pewnością w Łuszczanowicach, gdzie podczas
lustracji w latach 1564-1565 istniały „role puste, które zasiewają na dwór”97. Ponieważ w Łuszczanowicach nie było wówczas folwarku, to zboże zbierano do Dobryszyc lub Piekar. Zapewne na folwark w Dobryszycach zasiewano też trzy role puste
w Wiewiórowie, o których lustracja w latach 1628-1632 podawała, że „na folwark
zasiewają”98. Bezpośrednią informację o takim zbieraniu płodów ze wskazaniem
miejsca dostawy płodów mamy ze starostwa brzeźnickiego99. Część folwarków przestała istnieć po wojnie ze Szwecją. Były to folwarki w Radomsku i Łuszczanowicach.
Powierzchnia istniejących wcześniej folwarków zdecydowanie spadła po „potopie
szwedzkim”. Do nich zaliczają się te w Dobryszycach, Niechcicach, Kruplinie, Gajęcicach i Pajęcznie. Powstały natomiast folwarki zapewne dla zagospodarowania
dużych pustek w Wiewiórowie, Wąsoszu i Starym Mieście. Wzrosła jedynie powierzchnia folwarku w Strzałkowcu, a to dlatego, że przynależały do niego zarówno
stare grunty folwarczne z tej wsi, jak również Radziechowic. Zestawienie w tabeli nr
6 uświadamia nam, w jak dużym stopniu wojny z połowy XVII w. wpłynęły na
wielkość produkcji folwarcznej. Ilość zbieranych zbóż nie przekroczyła wówczas
35% uzyskiwanych wcześniej. Natomiast powierzchnia folwarku w tym czasie
w Dobryszycach spadła o połowę.
Uprawiane rośliny
Informacje o gatunkach roślin uprawianych w Dobryszycach pochodzą
głównie z opisu folwarku. Nie ma w lustracjach dóbr królewskich informacji szczegółowych dotyczących gruntów chłopskich. Niemniej przyjąć należy, że dobór roślin
w obu przypadkach był chociażby ze względu na niwowy system uprawy zbliżony.
Spośród uprawianych największe znaczenie miały oczywiście rośliny zbożowe. Były
to zarówno zboża ozime, jak i ze względu na system uprawy, prawie zawsze w tej
samej ilości zboża jare. Z tych pierwszych zdecydowanie dominowało żyto. Tak
dalece było to ważne zboże, że jego nieurodzaj powodował w kraju głód. Uprawiano
wówczas również żyto jare, ale jego ilości w uprawie były nieznaczne. Lustracja z lat

Lustracja ….1659-1665, s. 53.
Lustracja …1564-1565, s. 111.
98 Lustracja …1628-1632, s. 145. Folwarkiem wspomnianym w lustracji były zapewne Dobryszyce ze względu na bliskość położenia obu miejscowości. Trudno sobie wyobrazić, aby zboże
zwożono do miejscowości daleko położonych.
99 Lustracja …1564-1565, s. 80. Lustracja ta podaje odnośnie do wsi Dylowa, że: „Tamże są 2
źrzebia, które na dwór orzą, zboże zważają do gumna do Pajęczna”.
96
97
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1564 -1565 podaje np. zebranie w folwarku 200 kop żyta ozimego i jarego100. Żyto
było podstawowym zbożem chlebowym.
Tabela nr 7
Zbiory żyta w folwarku dobryszyckim na podstawie przeprowadzonych lustracji
Lata
Zbiory
w kopach
Plon w korcach z kopy
Zbiór ogółem
w korcach

1564 - 1565

1616 – 1620

1628 - 1632

1659 - 1665

1789

111

200

161

76

66 ¾

1¼

1¼

1

1

2

138 ¾

250

161

76

133 ½

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Powszechnie wykorzystywano ziarno żyta do wyrobu gorzałki. Dodawano
go też do jęczmiennego słodu na piwo. Słoma żytnia, ze względu na największą długość i tzw. twardość związaną z jej trwałością używana była do krycia dachów, ale
też na: „maty, różne pudła gospodarskie, plecienie kapeluszów”101. W lecznictwie
wykorzystywano ziarno żyta: „na proch stłuczone i trzy razy z żółtkiem jajowym
zażywane leczyło wszelkie biegunki; plon albo kwiat żytny w ciepłym winie zażyty
możył robaki w żołądku i trzydniowe leczył febry”102.
Mniej siano pszenicy. Uprawa jej i uzyskanie przyzwoitych plonów możliwe
było w przypadku tego zboża tylko na glebach najlepszych, a tych na terenie wsi
Dobryszyce było niewiele. Jej zbiory w poszczególnych latach przedstawia tabela nr
8.
Tabela nr 8
Zbiory pszenicy w folwarku dobryszyckim na podstawie przeprowadzonych lustracji

Lata
Zbiory
w kopach
Plon w korcach
Z kopy

1564 - 1565
12

1616 - 1620
24

1628 - 1632
20

1659 -1665
8

1789
1¼

¾

1

¾

1

2

Lustracja 1564-1565, s. 105
S. Ingot, Krzysztof Kluk….., s. 130.
102 Tamże, s. 131.
100
101
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Zbiory ogółem
w korcach

9

24

15

8

2½

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
To zboże występuje również w odmianach ozimej i jarej. K. Kluk wspomina
również o pszenicy tzw. obojętce, którą można wysiewać zarówno jesienią, jak i wiosną103. Również w tym przypadku ozimina miała dużo większe znaczenie, niż odmiany jare. Jak podaje J. Topolski na Mazowszu w 1616 r. w 94 folwarkach królewskich, tylko w dwóch wysiano pszenicę jarą104. Pszenicę uprawiano do wypieku
chleba, który K. Kluk uważał za „najprawdziwszy ale niepospolity”105. Powszechnie
wykorzystywano ziarno tego zboża na kaszę, ale też na słód do wyrobu piwa i gorzałki106. Jakość tej ostatniej wyprodukowanej z tego zboża uważana była za lepszą
niż z żyta. W medycynie ludowej mąka pszenna: „ciepło przykładana puchliznę
rozpędza; otrębami ciepłymi wycierając głowę chędoży się z łusek; olejek między
dwiema rozpalonymi blachami wyciśniony spędza strupy i parch, także piegi
i zmarszczki”107.
Wśród zbóż jarych dominował owies i gryka tatarka. Występują one tylko w
formie jarej. Owsa w dobrach dobryszyckich uprawiano wyjątkowo dużo, co zostało
uwidocznione w tabeli nr 9.
Tabela nr 9
Zbiory owsa w folwarku dobryszyckim na podstawie przeprowadzonych lustracji
Lata
Zbiory w
kopach
Plon w korcach
Z kopy
Zbiory ogółem
W korcach

1564 - 1565
94

1616 - 1620
100

1628 – 1632
96

1659 - 1665
30

1789
38

2

2

1½

1½

2
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200

144

45

76

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat : 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
S. Inglot, Krzysztof Kluk…., s. 127.
J. Topolski, Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI-XVIII w.,
Poznań 1958, s. 151.
105 S. Inglot, Krzysztof Kluk….., s. 128.
106 Tamże.
107 Tamże.
103
104
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Ziarno owsa przeznaczano na paszę głównie dla koni, a słomę w okresie
zimowym na paszę dla bydła. Dodawane do słodu jęczmiennego sprawiało, że piwo
było: „cieńsze i leksze”108.
Tatarka, mimo iż nie należy do roślin trawiastych, jak wszystkie pozostałe
powszechnie uprawiane zboża, to ze względu na podobną technologię uprawy zaliczana zawsze była do tej grupy roślin. Wyjątkowo duże ilości uprawianej tatarki
było specjalnością rejonu radomszczańskiego i wieluńskiego. J. Topolski podaje, że
w 56 folwarkach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w końcu XVI w. tatarka stanowiła
zaledwie 1% masy wysiewu zbóż. W dobrach królewskich powiatu radomszczańskiego uprawiano ją powszechnie i w dużych ilościach. Nie inaczej było w folwarku
dobryszyckim, gdzie dawała ona 15-20% produkcji zbożowej, a jej zbiory były tylko
nieco niższe, niż owsa. Przedstawia je tabela nr 10.
Tabela nr 10
Zbiory tatarki w folwarku dobryszyckim na podstawie przeprowadzonych lustracji
Lata
Zbiory
w kopach
Plon w korcach
z kopy
Zbiory ogółem
w korcach

1564 - 1565
70

1616 - 1620
65

1628 - 1632
54

1659 - 1665
60

1789
2½

1

2

½

½

2

70

130

27

30

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789

Z ziarna gryki wyrabiano przede wszystkim kaszę i przeznaczano je na paszę dla drobiu109. Mniej uprawiano jęczmienia. Zbiory tego zboża w folwarku dobryszyckim przedstawia poniższa tabela.

108
109

Tamże, s. 134.
Tamże, s. 136.
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Tabela nr 11
Zbiory jęczmienia w folwarku dobryszyckim na podstawie przeprowadzonych
lustracji
Lata
Zbiory
w kopach
Plon w korcach
z kopy
Zbiory ogółem
w korcach

1564 - 1565

1616 - 1620

1659 – 1665

1789

25

1628 –
1632
22

18

15

33

1½

1¾

1

1

2

27

43 ¾

22

15

66

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789

W źródłach historycznych dotyczących Dobryszyc występuje jęczmień zarówno w postaci ozimej, jak i jarej. K. Kluk w swoim opracowaniu wspomniał także
o obu110. Jęczmień ozimy wówczas znany był rolnikom, ale ze względu na małą odporność na wymarzanie nie był polecany do uprawy. Ziarno jęczmienia przeznaczano głównie do słodowania, czyli wyrobu piwa oraz do wyrobu kaszy. Słoma jęczmienna była cenioną paszą dla bydła w okresie zimowym111.
Marginalną produkcją zbożową była uprawa prosa. Być może ze względu na
to, iż było to zboże „nieeksportowe”, w folwarku uprawiano go mało. Więcej natomiast w gospodarstwach chłopskich112. Podczas lustracji z lat 1564-1565, zebrano go
w folwarku dobryszyckim tylko dwa korce113. Ziarno prosa przeznaczane było do
wyrobu tzw. kaszy jaglanej i karmienia drobiu.
Z innych roślin w uprawie folwarcznej w Dobryszycach spotykamy groch.
Spośród roślin niezbożowych zajmował zdecydowanie pierwsze miejsce. Nie „mieścił” się w formule tradycyjnej trójpolówki, uprawiano go więc prawdopodobnie na
części pola ugorowanego lub w ogrodach. Zapewne był to groch jadalny, ponieważ
pastewnego jeszcze wówczas nie uprawiano. Produkcję tej rośliny przedstawia tabela nr 12.

Tamże, s.131.
Tamże, s. 133.
112 W. Ochmański, Gospodarowanie na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym, Warszawa 1959, s.
23-24. Autor cytując prof. Łowmiańskiego podaje, że proso popularne było wśród rolników ze
względu na małą ilość wysiewu na hektar, bo 20-25 kg.
113 Lustracja…1564 – 1565, s. 109.
110
111
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Tabela nr 12
Produkcja grochu w folwarku dobryszyckim na podstawie przeprowadzonych
lustracji
Lata
Zbiory
w kopach
Plon w korcach z kopy
Zbiory ogółem w korcach

1564 - 1565
7

1616 – 1620
10

1628 - 1632
6

1659 – 1665
3

1789
2½

1

2

¾

1

2

7

20

4½

3

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Groch spożywano gotowany. Dodawano go też w postaci zmielonej do wypieku chleba114. Pozostałe rośliny nie są zwykle wymieniane w lustracjach dotyczących Dobryszyc. Wynika to z faktu, że nie były roślinami dochodowymi, gdyż zużywane na bieżące potrzeby dworu i w kuchni folwarcznej. Nie interesowały więc
lustratora. Uprawiane były na małych poletkach w pobliżu zabudowań w tzw.
ogrodach. Z roślin oleistych na małych powierzchniach „ogrodowych” uprawiano
len i konopie. Według lustracji z 1564 -1565 siemienia lnianego zebrano w folwarku
2,5 korca115. Z okopowych znana była rzepa i marchew polna116. Powszechnie uprawiano też kapustę, a w końcu XVIII w. brukiew. Zapewne uprawiano chmiel ze
względu na istniejący w folwarku browar. Niewykluczone, że szyszki chmielowe
pozyskiwano też z roślin dziko rosnących. Sad wymieniony został w lustracji z lat
1564-1565117. Uprawiano też dziko rosnące gatunki, przeniesione bliżej zabudowy
mieszkalnej. Niewątpliwie użytkowano łąki położone nad Widawką i Kręcicą. Były
to użytki podmokłe i okresowo zapewne zalewane, ale przynajmniej do XVIII w. nie
prowadzono uprawy polowej traw i roślin motylkowych. W poszczególnych lustracjach zawarto informacje dotyczące ilości zbieranego siana. Na przykład w lustracji z
lat 1564-1565, w folwarku dobryszyckim zebrano 5 brogów siana118, co stanowiło
37,5 wozów siana119.
Istotnym zagadnieniem w omawianiu upraw jest zagadnienie ilości wysiewu. Lustracje w Dobryszycach podają ogólne ilości wysiewanego zboża, bez wskazania ile ziarna przeznaczano do siewu na jednostkę powierzchni. J. Topolski podaje,

J. Topolski, Gospodarstwo wiejskie..… s.156.
Lustracja… 1564-1565, s. 109.
116 J. Topolski, Gospodarstwo wiejskie.…s. 159.
117 Lustracja… 1564-1565, s. 75.
118 Tamże, s. 105.
119 Obliczenia dokonano na podstawie podanej w lustracji z lat 1564-1565 wartości za wóz
siana gr. 24, za bróg fl. 6
114
115
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że zasiewano zwykle 45 garncy zboża na 1 morgę gruntu, czyli po uwzględnieniu
dzisiejszej miary 120-240 kg/ha. Podaje też przykład wsi Złotkowo w Wielkopolsce,
gdzie na 3 łanach wysiano 100 korcy żyta i 9 korcy pszenicy, a także wsi Rzejowice w
radomszczańskim, gdzie na 1 łanie wysiano 22 korce żyta120. Oczywiście taką normę
można zastosować dla zbóż o wyższym ciężarze właściwym, a więc żyta, jęczmienia
oraz pszenicy. Dla owsa norma objętościowa podawana w korcach lub garncach
powinna być o około 30% wyższa. Wynosić więc powinna przynajmniej 30 korcy na
łan121. Inna też jest szacowana norma wysiewu gryki tatarki. Dzisiejsze normy wysiewu tego zboża są w wysokości 45-65 kg nasion na hektar122. Uwzględniwszy fakt,
że dzisiejsza technologia uprawy zakłada siew w rzędy co 30-40 cm, to przy dawnym siewie rzutowym siano zapewne 70-90 kg nasion na hektar. Była to więc połowa objętości wysiewu innych zbóż i norma ta wynosiła prawdopodobnie 10-15 korcy
na łan. Podobne normy wysiewu podaje W. Szczygielski123.
Plon i zbiory zbóż
Interesującym zagadnieniem jest wysokość uzyskiwanych plonów z jednostki powierzchni. Lustracje informują nas o wysokości zbiorów, nie informując o plonowaniu zbóż. Nie znamy też powierzchni folwarków, na podstawie której moglibyśmy ocenić uzyskiwane plony. Pewne informacje zawarte są w opisach innych miejscowości należących do starostwa radomszczańskiego. W opisie Orzechowa czytamy: „W tej wsi osiadłych kmieci jest osiemnaście, mają pod sobą łanów 10, a pół
łanu puste, które na folwark zasiewają, ale nie każdego roku, teraz pusto leżał, na
którym się uradza żyta kop 17, a owsa kop 8”124. Oznacza to, że gdyby przyjąć tę
normę zbioru to z 1 łana zbierano ok. 34 kopy żyta i 16 kop owsa. Wydaje się, że ilość
ta dotyczy plonu łącznego, czyli z łana zbierano ok. 50 kop zboża. J. Topolski podaje,
iż w zbadanych 185 gospodarstwach chłopskich kapituły gnieźnieńskiej w 1603 r.
średnie plony szacowane ostrożnie wyniosły 70 kop z łana125. Zważywszy na fakt, iż
ziemia chłopska uprawiana była z większą starannością niż folwarczna oraz to, że
folwark dobryszycki położony był na stosunkowo słabych glebach, plonów uzyskiwanych tutaj z łana, nie należy szacować wyżej nad 50 kop z tej jednostki powierzchni. Jeżeli kopa zboża w folwarku w Dobryszycach dawała zwykle od 1-2
korców ziarna to wysokość plonów w dzisiaj stosowanych jednostkach kształtowaJ. Topolski, Gospodarstwo wiejskie…. s. 163.
W. Ochmański, Gospodarowanie na roli……s. 291-297. Autor podaje, że korzec tzw. warszawski to 224 litry, co w przeliczeniu na masę dawałoby 180 kg ziarna żyta, pszenicy, jęczmienia i orkiszu. Norma wysiewu tych zbóż wynosiłaby wówczas dla wsi Złotkowo ok. 200
kg ziarna, a w przypadku Rzejowic ok. 130 kg na morgę. W przypadku owsa gdzie korzec
tego zboża ważyć może ok. 130-140 kg przy wysiewie 30 korcy na łanie ilość wysiewu na
morgę wynosiłaby 130-140 kg.
122 J. Herse, Szczegółowa uprawa roślin, Warszawa 1982, s. 171.
123 W. Szczygielski, Produkcja rolnicza …, s.48. Autor podał normy m.in. dla żyta i pszenicy 0,9
korca, jęczmienia 1 korzec, owsa 1,25 korca, grochu 0,8 korca, tatarki 0,6 korca.
124 Lustracja …1564 – 1565, s. 107.
125 J. Topolski, Gospodarstwo wiejskie…, s. 202.
120
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łaby się na poziomie 3-5 kwintali z hektara. Był więc to plon dziesięciokrotnie niższy,
niż uzyskiwany obecnie.
Niezwykle istotnym zagadnieniem jest stosunek ilości zboża wysiewanego
do zbieranego. Plon taki ulegał znacznym wahaniom. Wpływały na niego bowiem w
poszczególnych latach bardzo mocno czynniki klimatyczne. Głównie ilość opadów
w okresie wegetacji i zbiorów oraz warunki termiczne w okresie zimowym. Wysokość plonu z wysianego ziarna zależała bezpośrednio od dwu czynników, a mianowicie:
a. Ilości kop zboża zbieranego z jednostki powierzchni (ilości kłosów),
b. Od wydajności ziarna z kłosa126.
Oczywiście oba te czynniki pozostają w pewnej zależności. Trudno bowiem
jest sobie wyobrazić małą ilość zebranych kop (snopów) zboża z jednostki powierzchni i bardzo duże wypełnione kłosy. Bardziej prawdopodobna jest sytuacja
odwrotna, czyli duża masa zebranej słomy (duża ilość kop przy słabo sypiącym zbożu). J. Topolski podaje plon ogólny dla wieku XVI i pierwszej połowy XVII dla królewszczyzn sandomierskich na 2,4 do 7,1 ziaren z jednego wysianego dla powszechnie uprawianych zbóż127. Obliczony dla folwarku w Dobryszycach na podstawie
porównania zbiorów i ilości ziarna przeznaczonego do wysiewu na rok następny
przedstawiony został w tabelach 13 i 14.
Tabela nr 13
Plon uzyskiwany z jednego wysianego ziarna w latach 1564 – 1565
Gatunek rośliny
Żyto
Pszenica
Owies
Jęczmień
Tatarka
Proso
Groch

Siew
w korcach

Zbiór
w korcach

80
8
66
7½
30
½
3

134
9
188
27
70
2
7

Plon wyrażony stosunkiem
wysiewu do zbioru
1 : 1,7
1 : 1,1
1 : 2,8
1 : 3,6
1 : 2,3
1:4
1 : 2,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789

Tamże, s. 205.
J. Topolski, Przełom gospodarczy w Polsce XVI wieku i jego następstwa, Poznań 2000, s. 111.
Autor podaje jako średnią plonów dla tego okresu 5 ziaren z jednego wysianego.
126
127
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Tabela nr 14
Plon uzyskiwany z jednego wysianego ziarna w latach 1659 – 1665
Gatunek rośliny
Żyto
Pszenica
Jęczmień
Owies
Tatarka

Siew w
korcach
12
1½
3/4
3½
5

Zbiór w
korcach
40
5
4
30
15

Plon wyrażony stosunkiem wysiewu do zbioru
1 : 3,3
1 : 3,3
1 : 5,3
1: 8,6
1:3

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Zwraca uwagę wzrost plonów w przeliczeniu na jedno wysiane ziarno. Stoi
to w sprzeczności z powszechnie prezentowanym poglądem o spadku plonów w
tym okresie w literaturze rolniczej128. Jednak warto pamiętać, że spadek plonów zachodzący zapewne stopniowo od momentu założenia folwarku do połowy XVII w.,
związany był z wyjałowieniem gleby, którą nawożono bardzo słabo. Do tego dochodziło „zmęczenie gleby”, związane z pogarszaniem się struktury, nagromadzeniem
chorób, szkodników i wzrastającym zachwaszczeniem, będące wynikiem długotrwałej uprawy zbóż w monokulturze. Uzyskanie wyższych plonów w 2 połowie XVII w.
było możliwe prawdopodobnie w związku z opustoszeniem części gruntów po „potopie szwedzkim”. Jak wynika z wcześniejszych wyliczeń areał gruntów uprawianych w folwarku dobryszyckim zmniejszył się w stosunku do pierwotnego o połowę. Należy wobec tego wyciągnąć wniosek, że czas ugorowania (odpoczynku) ziemi
uprawnej wydłużył się dwukrotnie, a być może dla niektórych gruntów jeszcze dłużej. To sprawiło, że gleba wróciła do większej urodzajności.
Informacji o wysokości plonów w gospodarstwach chłopskich nie znajdujemy w lustracjach dóbr. Wszyscy historycy rolnictwa są zgodni co do tego, że na
gruntach chłopskich lepiej uprawianych i nawożonych plony były zdecydowanie
większe niż w folwarkach. J. Topolski podaje, że w gospodarstwie łanowym zbiory
zbóż mogły osiągać nawet 100 kop129. Był to plon wysoki i zapewne trudny do uzyskania na słabszych glebach w Dobryszycach. Większe plony w gospodarstwach
chłopskich wynikały z faktu, iż utrzymywali oni więcej zwierząt na jednostkę powierzchni, a tym samym ich pola lepiej nawożone, miały większą urodzajność. Podstawą ekonomiczną gospodarstw rolniczych, w szczególności chłopskich, zachwiać
mogły jednak zdarzające się wahania plonów zbóż w poszczególnych latach. NieuJ. Topolski, Gospodarstwo wiejskie…, s. 206 - 209; W. Szczygielski, Produkcja rolnicza…., s. 91 92. Autorzy prezentują stanowisko, że w XVII w. plony uległy obniżeniu o 18%, a w XVIII w.
były jeszcze niższe i wynosiły w królewszczyznach wieluńskich z jednego ziarna zaledwie 2,4
ziarna.
129 J. Topolski, Gospodarstwo wiejskie…, s. 201.
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rodzaj powodował większe uzależnienie od pana gruntowego, a często był przyczyną powszechnie panującego głodu.
Pańszczyzna i inne powinności
Położenie chłopów w omawianym okresie ulegało stopniowemu pogarszaniu. Początkowo po osadzeniu na gruncie, chłopi zwolnieni byli z wszelkich powinności, najczęściej przez 10 lat. W miarę upływu czasu obciążenia stopniowo wzrastały. W dawnej Rzeczpospolitej nie prowadzono centralnej polityki agrarnej pozostawiając tę kwestię właścicielowi wsi. Stąd występujące różnice w obciążeniach chłopów, często nawet pomiędzy sąsiadującymi wsiami, wynikające najczęściej z faktu,
że ustrój prawny oparty był na prawie zwyczajowym. Prawo to zaś kształtował dość
swobodnie właściciel ziemski. Granicą dla obciążenia chłopów był jedynie byt jego
gospodarstwa, ponieważ również od niego zależał byt folwarku. Chłop był bowiem
dostarczycielem siły roboczej osobiście lub przez posiadaną czasami czeladź.
W opisie wsi Dobryszyce z lat 1564-1565 czytamy, jakie powinności ciążyły
na mieszkańcach w stosunku do właściciela, czy częściej dzierżawcy dóbr. Warto dla
ich zobrazowania przytoczyć opis w całości: „W tej wsi jest kmieci osiadłych 17, mają
pod sobą łanów 8 ½ , czynszu z każdego płacą po gr 48, kapłunów po 8, jajec po 40,
masła po korczaku 2, serów po 8. Karczmarzów siedm, czterej płacą po fl. 1 gr18, a
trzej po gr 24. Ci karczmarze mają pewne swe roboty i powozy winni. Ogrodników
trzej, jeden płaci gr 16 drugi 12 trzeci robotę tylko, jako i ci dwa, winien; robią, kiedy
każą. Są tamże kmiecie, którzy mają po trosze rolej, plebana dobryszyckiego, ci nic
nie płacą dworowi. Stacyjej miastu Radomskiemu na pomoc wszyscy kmiecie dają
owsa kor. 10, na co prawa nie ukazali. Młynów tam jest 3, czwarty mały młynik.
Pierwszy młynik na stawku, który leży pod dworem; ma koło jedno korzecznik,
płaci czynszu fl. 2. Drugi młyn Stempka ma koło jedno korzecznik płaci czynszu fl. 3
gr 6, wieprza jednego karmić winien albo dać fl. 2 i robotę powinien z siekierą. Trzeci Olsinski na stawku ma jedno koło korzecznik, czynszu płaci fl. 1 gr 18, wieprza
jednego karmić winien albo dać fl. 2, robotę ręczną winien; a p. Zdrowskiemu płaci 1
gr 18 dlatego, iż brzegu jego ma połowicę. Czwarty młynik Ruczki na rzece Wydawcze ma jedno koło walnik, płaci czynszu fl. 4 gr 24, wieprza jednego karmić winien
albo dać fl. 2, robotę ręczna winien do dworu. Ruda młyn. Ten młyn Klieczinski
ziemianin na spół miał z KJM, albowiem jeden brzeg rzeki Widawki KJM miał ku
wsi Dobrzissiczam należący, a drugi Klieczinski ku Klęthnej wsi. Teraz wszystką
Rudą i oba brzegi ma KJM, za co dał KJM Klieczinskiemu połowicę młyna Woyczika
wyżej tej Rudy, także i z brzegiem i z zalewkiem. Bory tam są. Pożytków nie masz z
nich pieniężnych, tylko jest trocha barci, bywa podczas miodu rączek 2, który do
dworu podbierają, rączka po gr 33, facit fl. 2 gr. 6”130.
Z przytoczonego opisu wynika jednoznacznie, że świadczenia na rzecz dworu były różnorodne. Były to czynsze pieniężne płacone zarówno przez uprawiających ziemię: kmieci i ogrodników jak i przez młynarzy i karczmarzy. Nie płacili
czynszu do dworu kmiecie plebana dobryszyckiego, gdyż to miejscowy proboszcz
130

Lustracja ….1564-1565, s. 108-109.
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był ich poborcą. Również jeden z ogrodników nie był obciążony świadczeniem pieniężnym zapewne na zbyt małe gospodarstwo albo wolniznę, która mu przysługiwała ze względu na niedawne osadzenie na gruncie. Oprócz świadczenia pieniężnego, kmiecie i młynarze zobowiązani byli do składania do dworu płodów rolnych
w postaci drobiu, nabiału lub wieprza. Miastu Radomsku kmiecie składali tzw. stacyjne131 w postaci 10 korców owsa. Stanowiło to plon z powierzchni ok. 1/5 łana.
Jeżeli kmiecie posiadali wówczas w Dobryszycach 8 i pół łana gruntu to samo stacyjne wynosiło ok. 3% zebranych zbóż. Nawet jeżeli uznamy za prawdziwy pogląd o
wyższych plonach uzyskiwanych w gospodarstwach chłopskich, niż w folwarkach
to było to obciążenie rzędu 2% zbioru zboża132. Do tego obciążenia należy doliczyć
dziesięcinę na rzecz kościoła składaną w naturze oraz czynsz pieniężny. Ten ostatni
w przeliczeniu na zboże to obciążenie sięgające 10%133. Powinności kmieci wynosiły
więc łącznie ponad 20%.
Jak widać z cytowanego wyżej zestawienia również produkcja zwierzęca
była obciążona daniną na rzecz dworu. Z opisu czynszu jaki płacił młynarz z młyna
Olsinskiego wynika jednoznacznie, że jego wysokość była równa dla każdej własności na terenie wsi. Płacił on bowiem za drugi brzeg rzeki należący do niejakiego
Zdrowskiego tyle samo, co z brzegu królewskiego.
Wszyscy poddani królewscy zobowiązani byli wykonywać prace na rzecz
dworu. Były to roboty przy wyrębie, podwody i inne bliżej nieokreślone, zapewne
związane z pracami na roli. Założyć należy, że przy plonie z 1 ha wyższym zapewne
niż w folwarku i wynoszącym 6-7 q/ha, przy przeznaczeniu na siew ok. ¼ zbiorów,
po potrąceniu dziesięciny i innych świadczeń chłopu zostawało nie więcej niż 50%
zbiorów na potrzeby własne. W przypadku chłopskich gospodarstw pół łanowych
w Dobryszycach dawało to ok. 10-15 q ziarna. Była to ilość bardzo mała i wystarczała
na nędzną wegetację. W przypadku nieurodzaju chłopska rodzina, zagrożona głodem, uzależniała się jeszcze silniej od dworu, na skutek czego, spadała często do
niższych kategorii ludności wiejskiej.
Dotkliwym obciążeniem dla chłopów w omawianym okresie była pańszczyzna. Początkowo miała ona wymiar roczny i nie przekraczała w XV w. kilku dni na
rok. Nieco informacji na temat robót na rzecz dworu daje lustracja z lat 1659-1665.
Młynarz dawnego młyna olsinskiego, a teraz Żaba, wykonywał pracę 5 dni w tygodniu, a młynarz ze stawu przy dworze 3. Mniej robót wykonywał posesor młyna
rudzkiego, bo tylko 24 dni przez rok siekierą134.

Stacyjne było opłatą na wojsko.
Przy założeniu, że z pół łana posiadanego gruntu chłopskiego po wyłączeniu ugoru zbierano ok. 25-30 kop zboża i każdy dał 2 korce ziarna to w takim gospodarstwie zbierano ok. 50 60 korcy zboża.
133 Lustracja … 1564-1565 podaje cenę żyta po 12 groszy za korzec, co przy obciążeniu 48 groszy na kmiecia półłanowego daje 4 korce tego zboża. Przy dobrym plonie z jednego łana daje
to blisko 10%.
134 Lustracja …1659-1665, s. 67. Był to niewątpliwie już wówczas wyjątek, aby stosowano roczny, niewielki zresztą wymiar pańszczyzny. Wynikał on niewątpliwie z uzyskanego przez
posesorów młyna rudzkiego przywileju.
131
132

198

Produkcja rolnicza w Dobryszycach....
Wraz z ufolwarcznieniem dóbr królewskich pańszczyzna roczna ustąpiła
miejsca pańszczyźnie tygodniowej135. Pańszczyzna, która na początku XVI w. wynosiła 1 dzień z łana stopniowo wzrastała136. Wzrost ten był następstwem szybkiego
zwiększania powierzchni folwarków. W XVIII w. obciążenie pańszczyzną w dobrach
szlacheckich półrolników, a więc chłopów posiadających pół łana ziemi wynosiło 6 10 dniówek w tygodniu, zagrodników 3-6 dniówek, komorników zaś 1-3 dniówki137.
Lepiej nieco wyglądały obciążenia w dobrach królewskich. W królewszczyznach
województwa sieradzkiego w tym czasie kmiecie odrabiali pańszczyznę: „w tydzień
po dni 8 pieszych lub 4, gdy orzą”, zagrodnicy z ćwierci łanu będzie dzień jeden
ciągły w tydzień albo dwa dni piesze, kiedy zaś przyjdzie z kosą, toporem albo piłą,
tedy dzień jeden pieszy za ciągły będzie mu przyjmowany, komornicy dzień 1 pieszo”138. Mniejszy wymiar pańszczyzny w dobrach królewskich przekładał się również w sposób pośredni na stan majątkowy chłopów. Przy mniejszych obciążeniach
nie musieli oni utrzymywać tak dużych ilości zwierząt pociągowych, a tym samym
mogli zwiększyć pogłowie świń, bydła mlecznego czy drobiu. Zaznaczyć tutaj warto
również, że w dobrach królewskich w relacji do szlacheckich prawny stosunek do
użytkowanej ziemi był również korzystniejszy. W dobrach szlacheckich ziemia
chłopska traktowana była jako swoista dzierżawa dana w użytkowanie za odrabianie pańszczyzny i w każdej chwili mogła zostać odebrana. W dobrach królewskich
chłopi dzierżyli ziemię dziedzicznie, o ile nie była ona tymczasowo przydzielona w
dzierżawę. Przy takim stanie prawnym chłop mógł przekazywać gospodarstwo następcy, był z niego praktycznie nieusuwalny, a co za tym idzie, dbał o jego stan139.
Lustracje z XVI i XVII w. nie określają wysokości pańszczyzny w Dobryszycach dla kmieci. Pewną informację zawiera opis wsi Niechcice z lat 1628-1632, gdzie
powinności kmieci obliczono na 4 dni w tygodniu z łana140. Z kolei lustracja z tych
samych lat dla Starego Szczercowa informowała o 4 dniach w lecie i 3 w zimie
z łanu. Natomiast z połowy łanu pracowali połowę tych norm. Określono też okres
żniw: od św. Jana do Podniesienia Krzyża141 (od 24 czerwca do 14 września). Pamiętając o tym, że Niechcice i Szczerców były wówczas miejscowościami królewskimi,
to obciążenia chłopów w Dobryszycach były niewątpliwie podobne. Trudno bowiem
się spodziewać, aby w dobrach tej samej własności występowały istotne różnice
w tym zakresie. Z opisu powyższego wynika jednoznacznie, że już na początku wieku XVII obciążenia pańszczyźniane chłopów były niezwykle dotkliwe, a praca trwała cały dzień z krótką przerwą na odpoczynek dla siebie i zwierząt pociągowych.
Z dużym prawdopodobieństwem założyć możemy, że wymiar ten był również stosowany zarówno w Dobryszycach, jak i w całym starostwie. Pewnym wskazaniem
W. Szczygielski, Produkcja rolnicza…, s. 34.
Sejm z 1520 r. dał szlachcie prawną możliwość egzekwowania od chłopów pańszczyzny w
ilości 1 dnia w tygodniu.
137 L. Mielczarek, Położenie chłopów w królewszczyznach woj. sieradzkiego w drugiej połowie XVIII
wieku, „Rocznik Łódzki” XIV (1970), s. 364.
138 Tamże, s. 367.
139 Tamże, s. 369.
140 Lustracja ….1628-1632, s. 144.
141 Tamże, s. 151.
135
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dla równego obciążania chłopów tej samej własności jest informacja dotycząca Wiewiórowa z lat 1659-1665, gdzie przy opisie przychodów i robót została zapisana informacja: „Robocizna jako w inszych wsiach”142. Dla Dobryszyc podano natomiast w
tym samych latach wymiar pańszczyzny dla chałupników. Ci najgorzej uposażeni
mieszkańcy wsi mieli wyznaczoną pańszczyznę na jeden dzień w tygodniu143.
Bardzo precyzyjnie określony został wymiar pańszczyzny dla Dobryszyc
w lustracji z 1789 r. Podane zostały w niej dni pańszczyzny dla każdego mieszkańca
indywidualnie. I tak pańszczyznę trzydniową odrabiali: Wojciech Kozak, Wawrzyniec Wędzonka, Sebastian Pietrzak i Grzegorz Pietrzak. Dwudniową: Łukasz Molik,
Andrzej Molik, Tomasz Jurysta, Franaszek, Roch Zagroda, Jan Koproski, Tomasz
Bareła, Adam Przyłęcki, Aleksy Czechowski, Łukasz Kozak i Łukasz Tatar. Pańszczyznę w wymiarze 1 i ½ dnia odrabiali: Jan Kulka, Tomasz Kulka, Wojciech Krawczyk, Kasper Wędzonka, Wojciech Kulka, Franciszek Zyciński, Stanisław Kozak, Jan
Kozak, Paweł Sadawa, Maciej Szczepocki, Ignacy Dyguda, Franciszek Dyguda, Józef
Karkoszka, Włodarczykowa wdowa, Widoszka wdowa, Karol Włodarczyk, Michał
Dyguda, Jacek Maydecki, Marceli Wawrzenczak, Kazimierz Kujawski, Michał Skorka, Grzegorz Skorka, Adam Gmerek i Kazimierz Maydecki. Jednodniową; wdowa
Kuczkowa, Wincenty Wawrzenczak, Józef Kulka, Walenty Karkoszka, Szymon Latos, Tomasz Łacisz, Augustyn Adaszek, Jan Zagroda, Andrzej Karkoszka, Łukasz
Wędzonka, Mateusz Kowal, Jan Nicek, wdowa Kulczyna, Maciej Życinski, Kasper
Kucek, Wawrzyniec Czechowski, Mikołaj Jurzysta, Łukasz Skrzypek, Andrzej
Skrzypek, Grzegorz Koprowski, Szczepan Bareła, Michał Machalski, Paweł Suchosz,
krawiec Zielony, Paweł Werecki i Maciej Suchosz144. Jak widać z tego zestawienia
wymiar pańszczyzny był najczęściej bardzo mały. Wynikało to z faktu posiadania
małych gospodarstw przez chłopów, a obciążenia były proporcjonalne do ilości
uprawianej ziemi. Na podstawie odrabianej pańszczyzny można w przybliżeniu
ustalić stan posiadania. We wsi było więc: 4 półrolników, 11 zagrodników i 49 komorników. Przy tym podziale pamiętać należy, że nie można traktować go bardzo
ściśle i granice pomiędzy poszczególnymi grupami są dość płynne. Oprócz ściśle
określonych powinności w postaci pańszczyzny, czynszów, czy świadczeń w naturze, chłopów dotykały też różne ograniczenia. Jednym z nich był tzw. przymus propinacyjny, czyli kupowania trunków w karczmie właściciela gruntowego. Jego znaczenie wzrosło szczególnie w XVIII w., gdy ze względu na pogarszającą się koniunkturę w handlu zbożem pojawiły się jego nadwyżki w folwarkach. Wzrósł wobec
powyższego przerób zboża w browarach i gorzelniach145.
Ważne zagadnienie dotyczy ilości obrabianej przez chłopów ziemi folwarcznej w stosunku do samej własności chłopskiej. W przypadku, gdy ziemi dworskiej
jest kilkakrotnie więcej niż chłopskiej, można mówić o bardzo dużym obciążeniu
chłopów. Ilość obrabianej ziemi chłopskiej do dworskiej kształtował się w Dobryszycach podczas poszczególnych lustracji następująco:
Lustracja …1659-1665, s. 66.
Tamże, s. 67.
144 Lustracja …1789, s. 109.
145 L. Mielczarek, Położenie chłopów…, s. 368.
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Tabela nr 15
Ilość gruntów chłopskich i folwarcznych podczas lustracji w XVI-XVIII wieku 146
Lustracja
1564-1565
1618-1620
1628-1632
1659-1665
1789

Gruntu chłopskiego
9
8
6
7
7

Gruntu folwarcznego
9
12
11
6
6

Proporcja
1:1
1:1,5
ok.1:2
ok.1:1
ok.1:1

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Na podstawie powyższego zestawienia można powiedzieć, że proporcje
pomiędzy poszczególnymi użytkownikami ziemi nie były zachwiane, a w związku
z tym i ilość świadczonej pracy przez poszczególnych chłopów była mniejsza niż
zdarzało się to w innych miejscowościach147. Największe obciążenia chłopów miały
miejsce w czasie maksymalnego rozwoju folwarku w Dobryszycach. Warto tu podkreślić, że istniała też wówczas możliwość wykorzystywania siły roboczej ze wsi
królewskich, w których folwarki były mniejsze lub ich jeszcze nie założono. Dotyczyło to czasu kiedy wsie królewskie charakteryzowały się w opisywanym okresie największą liczbą mieszkańców.
Budynki mieszkalne i gospodarcze
Zabudowania gospodarcze
Zabudowania gospodarcze były niezbędne do prowadzenia produkcji zwierzęcej, składowania i przechowywania płodów rolnych, ale służyły też do ich przetwarzania. Opisy budynków gospodarczych znajdują się w poszczególnych lustracjach.
Lustracja z lat 1564-1565: piekarnia, kurnik drewniany dobry, stajnia na koni
15, sołek pod nim spichlerz, stajnia wielka na koni 40, słodownia i browar, browar
pusty, stary, stodoły szt. 2, szopy szt.2, chlewy szt. 4, owczarnia, młynik przy dworze148.

Dane są bardzo przybliżone i opierają się na wcześniej dokonanych obliczeniach powierzchni folwarku. Ponadto przyjęto założenie, że wyszczególnieni w lustracji z 1789 r. chłopi odrabiający 1- 1 ½ dnia pańszczyzny posiadali po1-5 mórg ziemi, odrabiający 2 dni po 5-8,
a 3 dni 8-15 mórg.
147 J. Topolski, Przełom gospodarczy …, s. 15. Autor uważa, że już ilość 20-25 % powierzchni
folwarków w kraju była granicą gdzie występowały problemy z zapewnieniem im siły roboczej.
148 Lustracja …1564-1565, s. 76.
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Lustracja z lat: 1628-1632: spichlerz, stodoły 2, o dwóch bojowiskach, kryte
słomą w szczytach, na dole dranicami, obora z 4 chlewami, kryta słomą, w połowie
poszycie stare, w połowie nowe, browar, z 2 kotłami piwnymi i 2 gorzałczanymi,
stajnia nowa, dobra149.
Lustracja 1789: owczarnia pod snopkami stara, stajnia z wozownią pod
snopkami nowa, stadarnia z oborami nowa, obora na bydło, chlewów pod snopkami, szt. 5, plewnik na wywary, stodoły każda o dwóch klepiskach i trzech zapolach,
szt.3, spichlerz stary, spichlerz nowy pod snopkami, browar o dwóch izbach z suszarnią na górze wymagający naprawy, gorzelnia nowa pod gontami, młynek o jednym kole, karczma we wsi bez stajni150.
Jak możemy się przekonać, na podstawie podanego wyżej wypisu z lustracji
gospodarczych budynków folwarcznych, ich różnorodność była bardzo duża. Można je podzielić na trzy grupy. Pierwsza to te, które związane były z utrzymywaniem
zwierząt: kurniki, stajnie, obory, stadarnia, owczarnie i chlewy. Druga to związane
z przetwórstwem rolno-spożywczym, a czasami zbytem produktów najczęściej alkoholu: browar, słodownia, gorzelnia, młyn, piekarnia i karczma. Trzecia to budynki
związane z przechowywaniem płodów rolnych: spichlerze, stodoły, szopy i sołek151.
Do tych pomieszczeń należy doliczyć pomieszczenia w budynkach mieszkalnych:
piwnice, komory i lamusy, służące zwykle jako magazyny również produktów rolniczych. Ilość obiektów gospodarczych w folwarku dobryszyckim podczas poszczególnych lustracji świadczy o mającej tu miejsce rozwiniętej gospodarce rolniczej.
Lustracje dotyczące Dobryszyc nie opisują co prawda stanu gospodarstw chłopskich,
ale znamy opisy pochodzące chociażby z królewskiej wsi Lubień z 1789 r. Na 16
opisanych gospodarstw większość miała domy, obory i stodoły dobre, często nowe,
czasami z określeniem stare, ale dobre. Tylko w dwóch przypadkach lustrator zapisał, że budynki gospodarcze są nic albo niewiele wartujące152. Co ważne w cytowanej
lustracji znalazła się również informacja, że „Wszystko poddaństwo wyżej wyrażone
wszystką budowlą wyżej opisaną swoim ma wystawioną kosztem bez żadnej ode
dworu pomocy”153. Stan budynków mieszkalnych i gospodarczych we wsiach królewskich był więc dobry, na co wpływ niewątpliwie miały czynniki wyżej wymienione, ale przede wszystkim fakt, iż zabudowania u chłopów dziedzicznych były ich
własnością.
Zabudowania mieszkalne
Opisy w lustracjach, podobnie jak w przypadku budynków gospodarczych,
dotyczą przede wszystkim zabudowy folwarcznej. O stanie zabudowy chłopskiej

Lustracja …1628-1632, s. 142.
Lustracja …1789, s. 107-108.
151 Z. Gloger, Encyklopedia ….t. IV., s. 265. Sołek to spichlerz, komora lub spiżarnia. Ponieważ
w lustracji występuje jako obiekt nad spichlerzem zapewne służył do magazynowania innych
produktów.
152 Lustracja… 1789, s. 105-106.
153 Tamże.
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w Dobryszycach nie ma w nich żadnej informacji. Lustracja z lat 1564-1565 podaje
nam, że istniały w folwarku następujące budynki mieszkalne: dom mieszkalny duży,
piętrowy, prawdopodobnie murowany, z piwnicami, piwnice murowane, wieża na
kopcu okopana fosą, o trzech kondygnacjach, pokrycie złe, dom z kuchnią nad stawem, dom czeladny, z piwnicą drewnianą, domek podstarościego na przygródku154.
W opisie zwraca uwagę ubogość domku podstarościego, który składał się z izby
z 5 oknami oraz komory z 1 oknem. Jeżeli była to funkcja zarządzającego starostwem
radomszczańskim, to pierwszy z wymienionych budynków duży, z czterema dużymi komnatami, dwoma mniejszymi izbami oraz szeregiem innych pomieszczeń, na
dwóch kondygnacjach i podpiwniczony, był budynkiem dla osoby zdecydowanie
ważniejszej, być może starosty. Lustracja wymienia podstarościego, Szczęsnego Pągowskiego, który był urzędnikiem w czasie jej przeprowadzania. Zapewne to jego
siedzibę w Dobryszycach wymieniono opisując budynki mieszkalne.
Znaczenie straciła natomiast trzykondygnacyjna wieża, która zapewne przed
wybudowaniem reprezentacyjnego nowego domu była głównym obiektem mieszkalnym. Z opisu lustracyjnego wynika, że na dwóch kondygnacjach posiadała ona
dwie duże izby. Takie wieże, dość często spotykane, były typowymi obiektami
mieszkalnymi w XIII-XV w. Teoretycy historii wojskowości wyróżniają w każdej
wieży kilka stref: przyziemia ich służyły często celom penitencjarnym, druga kondygnacja była wnętrzem gospodarczo-magazynowym, trzecia izbą mieszkalną,
ostatnia, często otoczona krenelażem i zaopatrzona w drewniane ganki, wzmacniała
obronność155. W Dobryszycach opisana wieża, przynajmniej w czasie spisywania
lustracji, miała zajęte dwie kondygnacje na cele mieszkalne. Wieża na kopcu już
wówczas była budynkiem starym i w uważaniu jej współczesnych zapewne niefunkcjonalnym. Obiekty tego typu zaprzestano budować jeszcze w XV w.156 Z tego
względu zapewne budowano też w czasie przeprowadzania lustracji nowy dom
mieszkalny.
Kolejna lustracja z lat 1616-1620 nie podaje nam opisu budynków mieszkalnych. Zawiera go dopiero ta z lat 1628-1632. Znajdujemy w niej opis zaledwie dwóch
obiektów i są to: budynek mieszkalny, nowy, duży, z kaplicą, piętrowy, podpiwniczony oraz dom stary, z kuchnią nowo zbudowaną157.
Sądzić należy, że w lustracji nie wymienione zostały wszystkie budynki
mieszkalne, ponieważ był to okres największego rozwoju folwarku dobryszyckiego
i zamieszkiwania w nim znaczących osób158. Wymieniony stary dom to prawdopodobnie budowany podczas lustracji z lat 1564- 1565 obiekt mieszkalny.
Lustracja z lat 1659-1665 nie opisuje budynków mieszkalnych w folwarku.
Taki opis znajdujemy dopiero w lustracji z 1789 r. Wymienia ona następujące obiek-

Lustracja …1564- 1565, s. 75-76.
L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo…, s. 101.
156 Tamże, s. 173.
157 Lustracja ...1628-1632, s. 140-141.
158 Zapewne mieszkała tutaj w drugiej dekadzie XVII w. żona Aleksandra Koniecpolskiego z
dziećmi, o czym świadczy spisany przez niego testament: „Naznaczam Żenie mej na wychowanie i z dziatkami Dobryszyce…” (S. Przyłęcki, Pamiętniki…s. 215).
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ty: dworek pod gontami nowy, oficyna czyli folwark, lamus kryty słomą159. Pierwszy
z wymienionych, określany jako dworek pod gontami, przetrwał do czasów współczesnych, bo do lat 80-tych XX w. Trzeci z nich to prawdopodobnie budynek mieszkalny wcześniej wybudowany, i być może opisywany podczas poprzednich lustracji,
a ze względu na jego stan techniczny przeznaczony na inne cele.
Zwierzęta hodowlane
O hodowli zwierząt w gospodarstwach chłopskich posiadamy mało informacji. Literatura rolnicza dotycząca tego okresu mówi, że była ona bardziej rozwinięta niż w folwarkach. Zwierzęta hodowano na mięso, mleko, jaja, wełnę i pierze.
Ciekawostką jest pozyskiwanie mleka od owiec, jak zaświadcza o tym lustracja z lat
1628-1632: „Od owiec 100, z których zostawiwszy na wychowanie owiec 20, zostaje
owiec na dój 80, każdy dziesiątek na fl. 4 rachując, uczyni fl. 32”160. Hodowla zwierząt była też głównym źródłem nawozu dla gruntów ornych. Obornik wywożono na
pole odpoczywające (ugór) i go przyorywano. Powszechnie stosowano też koszarowanie zwierząt, głównie owiec. Polegało ono na grodzeniu zwierząt na małym obszarze, najczęściej ugorze. Zwierzęta przebywając przez dłuższy czas na jednej powierzchni nawoziły ją po czym ogrodzenie przesuwano kolejno na nowe miejsce. Jak
wynika z lustracji, nie każdy folwark w powiecie radomszczańskim prowadził produkcję zwierzęcą. Hodowla zwierząt w folwarku dobryszyckim była jednak znaczna
i przedstawiała się w poszczególnych lustracjach następująco:
Lustracja z lat 1564-1565: krów dojnych – 16, juńców i jałowic – 20, jałówek
i ciołków przeszłego i latosiego roku – 13, owiec – 22, świni pospolitych – 60, gęsi –
45161.
Lustracja 1616-1620: krów dojnych – 12, jałowych – 4, juńców – 11, wypuszcząt – 5, cieląt latosich – 6, owiec – 100, świni pospolitych – 30, gęsi – 30162.
Lustracja 1628-1630: pogłowie zwierząt przedstawiało się dokładnie tak samo, jak podczas poprzedniej lustracji163.
Późniejsze lustracje nie wymieniają już hodowanych zwierząt. A że taka
hodowla była prowadzona, świadczy opis folwarcznych budynków. Przy analizie
pogłowia zwierząt trzeba mieć również na uwadze fakt, że nie wszystkie zwierzęta
spisywano. Na przykład tych, które nie dawały bezpośredniego dochodu w postaci
produktów zwierzęcych. Tak było chociażby w przypadku koni, których hodowla
była bardzo rozwinięta w folwarku dobryszyckim. Świadczą o tym istniejące stajnie:

Lustracja …1789, s. 107-108. Dworek wymieniony w lustracji, nazywany przez uczniów
szkoły rolniczej w okresie międzywojennym „Soplicowo” przetrwał do drugiej połowy XX w.,
kiedy to po częściowym spaleniu został rozebrany.
160 Lustracja …1628 – 1632, s. 143-144.
161 Lustracja. ..1564-1565, s. 110.
162 Lustracja… 1616-1620, s.105.
163 Lustrator w tym przypadku nie wykazał się starannością w spisywaniu zwierząt i ograniczył się do przepisania informacji w tym zakresie z lustracji poprzedniej. Nie jest możliwe
przecież aby przez ok. 10 lat nie zmieniło się pogłowie zwierząt w gospodarstwie.
159
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jedna dla koni 15, druga 40164. Konie wykorzystywane były jeszcze wówczas rzadko
jako zwierzęta pociągowe w uprawach polowych. Częściej wykorzystywano je do
zaprzęgów lub pod siodło. Jako zwierzęta robocze w pracach polowych wykorzystywane były wówczas do prac lżejszych jak np. bronowanie165. Wyjątkowo duża
liczba koni w Dobryszycach świadczy o tym, że hodowano je dla celów wojskowych.
Warto też, opisując pogłowie zwierząt w folwarku dobryszyckim, podkreślić fakt, iż
było to jedyne lustrowane gospodarstwo starościńskie, w którym wspomniano
o tych zwierzętach. Zapewne w folwarku utrzymywano też zwierzęta pociągowe,
powszechnie wtedy wykorzystywane w gospodarstwach tzn. woły.
Stawy
Lustracja z lat 1564-1565 wspomina o pożytku ze stawów położonych w Dobryszycach. Tych było pięć. „Stawek pod dworem”, miał dobre źródła, nie przesychał i zarybiany był kroczkami lub piątnikami, których wpuszczano do niego 6 kop.
Dawał on dochód 16 florenów. Oprócz tego były tutaj „3 sadzawki dobre,
a czwarta mniejsza”166. Z dokonanego przez lustratora opisu wynika, że przy dworze prowadzono planową gospodarkę rybną. Staw był zarybiany, a istnienie 4 sadzawek świadczy o tym, że służyły one do hodowli ryb, ponieważ nie przynosiły
one dochodu. Inne stawy przy młynach należących do starostwa, jak zaświadcza
o tym wspomniana wyżej lustracja, były w gorszym stanie. Staw przy młynie Stępka
o niezłych źródłach, ale nie był spuszczany, był zarośnięty i ryby w nim zdychały.
Również staw przy młynie Olszyny na rzece Olszynie (Kręcica) też był zarośnięty
i nie był spuszczany. Nie inaczej przedstawiała się sytuacja młyna rudzkiego, gdzie
jak zauważył lustrator „jeno co woda na młyn idzie a gdyby go wyprawił, byłby
staw niemały i pożyteczny”167.
Opis ten informuje nas o tym, iż osoba lustrująca dobra zdawała sobie sprawę z faktu, że stawy przy młynach stanowiły istotny potencjał gospodarczy i mogły
być źródłem dochodów dla właściciela dóbr, a o tym, że gospodarka stawowa przynosiła istotne dochody dla użytkowników, świadczy troska Aleksandra Koniecpolskiego wyrażona w sporządzonym przez niego testamencie. Warto tą informację za
testatorem zacytować: „Koło stawów wielki dozor i pilność mieć, bo to więtszy pożytek trzy kroć czyni , niźli pole kiedy się ryby na pieniądze obracać będą, będzie
gęsty grosz, jako tu bywało przed tym”168. O tym, jakie gatunki ryb odławiano
świadczą opisy innych stawów w starostwie radomszczańskim, jak chociażby ten
dotyczący stawu pod Radomskiem o nazwie Osthi. Staw położony na rzece Radomce nie był spuszczany przez cztery lata i pomimo iż jak zauważył lustrator „rybi się

Lustracja… 1564-1565, s. 76.
W. Ochmański, Gospodarowanie na roli…, s. 212.
166 Lustracja… 1564-1565, s. 113.
167 Tamże.
168 S. Przyłęcki , Pamiętniki o Koniecpolskich…, s.220.
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z rzeki” to był bogaty w ryby. Tych w postaci „szczublic, karasi, linów, wzdrąg
i innych pospolitych ryb” odławiano co cztery lata 40 kop169.
Z opisu wynika jednoznacznie, że dzielono wówczas ryby na bardziej szlachetne m in. okonie, szczupaki, karasie, liny i gorsze (pospolite). W przypadku tego
stawu nie spotykamy się z planowaną gospodarką, gdyż jak wskazał lustrator staw
„rybi się z rzeki ”. W innych przypadkach, jak chociażby w Niechcicach, spotykamy
informacje o zarybianiu stawów170, świadczące o planowości gospodarki rybnej.
Pewnie i tak było w Dobryszycach, gdzie mamy informację o kilku małych stawach,
w których niewątpliwie prowadzono hodowlę narybku. Kolejną znajdujemy w lustracji z lat 1628-1632. Jest ona jednak ogólna, ale wskazuje na pogorszenie stanu
posiadanych stawów. Stawów było 12, ale zarosły, były neizarybione i potrzebowały
dużych nakładów171. Następne lustracje nie wspominają nic na temat gospodarki
prowadzonej na stawach.
Pozostała działalność
Pewne pożytki dla folwarku dawało też pozyskiwanie miodu. Była to jeszcze
wówczas działalność związana z lasami, gdzie pszczoły zamieszkiwały najczęściej
w pniach starych drzew. Praca ludzka w tym przypadku ograniczała się zaledwie do
pozyskiwania miodu. O takiej działalności w Dobryszycach mówi lustracja z połowy
XVI w. Pozyskiwano jednak niewielkie ilości miodu wyłącznie na potrzeby domowe172. Żadne późniejsze lustracje nie wspominają o dochodach z pozyskiwania miodu.
Część produktów żywnościowych pozyskiwano zapewne w lasach, również
poprzez polowanie na zwierzęta. Lustracje dóbr królewskich o takiej działalności nie
wspominają. Niewielką informację znajdujemy w testamencie Aleksandra Koniecpolskiego: „Sieci zwierzęcych w Dobryszycach jest szesnaście, kazać je zawieźć do
Garnku i tam zażywacz, tak i na Cieszkowicach gdy ich tam potrzeba będzie”173 .
Przeprowadzone w Dobryszycach lustracje zapewne nie wspominają o wielu
może mniej istotnych pożytkach, których dostarczała działalność rolnicza. Działo się
tak wówczas gdy dotyczyło to produktów wytwarzanych w niewielkiej ilości i zużywanych w gospodarstwie. Przykładem mogą być rośliny sadownicze, których
świadectwo uprawy znajdujemy w lustracji z lat 1564-1565. Lustrator nie określając
ani powierzchni uprawy ani też ilości otrzymywanych owoców, opisując zabudowę
wspomniał o sadzie przy folwarku: „Wielka izba, drzwi z zamkiem i wrzeciądzem,
okien 6, błony szklane, stołów 2, służba, schowanie dwoje, ławek 3. Z tej izby
wschód do izdebki ku sadowi”174.

Lustracja… 1564-1565, s. 112.
Tamże. Zawarta została w lustracji informacja o stawie: sadzają weń kroczków kop 15.
171 Lustracja …1628-1632, s. 148.
172 Lustracja ..1564-1565, s. 109.
173 S. Przyłęcki, Pamiętniki o Koniecpolskich…s.220.
174 Lustracja …1564-1565, s. 75.
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Dochody z Dobryszyc
Dobryszyce dostarczały też przez cały opisywany okres znacznych dochodów do skarbca dzierżawców i królewskiego. Ich wysokość podaje tabela nr 16.
Tabela nr 16
Wysokość dochodów osiąganych z Dobryszyc i ich udział w dochodach starostwa
radomszczańskiego na podstawie przeprowadzonych lustracji
1564-1565
Dochody ze wsi
i folwarku
dobryszyckiego
Dochody starostwa radomszczańskiego
Udział dochodów Dobryszyc
w dochodach
starostwa

fl. 155
gr. 28
den 16
fl. 1021
gr. 17
den. 15,5
Ok. 15%

16161620175
fl. 885
gr. 25
den. 0
fl. 4022
gr. 10
den. 3
20 %

16281632
fl. 856
gr.20
den.6
fl. 3818
gr. 16
den 0
ok.22,5%

1659-1665
fl. 486
gr.15
den.1,5
fl.1853
gr.28
den.4,5
ok.26%

1789
Zł.1741
gr.22
szel.1
Zł. 10215
gr.1
szel. 0,5
Ok.17%

Źródło: opracowanie własne na podstawie lustracji z lat: 1564-1565, 1616-1620, 16281636, 1659-1665, 1789
Z zestawienia tabelarycznego wynika, że dochody zarówno ze starostwa radomszczańskiego, jak i Dobryszyc rosły do drugiej dekady XVII w., by znacznie
spaść w drugiej połowie tegoż wieku. Tym niemniej udział Dobryszyc w dochodach
starostwa znacznie w tym okresie wzrósł i był istotną pozycją dla dzierżawców. Wystarczy powiedzieć, że podczas lustracji z lat 1659-1665 przychody z Dobryszyc wynosiły ponad 486 florenów a z miasta Radomska nieco ponad 641 florenów176. Przy
spadku realnych dochodów z tej wsi oznacza to, że pozostałe dobra w starostwie
radomszczańskim ucierpiały podczas „potopu szwedzkiego” jeszcze bardziej. Wzrost dochodów w 2 poł. XVIII w. wynika natomiast bardziej z inflacji niż wzrostu wydajności, co zresztą obserwujemy analizując produkcję rolniczą we wsi.
Zakończenie
Przedstawiony okres to czas pewnej stabilizacji w produkcji rolniczej. Przez
cały ten czas nie zmienił się dobór uprawianych roślin, pozostając w znacznej dominacji zbóż. Produkcja rolnicza rosnąca do drugiej dekady XVII w. zaczęła systemaDane z lat 1616-1620 dla Dobryszyc uzyskano z obliczenia proporcjonalnego, ponieważ
lustracja nie podaje sumy poszczególnych dochodów.
176 Lustracja …1659-1665, s. 71.
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tycznie spadać. Gwałtowny jednak spadek produkcji zbóż nastąpił dopiero po „potopie szwedzkim”. Trzy opisywane stulecia to również czas pogarszania się sytuacji
chłopów. Posiadali oni coraz mniej ziemi uprawnej, a ich obciążenia pańszczyźniane
znacznie wzrosły. Dobryszyce w opisywanym okresie były miejscem skąd zarządzano dobrami starościńskimi, o czym świadczy, spisany w 1609 r., testament Koniecpolskiego i istnienie w Dobryszycach, opisanego w lustracji z lat 1564-1565, domku
podstarościego. Również użycie w lustracji z 1789 r. w stosunku do tej miejscowości
określenia – wieś pryncypalna, świadczy o większym od innych znaczeniu miejscowości w starostwie radomszczańskim177.
Opisywany okres to czas początkowej koniunktury i rozwoju polskiej wsi
uzależniającej się jednak stopniowo od silniejszych ekonomicznie krajów europejskich. Jednostronna oparta na produkcji zboża gospodarka wiejska przynosiła niezłe
efekty ekonomiczne, do kiedy w Europie była dobra koniunktura na ten produkt.
W momencie załamania się tego rynku, przy archaicznym, bo opartym na mało wydajnej pracy pańszczyźnianej, systemie gospodarki wiejskiej sytuacja zmieniła się
zasadniczo. Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej hamował postęp techniczny w rolnictwie, ponieważ dochodowość folwarków podnoszono nie przez
zwiększanie ich wydajności, a poprzez zwiększanie obciążeń chłopów. Wpływ na
upadek gospodarczy miały też niewątpliwie niszczycielskie wojny z drugiej połowy
XVII i początku XVIII w. Wieś mocno zbiedniała, co zresztą daje się zaobserwować
również na podstawie przebiegu procesów zachodzących w samych Dobryszycach
i taki stan skutkował jeszcze przez wiele dziesiątków lat zacofaniem gospodarczym
wsi w Polsce.

177

Lustracja …1789, s.106.
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Parafia Dobryszyce w okresie niewoli narodowej (1772-1918)
Wprowadzenie
Zainteresowanie przeszłością „małych ojczyzn” posiadało i posiada ogromne znaczenie dla kształtowania świadomości społecznej w lokalnych ośrodkach
miejskich i wiejskich. Swoje dzieje posiadają państwa i ich instytucje terenowe i administracyjne. Bardzo często znalazły one swoje słuszne miejsce w opracowaniach
naukowych i popularno naukowych. Ale podobną przeszłość, chociaż w znacznie
mniejszym zakresie posiadają poszczególne miasta i wsie, która wchodzi w skład
dziejów państwowych i stanowi podstawę do rzetelnego prezentowania przeszłości
krajowej. Dla mieszkańców małych miejscowości wielkie znaczenie posiadają wszelkie wiadomości związane z przeszłością ich rodzinnych stron oraz wydarzeń, jakie
w tych miejscowościach się dokonały w przeszłości. Podobną rolę spełniają wszelkie
przekazy o wybitnych ich przodkach, którzy wpływali na późniejsze losy tych miejscowości. Współczesna świadomość społeczna jest ściśle związana z przeszłością,
bowiem w minionych dziejach znajduje swoje korzenie. Znajomość dziejów lokalnych oraz szerzej pojętych dziejów regionalnych przyczynia się do pogłębienia lokalnego patriotyzmu, więzi jej mieszkańców oraz do uzasadnionej dumy z dziedzictwa, przekazanego im przez minione pokolenia. Wiadomości o lokalnych społecznościach łączą się w powszechną wiedzę o przeszłości państwowej i narodowej, stając
się podstawą patriotyzmu narodowego i integracji społecznej. Wiedza o miejscu
swego urodzenia i zamieszkania oraz tradycjach rodzinnych, zaczerpnięta z dawnych dokumentów, a nawet przypadkowych zapisów w różnej formie czy też ustnych przekazów przez starszych mieszkańców tych miejscowości, niekiedy także
naocznych świadków często zapomnianych wydarzeń oraz różnego rodzaju źródła
materialne o dziejach tej ziemi stanowią najbardziej istotny materiał dowodowy do
tworzenia wielkich syntez historycznych. W ten sposób znajomość przeszłości staje
się nobilitacją współczesnych mieszkańców danej okolicy. Bardzo słusznym jest
stwierdzenie, że historia jest pierwszą i podstawową wiedzą, która kształtuje patriotyzm mieszkańców danego regionu1.
Cz. Niedzielski, Wstęp, [w:] O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej, Ciechanów-Toruń
1991 s. 6-7. Na temat znaczenia badań regionalnych zostało poświęconych kilka wartościowych artykułów w tej publikacji.
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Taką samą rolę i znaczenie posiada wiedza historyczna o przeszłości instytucji kościelnych, które swoim zasięgiem obejmowały niewielkie terytoria i niewielkie
grupy ludzi wierzących. Takimi instytucjami były przede wszystkim parafie, które
w organizacji terytorialnej tak państwowej jak i kościelnej spełniały istotną rolę
w przeszłości Polski i poszczególnych regionów. Tym bardziej, że te podstawowe
jednostki kościelne w przeszłości pełniły nie tylko zadania religijne, ale także oświatowe i społeczne. W początkowych latach państwowości polskiej to parafie i inne
instytucje kościelne kształciły pierwsze szeregi polskiej inteligencji, organizowały
instytucje oświatowe, których przykładami były szkoły, skryptoria i biblioteki. Absolwenci tych instytucji zajmowali bardzo ważne stanowiska w głównych dziedzinach życia państwowego jak administracja i dyplomacja, a w pierwszym rzędzie
działalność kancelaryjna w instytucjach państwowych i kościelnych. Z miast Częstochowa, Kłobuck, Radomsko i Wieluń oraz ich okolic pochodzili liczni studenci Akademii Krakowskiej w XV w., którzy wcześniej ukończyli szkoły parafialne w miejscowych ośrodkach parafialnych2. Do czasu Komisji Edukacji Narodowej szkolnictwo na wszystkich poziomach było prowadzone przez instytucje kościelne. Podobnie
w okresie niewoli narodowej szkolnictwo elementarne było organizowane i prowadzone przez duchowieństwo katolickie oraz utrzymywane przez duchowieństwo
parafialne. Jednak najpierw władze rosyjskie po Powstaniu Listopadowym pozbawiły duchowieństwo nadzoru nad nauczaniem elementarnym przekazując je pod zwierzchność władz rosyjskich, a powodem był fakt, że wychowankowie tych szkół wzięli udział w działaniach powstańczych przeciwko władzom carskim. Po Powstaniu
Styczniowym szkoły elementarne zostały całkowicie zrusyfikowane, a językiem nauczania z wyjątkiem religii był język rosyjski. W tę działalność patriotyczną duchowieństwa wpisuje się także składanie na „sprawę narodową” kosztowności kościelnych oraz wzywanie Polaków do walki powstańczej, za co wielu zostało skazanych
na Sybir. Taką samą działalność realizowały szpitale parafialne czyli przytułki dla
chorych i starców, utrzymywane przez parafie szczególnie w większych parafiach
tak miejskich jak i wiejskich. W tej działalności nie zabrakło także sióstr zakonnych,
które podejmowały najtrudniejsze obowiązki w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym pomocy, a w środowiskach wiejskich (siostry felicjanki) uczyły wiejskie
dzieci i opiekowały się chorymi i starcami, za co władz rosyjskie wypędziły je z Królestwa Polskiego. Te wartości narodowe i patriotyczne duchowieństwa w niedawnej
przeszłości były systematycznie pomijane, a przywrócenie zgodnego z prawdą im
miejsca nadal pozostaje zagadnieniem bardzo trudnym do naprawienia błędnych
twierdzeń. Dzieje poszczególnych parafii świadczą nadto o udziale duchowieństwa
w życiu lokalnej społeczności oraz jego udziale w kształtowaniu codziennego życia.
Niestety propagowanie tej wiedzy nie znajduje obecnie należytego miejsca zarówno
w nauczaniu państwowym jak i kościelnym.
Te luki w poznawaniu regionalnej przeszłości starają się wypełnić regionalne
towarzystwa naukowe oraz władze samorządowe, które w ten sposób miejscowej
społeczności ukazują wspólne korzenie, a jednocześnie promują te miejscowości.
J. Wolny, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku z terenu diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, R. 43: 1969, s. 95-108.
2
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Okazją do takiego postępowania są jubileusze, rocznice i tym podobne okoliczności. Zresztą każdy czas jest odpowiedni do prowadzenia badań naukowych
nad przeszłością i z tego faktu coraz częściej korzystają odpowiedzialnie sprawujący
władzę na tym terenie. Zdobyta wiedza na podstawie uczciwych badań naukowych
stanowi zawsze istotną wartość w kształtowaniu lokalnej społeczności.
W świetle tych wywodów podjęto zamiar ukazać przeszłość parafii Dobryszyce w okresie niewoli narodowej czyli w latach 1772-1918. Powyższe daty odnoszą
się do dziejów w skali całego kraju, podczas gdy pod zaborem pruskim okolice Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego oraz Wielunia i Częstochowy znalazły się po II
rozbiorze, kiedy zostały włączone do tzw. Prus Południowych. Z okazji 650-lecia
istnienia miejscowości i ponad 600 lat istnienia parafii odbyła się w dniu 31 maja
1998 r. sesja naukowa, przygotowana przez pracowników Zakładu Historii Nowożytnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie pod kierunkiem prof. dra
hab. Andrzeja J. Zakrzewskiego poświęcona przeszłości Dobryszyc. Wygłoszone
referaty ukazały się w publikacji posesyjnej, w tym referat Z kościelnej przeszłości miejscowości i parafii Dobryszyc3. Wymieniony artykuł został poświęcony całościowym
dziejom parafii dobryszyckiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu staropolskiego. Z tego powodu zdecydowano się w niniejszym artykule szczegółowo przedstawić dzieje parafii w okresie niewoli narodowej. W przyszłości należałoby jeszcze
opracować dzieje parafii Dobryszyce w okresie przynależności do diecezji i archidiecezji częstochowskiej (od 1925 r.).
Polityka władz zaborczych wobec Kościoła katolickiego w Polsce
Po II rozbiorze Polski, dokonanym po traktacie rozbiorowym zawartym pomiędzy Prusami i Rosja w Petersburgu w dniu 23 stycznia 1793 r. znaczna część zachodnich i centralnych ziem polskich zagarnęły Prusy. Zabrane ziemie polskie
otrzymały nazwę Prusy Południowe (Sudpreussen). Wśród zabranych ziem polskich
znalazło się województwo sieradzkie, a w nim tereny skupione wokół miast Piotrków, Radomsko i Wieluń oraz najbardziej wysunięte w kierunku południowym
w regionie Częstochowy. Ostateczny kształt Prusy Południowe przyjęły po III rozbiorze, po przyłączenie do tej prowincji Mazowsza wraz z Warszawą. Niemcy bardzo szybko przystąpili do zaprowadzania praw i administracji pruskich na zagarniętych terenach. W Piotrkowie Trybunalskim został utworzony departament kamery
piotrkowskiej, którego władze sądownicze i administracyjne mieściły się w ratuszu
miejskim oraz w dwóch przyległych budynkach. Do nowego departamentu zostały
włączone m. in. miasta Częstochowa, Radomsko i Wieluń z okolicami. Urzędnicy
byli zwykle przysyłani z terenów pruskich, a tylko stanowisko landrata (starosty)
władze pruskie powierzały przedstawicielowi szlachty polskiej. Dla zaprowadzenia

Dobryszyce, pod red. A. J. Zakrzewskiego, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego
WSP w Częstochowie” 1999, nr 18/6. Artykuł poświęcony dziejom kościelnym zamieścił tam
J. Związek, Z przeszłości kościelnej miejscowości i parafii Dobryszyce, s. 40-58.
3

211

Ks. Jan Związek
sprawnego działania aparatu rządowego urzędnicy pruscy zostali zobowiązani do
szybkiego uczenia się języka polskiego, a polscy urzędnicy języka niemieckiego4.
Nowy departament rozpoczął działalność już w dniu 25 maja 1793 r. Podjęta
została także systematyczna działalność osiedlania ludności niemieckiej na ziemiach
zabranych, popierana przez centralne władze pruskie poprzez udzielanie specjalnych dotacji finansowych na tę działalność. Koloniści niemieccy zasiedlali nie tylko
pustkowia, ale także nabywali gospodarstwa i zamieszkiwali wśród ludności polskiej. Natomiast władze pruskie często zmieniały dawne polskie nazwy miejscowości na nowe nazwy niemieckie. Nie następował jednak proces asymilacji kolonistów
niemieckich z ludnością polską, tym bardziej, że ludność polska była wyznania katolickiego, a koloniści niemieccy wyznania ewangelickiego. Władze pruskie z upływem czasu zaprowadzały coraz to pełniej własne prawodawstwo, przeciwne społeczeństwu polskiemu i wierze katolickiej. W dniu 28 lipca 1796 r. została ogłoszona
deklaracja o przejęciu dóbr kościelnych oraz starostw i królewszczyzn na własność
skarbu państwa pruskiego5.
W nowej sytuacji politycznej znalazł się Kościół katolicki w granicach Prus
Południowych. W przeciwieństwie do władz rządowych Rzeczypospolitej władze
pruskie zdecydowanie popierały wyznanie ewangelickie. Następstwem takie
polityki było nie tylko zajęcie dóbr kościelnych przez władze pruskie, ale także
zaprowadzenie Pruskiego Prawa Krajowego, które Kościół katolickie poddawało
całkowitej kontroli władzy pruskiej, a jednocześnie nakazywało Kościołowi katolickiemu „wpajać w swe członki … posłuszeństwa ustawom i wierności dla rządu”.
W takich warunkach duchowni katoliccy mieli być poddanymi i posłusznymi wobec
władz pruskich. Najbardziej dotkliwym był nakaz zgłaszania władzy pruskiej
wiadomości niezgodnych z polityką pruską, nawet pochodzących ze spowiedzi. Była
to wszakże działalność ukryta przed społeczeństwem polskim. Powszechnie bowiem
te same władze nie czyniły przeszkód w odprawianiu nabożeństw katolickich,
a duchownym nie utrudniały sprawowania czynności religijnych6.
Czyniąc wiele ograniczeń dla działalności Kościoła katolickiego władze
pruskie jednocześnie popierały budowę świątyń ewangelickich. W początkach
okupacji władze pruskie czyniły wiele gestów, które miały świadczyć o ich przychylności dla społeczeństwa polskiego i Kościoła katolickiego. Najbardziej spektakularnym przejawem takiej polityki była wizyta króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma II na Jasnej Górze w Częstochowie. Król przybył na Jasną Górę w dniu 28
października 1793 r. z Piotrkowa. Przebywał na Jasnej Górze do 30 października.
4 Z. Włodarczyk, Nadzór nad miastami departamencie kamery kaliskiej Prus Południowych (17931806). Inspekcje podatkowe, „Rocznik Wieluński”, t. 2, 2002, s. 177-178; J. Olejnik, Wieluń. Dzieje
miasta 1793-1945, Wieluń 2007, s. 15
5 J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793-1806. Studium historyczno-prawne, Wrocław 1957, s. 24, 110 nn; A. Wasiak, Miasta ziemi siewierskiej wobec wojen XVII i
XVIII wieku, [w:]: Siewierz-Czeladź-Koziegłowy. Studium z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego, pod red. F. Kiryka, Katowice 1994, s. 389; J. Janeczek, Ziemia siewierska w okresie pruskim
(1795-1807), [w:] Siewierz-Czeladź-Koziegłowy ..., s. 615 – 617.
6 W. Kwiatkowski, Sprawa pruskiej reorganizacji seminariów duchownych w Warszawie (17981802), Warszawa 1936, s. 14.
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Został uroczyście powitany przez przeora jasnogórskiego o. Marcina Jasińskiego
i kasztelana spicymirskiego Adama z Kurozwęk Męcińskiego oraz starostę wieluńskiego Stanisława Męcińskiego. Monarcha zwiedził klasztor, wziął udział w uroczystym nabożeństwie w kaplicy jasnogórskiej, zwiedził skarbiec klasztorny, a nawet
złożył ofiarę pieniężna na cele klasztoru7.
Kilkunastoletnie rządy pruskie na skutek sytuacji międzynarodowej nie
przyniosły zamierzonego celu na ziemiach polskich. Po zwycięstwie wojsk francuskich pod wodzą cesarza Napoleona I Bonaparte i zawarciu pokoju w Tylży w dniach 7-9 lipca 1807 r. zostało utworzone Księstwo Warszawskie. Konstytucję dla Księstwa podpisał Napoleon w Dreźnie w dniu 22 lipca 1807 r. Tereny z miastami Piotrków, Radomsko, Wieluń i Częstochowa znalazły się w jego granicach. Księstwo zostało podzielone na wzór francuski na 6 departamentów. Niższą jednostką administracyjną były powiaty, podzielone na zgromadzenia gminne, ustanowione w dniu
19 grudnia t. r. w miejsce dawnych ośrodków parafialnych. Wymienione wyżej miasta z okolicami znalazły się w departamencie kaliskim, będąc jednocześnie ośrodkami powiatowymi8.
Położenie Kościoła katolickiego określała konstytucja Księstwa Warszawskiego. Stwierdzała, że religia katolicka była religią stanu, a kult religijny był wolny
i publiczny. Kościół katolicki w Księstwie miał być podzielony na 6 diecezji, z których jedna będzie archidiecezją. Stwierdzała nadto, że w senacie będzie 6 biskupów senatorów9. W prawodawstwie Księstwa Warszawskiego zmieniła się pozycja duchownych – proboszczów. Dotychczasowi duszpasterze stali się odtąd państwowymi urzędnikami stanu cywilnego, co powodowało bardzo poważne wewnętrzne
konflikty. Duchowni katoliccy bowiem w sprawach małżeńskich mieli zapisywać
w specjalnych księgach zawarte małżeństwa, ale także rejestrować rozwody małżeńskie, których nie uznawało prawodawstwo kościelne. Duchowny miał być urzędowym świadkiem rozwodu. Nadto proboszczowie z ambony musieli ogłaszać zarządzenia państwowe, często skierowane przeciwko Kościołowi. Te obowiązki władze
rządowe nałożyły na duchownych samowolnie, bez konsultowania się z władzami
kościelnymi. Wreszcie duchowni byli poddani pod stały nadzór burmistrzów i wójtów10. Ale zapewne groźniejszym zjawiskiem w tym czasie był upadek dyscypliny
wśród duchowieństwa. Wpływy oświeceniowe oraz przykłady napływające z Francji powodowały liczne wystąpienia duchownych ze stanu kapłańskiego. Było to tym
łatwiejsze, że władze rządowe chętnie powierzały takim duchownym stanowiska
w administracji państwowej. Takim praktykom przeciwstawiał się bardzo zdecydo-

D. Złotkowski, Diariusz bytności najjaśniejszego Króla JMCI Pruskiego na Jasnej Górze Częstochowskiej roku Pańskiego 1793-go, [w:] Teksty źródłowe do dziejów regionu częstochowskiego, pod
red. A. J. Zakrzewskiego, Częstochowa 1994, z. 1, s. 25-28.
8 D. Złotkowski, Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. (Stan gospodarczy), Częstochowa 2001, s. 39, 54.
9 T. Walachowicz, Kościół katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego, Lublin 1984, s. 15.
10 Tamże, s. 72-73.
7
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wanie prymas Polski Ignacy Raczyński, który wielokrotnie wzywał władze rządowe
do zaniechania takiego postępowania11.
Po Kongresie Wiedeńskim na terenach przyznanych dominacji rosyjskiej zostało utworzone Królestwo Polskie, najpierw złączone z Cesarstwem Rosyjskim unią
personalną, bowiem car rosyjski był jednocześnie królem Królestwa Polskiego. Bezpośrednio rządy w Królestwie sprawował namiestnik cara. Po stłumieniu Powstania
Styczniowego represje rosyjskie wobec Narodu Polskiego stały się bardzo dotkliwe.
Nastąpiła całkowita rusyfikacja kraju. Język rosyjski stał się językiem urzędowym,
także w nauczaniu szkolnym. Analogiczne represje nastąpiły wobec Kościoła w Królestwie Polskim oraz wobec duchowieństwa katolickiego, co było następstwem patriotycznej postawy w czasie działań powstańczych. Systematycznie zmierzały władze okupacyjne do dostosowania granic jednostek administracji kościelnej do podziału administracji Królestwa. Znalazło to swój wyraz już w na początku Królestwa. Pod presją rządu rosyjskiego papież Pius VII bullą Ex imposita nobis z 30 czerwca 1818 r. ustanowił nowy podział Kościoła polskiego na 8 diecezji (było także 8 województw). Diecezja warszawska została podniesiona do rangi archidiecezji, a jednocześnie została ustanowiona metropolia warszawska dla wszystkich diecezji w Królestwie. Południowo-wschodnia część dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej została
włączona do diecezji włocławskiej czyli kaliskiej. W granicach nowej diecezji włocławskiej znalazły się tereny Piotrkowa, Radomska, Wielunia i Częstochowy (dekanat częstochowski dawniej był w diecezji krakowskiej)12. Został jednocześnie zmieniony ustrój diecezjalny. W miejsce dotychczasowych archidiakonatów i oficjalatów
powstały konsystorze generalne i foralne13. W diecezji włocławskiej zostały powołane 2 konsystorze generalne – we Włocławku i w Kaliszu oraz konsystorz foralny
w Piotrkowie14. Nowe podziały diecezji włocławskiej czyli kaliskiej zaprowadził
biskup Andrzej Bogoria Wołłowicz od dnia 1 stycznia 1819 r. 15
Dla działalności kościelnej zasadnicze znaczenie posiadał poziom życia wewnętrznego duchownych, który był uzależniony od poziomu osobistego życia duchowego i wykształcenia. Ale równie ważną była także liczba duchowieństwa, która
z upływem lat w Królestwie ustawicznie zmniejszała się. Od dziesiątków lat panujące poglądy oświeceniowe wysuwały na pierwsze miejsce kwalifikacje rozumowe,
a problem wiary pozostawał na dalszym planie. Nadto celem wykształcenia przyszłych duchownych według zasad józefińskich było przygotowanie duchownych na
urzędników państwowych. Poziom wykształcenia duchowieństwa stawał się coraz
niższy, a wpływy rewolucji francuskiej głównie w okresie Księstwa Warszawskiego,
I. Raczyński, Sześcioletnia korespondencja władz duchownych z rządem świeckim Księstwa Warszawskiego, służąca do historii Kościoła w Polsce, Warszawa 1816, s. 105-108; T. Walachowicz,
Kościół katolicki ..., s. 74-75.
12 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków
1980, s. 203-207.
13 Tamże, s. 213-215.
14 W. Wlaźlak, Organizacja i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819-1918,
Częstochowa 2004, s. 12.
15 Elenchus universi cleri dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1822 authoritate et mandato Andreae Bogoria Wołłowicz episcope Vladislaviensis seu Calissiensis, Varsoviae br.
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ale także w następnych latach doprowadziły do licznych opuszczeń szeregów kapłańskich zarówno przez duchownych diecezjalnych jak i zakonnych. W seminariach duchownych z wyjątkiem Seminarium Duchownego we Włocławku nie było
wykwalifikowanych profesorów filozofii i teologii. Te okoliczności przyczyniły się
do wielkiego zmniejszenia liczby duchowieństwa parafialnego16. Pozostali w pracy
parafialnej duchowni często w głoszeniu kazań kierowali się tylko kryteriami rozumowymi, nie uwzględniając prawd objawionych. Podjęcie zdecydowanych reform
w świadomości i działalności duchownych była sprawą zarówno trudną jak i długotrwałą, a w warunkach stosowanych stale represji rządu rosyjskiego prawie niemożliwą do przeprowadzenia. Przywiązanie do dawnych form religijności katolickiej
przetrwało przede wszystkim wśród ludności wiejskiej i biedniejszego mieszczaństwa. Ci wierni w duchowieństwie widzieli szafarzy sakramentów świętych i nauczycieli wiary. Niestety niektórzy duchowni, przesiąknięci poglądami racjonalistycznymi występowali przeciwko tradycyjnym formom religijności i zwyczajom
religijnym, panującym wśród prostego ludu, określając je jako zabobony. Wielu duchownych nadto angażowało się bezpośrednio w działalność gospodarczą, społeczną, lekarską oraz w organizowanie szkolnictwa na najniższym poziomie17.
W zaborze rosyjskim już w 1817 r. Kościół katolicki został poddany całkowitemu nadzorowi władz rosyjskich. Dekret cara Aleksandra I Postanowienie o stopniu
nadzoru i opieki rządu nad duchowieństwem rzymsko – katolickim i funduszami przez niego
posiadanymi (z dnia 18 marca 1817 r.) poddawał wszelkie sprawy kościelne tak personalne jak administracyjne oraz kościelną działalność gospodarczą pod ścisły nadzór władz rządowych. Odtąd nie wolno było tworzyć parafii ani przeprowadzać
budowy i remontów świątyń i zabudowań kościelnych bez zgody ze strony władz
rządowych, które takie pozwolenia wydawały bardzo rzadko. Nie wolno było także
zmieniać granic istniejących parafii oraz parafii w granicach dekanatów. Po powstaniach narodowych represje rosyjskiej stawały się dla Kościoła coraz bardziej dotkliwe. Powszechna rusyfikacja w Królestwie nie ominęła działalności kościelnej, co
znalazło swój wyraz w kancelariach parafialnych, gdzie nawet księgi metrykalne
były prowadzone w języku rosyjskim. Podobnie język rosyjski stał się językiem nauczania w gimnazjach rządowych i szkołach elementarnych. Jedynie prefekci szkolni
nauczali religii w języku polskim. Czytanie książek w języku polskim przez młodzież szkolną było surowo zakazane, groziło usunięciem ze szkoły. W tym samym
czasie władze rosyjskie zabrały ziemie parafialne, pozostawiając jedynie parafii 6
mórg ziemi uprawnej. Duchowni nie mogli opuszczać granic swoich parafii bez uzyskania specjalnego paszportu władz administracyjnych. Takie okoliczności przyczyniły się do wielkiego zubożenia duchowieństwa oraz zmniejszenia jego liczby. Nadto
urzędnicy rosyjscy stale dążyli do osłabienia więzi pomiędzy duchowieństwem

H. Dylągowa, Na przełomie Oświecenia i romantyzmu (1795-1831), [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1919, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992, s. 399: L. Bieńkowski,
Oświecenie i katastrofa rozbiorów (2. połowa XVIII w.), [w:] Chrześcijaństwo w Polsce ..., s. 307-310.
17 L. Bieńkowski, Oświecenie i katastrofa ..., s. 312-315.
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i wiernymi, budząc podejrzliwość i nieufność wiernych wobec swoich duszpasterzy18.
Kościelna przynależność administracyjna parafii Dobryszyce
W ciągu kilku wieków rzeka Warta i jej dopływ Liswarta stanowiła linię
graniczną pomiędzy Wielkopolską i Małopolską oraz pomiędzy archidiecezją gnieźnieńską i diecezją krakowską. Natomiast rzeka Prosna stanowiła granicę pomiędzy
Małopolską i Wielkopolską ze Śląskiem oraz pomiędzy archidiecezją gnieźnieńską
i diecezją krakowską a diecezją wrocławską19. Kościół w Polsce posiadał jednego
prymasa w Gnieźnie, który jednocześnie był metropolitą prowincji gnieźnieńskiej.
Istniała także metropolia lwowska od 1375 r., ale prawa prymacjalne były związane
tylko ze stolicą metropolity gnieźnieńskiego. Taka sytuacja trwała do początków
XIX w. Na początku Królestwa Polskiego według projektu M. A. Horodyńskiego
z 1816 r. podjęto starania o utworzenie metropolii ze stolicą w Warszawie dla całego
Królestwa Polskiego. W dniu 12 marca 1817 r. papież Pius VII utworzył metropolię
warszawska, a bullą Ex imposita nobis z 30 czerwca 1818 r. przydzielił jej wszystkie
diecezje w Królestwie Polskim20. Ta sama bulla papieska, wydana pod presją władz
rządowych, zmieniła granice dotychczasowych diecezji, nie kierując się potrzebami
kościelnymi. Południowo-wschodnie części dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej zostały przydzielone diecezji włocławskiej czyli kaliskiej. W tej części diecezji włocławskiej znalazły się okolice Radomska wraz z parafią Dobryszyce.
W archidiecezji gnieźnieńskiej parafia Dobryszyce należały do rozległego archidiakonatu uniejowskiego, a w nim najpierw do dekanatu brzeźnickiego, a po jego
podziale pod koniec XVI w. do nowopowstałego dekanatu radomszczańskiego (radomskowskiego). Podobnie pod względem sądowym najpierw parafia dobryszycka
należała do oficjalatu uniejowskiego, ale ze względu na bardzo daleką odległość
z tych terenów do Uniejowa sprawy sądowe z tych okolic były załatwiane w oficjalacie wieluńskim lub kurzelowskim. Po włączeniu tych terenów do diecezji włocławskiej czyli kaliskiej Dobryszyce pozostały w dekanacie radomszczańskim, ale po
przeprowadzonej reorganizacji ustroju administracyjnego w diecezji włocławskiej
przez biskupa Andrzeja Bogorię Wołłowicza w dniu 1 stycznia 1819 r. powróciła do
dawnego dekanatu brzeźnickiego. Bulla Ex imposita nobis znosiła także dawne archidiakonaty i oficjalaty, a w ich miejsce zostały utworzone konsystorze generalne
i foralne. Południowo-wschodnia część diecezji włocławskiej czyli kaliskiej znalazła

D. Olszewski, Duszpasterstwo a przemiany społeczne w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, R. 8, 1975 s. 133; B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła
polskiego w okresie niewoli narodowej, s. 46: L. Bieńkowski, Oświecenie i katastrofa ..., s. 307 nn.
19 J. Związek, Przynależność kościelna pogranicza Wielko – i Małopolski ze Śląskiem, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Zeszyty Historyczne”, t. 2, 1994,
s. 62 – 69.
20 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej, s. 43-45.
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się w granicach konsystorza generalnego w Kaliszu, a nim w konsystorzu foralnym
w Piotrkowie21.
Car Aleksander II w ramach represji popowstaniowych wydał w dniu 14/26
grudnia 1865 r. ukaz O urządzeniu świeckiego duchowieństwa rzymsko-katolickiego w
Królestwie Polskim. Jednym z najważniejszych postanowienie tego ukazu była decyzja
o ustanowieniu jednego dekanatu na powiat. Działając w świetle ukazu carskiego namiestnik Królestwa Fiodor Berg zarządzeniem O porządku, jakim mianowani być mają
duchowni Kościoła rzymsko-katolickiego na urzędy duchowne z 30 czerwca/12 lipca 1866
r. nakazał, aby na kandydatów stanowisko dziekana wyznaczali urzędnicy carscy,
obcy narodowościowo i wyznaniowo sprawom polskim i kościelnym. Jednocześnie
car Aleksander II podzielił Królestwo Polskie na 10 guberni i 85 powiatów (zarządzenie to wchodziło w życie 1 stycznia 1867 r.). Odtąd kandydata na stanowisko
dziekana zatwierdzała władza carska, wyznaczając mu jednocześnie roczną pensję
w wysokości 150 rubli. W tych okolicznościach powstały bardzo duże i rozległe dekanaty, w których dziekan nie mógł wykonywać obowiązków kościelnych związanych ze swoim urzędem, ale to było głównym celem władz rządowych. Dziekan ze
względu na zamieszkanie w mieście powiatowym był stale do dyspozycji władz
rządowych22.
Taki podział administracyjny utrzymał się do I wojny światowej. Po zajęciu
tych terenów przez wojska austriackie podczas pierwszej wojny światowej biskup
włocławski Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki w dniu 1 stycznia 1917 r. dokonał
nowego podziału diecezji włocławskiej na dekanaty. Posiadający dotychczas 30 parafii „powiatowy dekanat radomszczański” (noworadomski) został podzielony na
kilka dekanatów, w tym dekanat radomszczański w nowych granicach, w którym
znalazła się parafia dobryszycka. Powodem wyłączenia tej parafii z dekanatu brzeźnickiego i włączenia do dekanaty radomszczańskiego była znacznie bliższa odległość z Dobryszyc do Radomska niż do Brzeźnicy. W takim stanie parafia Dobryszyce przetrwała do powstania diecezji częstochowskiej w 1925 r.23

Elenchus universi cleri dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1822, brak paginacji;
M. Różański, Szkoły parafialne w XVI-XVIII wieku w archidiakonacie uniejowskim, Łódź 2004,
s. 253.
22 B. Kumor, Ustrój i organizacja..., s. 559-565; P. Wolnicki, Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w
okresie Królestwa Polskiego (1818-1918). Studium administracyjno-kancelaryjno-archiwalne, Częstochowa 2011, s. 126.
23 Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviens seu
Calissiensis pro anno Domini 1878, Varsoviae 1877, s. 145-150; S. Zdzitowiecki, Nowy podział
dekanatów, „Kronika Diecezji Kujawsk-Kaliskiej”, R. 11: 1917 s. 3-4; J. Związek, Rozwój sieci
dekanalnej w diecezji częstochowskiej w latach 1925-1970, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, R. 47, 1973, s. 133-134; tenże, Z kościelnej przeszłości miejscowości i parafii Dobryszyce,
s. 42.
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Parafia dobryszycka w latach Królestwa Polskiego i pierwszej wojny światowej
Zmieniające się wydarzenia polityczne na ziemiach polskich miały jednocześnie duży wpływ na położenie Kościoła katolickiego, także w podstawowych
placówkach, jakimi były parafie. W środowiskach wiejskich, a takimi były tereny
położone w okolicach Radomska, mimo trudności religia katolicka była silnie zakorzeniona w życiu miejscowej społeczności. Praktyki religijne i zwyczaje codzienne
integrowały tę ludność wokół swojej parafii. Stałym źródłem wiadomości dla wiernych był miejscowy kościół parafialny, w którym proboszcz przekazywał wiernym
zarówno naukę katolicką, jak i podawał wiadomości dotyczące ich życia codziennego. Od czasów pruskich duszpasterze byli zmuszeni z ambony kościelnej podawać
treść zarządzeń państwowych, często przeciwnych Kościołowi i duchowieństwu
katolickiemu. Taka praktyka została utrzymana także pod rządami kolejnych władz
zaborczych. Duchowny miał nadto obowiązek zapisywać wszystkie zarządzenia
rządowe (także kościelne) w specjalnej księdze. Stałym dążeniem władz zaborczych
było poddanie działalności kościelnej pod całkowity swój nadzór, a dotyczyło to
w pierwszym rzędzie postępowania i działalności duchowieństwa. Do takiej działalności władz okupacyjnych podstawę stanowiły nie tylko poglądy polityczne, ale
także wyznaniowe, bowiem Prusacy byli wyznania ewangelickiego, a Rosjanie wyznania prawosławnego. Natomiast w okresie Księstwa Warszawskiego mimo deklaracji konstytucji nawet uprzywilejowanego miejsca dla religii katolickiej, to jednak
wzory francuskie tę wolność rozumiały jako podporządkowanie zwierzchności władzy rządowej, w tym również decydowanie tychże władz w sprawach religijnych.
Ten sam rząd zaprowadzał liberalne poglądy w życiu społecznym m. in. zaprowadzał małżeństwa cywilne i rozwody małżeńskie.
W tej sytuacji powstaje ważne pytanie, o ile centralne zarządzenia władz
rządowych były realizowane w podstawowych jednostkach kościelnych, jakimi były
parafie. O znaczeniu oddziaływania duchowieństwa katolickiego wśród polskiego
duchowieństwa szczególnie w środowiskach wiejskich władze zaborcze doskonale
wiedziały. Stąd te same władze wszelkimi dostępnymi sobie sposobami usiłowały
osłabić rolę duchowieństwa katolickiego wśród wiernych. Zarówno władze pruskie
jak i rosyjskie w swej antykościelnej działalności posługiwały się najczęściej inwigilowaniem wiernych i duchowieństwa. Temu celowi służyły także zarządzenia zmierzające do obciążenia posiadłości kościelnych oraz dochodów duchowieństwa specjalnymi podatkami, czego początkiem był nakaz sporządzania szczegółowych wykazów posiadłości i dochodów kościelnych. Te same władze doskonale zdawały
sobie sprawę, iż zwalczając i osłabiając wpływy duchowieństwa katolickiego jednocześnie osłabiały dążenia narodowe, zmierzające do niepodległości narodowej i katolickiej. Takie działania w małych miasteczkach i wiejskich parafiach świadczyły
o zaplanowanych i stale prowadzonych działaniach rządowych przeciw Kościołowi
na ziemiach polskich.
Dzieje parafii dobryszyckiej w tych latach stały się świadectwem represji
władz zaborczych wobec działań kościelnych, a zarazem reakcji wiernych i duchownych parafialnych przeciwko wrogiej działalności. Sam zresztą fakt trwania przy
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polskich obyczajach i wierze katolickiej już było przeciwdziałaniem zaborczej władzy. Ale w takich okolicznościach toczyły się losy miejscowych wiernych, duchowieństwa parafialnego, świątyni parafialnej oraz sprawy związane z uposażeniem
parafialnym. Dokumentacja źródłowa dziejów parafialnych znalazła się w aktach
parafii dobryszyckiej, przechowywanych w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej.
Stan parafii dobryszyckiej w czasie okupacji pruskiej ilustruje inwentarz kościoła farnego dobryszyckiego, sporządzony z polecenia Konsystorza Generalnego
w Kaliszu w dniu 11 czerwca 1796 r. Proboszczem był wówczas ks. Stanisław Walewski herbu Kolumna, urodzony 23 maja 1743 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25
kwietnia 1768 r. w Pułtusku z rąk biskupa płockiego Hieronima Antoniego Szeptyckiego. Na proboszcza w Dobryszycach został zaakceptowany z prezenty królewskiej
(króla Stanisława Augusta Poniatowskiego) w dniu 25 czerwca 1770 r. Natomiast
arcybiskup gnieźnieński Gabriel Jan Podoski, prymas Polski pismem wystawionym
w dniu 26 czerwca t. r. w Warszawie mianował go na stanowisko proboszcza w Dobryszycach. Na tej placówce przebywał już 26 lat. Na terenie parafii mieszkał także
ks. Wojciech Domański, ale nie pracował w duszpasterstwie. Ze względu na ubóstwo w parafii nie było zakrystiana (kościelnego) ani kantora i kierownika szkoły.
Był jedynie organista, który miał około 50 lat życia, a w parafii pracował już 17 lat.
Według administracji państwowej Dobryszyce należały do województwa sieradzkiego, a w nim do powiatu radomszczańskiego. Do parafii należały tylko 2 wsie:
Dobryszyce i Zalesiczki oraz kilka młynów: Stempki (opuszczony), Olszyny czyli
Żaby, Widawka, Ruda, Wójcik oraz Dobra czyli Karkoszki i Borowa czyli Nowa
Wieś. Przy każdym młynie mieszkał jego właściciel oraz kilku sąsiadów. W Dobryszycach istniała także karczma, obok której były 4 domy. Wszystkich mieszkańcach
w granicach parafii było 586 osób, w tym do spowiedzi wielkanocnej powinno przystąpić 424 wiernych. Kościół był drewniany, nieco zniszczony, który proboszcz kazał
obić gontami. Dach świątyni, także pokryty gontami był w dobrym stanie. Okna
były nowe. Podłoga i sufit były z desek. Organy zostały wyremontowane w poprzednim roku za sumę 10 czerwonych złotych. Drzwi do kościoła były zawieszone
na żelaznych zawiasach, a zamki należycie zapewniały bezpieczeństwo świątyni.
Zakrystia była również drewniana, a w niej nowa szafa z szufladami na sprzęty
i bieliznę kościelną.. Na kościele była kopuła, w której był zawieszony mały dzwon.
Dzwonnica była drewniana i w złym stanie, a była wybudowana na przeciw drzwi
wejściowych do kościoła. Były w niej 2 dzwony, ale nie wiadomo czy były konsekrowane. Na cmentarzu przykościelnym od strony południowej świątyni była kostnica w dobrym stanie. Cmentarz przykościelny był jednocześnie cmentarzem grzebalnym. Był dobrze ogrodzony drewnianym parkanem, w którym były 3 furtki. Kościół był konsekrowany pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła, o czym świadczyły znaki na ścianach świątyni (zacheuszki). Odpust parafialny odprawiano 24
sierpnia.
Wieś Dobryszyce stanowiła własność królewską i stąd wypływał patronat
królewski przy mianowaniu proboszczów. Biskup zanim mianował proboszcza musiał uzyskać wcześniej zgodę królewską, której udzielał król poprzez swoich urzędników. Innych kościołów ani kaplic na terenie parafii nie było. Jedynie przy kościele
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parafialnym była prebenda pod wezwaniem św. Elżbiety. Była to kaplica, ufundowana zapewne przez jakiś ród szlachecki, przy której był ustanowiony duchowny,
uposażony przez fundatora kaplicy i odprawiający nabożeństwa w intencji fundatora. Był też specjalny fundusz na prebendę. Prebenda dobryszycka posiadała fundacje
zapisana na gruntach w Stobiecku Królewskim w wysokości 4 złp oraz na placu
w mieście Radomsku w wysokości 1 złoty i 15 groszy. Na utrzymanie świątyni parafialnej miejscowe rody szlacheckie zapisały fundusze: Wojciech Wiewiórski – 1000
złp., Kazimierz Rogala – 1000 złp., Andrzej i Mikołaj Zalescy – 200 złp i Stanisław
Zdański – 1000 złp. Nie zachował się jednak dokument erekcyjny parafii oraz wiadomości przez kogo była fundowana. Jedynie na podstawie dawnej tradycji uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła odprawiano w pierwszą niedzielę po święcie św.
Łukasza Ewangelisty.
Inwentarz kościelny odpowiadał potrzebom parafii. Najcenniejsza była
srebrna monstrancja z promieniami i z koroną, krzyżykiem i dwoma aniołkami, cała
była pozłocona. Były także 4 kielichy: jeden kielich był srebrny wyzłocony wewnątrz
i zewnątrz, dwa kielichy srebrne były złocone wewnątrz, a czwarty kielich był zniszczony. Srebrne były także 3 pateny, naczynie na Oleje św., ampułki i mały krzyż.
Z innych metali (miedź, cyna) były 3 kociołki na wodę święconą, relikwiarz na ołtarzu Matki Boskiej i trybularz. Na obrazie Matki Boskiej były 2 srebrne korony oraz
wota – 2 srebrne obrączki pozłacane i trzecia obrączka srebrna oraz 5 małych srebrnych wotów. Przy tym ołtarzu były zawieszone medalik i 4 szkaplerze, także jako
wota. Najwięcej wotów było w formie sznurów korali, zawieszonych także przy
obrazie Matki Boskiej. Było zawieszonych 12 sznurów korali – 4 sznury korali szklanych, 2 sznury korali żółtych i zielonych i sznury pereł, a 3 sznury korali nie zostały
określone. Złożone wota przy obrazie Matki Boskiej były świadectwem kultu Matki
Boskiej w tej okolicy, a jednocześnie wyrazem podziękowania Matce Boskiej za
otrzymane łaski Boże za Jej wstawiennictwem. Lichtarze na ołtarzach były cenowe
i drewniane. W kościele były zawieszone 3 lampy – przed wielkim ołtarzem, przed
ołtarzem Matki Boskiej i przed ołtarzem Aniołów Stróżów. Świątynia była bogato
wyposażona w szaty liturgiczne. Były 4 ornaty białe, 5 ornatów koloru czerwonego,
2 ornaty zielone, 2 ornaty fioletowe i 1 ornat koloru czarnego. Było także 5 kap różnych kolorów. Bielizna kościelna była w wystarczającej ilości.
W świątyni było 5 ołtarzy. Ołtarz główny był pod wezwaniem św. Bartłomieja, w którym była umieszczona rzeźba tego Apostoła. W ołtarzu św. Anny była
także rzeźba tej Świętej, podobnie jak w ołtarzu św. Elżbiety. Natomiast w ołtarzu
Matki Boskiej był obraz Najświętszej Maryj Panny, podobnie jak w ołtarzu Aniołów
Stróżów był namalowany obraz Aniołów Stróżów, przy którym było zawieszone
jedno wotum. Tylko przy ołtarzu św. Elżbiety nie można było odprawiać Mszy św.,
bowiem w ołtarzu nie było portatylu. Chrzcielnica była z białego kamienia. Tabernakulum było drewniane, dobrze zamykane, a „renovatio Sanctissimi Sacramenti”
odbywało się co 7 dni. Lampa przed wielkim ołtarzem paliła się stale, ale na światło
nie było specjalnej fundacji. Nie było biblioteki parafialnej. Na kościół była zapisana
fundacja 320 złp, ale nie wiadomo przez kogo została nadana. W parafii była konfraternia Aniołów Stróżów, założona 23 stycznia 1695 r. przez prowincjała Ojców Paulinów na Jasnej Górze o. Tobiasza Czechowicza. Członkowie konfraterni byli zapi-
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sywani w specjalnej księdze, a uroczystość patronalna odbywała się w dniu 2 października. Szpitala parafialnego czyli przytułku dla chorych i starców w parafii nie
było, ale nie było także żadnego funduszu na ten cel. Zachował się natomiast odpis
protokołu wizytacji arcybiskupa Jana Łaskiego z 26 czerwca 1521 r. Protokół podpisał proboszcz dobryszycki ks. Stanisław Kolumna Walewski, kanonik inflancki
i pułtuski24.
Sporządzony przez ks. Stanisława Walewskiego inwentarz parafii dobryszyckiej podał dokładnie jej stan, opis kościoła parafialnego i jego wyposażenie. Była
to zwyczajna parafia w tym czasie na tym terenie. Powyższy opis parafii posiadał
specjalne znaczenie, ponieważ ukazał stan parafii i kościoła w początkowych latach
zaboru pruskiego.
Natomiast w dniu 11 września 1800 r. odbyła się wizytacja parafii, którą
przeprowadził oficjał łowicki ks. Jan Kurski. Protokół wizytacyjny nosił tytuł: Visitatio decanalis ecclesiae Dobryszycensis per decanum Lovicensem iuxta ordinem quaestionum
pro visitatione die 11 mensis Septembris 1800 anno descripta et expedia. Wizytacja ta była
o tyle ważną, ponieważ została przeprowadzona według ustalonego kwestionariusza, zawierającego 45 punktów. W ten sposób dziekan nie prowadził wizytacji według swego uznania, ale musiał zwracać uwagę na wyznaczone pytania i zamieścić
odpowiedzi na nie. Taki protokół wizytacyjny dawał pełniejszy obraz parafii, ale
ponieważ jedna kopia oddawana była do władz administracyjnych stawał się jednocześnie podstawą do coraz dokładniejszej ingerencji władz świeckich w sprawy parafialne szczególnie gospodarcze25.
W pierwszych latach Królestwa Polskiego proboszcz dobryszycki ks. Stanisław Walewski zwrócił się do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego o zwrot dla parafii lasów zabranych przez władze pruskie na własność
rządową, należących do parafii o powierzchni 100 mórg. Proboszcz zwracał się
o zwrot lasów albo przynajmniej przyznanie parafii takiego deputatu drewna, jaki
wyznaczyły władze pruskie w 1796 r. czyli 35 sążni z najbliższych lasów. Komisja
Rządowa WR i OP przekazała tę sprawę Komisji Województwa Kaliskiego, która
odpowiedziała na petycje proboszcza w dniu 9 sierpnia 1819 r. Odpowiedzi wcześniej udzielił także asesor nadleśniczy w dniu 12 października 1818 r. Komisja Województwa Kaliskiego zadecydowała, że proboszcz dobryszycki powinien zgłosić się
do właściwych władz wojewódzkich, które powinny zadośćuczynić jego petycji.
Parafia miała otrzymać 35 sążni drewna na opał i drzewa budowlanego. Drewno to
miało być wydane proboszczowi bez żądnych warunków. Jednocześnie Komisja
Wojewódzka informowała, że lasy parafialne, zabrane przez władze pruskie, prze-

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewcza (dalej: AACz)
sygn. KD 169 Akta kościoła parafialnego w Dobryszycach (1796-1919), k. 5-11). Inwentarz
kościoła farnego dobryszyckiego z mocy Prześwietnego Konsystorza Łowickiego roku 1796 11
czerwca spisany.
25 AACz, sygn. KD 169, k. 13-19. Visitatio decanalis ecclesiae Dobryszycensis per decanym
Lovicensem iuxta ordinem quaestionum pro visitatione traditorum die 11 mensis Septembris
18oo anno descripta et expedita.
24
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szły na rzecz Skarbu Państwa. Określony deputat drewna proboszcz miał otrzymać
z Urzędu Lasów w Pajęcznie26.
Natomiast w dniu 7 marca 1820 r. Komisarz Wojewódzki delegowany do
Obwodu Piotrkowskiego na podstawie zarządzenia Komisji Rządowej WR i OP pytał ks. Walewskiego, jakie były potrzeby parafii dobryszyckiej związane z remontem
miejscowego kościoła. W odpowiedzi na to wezwanie ks. Walewski w piśmie
z dnia 22 kwietnia t. r. podał wykaz najpotrzebniejszych remontów parafialnych:
1.na naprawę dachu trzeba było zakupić 300 kop gontów, co będzie kosztować 360 złp
2.na zakup gwoździ do pokrycia dachu gontami za sumę 180 złp.
3.za drzewo i śruby do wyprostowania ścian świątyni 158 złp.
4.za deski na obicie świątyni zewnątrz i wewnątrz 924 złp.
5.za gwoździe do przybicia tych desek 120 złp.
6.za podmurowanie kościoła ( zamiast drewnianych przyciesi) 900 złp.
7.za 6 okien 144 złp.
8.na inne potrzeby 300 złp.
Łącznie na remonty kościoła było potrzeba 3686 złp.
Na koniec swego pisma ks. Walewski prosił oficjała piotrkowskiego ks. Mikołaja Lefranc’a, aby przedstawione potrzeby kościoła dobryszyckiego przedłożył
odpowiednim władzom27.
Jednocześnie ks. Mikołaj Lefranc, dziekan brzeźnicki i proboszcz sąsiedniej
parafii Kamieńsk, doskonale znał sytuację istniejącą w parafii Dobryszyce. Przede
wszystkim wiedział, że praca duszpasterska i remonty przy kościele parafialnym w
Dobryszycach nie mogły być należycie prowadzone przez ks. Walewskiego, ponieważ był on już człowiekiem w podeszłym wieku, a ze względu na liczne choroby
musiał ciągle się leczyć. Informując o tym w dniu 20 czerwca 1820 r. Konsystorz Generalny w Kaliszu ks. Lefranc stwierdzał, że taki stan ks. Walewskiego nie był następstwem jego niewłaściwego postępowania, ale podkreślał, że był w ciągu swojego
życia uczciwym i gorliwym kapłanem, jednak z powodu wyczerpania sił w pracy
kapłańskiej i starości, ponieważ „pewno jest już ultra septuaginta”. Nadto posiadał
słaby wzrok i słuch. Parafianie go szanowali, ale równocześnie wiedzieli, że nie mógł
już podołać wszystkim obowiązkom proboszczowskim, ciążącym na nim. Oficjał
piotrkowski sugerował Konsystorzowi Generalnemu w Kaliszu, aby przysłał do
Dobryszyc nowego proboszcza, który podjąłby wszystkie obowiązki proboszczowskie, a także opiekowałby się ks. Walewskim. W istniejącej sytuacji ani parafii ani
proboszcza ks. Walewskiego nie było stać na to, aby z własnych funduszów zaangażowań nowego kapłana, a władze rządowe nie godziły się na utworzenie nowego
stanowiska kościelnego w Dobryszycach. Nadto parafia nie była w stanie utrzymać

26 AACz, sygn. KD 169, k. 21-23. Pismo proboszcza dobryszyckiego do Komisji Rządowej
WRiOP.
27 AACz, sygn. KK 152. Akta Konsystorza Piotrkowskiego co do kościoła parafialnego w Dobryszycach dekanatu brzeźnickiego, s. 17-19. Pismo ks. Stanisława Walewskiego do Komisarza
Wojewódzkiego Delegowanego do Obwodu Piotrkowskiego z dnia 22 kwietnia 1820 r.
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na stałe 2 kapłanów. Zaś władze rządowe nie były skłonne przyznać dodatkowego
funduszu na utrzymanie zasłużonego kapłana28.
W kolejnym piśmie, skierowanym do Konsystorza Foralnego w Piotrkowie
ks. Walewski informował, iż wierni w jego parafii do kościoła parafialnego mają
najwyżej ćwierć mili drogi. Podał także, że dziesięcina snopowa i pieniężna łącznie
stanowiła wartość 912 złp. Chłopi z Dobryszyc, którzy dawniej składali opłaty do
kapituły gnieźnieńskiej, aktualnie do Kasy Religijnej (rządowej) wpłacali 50 złp. Proboszcz każdego roku płacił podatek w wysokości 355 złp i 4 grosze. Podkreślił, że
ten podatek był regularnie wpłacany29.
Tymczasem stan zdrowia ks. Walewskiego ulegał stałemu pogorszeniu.
W piśmie do Konsystorza Generalnego w Kaliszu ks. Lefranc w dniu 31 stycznia
1821 r. donosił, że ks. Walewski nie mógł już odprawiać nabożeństw, ponieważ leżał
chory w łóżku. Nie mógł mu posłać do pomocy kapłana, bowiem duchownych było
w ogóle bardzo mało. W tej sytuacji powierzył odprawianie nabożeństw w Dobryszycach proboszczowi z sąsiedniej parafii Lgota, a Konsystorzowi proponował, aby
w istniejącej sytuacji proboszczowi z parafii Lgota zlecił administracje parafii Dobryszyce. Dodawał także, aby na wypadek śmierci ks. Walewskiego Konsystorz Generalny przysłał do Dobryszyc gorliwego kapłana, który podołałby miejscowym potrzebom30.
W odpowiedzi na powyższe sugestie Konsystorz Kaliski powiadomił biskupa włocławskiego Andrzeja Bogorię Wołowicza o zaistniałej sytuacji w Dobryszycach. W dniu 12 października 1821 r. biskup Wołłowicz zlecił administracje parafii
dobryszyckiej ks. Janowi Góralskiemu, aktualnemu proboszczowi w Lgocie „tam in
spiritualibus quam in temporalibus”31. Tymczasem mieszkańcy wsi Galonki i Zdania
zwrócili się do Konsystorza Foralnego w Piotrkowie o wyłączenie ich z dotychczasowej parafii Kamieńsk i przydzielenie do parafii Dobryszyce. Powodem takiej prośby była znacznie bliższa odległość z tych miejscowości do kościoła parafialnego
w Dobryszycach niż do Kamieńska. Nie zachowała się odpowiedź na tę prośbę, ale
z późniejszych wydarzeń wynika, że obie miejscowości znalazły się w parafii dobryszyckiej. W piśmie z dnia 25 czerwca 1822 r. Konsystorz Foralny w Piotrkowie podał
wykaz dziesięcin z parafii Dobryszyce. Z folwarku w Dobryszycach dziesięcina wynosiła 256 złp 25 gr., z Dobryszyc wsi – 133 złp 25 gr., z folwarku w Wiewiórowie
109 złp 13 gr.32
Tymczasem w dniu 24 lutego 1823 r. zmarł ks. Stanisław Walewski herbu
Kolumna, proboszcz dobryszycki. Zgodnie z ówczesną praktyką kościelną po śmier-

28 AACz, sygn. KK 152, s. 21-22. Pismo oficjała piotrkowskiego ks. M. Lefranc’a do Konsystorza Generalnego w Kaliszu z dnia 20 lipca 1820 r.
29 AACz, sygn. KK 152, s. 9-15. Pismo ks. S. Walewskiego do Konsystorza Foralnego w Piotrkowie z 22 lipca 1820 r.
30 AACz, sygn. KK 152, s. 23. Pismo ks. M. Lefranc’a do Konsystorza Generalnego w Kaliszu
z 31 stycznia 1821 r.
31 AACz, sygn. KK 152, s. 25-26. Pismo biskupa Andrzeja Bogorii Wołłowicza do Konsystorza
Foralnego w Piotrkowie z dnia 12 października 1821 r.
32 AACz, sygn. KK 152. Wykaz dziesięciny z parafii Dobryszyce z dn. 25 czerwca 1822 r.
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ci proboszcza został spisany inwentarz „fundi instructi” kościoła i parafii w dniu 23
marca 1823 r. Sporządzony inwentarz został sprawdzony i zatwierdzony przez surogata Konsystorza Foralnego piotrkowskiego ks. Józefa Łukaszewicza w dniu 26
marca t. r. Kościół w Dobryszycach był drewniany, pokryty gontem, ale znajdował
się w takim stanie, że nie mógł już być remontowany, a w czasie występujących wichur w każdej chwili groził zawaleniem. „Ius patronatus” należało do władz rządowych (dawniej do króla). Dzwonnica, także drewniana była w dobrym stanie,
a w niej były zawieszone 2 dzwony. W parafii istniał nowy cmentarz grzebalny poza
wsią w polu, założony z nakazu władz pruskich, na którym aktualnie grzebano
wiernych, a jednocześnie nie było wolno grzebać zmarłych na cmentarzu przykościelnym, gdzie grzebano wiernych w okresie wielu wieków. Ale oba cmentarze nie
były ogrodzone. Wewnątrz świątyni tylko ołtarz główny był w dosyć dobrym stanie,
a inne ołtarze i sprzęty kościelne były dawne i całkowicie zniszczone. Natomiast
w dobrym stanie, jak dawniej były naczynia i szaty liturgiczne. Pozostawała dawna
monstrancja i 4 kielichy oraz inne sprzęty. Przy obrazie Matki Boskiej było zawieszonych 5 wotów, 2 korony srebrne na obrazie i pozłocona obrączka oraz 2 długie
sznury (nitki) korali, a także 9 mniejszych sznurów korali i 11 nitek drobnych korali.
W głównym ołtarzu był zawieszony bursztynowy różaniec. Plebania była zbudowana z drzewa w 1774 r. – posiadała 25 łokci długości i 14 łokci szerokości, ale wymagała także prędkiego remontu. Podobnie w bardzo złym stanie były zabudowania
gospodarcze – obory, stodoły, wozownia i stajnie. W ogrodzie i sadzie plebańskim
były drzewa owocowe, ale należało je wyciąć, bowiem były bardzo stare, a na ich
miejsce należało zasadzić młode drzewka owocowe. Do probostwa należała także
ziemia orna o powierzchni 170 zagonów (zagon miał 4 skiby). Do proboszcza należał
także ogród i łąki. Na ziemi plebańskiej mieszkało i uprawiało ziemie 5 rodzin
chłopskich, za co byli zobowiązani odrabiać pańszczyznę na ziemi plebańskiej. Proboszcz posiadał w swoim gospodarstwie 2 konie, 4 krowy, 2 jałówki i 3 świnie. Jesienią na ziemi plebańskiej wysiewano 14 korcy żyta. Dawniej do proboszcza należały
także dochody z propinacji w Dobryszycach, które w ciągu roku dawały dochód
w wysokości 800 złp, ale te dochody zabrały pruskie władze rządowe i dotychczas
nie powróciły do proboszcza. Także we wsi Karkoszki istniała nadal mała propinacja (z browarkiem). Roczne dochody proboszcza wynosiły 2013 zł 16,5 groszy,
a roczne rozchody wynosiły 839 złp 13 groszy. W tej sytuacji roczny dochód proboszcza i parafii wynosił 1174 złp 3,5 groszy. Do parafii należały miejscowości Dobryszyce, Zalesiczki, Karkoszki i Borowa i młyny: Zalesiczki, Pisarek, Ruda i Kletnia
oraz pustkowia: Żaby, Żarki, Borowiecko i Goły Bór. Parafia w tym czasie liczyła
789 wiernych33.
Na podstawie przedstawionego inwentarza parafii Dobryszyce po śmieci ks.
Walewskiego wyraźnie wynikało, że parafia oraz świątynia parafialna znajdowała
się w bardzo złym stanie. Świątynia znajdowała się w takim stanie, że nie można jej
było remontować, a dalsze jej istnie w aktualnym stanie groziło jej zawaleniem tym
bardziej, że na tym terenie występowały silne wichury.
AACz, sygn. KK 152, s. 42-56. Spis inwentarza parafii Dobryszyce po śmierci ks. Stanisława
Walewskiego z dnia 26 marca 1823 r.
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Nowy biskup włocławski Józef Stefan z Rzeczycy Koźmian latem 1823 r.
podjął działania, aby zapewnić należytą opiekę duszpasterska wiernym w parafii
dobryszyckiej. Nie skorzystał z propozycji oficjała ks. Mikołaja Lefranc’a, aby duszpasterstwo w tej parafii powierzyć w administrację proboszczowi parafii Lgota.
Natomiast po uzyskaniu akceptacji ze strony Komisji Rządowej Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego z dnia 19 kwietnia 1923 r. administratorem parafii Dobryszyce mianował aktualnego proboszcza w parafii Kamieńsk i oficjała Konsystorza
Foralnego w Piotrkowie ks. Mikołaja Lefranc’a w dniu 4 lipca 1823 r.34 Nowy administrator na koniec 1823 r. musiał złożyć wykaz dochodów i rozchodów parafii Dobryszyce do Konsystorza Foralnego w Piotrkowie. Według tego wykazu w 1823 r.
były następujące dochody i rozchody parafii dobryszyckiej:
Dochody:
1. Z dziesięciny i propinacji z dworu dobryszyckiego ……… 800 złp.
2. Z dziesięcin i czynszu z gromady…………………………… 328 złp.
3. Z dziesięcin ze wsi Lubień ………………………………........135 złp.
4. Za 17 korcy i 8 garcy sprzedanego żyta ……………………..85,5 złp.
5. Za 13 korcy jęczmienia ……………………….............................52 złp.
6. Za 38 korcy ziemniaków (kartofli) ……………………….........38 złp.
Razem ……………………………………………........................1430,5 zł
Wydatki:
1.Podatki gruntowe ………………………………………… 401 złp.
2.Za pracę ludzi służących ………………………………… 420 złp
3.Na potrzeby gruntowe ……………………………………60 złp.
4.Za porządki gospodarskie ………………………………….60 złp.
5.Księdzu Kapelanowi rocznie ……………………………. 700 złp.
6.Klasztorowi za kapelana …………………………………..200 złp.
7.Za naprawę dachu na plebanii ………………………....... 174 złp.
Razem ……………………………………………....................2015 złp.
W tej sytuacji długu pozostawało 575 złp i 22,5 groszy, a nadto z poprzedniego roku parafia miała zadłużenie w wysokości 813 złp i 19,5 groszy. Łącznie długi
parafii za 1823 r. wynosiły 1398 złp i 12 groszy35.
W dniu 1 grudnia 1824 r. z polecenia biskupa Józefa Koźmiana wizytację
w parafii Dobryszyce przeprowadził ks. Józef Łukaszewicz, surogat konsystorza
piotrkowskiego, proboszcz w Borownie i dziekan radomszczański. Stwierdził on, że
kościół parafialny był tak dalece spustoszony, że nie mógł już być remontowany.
Jedynie dach nad prezbiterium był nowy, a inne części dachu były naprawione.
W kościele przed wielkim ołtarzem lampa paliła się tylko w czasie nabożeństw
w niedziele i święta, natomiast na stałe palenie się tej lampy nie było funduszy.
AACz, sygn. KK 152, s. 73-74. Pismo biskupa Józefa Stefana z Rzeczycy Koźmiana w sprawie administracji parafii Dobryszyce z dnia 4 lipca 1823 r.
35 AACz, sygn. KK 152, s. 68-69. Wykaz obrachunku intraty pieniężnej probostwa dobryszyckiego za rok 1823.
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Chrzcielnica, naczynia liturgiczne oraz szaty i bielizna kościelna były należycie
utrzymane. Ołtarz główny był uprzywilejowany, a odpowiedni dokument został
zawieszony obok ołtarza. Listy pasterskie znajdowały się w aktach parafialnych.
Kazania i nauki katechizmowe odbywały się zgodnie z zarządzeniami władzy diecezjalnej. Iura stolae, czyli opłaty związane z posługami kościelnymi proboszcz pobierał zgodnie z prawem. Proboszcz był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego
czyli pisał księgi metrykalne dla użytku władz w języku polskim, co potwierdził
dziekan. Nowy cmentarz grzebalny w polu poza wsią był poświęcony. Znajdowała
się na nim duża figura Męki Pańskiej. Komunikujących na święta wielkanocne
w parafii było 720 osób. W parafii była szkoła parafialna, na którą mieszkańcy składali wyznaczone składki. Kościelnego i organistę utrzymywał proboszcz. Zabudowania plebańskie były w złym stanie. Bieżące remonty przeprowadzał aktualny administrator z własnych funduszy, nie pobierając składek wiernych. Grunty orne
i łąki plebańskie miały powierzchni 78 mórg chełmińskich. Roczny dochód proboszcza wynosił 1174 złp 3 grosze. Posługi religijne były spełniane regularnie. Pomiędzy
dworem a proboszczem nie było spraw konfliktowych. Administratorem w Dobryszycach był ks. Mikołaj Lefranc, a kapelanem franciszkanin z Radomska, który gorliwie wypełniał obowiązki duszpasterskie. Na terenie parafii były dwa dwory szlacheckie w Dobryszycach i Zalesiczkach. W granicach parafii nie było żadnego klasztoru. Ostatnia wizytacja biskupia była w dniu 11 maja 1811 r., a to oznaczało, iż
w ciągu 14 lat nie było tu wizytacji biskupiej36.
Mimo dalekiej odległości z Włocławka do Dobryszyc biskup Koźmian pamiętał o tej parafii i jej potrzebach, czemu dał wyraz w piśmie do ks. Lerfranc’a
z dnia 27 lipca 1825 r. pytając jaki był stan miejscowej świątyni. W odpowiedzi z dnia
12 sierpnia t. r. ks. Lefranc informował biskupa, że zostały już zakupione gonty na
dach kościelny i „w tym tygodniu rozpocznie się podbijanie dachu”37. Ale tenże
biskup troszczył się także o zapewnienie wiernym należytej opieki duszpasterskiej.
Administrator parafii ks. Lefranc był oficjałem w Konsystorzu Piotrkowskim, dziekanem brzeźnickim i proboszczem w Kamieńsku. Te urzędy związane były z licznymi obowiązkami, podczas gdy praca duszpasterska w Dobryszycach także wymagała takie obecności. Obecność kapelana franciszkańskiego mimo jego gorliwości
nie mogła trwać na stałe ze względu na śluby zakonne. W tej sytuacji biskup mianował w dniu 20 sierpnia 1826 r. dotychczasowego wikariusza w Kamieńsku ks. Jacka
Łypaszewicza wikariuszem w Dobryszycach, podczas gdy administratorem pozostawał ks. Lefranc. Jednakże ks. Łypaszewicz w dniu 20 stycznia 1827 r. prosił biskupa o mianowanie go kapelanem w kaplicy dworskiej w Strzałkowie k. Radomska
twierdząc, że warunki w Dobryszycach źle wpływały na stan jego zdrowia i dlatego
musiał się często leczyć. Słuszność tej prośby potwierdził ks. Lefranc. Następstwem

36 AACz, sygn. KD 169, s. 31-37. Protokół wizytacji dziekańskiej z dnia 1 grudnia 1824 r., przeprowadzonej przez ks. Józefa Łukaszewicza, dziekana radomszczańskiego.
37 AACz, sygn. KK 152, s. 79. Pismo ks. Lefranc’a do biskupa Koźmiana o stanie kościoła parafialnego w Dobryszycach.
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tego był fakt, iż ks. Lefranc osobiście musiał troszczyć się i prowadzić duszpasterstwo w Dobryszycach38.
Dla władz rządowych podstawowe znaczenie w sprawach kościelnych miały
opinie i sprawozdania miejscowego Dozoru Kościelnego, który był ustanowiony
właśnie przez władze rządowe. O parafii i kościele parafialnym w Dobryszycach
specjalne sprawozdanie sporządził Dozór Miejscowy w dniu 19 grudnia 1826 r.
Członkami Dozoru kościelnego byli – dziedzic Teodor Szczucki, stolarz Mikołaj (Michał) Gąskowski i sołtys Mateusz Kulka oraz dziekan brzeźnicki ks. Michał Zagalski.
Miejscowy Dozór nie był liczny, gdyż parafia była mała. Taki spis inwentarza kościelnego nakazał sporządzić Komisarz Wojewódzki Delegowany do Obwodu Piotrkowskiego. Dozór Kościelny potwierdził stan kościoła, opisywany wcześniej przez
proboszcza miejscowego ks. Mikołaja Lefranc’a. Cały kościół wraz z zakrystią i kopułą na dachu był drewniany, pokryty gontami, ale był w takim stanie, że nie można go było już remontować, ponieważ w każdej chwili groził zawaleniem, co w czasie nabożeństwa groziło wielkim niebezpieczeństwem. Świątynia była ubezpieczona
w Towarzystwie Ogniowym na sumę 1500 złp. Dzwonnica na cmentarzu przykościelnym była drewniana na 4 słupach ustawiona, obita deskami i pokryta gontami,
znajdowała się w złym stanie, była ubezpieczona na 150 złp. Cmentarz przykościelny i grzebalny w polu nadal nie były ogrodzone.
Wewnątrz kościoła jedynie ołtarz główny, który niedawno został odrestaurowany był w niezłym stanie, natomiast inne sprzęty kościelne były całkowicie zrujnowane, zgniłe i zniszczone. Dla podania wartości przedmiotów kościelnych Dozór
Kościelny powołał stolarza Michała Gąskowskiego i nauczyciela miejscowej szkoły
elementarnej Józefa Przonowskiego. Według ich oceny monstrancja została wyceniona na 147 złp, kielich srebrny wewnątrz i zewnątrz wyzłocony o wadze 30 łutów
na 45 złp. Podobnie oszacowane zostały wszystkie przedmioty liturgiczne, a także
wota, korale i różaniec bursztynowy. Dzwony kościelne zostały oszacowane odpowiednio na 300 złp, 130 złp i 30 złp tak samo otaksowane zostały wszystkie przedmioty z mosiądzu, miedzi, cyny, żelaza. kamienia, szkła i drzewa. Odnowiony ołtarz
główny z obrazami św. Bartłomieja i św. Tadeusza wyceniony został na 80 złp,
a zniszczony ołtarz Matki Boskiej na 12 złp. Takiemu samemu procesowi zostały
poddane szaty liturgiczne. Kapa została oszacowana na 50 złp, a ornaty z materiału
francuskiego po 20 złp. Plebania została wyceniona na 2500 złp, a stajna, obora i wozownia – łącznie na 600 złp. Budynek plebański, czteroizbowy, został oszacowany na
2700 złp. Inwentarz żywy – koń stary i kulejący na 10 złp, a klacz na 18 złp, ośmioletnia krowa na 20 złp, podobnie jałówka na 20 złp. Zasiewy – żyta na 85 złp, jęczmienia na 20 złp i tatarki na 6 złp. Łącznie bydło wyceniono na 224 złp a zasiewy na
134 złp. Proboszcz nie posiadał jednak żadnych sprzętów gospodarskich. Odpowiedni protokół został sporządzony w 5 egzemplarzach39.

38 AACz, sygn. KK 152, s. 85-92. Korespondencja w sprawie wikariusza ks. Jacka Łypaszewicza.
39 AACz, sygn. KD 169, s. 57-65. Inwentarz kościoła parafialnego w Dobryszycach, sporządzony przez Dozór Kościelny w dniu 19 grudnia 1826 r.
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Opinie zarówno władz kościelnych jak i władz rządowych jednoznacznie
stwierdzały, że ówczesny kościół był tak zniszczony, że nie można go było już remontować. W następstwie tych opinii władze rządowe (parafia była pod patronatem
Rządu) wydały na początku 1827 r. zezwolenie na budowę nowej świątyni. W dniu
14 lipca 1827 r. w obecności Komisarza Wojewódzkiego Delegowanego do Obwodu
Piotrkowskiego została przeprowadzona licytacja w sprawie budowy kościoła
w Dobryszycach. Suma wyznaczona przez Rząd na budowę wynosiła 22 300 złp.
Były przygotowane plany budowy świątyni. Budowę należało natychmiast rozpocząć i tak ją prowadzić, aby w październiku następnego roku została całkowicie
ukończona. Jednocześnie Komisarz Wojewódzki zezwolił na rozebranie drewnianego kościoła, a z zachowanego drzewa wybudować prowizoryczną kaplicę, w której
byłyby odprawiane nabożeństwa w okresie budowy nowej świątyni. Kaplica będzie
tylko poświęcona, a nie konsekrowana, a nabożeństwa będzie odprawiał duchowny
z Kamieńska, któremu władza diecezjalna udzieli zezwolenia na binację40. Ale odprawianie nabożeństw w prowizorycznej kaplicy drewnianej było coraz bardziej
niebezpieczne. Z tego powodu Konsystorz Foralny w Piotrkowie nakazał wiernym
z parafii dobryszyckiej udawać się na nabożeństwa do kościoła parafialnego w Lgocie41.
W tym czasie władze Królestwa Polskiego zmieniły wysokość dziesięcin
składanych dla miejscowej parafii. Takie zmiany zostały przeprowadzone także
w Dobryszycach. Nowy wykaz dziesięcin dla probostwa dobryszyckiego zmienionych i nie zmienionych podał administrator ks. Lefranc w dniu 30 marca 1829 r. Obowiązywały następujące wielkości dziesięcin:
1. z dworu w Dobryszycach Rządowych, dawniej należało się 400 złp, a po zmianie
259 złp i 18 groszy oraz 19 korcy i 9 garcy żyta.
2. ze wsi Dobryszyce i pustkowi, należało się 136 złp, a po zmianie 234 złp i 17 korcy
i 20 garcy żyta.
3. z części probostwa i pustkowia, należało się dawniej 70 złp, a po zmianie 53 złp
i 14 groszy oraz 4 korce i 1 garniec żyta.
4. ze wsi Lubień, dawniej 133 złp, a po zmianie 68 złp i 12 groszy oraz 5 korcy i 5
garnców żyta.
5. z młyna Kletnia, dawniej 18 złp i ta suma pozostała bez zmiany.
6. z pustkowia Borowa, dawniej 8 złp, i taka suma pozostała42.
Spis inwentarza z 20 listopada 1829 r. podał najważniejszą wiadomość, że
w 1828 r. został wybudowany nowy kościół murowany, kosztem Rządu, parafian,
i miejscowego dziedzica Teodora Szczuckiego, właściciela klucza ziemskiego w Dobryszycach. Wewnątrz kościół był prawie wykończony, były już gotowe mury, gzymsy i dach, a brakowało jedynie otynkowania murów, co miało być wykonane wiosną

AACz, sygn. KD 169, s. 93-94. Licytacja na budowę kościoła parafialnego w Dobryszycach
w dniu 14 lipca 1827 r.
41 AACz, sygn KD 169, s. 109. Pismo Konsystorza Foralnego w Piotrkowie do parafii Dobryszyce.
42 AACz, sygn. KD 169, s. 44, 53. Wykaz dziesięcin wytycznych nie zamienionych i zamienionych probostwa dobryszyckiego w dekanacie brzeźnickim.
40
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przyszłego roku. Świątynia miała 42,5 łokci długości, 22, 5 łokcia szerokości i 15 łokci
wysokości, a z facjatą i wieżą wysokość wynosiła 25 łokci. Dzwonnica była na wieży
kościelnej, a w niej były 2 dzwony. Cmentarz przykościelny był w połowie otoczony
parkanem, a cmentarz grzebalny był ogrodzony w całości. Sufit w kościele był
z desek obielony, a podłoga z bali drewnianych. Były w kościele zakrystia, skarbiec
i chór kościelny. Do świątyni mógł być przeniesiony ołtarz główny z dawnej świątyni, ponieważ był w dobrym stanie. Naczynia i szaty liturgiczne mogły być także
przeniesione z dawnego kościoła. Podobnie przenieść należało wota i korale. Tak
samo należało ustawić w nowej świątyni ambonę i konfesjonał z dawnego kościoła,
jedynie nie było ławek. Plebania i zabudowania plebańskie były nadal drewniane.
W Towarzystwie Ogniowym wszystkie rzeczy kościelne zostały ubezpieczone na
sumę 10.482 złp i 15 groszy. Powyższy spis inwentarza podpisali członkowie Dozoru
Kościelnego sołtys Mateusz Kulka i stolarz Mikołaj Gąskowski, oficjał piotrkowski
ks. Mikołaj Lefranc i dziekan brzeźnicki ks. Michał Zagalski43.
Po dokończeniu robót budowlanych przy nowej świątyni ks. Lefranc w dniu
11 listopada 1830 r. zwrócił się do biskupa włocławskiego Józefa Koźmiana z prośbą
o zezwolenie na poświęcenie tego kościoła. Pozwolenie otrzymał tego samego dnia44.
Jednakże roboty wykończeniowe nadal trwały. W dniu 21 maja 1831 r. ks. Lefranc
pisał do Konsystorza Foralnego, że roboty przy kościele jeszcze trwały. Wprawdzie
mury kościoła wraz z gzymsami wewnątrz i na zewnątrz były już gotowe, a dach
w połowie położony, ale i tak codziennie przy budowie pracowało 10 osób. Tynki
świątyni będą położone latem, aby w jesieni tego roku kościół był już całkowicie
gotowy. Jednocześnie pracę duszpasterska w parafii prowadził jako wikariusz franciszkanin z Radomska, za ustaloną roczną zapłatę 600 złp wraz z wyżywieniem
i uprawą przyznanego mu ogrodu. Natomiast nauczycielem w szkole elementarnej
był Michał Lesiewicz.
Z upływem lat władze Królestwa Polskiego normowały sprawy majątkowe
parafii, które rząd pruski zabrał na swoją własność. Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w dniu 11 czerwca 1831 r. wprawdzie nie przywróciła proboszczowi bezpośrednich dochodów z miejscowej propinacji, ale w zamian za to przyznała mu roczny dochód w wysokości 800 złp. Ten fundusz został
przyznany dzięki staraniom ks. Mikołaja Lefranc’a45.
W tym czasie do parafii dobryszyckiej należały duże posiadłości ziemi. Była
ona rozrzucona w kilku miejscach na terenie parafii. Jej jakość nie była jednolita.
Dwie części ziemi parafialnej stanowiły pustkowia, które zostały zagospodarowane
przez miejscowych proboszczów szczególnie staraniem ks. Mikołaja Lefranc’a. Staraniem jego zostało wybudowane nowe osiedle o nazwie Lefranów, liczące około 150
AACz sygn. KK 152, s. 127-134. Spis inwentarza kościoła parafialnego w Dobryszycach
z dnia 20 listopada 1829 r.
44 AACz, sygn. KK 152, s. 113. Prośba i zezwolenia na poświecenie kościoła parafialnego
w Dobryszycach z dnia 11 listopada 1830 r.
45 AACz, sygn. KK 152, s. 117-118. Pismo administratora ks. Lefranc’a do Konsystorza Foralnego w Piotrkowie z 21 maja 1831 r.: Pismo Komisji Rządowej WR i OP do Konsystorza Foralnego w Piotrkowie z 11 czerwca 1831 r.
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mórg powierzchni. Wszystka ziemia kościelna w tej parafii liczyła około 454 mórg,
w tym ziemi uprawianej przez proboszcza z łąkami było 97 mórg i 232 pręty. Biskup
włocławski Walenty Tomaszewski w dniu 19 kwietnia 1837 r. poinformował Konsystorz Foralny w Piotrkowie, że zwrócił się do Rządu Gubernialnego w Kaliszu, aby
wyznaczył delegata rządowego do spisania projektu zamiany gruntów kościelnych
z gruntami dworskimi we wsi Dobryszyce. Przedstawicielem swoim do przeprowadzenie tej zamiany gruntów biskup wyznaczył surogata piotrkowskiego ks. Andrzeja Mulzowa, dziekana brzeźnickiego. Delegat biskupi w dniu 13 lipca t. r. informował Konsystorz Foralny w Piotrkowie, iż zgoda na zamianę gruntów była obopólna
pomiędzy parafią, a miejscowym dziedzicem46.
W dniu 31 lipca 1837 r. przybyła do Dobryszyc specjalna komisja w sprawie
zamiany gruntów kościelnych z dworskimi. Przybył delegat biskupi ks. Andrzej
Mulzow, surogat piotrkowski i dziekan brzeźnicki i ks. Baltazar Dąbrowski dziekan
radomszczański, w imieniu Komisarza Wojewódzkiego Delegowanego do Obwodu
Piotrkowskiego występował burmistrz miasta Radomska Tadeusz Piotrowski, specjaliści – znawcy rodzajów gruntów – Kazimierz Krupiński – dziedzic majątku
w Woźnikach i Jerzy Błaszyński – dziedzic dóbr Galonki. Najpierw została określona
klasa i gatunek gruntów wyznaczonych do zamiany w Dobryszycach. Wszystkiej
ziemi kościelnej w Dobryszycach wraz z lasami i łąkami było 97 mórg i 233 pręty. Po
dokonanych pomiarach okazało się, że ziemi plebańskiej było 75 mórg i 138 prętów,
za które z ziemi dworskiej zamieniono 78 mórg i 243 pręty. Zaznaczono jednocześnie, że ziemia kościelna była lepszej jakości niż ziemia dworska. Biskup Tomaszewski zatwierdził przeprowadzona zamianę w dniu 31 grudnia 1831 r. 47
W tym czasie w pracy duszpasterskiej w Dobryszycach ks. Lefranc’owi pomagał ks. Cyprian Kostecki z zakonu Ojców Reformatów, który został sekularyzowany 16 lutego 1846 r., a którego do Dobryszyc skierował biskup Walenty Tomaszewski w dniu 21 sierpnia 1844 r. Został zatrudniony w parafii jedynie przez administratora, bowiem władze rządowe nie przeznaczyły mu etatu. Tymczasem w dniu
27 sierpnia 1847 r. zmarł ks. Mikołaj Lefranc.
Współpracujący z ks. Lefranc’iem ks. Cyprian Kostecki nie został jego następcą, bowiem został przeniesiony na stanowisko wikariusza w Kłomnicach. Nowym administratorem w Dobryszycach został ks. Michał Nowakowski, dotychczasowy wikariusz w Brzeźnicy, którego w dniu 16 października 1847 r. na probostwo
instalował dziekan brzeźnicki ks. Szymon Lewandowicz. W inwentarzu „fundi instructi” po śmierci ks. Lefran’a zaznaczono, że kościół był dobrze urządzony
i utrzymany. W kościele w głównym ołtarzu była duża figura Chrystusa Ukrzyżowanego, figury były także w bocznych ołtarzach. Na cmentarzu grzebalnym został
wystawiony duży krzyż. Podana została nadto cenna informacja, że wota kościelne,
wymienione w spisie z 1830 r. zostały przekazane władzom powstańczym na „sprawę narodową”. Plebania natomiast pozostała dawna, drewniana. Wszystkie budynki
AACz, sygn. KK 152, s. 143, 147. Pismo ks. Andrzeja Mulzowa do Konsystorza Foralnego
w Piotrkowie z dnia 13 lipca 1837 r.
47 AACz, sygn. KK 152, s. 159-171. Zamiana gruntów kościelnych z dworskimi w Dobryszycach.
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gospodarcze były pokryte słomianym dachem, a tylko na plebanii był dach gontowy.
Zaznaczono jednocześnie, że dawna wieś Czarny Las nazywała się Lefranów, bowiem była wybudowana i urządzona przez ks. Lefranc’a. Na terenie tej wsi ks. Lefranc wybudował 4 domy mieszkalne z zabudowaniami gospodarczymi, w których
zamieszkali chłopi ze swymi rodzinami, ale za to mieli obowiązek odrabiania pańszczyzny w posiadłościach proboszczowskich (nie podana w jakiej wysokości). Podobnie było na ziemi plebańskiej we wsi Karkoszki, w której na takich samych warunkach mieszkało 7 rodzin chłopskich, które musiały odrabiać za to pańszczyznę na
gruntach plebańskich. Na ziemi plebańskiej wysiewano 16 korcy i 18 garncy żyta,
5 korcy jęczmienia i 1,5 korca grochu48.
Jednakże sporządzony przez ks. Nowakowskiego inwentarz „fundi instructi” w dniu 16 października 1847 r. nie dotarł do władz gubernialnych w Piotrkowie.
Z tego powodu naczelnik powiatu piotrkowskiego w dniu 16 marca 1848 r. upomniał Dozór Kościelny w Dobryszycach, że nie dopełnił swoich obowiązków po
śmierci ks. Lefranc’a. Dozór Kościelny natychmiast sporządził odpowiedni spis.
Najpierw potwierdził, że po śmierci ks. Lefranc’a nowym proboszczem został ogłoszony ks. Michał Nowakowski w dniu 20 października 1847 r. przez dziekana brzeźnickiego ks. Szymona Lewandowicza w obecności wiernych i miejscowego dziedzica Teodora Szczuckiego, sołtysa Leona Suchoszki. Inwentarz parafii sporządził Dozór Kościelny w składzie: dziedzic Teodor Szczucki, sołtys Leon Suchoszka, i radny
Gabriel Sadowa. (Takie inwentarze „fundi instructi” nakazała sporządzać Komisja
Rządowa WR i OP zarządzeniami z 29 stycznia 1829 r. i 29 października 1833 r.).
Ten spis był dokładniejszy niż sporządzony przez ks. Nowakowskiego. Podano
w nim, że kościół był murowany kosztem Rządu i parafian, a budowa została zakończona staraniem ks. Lefranc’a 1830 r. Został pokryty dachem gontowym, ale ze
względu na płaskość dach przeciekał w wielu miejscach podczas deszczu (kalonka).
Przed wejściem do świątyni były schody murowane z kamienia ciosanego. W Towarzystwie Ogniowym nowy kościół był ubezpieczony na sumę 3499 rubli srebrnych
i 50 kopiejek. Kościół został poświęcony 30 października 1830 r. Wchodząc do nowego kościoła po prawej stronie było wejście na chór, a po lewej była kruchta, a z niej
wejście na facjatę i wieżę kościelną. Drzwi wejściowe były z grubych desek, okutych
i dobrze zamykanych. Chór był murowany, z którego wchodziło się na galerię i wieżę, w której były zawieszone 2 dzwony. Na chórze były organy 5-głosowe, które
wymagały naprawy. Podłoga w kościele była drewniana. Po prawej stronie prezbiterium była zakrystia, a po lewej stronie skarbiec (schowek) na sprzęty kościelne. Było
7 okien. W kościele były 3 ołtarze. Główny ołtarz był murowany pod wezwaniem
św. Bartłomieja i św. Tadeusza z obrazami tych Apostołów. Boczne ołtarze były
drewniane z obrazami Matki Bożej i Aniołów Stróżów, świeżo odmalowane. Po
prawej stronie była ambona, a po lewej konfesjonał. Chrzcielnica była kamienna.
Były tylko 2 ławki w kościele. Naczynia liturgiczne, jak dawniej były w wystarczającej ilości i zostały wycenione na 157 rs (rubli srebrnych) i 15 kopiejek. Wszystkie
naczynia liturgiczne ważyły 7 kg 10 gramów. Szaty liturgiczne zostały oszacowane
AACz, sygn. KK 152, s. 257-281. Spis inwentarza fundi instructi po śmieci ks. Mikołaja Lefranc’a.
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na 277 rs i 3 kopiejki. Plebania została wybudowana w 1774 r., w której było mieszkanie dla proboszcza i czeladzi. Plebania jednak wymagała pilnego remontu, bowiem należało wymienić przyciesie i wymurować nowy komin. W Towarzystwie
Ogniowym została ubezpieczona na 375 rs. Podobnie inne budynki plebańskie były
szczegółowo opisane i została podana ich wartość w rublach. Zaznaczono, że po
lewej stronie kościoła była dawna drewniana prebenda, ale znajdowała się w bardzo
złym stanie. Szczegółowo zostały również opisane także posiadłości ziemskie parafii
we wsiach Karkoszki, Chałupy (Browar) i Czarny Las (Lefranów). W tymże spisie
inwentarza podano, że zamiana gruntów pomiędzy proboszczem a dziedzicem
w Dobryszycach odbyła się w dniu 5 lipca 1838 r. Przyznano wówczas parafii grunty
w trzech działach – za kościołem w kierunku wsi Zdanie i Galonki, w Czarnym Lesie
i pustkowiu Karkoszki. Były oddzielone głębokim rowem od gruntów dworskich.
Z tej okazji została sporządzona mapa gruntów plebańskich przez geometrę przysięgłego W. Chądzyńskiego w 1842 r. Do parafii należały wsie: Dobryszyce, Zalesiczki,
Karkoszki i Borowa oraz młyny: Zalesiczki, Ruda i Kletnia, a także pustkowia: Żarki,
Borowiecko i Goły Bór. W kancelarii parafialnej były wszystkie dokumenty parafialne, w liczbie 18 tomów. Były księgi metrykalne i stanu cywilnego. Dozór kościelny
stanowili: dziedzic Teodor Szczucki, Leon Suchoszek, Gabriel Sadowa, dziekan ks.
Szymon Lewandowicz i urzędnik rządowy. Spis sporządzono 14 marca 1848 r.49
W dniu 30 listopada 1852 r. ks. Nowakowski przesłał do Konsystorza Foralnego wykaz ksiąg metrykalnych, znajdujących się w kancelarii parafialnej Księgi
metrykalne chrztów obejmowały lata 1608-1693, w których było zapisanych 1401
chrztów. Księgi zawartych małżeństw rozpoczynały się od 1616 r. Podobnie księgi
zgonów rozpoczynały się w tych latach, ale były doprowadzone aż do 1770 r. Przeciętnie każdego roku było około 20 pogrzebów50.
W międzyczasie powstał problem przynależności parafialnej wiernych wsi
Władysławów i Huta Brudzka, należących do parafii Lgota. W 1858 r. wierni ze wsi
Władysławów zwrócili się do Konsystorza Foralnego w Piotrkowie z prośbą o przydzielenie ich do parafii Dobryszyce, bowiem mieli bliżej do kościoła w Dobryszycach
niż w Lgocie. Nie wiadomo jednak jak ta sprawa została załatwiona. Natomiast wieś
Huta Brudzka została wyłączona z parafii Lgota i włączona do parafii Dobryszyce.
Dziekan brzeźnicki został zobowiązany, aby przyjechał do Dobryszyc i ogłosił, że
wierni z Huty Brudzkiej należeli do parafii Dobryszyce, a proboszcz w Lgocie nie
mógł spełniać żadnych posług parafialnych wobec tamtejszych wiernych51.
W połowie XIX w. władze rosyjskie coraz bardziej dążyły do całkowitego
uzależnienia parafii od władz rządowych, czemu miały służyć bardzo dokładne
opisy własności parafialnej, sporządzane w tym celu, aby nałożyć podatki. W tym
celu we wszystkich parafiach miały być sporządzone tzw. spisy tabelaryczne. Zosta-

49 AACz, sygn. KK 152, s. 131-132. Spis inwentarza fundi instructi sporządzony przez Dozór
Kościelny w Dobryszycach w dniu 14 marca 1848 r.
50 AACz, sygn. KK 152, s. 285-293. Wykaz ksiąg metrykalnych, sporządzony przez proboszcza
ks. Michała Nowakowskiego z dnia 30 listopada 1852 r.
51 AACz, sygn. KK 152, ss. 339, 427-428. Sprawa przydzielenia wsi Władysławów i Huta Brudzka do parafii Dobryszyce.
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ły przygotowane odpowiednie formularze z wydrukowanymi rubrykami, które
miały być wypełnione przez proboszcza i Dozór Kościelny. Podczas tej czynności
obowiązkowo mieli być obecni: delegat rządowy, kolator kościoła, Dozór Kościelny
w pełnym składzie, dziekan i proboszcz. Na końcu liczącego kilkadziesiąt stron formularza był umieszczony protokół objaśniający punkty spisu tabelarycznego oraz
protokół komisji przeprowadzającej spis tabelaryczny. W parafii dobryszyckiej zachował się kompletny spis tabelaryczny, który opisywał stan kościoła i wszystkich
zabudowań plebańskich i kościelnych ze szczegółowym oszacowaniem ich wartości
w rublach srebrnych, szczegółowy opis gruntów parafialnych i żywy inwentarz proboszcza, wykaz ogrodów i drzew owocowych w ogrodzie proboszcza oraz łąki plebańskie wraz z wykazem dróg, mostów i grobli znajdujących się na gruntach kościelnych, szczegółowy opis folwarku plebańskiego w Dobryszycach osad kościelnych w Karkoszkach i Czarnym Lesie (Lefranowie). Była także tabela użytków i powinności włościan wsi Karkoszki i Czarny Las – wsi kościelnych. Tenże spis podawał stan gospodarki rybnej w stawie proboszczowskim w Dobryszycach. Wreszcie
spis tabelarycznie dokładnie podawał stan rocznego dochodu proboszcza. Sporządzony w ten sposób spis tabelaryczny parafii Dobryszyce przez proboszcza, zatwierdzony przez Dozór Kościelny został zaakceptowany przez Komisję Rządową
Spraw Wewnętrznych i Duchowych w dniu 16 czerwca 1859 r. W opisie przeszłości
parafii proboszcz zaznaczył, że wizytacja arcybiskupa Jana Łaskiego w Dobryszycach odbyła się w dniu 26 czerwca 1521 r., o czym świadczyła kopia tego dokumentu
będąca w parafii. Dawniej kościół był drewniany, a w 1830 r. nowy kościół został
wymurowany i istniał do tego czasu. Cenną wiadomością w spisie była rubryka
wymieniająca miejscowości w parafii, liczbę wiernych i ich odległość do kościoła
parafialnego Jej treść zostanie niżej podana:

Wykaz miejscowości, liczby wiernych i odległości do kościoła parafialnego

Lp

Nazwa wsi

1. Dobryszyce
2. Bobrowicko
3. Karkoszki
4. Lefranów
5. Żaby
6. Ruda
7. Żarki
8. Wójcik
9. Malutki
10. Zalesiczki
11. Zalaski
12. Kotlewy

Liczba wiernych
321
36
67
26
47
46
23
21
7
100
7
31
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Odległość
4 wiorsty
4
3
2
4
4
5
3
2
2
4
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13. Borowa
14. Kmiecizna

30
7

5
5

Razem 759

Parafia była oddalona od Radomska – 7 wiorst, od Kamieńska 6 wiorst i od
Lgoty – 6 wiorst.

W parafii obchodzono 7 odpustów: 1. główny żw. Bartłomieja, 2. Oczyszczenia NMP (Matki Boskiej Gromnicznej), 3. Zwiastowania NMP, 4. Wniebowzięcia
NMP, 5. Narodzenia NMP (Matki Boskiej Siewnej), 6. Matki Boskiej Różańcowej i 7.
Niepokalanego Poczęcia NMP. Przy kościele było Bractwo Różańcowe, którego
członkowie w każdą niedzielę i święto śpiewali w kościele różaniec.
Kościół w Dobryszycach nie posiadał żadnych kapitałów. Po zmarłym ks.
Lefranc’u pozostało 133 rs i 40 kopiejek. Na utrzymanie proboszcza był przeznaczony kapitał wieczystej fundacji na dobrach Wiewiórów, w wysokości 150 rs na 4%
rocznie, złożony przez ks. Marcina Kozakowicza, proboszcza gidelskiego w 1697 r.
Na dobrach Wola Blakowa była fundacja 150 rs., złożona przez ks. Andrzeja
Głuszwicza, proboszcza dobryszyckiego w 1702 r. Nadto za ziemię oddana pod budowę kolei żelaznej warszawsko-wiedeńskiej we wsi Karkoszki – 75 rs i za 4-letnie
użytkowanie tego gruntu – 180 rs. Pieniądze były złożone w Banku Polskim. We wsi
Galonki dla Bractwa Różańcowego zapisano 180 rs, a z tego tytuły śpiewno Godzinki o NMP. Ze Skarbu Państwa z racji dawnej propinacji, zabranej przez rząd pruski
i zatrzymanej przez władze Królestwa płacono proboszczowi 120 rs (dawniej było
800 złp). Wszystkiego dochodu w skali rocznej proboszcz posiadał 868 rs i 49 kopiejek. Powyższe zeznania podpisały wszyscy członkowie zwołanej komisji52.
Do spisu tabelarycznego zostały dołączone dokumenty kościelne. W załączonym protokole podano, że spisy tabelaryczne nakazała sporządzać Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych w dniu 17 drudnia 1853 r. W Dobryszycach specjalna komisja składała się z następujących osób: poddziekan dekanatu
brzeźnickiego ks. Antoni Romanowski, wójt gminy Dobryszyce Ignacy Bednarski,
proboszcz dobryszycki ks. Michał Nowakowski dziedzic dóbr Dobryszyce i kolator
kościoła i prezydujący w Dozorze Kościelnym Konrad Szczucki oraz Dozór Kościelny w składzie: dziedzic wsi Zalesiczki Feliks Sulikowski, dziedzic wsi Kletnia Wincenty Strzelecki. Najpierw proboszcz przedłożył komisji dokumenty kościelne. Komisja działała według specjalnej instrukcji i w wyniku swej działalności przedstawiła:
1. opis kościoła i budowli na probostwie,
2. opis osad należących do probostwa – Karkoszki i Czarny Las czyli Lefranów,
3. opisanie stanu wsi Karkoszki,
4. opis młyna,
AACz, sygn. KK 8. Spis tabelaryczny majątku duchownego należącego do kościoła i probostwa we wsi Dobryszyce z dnia 31 lipca 1857 r. cz. I.
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5.
6.
7.
8.
9.

wykaz czynszów i dziesięcin,
wykaz służebności i kompetencji,
wykaz inwentarza żywego i gruntów,
wykaz naczyń i sprzętów kościelnych,
wykaz bibliotek kościelnej.
Obok opisu wszystkich przedmiotów była podana ich wartość w rublach
srebrnych. Podano także, że wartość przedmiotów pozostałych po zmarłym ks. Lefranc’u wynosiła 533 rs i 75 kopiejek. Stwierdziła nadto, że spis przeprowadzono
uczciwie i nie dopatrzono się żadnych błędów ze strony proboszcza. W III części
spisu tabelarycznego podano wykaz posiadłości kościelnych. Określono, że proboszcz w ciągu roku miał dochód w wysokości 676 rs i 25 kopiejek. Kościół parafialny był ubezpieczony na sumę 3499,5 rs. Wszystkiej ziemi kościelnej (nie tylko uprawianej przez proboszcza w Dobryszycach) było 447 mórg i 40 prętów miary nowopolskiej. Kopie sporządzonego spisu tabelarycznego latem 1857 r. został przesłany
do Konsystorza Generalnego w Kaliszu dniu 4 listopada 1858 r.53
Przedstawiony wyżej spis tabelaryczny bardzo dokładnie przedstawił stan
parafii probostwa w Dobryszycach. Zamiarem wszakże władz rządowych nie było
przedstawienie faktycznego stanu posiadłości kościelnych, ale miały one być podstawą do dalszego opodatkowania własności kościelnej.
Proboszcz ks. Michał Nowakowski w dniu 24 lutego 1866 r. otrzymał propozycje przyjęcia stanowiska proboszcza w Koniecpolu, na którą wyraził zgodę 28
lutego t. r. Na probostwo dobryszyckie natomiast przybył ks. Franciszek Drozdowski, który administratorem parafii został mianowany 3 sierpnia 1866 r. (w parafiach
wiejskich i w małych miastach władze rosyjskie pozwalały mianować jedynie administratorów, a nie proboszczów). W tym czasie w parafii pilna sprawą było powiększenie cmentarza grzebalnego, bowiem w aktualnym stanie nie było już miejsca na
grzebanie zmarłych. W tej sprawie zwrócił się do dziekana w Radomsku ks. Wincentego Gajewskiego. Sprawa nie została jednak doprowadzona do końca, ponieważ ks.
Drozdowski po 3 latach opuścił tę parafie, a na jego miejsce w dniu 16 kwietnia 1871
r. namiestnik Królestwa zatwierdził ks. Wojciecha Kaszyńskiego, a nominacje kościelną na to stanowisko otrzymał następnego dnia 17 kwietnia t. r. Instalacji na to
stanowisko dokonał dziekan radomszczański (noworadomski) w dniu 1 maja t. r.,
a protokół z tej czynności napisał w języku polskim i rosyjskim. Doszło jednak
w tym roku do sporu pomiędzy ks. Drozdowskim, a aktualnym administratorem
o zwrot kosztów za wysiane zboże na polach plebańskich przez ks. Drozdowskiego.
W dniu 8 sierpnia t. r. dziekan nakazał ks. Kaszyńskiemu zwrócić swemu poprzednikowi poniesione koszty z racji zasiewów ubiegłorocznych54. W czasie jego duszpasterzowania mieszkańcy wsi Janów, należącej do parafii Lgota zwrócili się do biskupa Wincentego Teofila Chościaka-Popiela z prośbą o przydzielenie ich miejscowości
do parafii Dobryszyce. Jako powód swojej prośby podawali, że do Dobryszyc mieli
znacznie bliżej, a nadto droga była dogodniejsza. Biskup w dniu 31 sierpnia 1877 r.
polecił dziekanowi w Radomsku rozpatrzyć te sprawę. Dziekan ks. Wincenty Ga53
54

AACz, sygn. KK 8. Spis tabelaryczny, cz. II i III.
AACz, sygn. KK 169, s. 191, 229-230. Zmiany na stanowisku proboszcza w Dobryszycach.
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jewski w dniu 28 listopada przyznał słuszność wiernym ze wsi Janów i taką opinię
przesłał biskupowi do Włocławka. Na podstawie tej relacji biskup w dniu 11 grudnia
t. r. przydzielił wieś Janów do parafii dobryszyckiej. Tymczasem w dniu 18 kwietnia
1878 r. o godz. 10. 30 zmarł ks. Kaszyński, mając 59 lat życia i 36 lat kapłaństwa.
Tymczasowo duszpasterstwo z polecenia oficjała piotrkowskiego spełniał proboszcz
parafii Lgota ks. Kochański ( od 6 maja 1878 r.)55.
W dniu 2 sierpnia 1878 r. biskup włocławski powiadomił dziekana ks. Wincentego Gajewskiego w Radomsku, że na beneficjum dobryszyckie mianował ks.
Władysława Burchacińskiego, dotychczasowego wikariusza w kościele poklasztornym w Złoczewie, którego wcześniej zatwierdził generał gubernator warszawski
w dniu 15 lipca t. r. Z tej okazji został sporządzony inwentarz fundi instructi parafii.
Na wstępnie została podana istotna wiadomość, iż kościół murowany, wybudowany
w 1830 r. spalił się 18 marca 1871 r., ale był już w dużej części odbudowany dzięki
staraniom ks. Kaszyńskiego i Dozoru Kościelnego oraz funduszom uzyskanym
z ubezpieczenia w Towarzystwie Ogniowym i dobrowolnych ofiar wiernych. Zmieniono jednocześnie pokrycie dachu kościelnego, w miejsce gontów została przybita
blacha, którą trzeba było pomalować. Wieża nie była jeszcze ukończona. Cały cmentarz przykościelny był ogrodzony parkanem drewnianym ze sztachet na podmurówce. Ukończone zostały prace wewnątrz kościoła. Całe wnętrze zostało wybielone,
podłoga była cementowa, na chórze były organy, ale wymagały naprawy. W kościele
były 3 ołtarze: 1. główny św. Bartłomieja z obrazem tego Apostoła, będącym darem
ks. Kaszyńskiego, 2. po lewej stronie głównego ołtarza był ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej, będący darem ks. Towarkiewicza, a nad tym obrazem był jeszcze inny
obraz Matki Boskiej, 3. po stronie skarbca był drugi ołtarz boczny, ale nie było w nim
żadnego obrazu. Była drewniana ambona i ławki, wyniesione z palącego się kościoła.
Dzwonnica była murowana, wystawiona w 1864 r. przez dziedzica Augusta Czarnieckiego, po stronie północno-wschodniej świątyni, w której były 2 dzwony. Został
założony nowy cmentarz grzebalny w polu w kierunku wsi Borowiecko, który należało ogrodzić, na dawnym cmentarzu nie było już miejsca na grzebanie zmarłych.
Wyposażenie kościoła w naczynia i szaty liturgiczne oraz bieliznę kościelną zostało
uratowane z dawnego kościoła. Wszystkie budowle kościelne były ubezpieczone w
Towarzystwie Ogniowym. W ramach represji popowstaniowych władze rosyjskie
zabrały wszystkie grunty kościelne, pozostawiając parafii jedynie 3 morgi ziemi ornej w kierunku wsi Galonki i 2 morgi ogrodu oraz 1 morgę łąki nad rzeką. Do parafii
należały: Dobryszyce, Zalesiczki z dworem, Malutkie folwark, Kolonia Huta Brudzka, Kolonia Borowa, Pustkowie Lefranów, Pustkowie Karkoszki, Pustkowie Żarki,
Pustkowie Borowiecko, Pustkowie Ruda, Pustkowie Żaby, Pustkowie Kmiecizna,
Pustkowie Kotlewy, Młyn Wójcik, Młyn Zalesiczki, Młyn Piaskowizna i wieś Janów
(łącznie 17 wsi). Oznaczało to, że liczba mieszkańców znacznie się powiększała, czego wyrazem było powstawanie i zasiedlanie kolonii i pustkowi56.

AACz, sygn. KK 169, s. 247. Sprawa przynależności wsi Janów do parafii Dobryszyce.
AACz, sygn. KK 169, s. 269-289. Spis inwentarza parafii Dobryszyce, sporządzony po instalacji ks. Władysława Burchacińskiego w 1878 r.
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Represyjna polityka władz rosyjskich w dalszym ciągu zmierzała do coraz
większego ograniczenia działalności i roli Kościoła na ziemiach polskich. W takiej
sytuacji biskup włocławski Wincenty Teofil Chościak-Popiel w dniu 8 października
1879 r. nakazał w swojej diecezji sporządzić inwentarze „każdego kościoła i probostwa, a to celem zabezpieczenia własności kościelnej”. Biskup był przekonany, iż
skoro będzie opisany stan kościoła i probostwa wówczas duchowni i parafie będą
mogły bronić skutecznie swojej własności na wypadek zaboru przez władze rządowe. W następstwie tego zarządzenia dziekan radomszczański ks. Wincenty Gajewski
przebył w dniu 27 października t. r. do Dobryszyc, aby w obecności proboszcza ks.
Burchacińskiego, który był proboszczem od 13 sierpnia 1878 r. oraz Dozoru Kościelnego sporządzić spis inwentarza. W spisie podkreślono, ze spalony w dniu 18 marca
1871 r. kościół w Dobryszycach został wyremontowany staraniem ks. Wojciecha
Kaszyńskiego i Dozoru Kościelnego z funduszów ubezpieczenia w Towarzystwie
Ogniowym i dobrowolnych ofiar wiernych oraz okolicznych ofiarodawców. Kościół
został pokryty blacha cynkową. Fronton kościoła był od strony północnej, nad którym została wzniesiona wieża, także pokryta blacha cynkową. We framudze nad
frontonem została umieszczona figura św. Anny. Fronton kościoła był wzmocniony
4 szkarpami w kształcie kolumn. Przed wejściem do kościoła były schody z kamienia
ciosanego i drewnianych bali (5 stopni). Na suficie był wymalowany obraz przestawiający Trójcę Przenajświętszą, postacie 4 ewangelistów oraz liczne sceny ze Starego
i Nowego Testamentu. Na ścianie po prawej stronie był obraz św. Walentego, a po
lewej św. Andrzeja i św. Petroneli, a pod chórem św. Stanisława i św. Heleny. Prezbiterium było pomalowane w pasy na żółtym – jasnym tle, nad prezbiterium był
obraz Matki Boskiej Królowej Niebios, nad zakrystią św. Józefa, a nad skarbcem św.
Anny. Nad zakrystią i nad skarbcem były galerie. Na chórze były 8-głosowe organy,
ale już zniszczone.
W świątyni były 3 ołtarze, pięknej konstrukcji, murowane. W głównym ołtarzu był obraz św. Bartłomieja „pięknego pędzla” zakupiony w Warszawie przez ks.
Kaszyńskiego. W bocznym ołtarzu po stronie zakrystii był obraz Matki Boskiej Bolesnej „lichego pędzla”, ale wkrótce miał być zastąpiony obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś po stronie skarbca był ołtarz św. Antoniego Padewskiego Ambona
i ławki były w dobrym stanie. Kościół miał 42 łokci długości, 22,5 łokci szerokości
i 15 łokci wysokości, a z wieżą 25 łokci. Dzwonnica była murowana z 1864 r., a w niej
były 2 dzwony. Dawny cmentarz za wsią był na terenie błotnistym i nie mógł być już
używany. Nowy cmentarz został założony w 1869 r. za wsią w kierunku wsi Borowiecko. W kościele były 3 kielichy, spośród których jeden kielich darował biskup
Walenty Chościak-Popiel, a drugi kielich był darem jakiegoś szlachcica. Szat liturgicznych była wystarczająca ilość. Proboszcz już nie obsiewał ziemi plebańskiej. Ks.
Burchaciński dokończył remontów świątyni, jego dziełem było pokrycie kościoła
i wieży nową blacha cynkową i to on wystawił 3 murowane ołtarze. Wyremontował
także zabudowania plebańskie. Bieżące naprawy były prowadzone w miarę posia-
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danych funduszów. Podpisali protokół dziekan, proboszcz i Dozór Kościelny w języku polskim, ale urzędnik państwowy podpisał alfabetem rosyjskim57.
Jednakże zaledwie trzy lata prowadził ks. Burchaciński pracę duszpasterską
w Dobryszycach. Na jego miejsce został mianowany ks. Adolf Ardnowski. Jego kandydaturę zatwierdził generał gubernator warszawski 7 kwietnia 1882 r., a instalowany został w kościele parafialnym w dniu 24 kwietnia t. r. Nie wiadomo, co było
przyczyną jego śmierci w dniu 14 września 1884 r. Miejscowy dziedzic August Czarniecki powiadomił o jego śmierci dziekana radomszczańskiego.
Należało w tej sytuacji podjąć kolejny proces wyznaczenia nowego proboszcza. Biskup włocławski Aleksander Bereśniewicz w dniu 14 listopada 1884 r. mianował nowym proboszczem ks. Karola Załęckiego, na którego kandydaturę wcześniej wyraził zgodę generał gubernator w dniu 30 października t. r. Był to młody
kapłan, bowiem urodził się 4 stycznia 1851 r., a wyświęcony na kapłana został
w 1876 r. Ale i ten kapłan nie pracował tu długo bowiem został mianowany proboszczem w parafii Czastary, a 10 listopada 1887 r. nowym proboszczem został ks. Jan
Rutkowski, dotychczasowy administrator parafii Moszczenica, a wcześniej był administratorem w parafii Starokrzepice. Był to kapłan już w podeszłym wieku, bowiem urodził się 9 sierpnia 1817 r., ale z powodu braku kapłanów został wyznaczony na stanowisko administratora w tej parafii. Jednakże w parafii dobryszyckiej nie
zapisał się jako dobry i gorliwy duszpasterz. Zaniedbywał swoje obowiązki duszpasterskie, często przebywał poza granicami parafii i nie dbał o świątynię parafialną.
Z tego powodu wierni w piśmie z dnia 24 stycznia 1894 r. zwrócili się do dziekana
radomszczańskiego ks. Wincentego Galewskiego z prośbą o zmianę na stanowisku
proboszcza w swojej parafii. Podawali, że dotychczasowy proboszcz:
1. nie głosił kazań w niedziele i święta,
2. nie uczył dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. Młodzież licząca 1516 lat jeszcze nie była u I Komunii św. Natomiast te dzieci, które przychodziły na naukę religii uczył organista lub gospodyni plebańska,
3. proboszcz używał wulgarnego języka (przeklinał),
4. często wyjeżdżał z parafii,
5. wierni musieli poszukiwać kapłanów z innych parafii w celu odprawienia
pogrzebów,
6. upijał się alkoholem,
7. przyjaźnił się z Żydem w Radomsku, u którego nocował,
8. tolerował złe obyczaje jednego z miejscowych mieszkańców,
9. gospodyni proboszczowska załatwiała sprawy parafialne,
10. pobierał za wysokie opłaty za posługi religijne,
11. nie dbał o obrazy i feretrony w kościele,
12. nie odprawiał rorat w Adwencie,
13. nie prowadził żadnych rachunków parafialnych.
AACz, sygn. KK 169, s. 301-317. Spis inwentarza parafii Dobryszyce, sporządzony przez ks.
W. Burchacińskiego z polecenia biskupa W. T. Chościaka-Popiela; Catalogus ecclesiarum et
utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno Domini 1880, Warszawa 1879, s. 75-76.
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Ci sami parafianie jednocześnie usprawiedliwiali swego proboszcza jego
podeszłym wiekiem, bowiem liczył prawie 80 lat. Jednakże zaniedbania były zbyt
wielkie i dlatego w tej sprawie zwracali się do dziekana miejscowego. Postępowanie
proboszcza wyrządzało zbyt wielkie szkody w życiu parafialnym. Sprawa została
skierowana do władzy diecezjalnej, ale nie wiadomo jak się zakończyła. Pozostał
w parafii do 1898 r.58 W następnych 20 latach proboszczowie w Dobryszycach zmieniali się co kilka lat. W 1898 r. proboszczem został ks. Antoni Albin (1898-1903), ks.
Stefan Milewski (1903-1907), ks. Paweł Bobotek (1907-1913), ks. Emanuel Hadaś
(1913-1919), po którym proboszczem został ks. Aleksander Witczak59.
Ks. Witczak został mianowany proboszczem w dniu 29 marca 1919 r.,
o czym Konsystorz Generalny w Kaliszu powiadomił dziekana radomszczańskiego
ks. Franciszka Mareckiego. Nowy proboszcz miał sporządzić spis inwentarza parafialnego, który podawał stan parafii po I wojnie światowej. Zaznaczył, że kościół
parafialny konsekrował w dniu 19 września 1881 r. biskup Chościak-Popiel. Kościół
był pokryty blachą, ale dach był w złym stanie, a woda w czasie deszczu i wiosennych roztopów przeciekała do wnętrza kościoła. Kościół był otoczony parkanem
murowanym, ale mur w wielu miejscach rozpadał się. Cały kościół był w bardzo
złym stanie i wymagał natychmiast remontu. Cmentarz wokół kościoła był bardzo
zaniedbany. Wewnętrzne wyposażenie kościoła – ambona, konfesjonał, ławki oraz
chór i organy były także bardzo zniszczone. Cmentarz grzebalny także był zaniedbany. Podobnie plebania i zabudowania gospodarcze wymagały natychmiastowego remontu60.
W spisie inwentarza ks. Witczaka został ukazany bardzo zły stan kościoła
i zabudowań kościelnych w parafii. Nie podał jednak dlaczego kościół znalazł się
w tak złym stanie. Należy przeto przypuszczać, że stan ten był skutkiem działań
okupacyjnych wojsk austriackich, które rabowały i niszczyły zarówno mienie mieszkańców jaki i miejscowej parafii. Nadto w tych latach panowała straszliwa nędza
w tych okolicach. Ale dodać należy, że aktualni rządcy parafii także nie dołożyli
odpowiednich starań o właściwy stan kościoła, jego wyposażeni wewnętrzne oraz
innych zabudowań kościelnych. Ze zniszczeń porozbiorowych oraz w czasie I wojny
światowej kościół i stan życia religijnego trzeba było ratować od pierwszych lat niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakończenie
Od 1793 r. ziemie skupione wokół miast Piotrków, Radomsko i Częstochową
znalazły się pod okupacja państw zaborczych. W latach I wojny światowej okupowały je wojska austriackie, podobnie niszcząc i grabiąc posiadłości polskie. Po II rozbioAACz, sygn. KK 169, s. 333-399. Duszpasterstwo w parafii ks. J. Rutkowskiego i konflikt
z wiernymi.
59 Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1968, opr. L. Sokołowski, Częstochowa 1968 s. 197.
60 AACz, sygn. KK 169, s. 431-435. Spis inwentarza parafii Dobryszyce, sporządzony przez ks.
Aleksandra Witczaka w 1919 r.
58

239

Ks. Jan Związek
rze Polski te tereny zostały włączone do tzw. Prus Południowych. Kilka lat przynależności do Księstwa Warszawskiego nie polepszyły sytuacji narodowej i gospodarczej, a wpływy francuskie przyczyniły się do znacznego obniżenia poziomu życia
moralnego. Od Kongresu Wiedeńskiego rozpoczęła się dominacja Rosji nad poddanym jej Królestwem Polskim, co oznaczało stałą politykę carską w ujarzmianiu dążeń narodowościowych i niepodległościowych. Po upadku Powstań Listopadowego
i Styczniowego rozpoczęły się coraz większe represje wobec narodu polskiego i Kościoła katolickiego. Wszelkie działania kościelne zostały poddane surowemu nadzorowi władz rządowych. Za poparcie działań patriotycznych w czasie powstania
styczniowego zostały nałożone surowe kary na duchowieństwo, władze rosyjskie
decydowały o obsadzie stanowisk kościelnych i całkowicie ograniczyły administrację
kościelną i budowę nowych świątyń, a nadto zabrały ziemię kościelną pozostawiając
przy parafiach jedynie 6 mórg ziemi. W okresie I wojny światowej żołnierze austriaccy (Generał Gubernatorstwo Lubelskie) rabowali wszelkie polskie mienie,
w tym także kościelne. Parafia Dobryszyce i okolice Radomska znalazły się w strefie
tych antypolskich i antykościelnych działań okupantów w okresie 125 lat.
Parafia Dobryszycka, podobnie jak Kościół w Królestwie Polskim znalazła
się w metropolii warszawskiej i diecezji włocławskiej. Zabór własności kościelnej
i nadzór rozpoczął się w zaborze pruskim i trwał do końca niewoli narodowej. Od
czasu Księstwa Warszawskiego proboszcz stał się urzędnikiem stanu cywilnego
i uważany był jako urzędnik państwowy. Z ambony kościelnej trzeba było ogłaszać
zarządzenia rządowe, często skierowane przeciwko działalności kościelnej. Dozory
Kościelne (bez proboszcza) decydowały o sprawach gospodarczych w parafii. Duchowieństwo w tym czasie ogromnie zubożało, a jednocześnie zmniejszyła się liczba
kapłanów. Biskup włocławski powierzał parafię często duchownym schorowanym
i w bardzo podeszłym wieku, którzy nie potrafili podołać trudom pracy parafialnej,
a nadto władze rosyjskie doprowadziły do wielkiego zmniejszenia zaufania ludności
polskiej do swoich duszpasterzy. W tych warunkach wielu kapłanów załamywało
się, co powodowało zaniedbanie obowiązków duszpasterskich. Na terenie parafii
dobryszyckiej w I połowie XIX w. szeroką i owocną pracę parafialną pod względem
duszpasterskim i gospodarczym prowadził ks. Mikołaj Lefranc, wypędzony z Francji
podczas rewolucji francuskiej, którego staraniem został wybudowany murowany
kościół w Dobryszycach. Po upadku Powstania Styczniowego, na cele którego parafia przekazała kosztowności kościelne, represje rządowe wobec parafii były coraz
dotkliwsze, ale trudnym sprawom zwłaszcza gospodarczym starał się zaradzić nie
tylko proboszcz ale także miejscowy Dozór Kościelny. Dzięki takiej działalności został odbudowany po pożarze w 1871 r. kościół parafialny wraz z wyposażeniem. Nie
mniej jednak trudne warunki materialne nie pozwalały na utrzymanie świątyni zabudowań kościelnych w należytym stanie. Dopiero w niepodległej II Rzeczypospolitej przystąpiono do normalnej pracy duszpasterskiej oraz należytego urządzenia
świątyni parafialnej.
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Duchowieństwo parafii Dobryszyce
Wprowadzenie
Parafia w Dobryszycach swymi początkami sięga czasów średniowiecza. Według ustaleń prof. Stanisława Mariana Zajączkowskiego pierwszą pisemną wzmiankę o tej miejscowości można datować na 1211 r.1. Autor ten w swoim rozumowaniu
poszedł jeszcze dalej i hipotetycznie przyjął istnienie tutaj parafii już w XIII w.2. Podobne stanowisko zajął ks. prof. Jan Związek3. Funkcjonowanie takiej placówki kościelnej nie byłoby możliwe bez miejscowego duchowieństwa. Zatem od samego
początku erygowania w Dobryszycach parafii należy doszukiwać się działalności
duszpasterskiej księdza. Źródła archiwalne z XIII-XV w. całkowicie milczą o tutejszym duchowieństwie. Dopiero wiek XVI przynosi pierwsze znikome dane w tym
względzie4.
Duchowieństwo związane z parafią dobryszycką można podzielić na trzy grupy.
W pierwszej kolejności należy wyróżnić tych księży, którzy na mocy decyzji władz
kościelnych sprawowali tam cura animarum. Do grupy tej trzeba zaliczyć przede
wszystkim proboszczów i komendarzy, a następnie wikariuszy, prebendarzy, altarzystów i kapelanów. Oddzielną grupę stanowili księża pochodzący z niniejszej parafii. Natomiast na ostatnią grupę składali się duchowni, którzy byli zapraszani do
parafii w Dobryszycach, aby przewodniczyć różnym nabożeństwom religijnym.

S.M. Zajączkowski, Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego, „Zeszyty Radomszczańskie”,
t. II, 2008, s. 109-110.
2 Tenże, Sieć parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego w początkach XVI
w., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 101.
3 J. Związek, Z kościelnej przeszłości miejscowości i parafii Dobryszyce, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno – Historycznego WSP w Częstochowie” 18/6 (1999), s. 42.
4 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji częstochowskiej, wyd. J. Łukowski, Gniezno 1880, t. 1,
s. 499 – 500.
1

Ks. Jacek Kapuściński
Księża pracujący w parafii Dobryszyce
Proboszczowie
Na przestrzeni XV-XX w. z duchowieństwa dobryszyckiego najliczniej byli reprezentowani proboszczowie. Generalnie proboszcz stał na czele parafii. Jego funkcję ściśle normowało prawo kościelne. Z tytułu sprawowanego urzędu przysługiwały mu określone prawa oraz musiał wypełniać też odpowiednie obowiązki. Przede
wszystkim na terenie swej parafii przysługiwało mu prawo wykonywania czynności
liturgicznych. Natomiast każdy inny ksiądz musiał prosić go o zgodę na podobne
działanie. Prowadząc działalność duszpasterską przysługiwało mu ze strony wiernych właściwe utrzymanie. Poza tym proboszcz administrował dobrami materialnymi parafii. Oprócz tych praw na proboszczu ciążyły także pewne obowiązki.
Przed objęciem urzędu musiał złożyć wyznanie wiary. Miał także obowiązek rezydowania na terenie parafii i sprawowania władzy nauczania, uświęcania i rządzenia.
Utrata urzędu proboszczowskiego mogła nastąpić w wyniku upływu czasu określonego w dekrecie nominacyjnym, bądź w wyniku własnej rezygnacji czy przeniesienia. W przypadku, gdy proboszcz zaciągał kary kościelne, wówczas były stosowane
przepisy zawarte w normach prawa kanonicznego. Pozbawiały one duchownego
urzędu proboszczowskiego, zaś jego miejsce zajmował tymczasowy rządca parafii.
Z czasem szczegółowe wytyczne względem urzędu proboszczowskiego określiły
kolejne Kodeksy Prawa Kanonicznego (1917 r. i 1983 r.) oraz prawodawstwo partykularne (synody)5.

Tabela nr 1
Proboszczowie parafii Dobryszyce w latach 1521 - 2011
Lp.

Imię i nazwisko

1

Stanisław
z Radomska

2
3

Marcin Jarek
Tomasz Radomski

Lata
działalności
1521

1564 – 1565
1610 – 1637

Uwagi
Prawdopodobnie studiował
na Uniwersytecie Krakowskim
w latach 1473 – 1477 (bac. artrium),
a w 1513 r. był mansjonarzem w
kolegiacie kaliskiej
Pisany także Radom i Goczałowicz

5 A.S. Krasiński, Prawo kanoniczne krótko zebrane, Wilno 1861, s. 144-150; E. Isele, Pfarrer, [w:]
Lexikon für Theologie und Kirche, red. J. Höfer, K. Rahner, Freiburg 1963, t. 8, kol. 407-411;
K. Niemira, Proboszcz, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, red. Z. Chełmicki, Warszawa 1913,
t. 31-32, s. 425; J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Lublin 1971, s. 173-174; F. Bąkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, Opole 1957, t. 1, s. 578-579; S. Biskupski,
Stanowisko proboszcza w świetle prawa kanonicznego, Płock 1966, s. 31; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986, s. 268-272.
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4
5
6
7

Poncjan Kozłowicz
Piotr Szasko
Bartłomiej Ostiusz
Andrzej Jan
Korzeniowski
Adrian Skibicki

1637 – 1641
1641
1646 – 1647
1660 – 1670

9

Andrzej
Głuszkiewicz

1689 – 1707

10

Paweł Przybielecki

1707 – 1715

11
12
13
14
15
16

Jan Błażejewski
Józef Sadtucki
Antoni Wolski
Wojciech Nowacki
Jan Wolski
Piotr
Rogala Biberstein

1715 – 1719
1719 – 1721
1721 – 1723
1723 – 1727
1728 – 1746
1746 – 1770

17

Stanisław
Kolumna Walewski

1770 – 1821

18

Michał Nowakowski

1847 – 1866

19

Franciszek
Drozdowski

1866 – 1870

20

Wojciech Kaszyński

1871 – 1878

21

Władysław
Burchaciński

1878 – 1882

22

Adolf Aranowski

1882 – 1884

8

1671 – 1683
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Dziekan radomszczański
Dziekan i prepozyt
radomszczański
Prepozyt kamieński i kanonik
kruszwicki
Dziekan radomszczański,
kanonik kurzelowski
i proboszcz Kłomnic
Wyświęcony w 1704 r. przez bpa
Franciszka Biegańskiego. Do 1707
r. wikariusz
w Kurzelowie
Prepozyt kruszyński
Prepozyt i kanonik łaski
Wyświęcony w 1740 r. przez
bpa Józefa Kierskiego. Prepozyt
radomszczański i kanonik łaski
Ur. 23 maja 1743 r. Wyświęcony
w 1768 r. przez bpa Hieronima A.
Szeptyckiego w Pułtusku. Po 2
latach od święceń był już kanonikiem płockim i pułtuskim
Dziekan brzeźnicki i kanonik. Ur.
19 sierpnia 1819 r. Wyświęcony w
1844 r. W latach 1845 – 1847 był
wikariuszem w Brzeźnicy. Później
proboszczem w Koniecpolu (1866 –
1874) i Częstochowie (1878 – 1886).
Był też dziekanem częstochowskim
Ur. 25 grudnia 1835 r. Wyświęcony
w 1859 r. W latach 1865 – 1866 był
proboszczem w Koniecpolu. Od
1872 r. proboszcz w Chojne.
Ur. 24 marca 1819 r. Wyświęcony
w 1842 r. Zmarł 30 kwietnia 1878 r.
Ur. 13 lipca 1843 r. Wyświęcony
w 1866 r. W 1873 – 1874 był proboszczem w Pięczniewie
Ur. 28 lutego 1840 r., Wyświęcony
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23

Karol Załęcki

1884 – 1887

24

Jan Rutkowski

1887 – 1894

25

Antoni Żmigrodzki

1894 – 1896

26

Wiktor Małota

1896 – 1898

27

Antoni Albin

1898 – 1903

28

Stefan Milewski

1903 – 1907

29

Paweł Bobotek

1907 – 1913

30
31

Emanuel Hadaś
Marian Chwiłowicz

1913 – 1919
1919
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w 1963 r. W latach 1877 – 1881 był
wikariuszem w Działoszynie.
Zmarł 9 września 1884 r.
Ur. 4 stycznia 1851 r. Wyświęcony
w 1876 r. Jako wikariusz był w
Skulsku (1876 – 1877), Boleszynie
(1877 – 1878) i Borownie (1878 –
1880) i Rzgowie (1880 – 1884). Po
1887 r. był proboszczem Czastar
Ur. 9 sierpnia 1817 r. Wyświęcony
w 1841 r. Był proboszczem w Starokrzepicach (1862 – 1883) i Moszczenicy (1883 – 1887)
Ur. 27 stycznia 1866 r. Wyświęcony
w 1888 r. W latach 1891 – 1894 był
wikariuszem w Praszce. Od 1896 r.
proboszcz w Kowalach Pańskich
Ur. 7 grudnia 1832 r. Wyświęcony
w 1854 r. W latach 1895 – 1896 był
proboszczem w Kowalach Pańskich. Zmarł 7 stycznia 1898 r.
Ur. 15 stycznia 1862 r. Wyświęcony
w 1887 r. W latach 1891 – 1898 był
wikariuszem w Radomsku. Od
1903 r. proboszcz w Ostrowite
Ur. 12 stycznia 1973 r. Wyświęcony
w 1899 r. W latach 1900 – 1903 był
wikariuszem w Zduńskiej Woli.
Od 1907 r. proboszcz Woli Więzowej
Ur. 22 kwietnia 1879 r. Wyświęcony w 1898 r. Wikariusz
w Bogdanowie (1899 – 1901),
Praszce (1901 – 1903)
i Strońsku (1903 – 1907). Od 1913 r.
proboszcz w Skęczniewie, a później w Broniszewie. Zamordowany
w 1939 r.
Biogram w aneksie
Ur. 2 kwietnia 1886 r. Student w
Rzymie (1907 – 1911). Wyświęcony
w 1910 r. Profesor Liceum im. Piusa X i Seminarium
Duchownego we Włocławku
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32

Aleksander Witczak

1919 – 1930

33
34
35
36
37
38
39

Jan Domarańczyk
Stanisław Milewski
Stanisław Paras
Fidelis Łabędowicz
Tadeusz Horzelski
Piotr Turlejski
Henryk Pilak

1931 – 1936
1936 – 1955
1955 – 1957
1957 – 1970
1970 – 1976
1976 – 1985
1985 – 1989

40

Jan Smak

1989 – 1990

41

Marek Głębocki

1990 – 1998

42

Władysław Walczak

1998 – 2006

43

Stanisław Zbirek

2006 -

oraz ceremoniarz biskupi
(1912 – 1919). Administrator parafii
w Naramicach (1915 - 1917) i proboszcz w Spicymierzu (1919 r.).
Ekskardynowany do diecezji płockiej w 1919 r.
Ur. 31 maja 1886 r. Wyświęcony
w 1909 r. Student Akademii Duchownej w Petersburgu. Do 1919 r.
wikariusz w Goszczanowie. Następnie proboszcz Włodowic (1930
- 40), Jedlna (1946 – 1948) i Strzałkowa (1948 – 1960). Zmarł 11 lipca
1960 r. w Strzałkowie
Biogram w aneksie
Biogram w aneksie
Biogram w aneksie
Biogram w aneksie
Biogram w aneksie
Biogram w aneksie
Ur. 29 czerwca 1937 r. Wyświęcony
w 1960 r. Od 1989 r. przebywa w
Anglii
Ur. 12 stycznia 1948 r. Wyświęcony
w 1973 r. Kanonik RM. Od 1991 r.
proboszcz w Lipniku.
Ur. 16 stycznia 1950 r. Wyświęcony
w 1974 r. Od 1998 r. proboszcz i
wicedziekan
w Raciszynie
Ur. 3 września 1962 r. Wyświęcony
w 1987 r. Przed 1998 r. był proboszczem w Raciszynie. Od 2006 r.
proboszcz w Kościelcu
Ur. 11 maja 1940 r. Wyświęcony
w 1969 r. Kanonik RM. Był proboszczem w Jedlnie (1982 – 1989) i
Koziegłówkach (1989 – 2006)

Źródło: Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. W. Patykiewcza w Częstochowie (dalej: AACz) sygn. KM 227, 228, 229; sygn. KK 152, s. 259; sygn. TP, Parafia
Dobryszyce, s. 1-6; Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADWł), sygn. AAG
Wiz. 9, s. 665; Wiz. 59, s. 913; Archiwum Parafialne w Dobryszycach (dalej APD),
Kronika parafii Dobryszyce z lat 1930-1951, s. 1; J. Łaski, Liber…, s. 499; Catalogus
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ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis vladislaviensis seu
calissiensis pro Anno Domini 1874, Varsaviae 1873 (dalej: Katalog…1874), s. 66, 77, 103;
Katalog…1880, s. 56; Katalog…1881, s. 46, 62; Katalog…1886, s. 44, 46; Katalog…1894,
s. 87; Katalog…1895, s. 58; Katalog…1896, s. 76; Katalog…1897, s. 42, 57; Katalog…1899,
s. 57, 64; Katalog…1902, s. 39, 48; Katalog…1904, s. 17, 42, 63; Katalog…1906, s. 62; Katalog…1908, s. 81, 83, 89; Katalog…1911, s. 18; Katalog…1914, s. 19, 65; Katalog…1917,
s. 89; Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, red. J. Związek,
Częstochowa 1978, s. 602; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 1993, red. J. Mielczarek,
M. Mikołajczyk, Częstochowa 1994, s. 79, 188, 434; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2005, red. J. Mielczarek, M. Mikołajczyk, Częstochowa 2006, s. 128-129, 265, 506,
337; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2011, red. P. Wolnicki i in., Częstochowa
2012, s. 573; Zmiany w diecezji, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 13 (1919) nr 4,
s. 119; nr 8 – 9, s. 245; J. Wolny, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w XV w. z terenu
diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 43 (1969) nr 3-6,
s. 99, 107; J. Związek, Z kościelnej…., s. 44, 55; J. Pawlikowski, Dobryszyce 650 lat, Dobryszyce 1999, s. 55-56; W.P. Wlaźlak, Dzieje parafii Borowno, Częstochowa 2006, s. 55;
J. M. Wnuk, Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja we Włodowicach (1708-2008), Sopot
2008, s. 162; J. Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach
1918-1939, Toruń 2010, s. 82, 158-159, 261; M. Różański, Duchowieństwo parafialne
archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010, s. 325.
Z powyższego zestawienia wynika, iż w latach 1521-2011 w parafii Dobryszyce na urzędzie proboszczowskim zasiadało co najmniej 43 księży. W okresie
przynależenia tej miejscowości do dóbr królewskich (XVI-XVIII w.) widać w obsadzie probostwa pewną zależność od dworu panującego i jego otoczenia (patronat
królewski)6. Tymczasem osiadła szlachta z dwóch okolicznych miejscowościach (Galonki i Zalesiczki) nie miała na to większych wpływów. Wśród dzierżawców majątku dobryszyckiego znalazły się znane rody magnackie, których przedstawiciele piastowali wysokie urzędy wojewódzkie i starościńskie (Kurozwęccy i Tarnowscy)7.
Stąd trzeba zauważyć, iż duchowni powoływani na to stanowisko musieli też odznaczać się pewnymi cechami nieprzeciętności. Widać to już na początku XVI w.
Prawdopodobnie Stanisław z Radomska to ta sama osoba, którą można identyfikować ze studentem Akademii Krakowskiej, a później mansjonarzem w kolegiacie
kaliskiej. Już samo to przemawia dość wystarczająco8.
Na początku XVII w., a więc kiedy Dobryszyce znajdowały się w domenie
Koniecpolskich, na probostwo to również wybierano szacowniejszych duchownych.
Tym bardziej, że Aleksander Koniecpolski wyznaczył tę posiadłość na dożywotnią

6 S. Zabraniak, Stan duchowieństwa a religijność w archidiakonatach: kaliskim, uniejowskim i wieluńskim (1660-1763), Rzeszów 2012, s. 205.
7 Matricularum Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1912, t. 4, s. 75 (nr
9747).
8 J. Wolny, Studenci…, s. 99, 107.
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rezydencję dla swojej żony Anny ze Sroczyckich9. Ponadto w wyniku koligacji rodzinnych jeszcze w pierwszej poł. XVII w. dobra dobryszyckie dzierżawił zacny ród
Denhoffów10. Następnie przeszły one we władanie Radziwiłłów, Potockich (od
1665 r.) i Turskich (przełom XVII-XVIII w.)11. W tym okresie proboszczami tej parafii
byli księża, którzy posiadali wysokie urzędy i godności kościelne.
W XVIII w. na probostwo to byli posyłani księża z bliskiego otoczenia dworu
królewskiego. Dość wspomnieć o ks. Pawle Przybieleckim, który został wyświęcony
przez bpa Franciszka Biegańskiego, cieszącego się uznaniem króla Jana III Sobieskiego12. Stąd nie dziwi fakt, iż tylko po 3 latach wikariatu otrzymał on wspomniany
urząd. Do grona znaczących osobistości w środowisku duchownym trzeba zaliczyć
kolejnych proboszczów: Piotra Rogalę Bibersteina i Stanisława Kolumna Walewskiego. Ten ostatni prezentę na probostwo otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie. Na jej podstawie dopiero abp gnieźnieński Gabriel Jan
Podoski wystawił dekret nominacyjny13. Warto jeszcze dodać, iż posługa duszpasterska tych dwóch księży przypadła na czas dzierżawienia majątku dobryszyckiego
przez takie rody jak: Oyrzanowscy, Jurzyńscy, Rychłowscy, Paciorkowscy, Męcińscy
i Żabiccy14.
W dobie Królestwa Polskiego miejscowe duchowieństwo wykazywało wiele
inicjatyw patriotycznych. Z takiej działalności znani byli ks. Karol Załęcki i ks. Paweł
Bobotek. Ten pierwszy będąc w 1877 r. wikariuszem w pierwszej swojej parafii potrafił zabronić dzieciom śpiewania w kościele pieśni „Боже, цара храни”. Za ten
incydent został ukarany naganą oraz znalazł się pod dozorem policyjnym. W krótkim też czasie otrzymał przeniesienie do innej placówki kościelnej15. Z kolei ks. Paweł Bobotek jako proboszcz dobryszycki w dniu 1 maja 1912 r. wywiesił flagę biało –
czerwoną podczas wizytacji biskupiej parafii. Za ten występek został ukarany
grzywną w wysokości 40 rb. lub do wyboru dziesięcioma dniami aresztu16. Niezbyt
9 J. Pawlikowski, Dobryszyce ..., s. 27; M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych ziemi częstochowskiej.
Studium genealogiczno-heraldyczne, Częstochowa 2009, s. 86-87; W. Nowak, Anna ze Sroczyc
Koniecpolska (ok. 1572-1616), fundatorka klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu, [w:] 400-lecie
klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Książek, T. Olejnik, Wieluń 2013, s. 65 –
72.
10 W. Czapliński, Denhoff Kasper, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 5, s. 114; A. Dylewska, Kaplica Denhoffów pw. Św. Pawła I Pustelnika na Jasnej Górze (1644-1676), „Studia Claromontana”,
t. 3 (1982), s. 343-345; M. Zwoliński, Poczet …, s. 66-67.
11 J. Pawlikowski, Dobryszyce ..., s. 29.
12 P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000,
s. 31.
13 J. Związek, Z kościelnej …, s. 44.
14 AACz, sygn. TP, Parafia Dobryszyce, s. 1-10; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich, t. 9, s. 425; Lustracje dóbr królewskich województw wielkopolskich i kujawskich
1789. Cz. II. Województwo sieradzkie. T. 2. Powiaty piotrkowski, radomszczański, wieluński i ostrzeszowski, wyd. R. Kabaciński, K. Mikulski, J. Pakulski, Toruń 2007, s. 106-124; J. Pawlikowski,
Dobryszyce ..., s. 30.
15 W. P. Wlaźlak, Dzieje parafii…, s. 55.
16 Dzieje Kościoła Polskiego (reprint), opr. W.L. Babicz, A.M. Tamborska, Poznań 2001, t. 9,
s. 147.
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chlubnie natomiast zapisał się w dziejach Kościoła dobryszyckiego ks. Jan Rutkowski. Objął on tę parafię mając 70 lat. Taki stan rzeczy nie ułatwiał mu prowadzenia
placówki duszpasterskiej, tym bardziej jeszcze, że jego poprzednik był księdzem
trzydziestoparoletnim. W 1894 r. parafianie wystosowali specjalne pismo do bpa
włocławskiego, w którym przedstawili zarzuty względem swego proboszcza, jakoby
nie wypełniał należycie swoich obowiązków duszpasterskich. W piśmie tym przedstawili następujące oskarżenia: brak głoszenia kazań w niedzielę i święta, brak przygotowania dzieci do pierwszej Komunii św., brak rezydencji, sprawy parafialne załatwiała gospodyni lub księża z sąsiednich parafii, pijaństwo, liczne przekleństwa
i brak nauki religii w miejscowej szkole. Sprawę tę biskup zlecił zbadać swoim delegatom, którzy po części potwierdzili wymienione zarzuty. W wyniku zaistniałych
okoliczności ks. Jan Rutkowski został odwołany z probostwa w Dobryszycach17.
W XX wieku można także wskazać nieprzeciętnych duchownych, którzy
pełnili funkcje proboszczów dobryszyckich. W pierwszej połowie tego wieku wśród
nich wyróżniał się ks. Chwiłowicz, będący wcześniej ceremoniarzem biskupim
i profesorem Seminarium Duchownego we Włocławku. Miał ku temu należyte przygotowanie, gdyż ukończył studia teologiczne w Rzymie. Do 1919 r. był proboszczem
w Spicymierzu, skąd otrzymał nominację na probostwo dobryszyckie. Wydaje się, że
nie podjął tych obowiązków, bowiem jeszcze tego samego roku został inkardynowany do diecezji płockiej18. Przemawia za tym także brak jego podpisu pod zapisami
metrykalnymi w 1919 r.19. Z kolei ks. Domarańczyk był żywo zaangażowany w rozwój Ligi Katolickiej, a później Akcji Katolickiej w diecezji częstochowskiej. Redagował przy tym „Młodzież Polską” i „Okólnik Związków Młodzieży Polskiej”. Od 1936
r. został powołany przez bpa Teodora Kubinę na ojca duchownego w Częstochowskiem Seminarium Duchownym w Krakowie. Funkcję tę sprawował do 1946 r. Ponadto prowadził w seminarium wykłady w liturgiki, redagował w latach 1937 – 1946
diecezjalny kalendarz liturgiczny i od 1944 r. był dyrektorem Unii Apostolskiej Kapłanów Świeckich. Po II wojnie światowej oddał się całkowicie pracy parafialnej.
Zajmował stanowiska proboszcza i dziekana oraz posiadał wysokie godności kościelne (infułat)20. W drugiej poł. XX w. z grona proboszczów dobryszyckich wyróżniało się także dwóch księży: Stanisław Paras i Fidelis Łabędowicz. Ten pierwszy
przede wszystkim miał swój wkład w dziedzinie naukowej. Najpierw uzyskał stopień naukowy magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1935 r.), potem
magistra filozofii na Uniwersytecie Warszawskim (1945 r.), aż w końcu stopień doktora filozofii w zakresie pedagogiki na KUL (1948 r.). Był autorem kilku prac drukowanych w popularnych polskich czasopismach. Pełnił także funkcje prokuratora
w seminarium duchownym diecezji częstochowskiej, prefekta szkolnego, proboszcza
AACz, sygn. KD 169, s. 391-423.
Katalog…1911, s. 91; Zmiany w diecezji, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 13 (1919) nr 4,
s. 119; nr 8-9, s. 245; J. Dębiński, Duchowieństwo…, s. 82, 158-159, 261.
19 APD, Księga ochrzczonych parafii Dobryszyce z lat 1912-1920, sygn. brak.
20 J. Związek, Ks. Domarańczyk Jan (1895-1978), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 52
(1978) nr 9, s. 212-217; J. Kowalski, Ks. infułat Jan Domarańczyk (1895-1978), „Ruch Biblijny
i Liturgiczny” 33 (1980), s. 169-171; J. Kowalski, Domarańczyk Jan, [w:] Słownik polskich teologów
katolickich, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, t. 5, s. 314-315.
17
18
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i dziekana. Posiadał godność Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości oraz odznaczenie Srebrnego Krzyża Zasługi21. Natomiast ks. Łabędowicz posiadał wybitne
zdolności muzyczne. Prowadził tym samym zajęcia w Szkole Muzycznej Ludwika
Wawrzynowicza w Częstochowie. Napisał także popularną w Polsce pieśń religijną
pt. „Ja wiem w kogo ja wierzę”22.
Komendarze
Na stanowisku rządców parafii dobryszyckiej, poza proboszczami, można
było spotkać także komendarzy (curatus, administrator). Byli nimi księża mianowani
tymczasowo przez biskupa, by sprawować nadzór nad daną placówką kościelną.
Mogli oni pełnić w tym samym czasie inne funkcje parafialne (np. wikariusz, prebendarz lub proboszcz sąsiedniej parafii). Komendarz zazwyczaj zarządzał parafią,
gdy zaistniał wakat na urzędzie proboszczowskim. Zdarzało się również, iż kierował
on życiem religijnym w parafii pod nieobecność proboszcza. W tym drugim przypadku nieobecność proboszcza mogła być spowodowana m.in. piastowaniem innych
funkcji kościelnych23.

Tabela nr 2
Komendarze parafii Dobryszyce w latach 1641 - 2011
Lp.

Imię i nazwisko

Lata
Działalności
1641 – 1658

1

Feliks Główecki

2

Albert Grabiański

1661 – 1671

3
4

Albert Karkoskowicz
Mikołaj Milcarski

1674 – 1679
1706

5

Józef Sudłucki

1717 – 1719

6

Jan Traszczyński

1721 – 1722

Uwagi
Był także wikariuszem i prebendarzem w Dobryszycach
Był także wikariuszem dobryszyckim
Wikariusz dobryszycki
do 1706 r.
Proboszcz dobryszycki
od 1719 r.
-

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie (dalej: AKMCz) sygn. 150/181; M. Mikołajczyk, Ks. Stanisław Paras (1906-1994), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 68 (1994)
nr 10, s. 40-44; S. Urbański, Paras Stanisław (1906-1994), [w:] Słownik polskich teologów katolickich,
t. 9, s. 468-469; M. Trąba, Paras Stanisław (1906-1994), [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, red. A.J. Zakrzewski, Częstochowa 1998, t. 1, s. 112-115; M. Trąba, Historia parafii Najświętszego Serca Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach (1911-2011), Katowice 2011, s. 137143.
22 AKMCz sygn. 150/126; J. Związek, Łabędowicz Fidelis Stanisław (1913-1982), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 58 (1984) nr 3, s. 72-74.
23 M. Różański, Duchowieństwo…, s. 47-51.
21
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7
8
9
10

Jan Mielczarski
Mateusz Rylski
Jan Mielczarski
Wojciech Lgarda

1722
1723
1724
1724

11
12
13

Jakub Jan
Czuchowski
Jakub Wiśniowski
Franciszek Dziedzicki

14

Mateusz Mrowiński

1745

15
16
17

Andrzej Dąbrowski
Filip Multański
Augustyn Domański

1781 – 1782
1791 – 1792
1793

18

Jan Gorelski

1821 – 1823

19

Mikołaj Lefranc

1823 – 1847

20

Marcin Kochański

1878

21

Wawrzyniec Kowalski

1930

1725 – 1726
1729 – 1730
1732

Był także wikariuszem
dobryszyckim
Wikariusz dobryszycki
do 1731 r.
Był także wikariuszem
dobryszyckim
Augustianin. Wikariusz
dobryszycki w 1797 r.
Proboszcz w Lgocie Wielkiej.
Biogram w aneksie
Proboszcz w Kamieńsku.
Biogram w aneksie
Proboszcz w Lgocie Wielkiej.
Biogram w aneksie
Proboszcz w Lgocie Wielkiej.
Biogram w aneksie

Źródło: AACz, sygn. KM 227; KM 229; KM 230; APD, Teczka dokumentów z lata
1930 – 1983, Pismo do dziekana radomszczańskiego z 12 listopada 1930 r., brak paginacji; J. Związek, Z kościelnej…, s. 46-51, 54; M. Różański, Duchowieństwo …, s. 325.
W latach 1641-2011 komendarzami parafii dobryszyckiej było co najmniej 21
duchownych. Niektórzy z nich pełnili równolegle funkcje wikariuszy i prebendarzy
tej parafii. Inni natomiast byli proboszczami sąsiednich placówek kościelnych (Kamieńsk i Lgota Wielka). Na uwagę zasługuje o. Augustyn Domański, który przynależał do zakonu augustianów.
Wikariusze
Obowiązek czuwania nad życiem religijnym w parafii dobryszyckiej spoczywał również na wikariuszach. Byli oni posyłani przez biskupa do pomocy proboszczowi. W zależności od rodzaju rezydencji funkcjonował podział na wikariuszy
stałych i czasowych. Wikariusze stali pełnili swoje obowiązki dożywotnio, zaś wikariusze czasowi przebywali w parafii do momentu odwołania. Ponadto prawodawstwo kościelne przewidywało również wikariuszy zastępców, współpracowników
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i pomocników24. Głównym jednak zadaniem wikariusza było wspieranie proboszcza
w pracy duszpasterskiej. Pod koniec XIII w. na synodach sieradzkim i łęczyckim
podjęto uchwałę, która znacznie ograniczała kompetencje proboszcza w wyborze
duchownego na urząd wikariuszowski. Od tego momentu nominacje na wikariusza
parafialnego pozostawały w gestii biskupa diecezji. Proboszcz był zmuszony zaakceptować wszystkie decyzje biskupa, chociaż byłyby one sprzeczne z jego własnym
przekonaniem25. W kwestii instalacji duchownych w parafiach wypowiedział się
także Sobór Trydencki. Według podjętych tam uchwał proboszczowie, o ile pozwolą
im na to dochody, powinni brać do pomocy innych księży. Liczba kapłanów służących pomocą proboszczowi zależała od uposażenia parafialnego. Utrzymanie bowiem wikariusza było związane z odpowiednim wynagrodzeniem, które zapewniało duchownemu niezbędne środki do życia26.
Tabela nr 3
Wikariusze parafii Dobryszyce w latach 1611 - 1987
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Imię i nazwisko
Paweł Radomski
Feliks Główecki
Andrzej Goczyński
Albert Grabiański
Mikołaj Przemowski
Adam Radkowski
Jan Traszczyński
Mikołaj Milcarski
Jakub Wiśniowski
Wojciech Łgarda
Łukasz Michał
Celasiński
Franciszek Dziedzicki
Mateusz Tomalski
Adam Józef Dulka
Mateusz Mrowiński
Marcin Kościelski
Władysław

Lata
działalności
1611 – 1613
1642 – 1658
1658 – 1660
1660 – 1671
1683
1700
1700 – 1701
1701 – 1705
1708 – 1714
1724 – 1725
1727 – 1729
1731
1737
1741
1744 – 1745
1747
1774

Uwagi
Franciszkanin

M. Keiser, Vicar, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. 10, kol. 791; A. Fajęcki, Wikariusz, [w:]
Podręczna encyklopedia kościelna, t. 16, s. 282; S. Chodyński, Wikariusz parafialny, [w:] Encyklopedia Kościelna, t. 31, s. 155; R. Strigl, Pfarrvicar, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. 8, kol. 414;
D. Lindner, Hilfpriester, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. 5, kol. 346-347.
25 Wikariusze parafialni, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 16, s. 284.
26 S. Chodyński, Wikariusz parafialny, s. 159-160; T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 281.
24
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23
24
25
26

Duszyński
Michał Kamiński
Kazimierz
Grębczewski
Wojciech Domański
Augustyn Domański
Aleksander
Kamieński
Walenty Skrodzki
Jacek Łypaczewski
Roch Nieszporski
Cyprian Kostecki

27

Witold Stefański

1943 – 1944

28

Gustaw Musiał

1944 – 1945

29

Józef Moch

1957 – 1959

30

Jan Dyrda

1959 – 1961

31

Stanisław Kończyk

1961 – 1963

32

Zdzisław Skrzek

1963 – 1966

33

Czesław Klimczak

1966 – 1968

34

Józef Gatner

1968 – 1969

35
36

Wojciech Pazera
Jan Zdulski

1969 – 1971
1971 – 1972

18
19
20
21
22

1775
1782 – 1784

-

1796 – 1797
1797
1797

Augustianin
-

1799 – 1800
1825 – 1827
1840 – 1843
1847

Biogram w aneksie
Ur. 14 lipca 1820 r. Wyświęcony
w 1843 r. Proboszcz Złoczewa
(1861 – 1874) i Blizanowa (1874 –
1894)
Ur. 28 lutego 1913 r.
Wyświęcony w 1941 r.
Ur. 3 kwietnia 1916 r.
Wyświęcony w 1942 r.
Ur. 7 grudnia 1930 r. Wyświęcony
w 1957 r. Od 1992 r.
w diecezji sosnowieckiej.
Ur. 24 listopada 1931 r. Wyświęcony w 1957 r. Od 1969 r. w diecezji gorzowskiej
Ur. 3 września 1931 r. Wyświęcony w 1957 r. Wikariusz w parafii
św. Józefa w Częstochowie (1978
– 2011). Kanonik RM
Ur. 8 marca 1936 r. Wyświęcony
w 1962 r. Proboszcz
w Mrzygłodzie (1983 – 2011).
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości
Wyświęcony w 1966 r. Wystąpił
ze stanu duchownego
Ur. 20 stycznia 1943 r. Wyświęcony w 1968 r. Wystąpił ze stanu
duchownego
Biogram w aneksie
Ur. 3 grudnia 1943 r. Wyświęcony
w 1968 r. Proboszcz Pajęczna
(1996 – 2011). Kapelan Honorowy
Jego Świątobliwości
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37

Tadeusz Śmigielski

1972 – 1974

38

Edward Bojarski

1974 – 1978

39

Jerzy Mielczarek

1978 – 1980

40

Zbigniew Kluba

1980 – 1982

41

Andrzej Marszałek

1982 – 1984

42

Kazimierz Świerdza

1984 – 1985

43
44

Józef Kaczmarek
Marian Koper

1985 – 1986
1986 – 1987

Wyświęcony w 1969 r. Wystąpił
ze stanu duchownego
Ur. 12 października 1950 r. Wyświęcony w 1974 r. Proboszcz
Popowa (1989 – 2011). Kanonik
RM
Ur. 13 grudnia 1953 r. Wyświęcony w 1978 r. Proboszcz Rększowic
(1993 – 2011)
Ur. 8 marca 1951 r. Wyświęcony
w 1976 r.
Ur. 6 czerwca 1952 r. Wyświęcony
w 1979 r. Proboszcz Boru Zapilskiego (1990 – 2011). Kanonik RM
Ur. 1 stycznia 1958 r. Wyświęcony w 1982 r. Proboszcz
w parafii Najśw. Ciała
i Krwi Chrystusa w Kłobucku
(1988 – 2006) i Koziegłówkach
(2006 – 2011). Kanonik RM
Wyświęcony w 1981 r.
Ur. 2 lipca 1953 r. Wyświęcony
w 1979 r. Proboszcz Bloku Dobryszyckiego (1987 – 2011). Dziekan i
Kanonik Honorowy Kapituły
Kolegiackiej w Radomsku

Źródło: AACz, sygn. KM 227; KM 229; KM 230; Kronika parafii Dobryszyce z lat
1918-1953, sygn. brak, s. 15-18; ADWł, sygn. AAG Wiz. 8, s. 251; AAG Wiz. 17, s. 253;
APD, Księga ochrzczonych z lat 1953-1958; 1959-1966; 1966-1974; 1974-1979; 19791988; Katalog... 1874, s. 70; Katalog…1894, s. 36; Katalog…1958, s. 120; Katalog kościołów…1978, s. 76, 409; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2005, s. 124, 172, 245, 247,
367, 400, 436, 466, 504, 700, 703; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2011, s. 368.
Stanowisko wikariusza w parafii dobryszyckiej było już obsadzone w 1611 r.
Od tej pory funkcję tę pełniło co najmniej 44 duchownych. Co ciekawe, w drugiej
połowie XX w. aż trzech wikariuszy wystąpiło ze stanu duchownego (J. Gatner, Cz.
Klimczak i T. Śmigielski). W 1987 r. etat wikariusza w tej placówce kościelnej został
zlikwidowany.
Prebendarze
Prebendą (altarią) w parafii określano beneficjum proste, które nie implikowało obowiązków duszpasterskich, a było związane ze znajdującą się tam kaplicą
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lub ołtarzem. Ksiądz pełniący taką funkcję był określany mianem „prebendarza” lub
„altarzysty”. Fundatorami prebendy (altarii) była przeważnie zamożna szlachta
bądź mieszczaństwo, i to oni najczęściej określali krąg osób, mających się ubiegać o
stanowisko prebendarza (altarzysty)27. Do obowiązków prebendarza należało odprawianie mszy św. za zmarłego fundatora lub członków należących do różnego
rodzaju bractw i cechów. Oprócz tego musiał on zatroszczyć się o godny pogrzeb
fundatora i jego spadkobierców. Gdy natomiast prebenda była związana z jakimś
bractwem, to musiał on dodatkowo sprawować nabożeństwa brackie. Aby nie zakłócać oficjalnego rytmu służby Bożej w kościele parafialnym, prebenda (altaria) znajdowała się w bocznej kaplicy albo związana była z jakimś ołtarzem28. Sytuacja prawna prebendarzy (altarzystów) została w pełni uregulowana dopiero po reformie trydenckiej (XVI w.). Duchowni ci stali się wówczas podlegli miejscowemu biskupowi,
który miał władze mianować kandydatów na to stanowisko. Poza tym do kompetencji biskupa należał nadzór nad wypełnianiem przez nich obowiązków fundacyjnych. Ponadto prebendarze (altarzyści) musieli uczestniczyć w procesjach parafialnych, by podnieść doniosłość liturgii, a także pomagali w okresowych spowiedziach.
Znaczny rozwój liczebny prebendarzy (atarzystów) w parafiach przypadł na początek XVII w.29.
Tabela nr 4
Prebendarze (altarzyści) parafii Dobryszyce w latach 1622 - 1726

1
2

Andrzej
Feliks Główecki

Lata
działalności
1622 – 1628
1653 – 1658

3

Jan Mielczarski

1726

Lp.

Imię i nazwisko

Uwagi
Był także komendarzem i wikariuszem dobryszyckim
Był także komendarzem dobryszyckim

Źródło: AACz, sygn. KM 227; KM. 229.

M. Nowodworski, Prebenda, [w:] Encyklopedia Kościelna, t. 21, s. 271 - 272; M. Stefanowski,
Prebenda, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 29-32, s. 411; J. Kapuściński, Dzieje Bractwa
Różańca Świętego w parafii Lgota Wielka, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 30, 2002,
s. 264-265.
28 J. Szymański, Altaria, [w:] Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. 1, kol. 387; A. Okrzesik, Altarzysta, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, kol. 389; J. Kapuściński,
Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie Lgoty Wielkiej (do 1925 roku), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 171.
29 Th. Klauser, Altar in Kirche, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. 1, kol. 370 – 375; L. Einsenhofer, Altarpivileg, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. 1, kol. 375-376; S. Litak, Czas wielkich reform, [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966 – 1945, red. J. Kłoczowski, Lublin
1980, s. 140-144.
27
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W dziejach parafii dobryszyckiej tylko w XVII-XVIII w. występowali prebendarze (altarzyści). Z analizy materiałów archiwalnych wynika, iż w kościele parafialnym istniała prebenda już na początku XVI w. Została ona ufundowana przy
ołtarzu św. Elżbiety. Nie wiadomo kto był jej fundatorem. W każdym bądź razie
posiadała własne uposażenie, na które składały się dochody z ziemi w Stobiecku
[Miejskim] (4 złp) i z placu w Radomsku (1 złp 15 gr.). Ponadto prebenda ta posiadała własny budynek mieszkalny30. Źródła archiwalne wspomniały jedynie trzech
księży, którzy byli nazywani prebendarzami lub altarzystami dobryszyckimi. Warto
jeszcze dodać, iż ks. Mielcarski był w 1729 r. altarzystą kościoła parafialnego w Radomsku31.
Kapelani
Oprócz wyżej wspomnianych księży w działalność duszpasterską parafii
dobryszyckiej byli zaangażowani także kapelani. Urząd kapelana znany już był
w pierwotnym Kościele, kiedy to budowano kaplice na grobach męczenników.
W późniejszych czasach, wraz z rozwojem gmin chrześcijańskich, kaplice te były
budowane po wsiach, gdzie następnie przybywali duchowni aby sprawować liturgię. Takich księży nazywano kapelanami32. W języku łacińskim słowo kaplica było
określane słowem „capella”, zaś osobę związaną ze sprawowanym w niej kultem
nazywano „capellanus”. Tak najprościej można wytłumaczyć etymologię tej nazwy33. W czasach karolińskich tych duchownych, którzy sprawowali czynności liturgiczne w kaplicach królewskich nazywano kapelanami królewskimi bądź pałacowymi. Z czasem na wzór królów także inni możni budowali w swoich posiadłościach kaplice i instalowali tam kapelanów. W taki sposób powstał urząd kapelana
prywatnego. Gdy osobę majętną nie stać było na postawienie oddzielnej kaplicy,
często wznosiła ją przy ścianie kościoła. Tak powstawały kaplice przy katedrach,
kolegiach, kościołach parafialnych, a nawet dworach. Pracujący tam kapelani, oprócz
obowiązków w kaplicy, pomagali także miejscowemu duchowieństwu w działalności duszpasterskiej34.
Tabela nr 6
Kapelani parafii Dobryszyce w latach 1726 - 1823
Lp.
1
2

Imię i nazwisko
Witalis Tereszkiewicz
Józef Żyłka

Lata działalności
1726
1727

Uwagi
Franciszkanin
Franciszkanin

AACz, sygn. KD 169, s. 6; ADWł, sygn. AAG Wiz. 13, s. 239; Katalog… 1880, s. 75.
ADWł, sygn. AAG Wiz. 13, s. 235.
32 A. Sotkiewicz, Kapelan, [w:] Encyklopedia Kościelna, t. 22, s. 509.
33 Z. Chełmicki, Kapelan, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 17-20, s. 303; E. Wilemska, Kapelan, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, kol. 650.
34 A. Sotkiewicz, Kapelan, s. 509.
30
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3
4
5
6
7

Sergiusz Sielski
Gaspar Nawrocki
Antoni Prucznalski
Władysław Duszyński
Kazimierz Dąbrowski

8

Cyprian Chybiński

9
10
11
12

Eleazar Mozik
Otto Zagorski
Franciszek Chomalski
Józef Wernichowski

1745
1772
1773
1773
1775
1776 - 1778
1786 – 1788
1788 - 1790
1790
1790
1823

Franciszkanin
Franciszkanin
Franciszkanin
Franciszkanin
Franciszkanin
Franciszkanin
Franciszkanin
Franciszkanin
Franciszkanin
Franciszkanin. Gwardian w latach 1827 – 1828

Źródło: AACz, sygn. KM 229; KM 230; KM 233; KD 268, s. 20-21.
W parafii Dobryszyce funkcjonował także urząd kapelana. Obsadzony on
był jedynie na przełomie XVIII-XIX w. W tym okresie kapelanami dobryszyckimi
było 12 duchownych. Warto podkreślić, iż duchowni ci wywodzili się w pełni ze
środowiska radomszczańskich Franciszkanów. Działalność ich polegała w pierwszej
kolejności na sprawowaniu opieki nad kaplicą dworską. Ponadto przychodzili oni
z pomocą miejscowemu proboszczowi w wypełnianiu obowiązków duszpasterskich.
Opis wspomnianej kaplicy dworskiej po raz pierwszy został odnotowany dopiero w
pierwszej poł. XVII w. Z tego okresu co prawda zachowały się księgi metrykalne, ale
one całkowicie milczą o duchownych, pełniących funkcje kapelanów. Być może ich
obowiązki przejęli pozostali pracujący tam księża. Co do kaplicy, to mieściła się ona
w budynku dworskim. Prowadziły do niej malowane drzwi ze specjalnym zamkiem.
W środku znajdował się ołtarz i malowany konfesjonał z drzwiczkami. Kaplica ta
posiadała 3 szklane okna. Ponadto było tam kilka obrazów. Pod kaplicą mieściła się
spiżarnia35.
Żeby lepiej zapoznać się z miejscową sytuacją, warto w tym miejscu wskazać
dzierżawców majątku dworskiego, bowiem oni korzystali z posługi tych kapelanów.
Oprócz tego należy także wspomnieć ówczesnych proboszczów dobryszyckich,
gdyż oni byli odpowiedzialni za stan duszpasterstwa w tej parafii. Stąd na przełomie
XVIII-XIX w. dzierżawcami miejscowych dóbr dworskich byli: Oyrzanowscy, Jurzyńscy, Rychłowscy, Paciorkowscy, Męcińscy i Żabiccy36. Natomiast w tym okresie
na probostwie dobryszyckim zasiadali: ks. Jan Wolski, ks. Piotr Rogala Biberstein
i ks. Stanisław Kolumna Walewski37.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628 – 1632. Cz. II. Województwo sieradzkie,
wyd. Z. Guldon, Wrocław 1969, s. 140.
36 AACz, sygn. TP, Parafia Dobryszyce, s. 1-10; Słownik Geograficzny…, t. 9, s. 425; Lustracje…
1789, s. 106-124; J. Pawlikowski, Dobryszyce ..., s. 30
37 AACz, sygn. TP, Parafia Dobryszyce, s. 1-4.
35
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Księża pochodzący z parafii Dobryszyce
Na podstawie analizy materiału archiwalnego można przyjąć, iż w parafii
Dobryszyce pierwsze powołania kapłańskie odnotowano dopiero w XX w. Analogiczną sytuację można zaobserwować w sąsiednich parafiach: Lgocie Wielkiej38
i Wiewcu39. Podobne badania historyczne prowadzone są jeszcze w kolejnych okolicznych parafiach: Krępie i Sulmierzycach. Taki stan rzeczy pozwoli lepiej przyjrzeć
się temu zjawisku, by móc później formułować pełniejsze twierdzenia w odniesieniu
do istniejących w przeszłości układów społecznych na tych terenach.
Tabela nr 7
Księża pochodzący z parafii Dobryszyce w latach 1941 - 2011
Lp.
1

Imię i nazwisko

2
3

Zygmunt Cyprian
Kozłowski
Stanisław Buchalski
Zenon Szymoniak

4

Roman Molik

Rok
Święceń
1941
1951
1969

1977

Uwagi
Biogram w aneksie
Biogram w aneksie
Ur. 23 marca 1945 r. w Niemczech. Był wikariuszem w Żarkach Miasto (1973 – 1977) oraz
wikariuszem terenowym
i proboszczem w Myszkowie
(1977 – 2011)
Ur. 22 lutego 1952 r. inkardynowany w diecezji koszalińsko –
kołobrzeskiej w 1976 r.
Proboszcz w Róży Wielkiej
od 1998 r.

Źródło: AACz, Kronika parafii Dobryszyce z lat 1918-1953, sygn. brak, s. 13; Katalog
kościołów…1978, s. 558; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2005, s. 406; Schematyzm
diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej 1998, red. K. Zadarko i in., Koszalin 1998, s. 459.
Pierwsze powołanie kapłańskie w parafii dobryszyckiej wystąpiło już w
okresie międzywojennym. Wówczas to do seminarium zakonnego zgłosił się Zygmunt Kozłowski. Jego formacja seminaryjna przypadła na trudny czas drugiej wojny
światowej. Należy jednak podkreślić jego determinizm, bowiem święcenia kapłańskie otrzymał w 1941 r. Po 14 latach posługi duszpasterskiej jako franciszkanin zdecydował się wstąpić w szeregi duchowieństwa diecezjalnego (archidiecezja wrocławska). Kolejny rodak parafii dobryszyckiej był już wychowankiem seminarium
duchownego diecezji częstochowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Sta38
39

J. Kapuściński, Życie religijne…, s. 149-158.
Z. Zaborski, Parafia Wiewiec. Zarys dziejów, Częstochowa 1999, s. 115-116.

257

Ks. Jacek Kapuściński
nisława Czajki. Tradycyjnie najpierw był wikariuszem. Później prowadził duszpasterstwo głuchoniemych w Zagłębiu Dąbrowskim. Był też pracownikiem Kurii Biskupiej oraz dyrektorem Domu Księży Emerytów w Częstochowie. Później zajmował ważne urzędy dziekańskie i proboszczowskie w Zagłębiu Dąbrowskim. Był też
kapelanem sióstr zakonnych. Za swoją działalność został odznaczony godnością
Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Wieluńskiej40. Z kolei trzeci rodak
dobryszycki został księdzem dopiero 18 lat później. Święcenia otrzymał z rąk bpa
Stefana Bareły. Początkowo pełnił funkcje wikariuszowskie. Od 1977 r. został odpowiedzialny za organizowanie nowej parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszkowie. W latach 1977-1978 wybudował kościół parafialny, a z czasem wszystkie ważne
budynki mieszkalne i gospodarcze. W 1985 r. bp Stanisław Nowak erygował tam
parafię, jednocześnie mianując pierwszym proboszczem jej organizatora. Warto zaznaczyć, iż organizacja nowej placówki kościelnej przebiegała w trudnych warunkach komunistycznego reżimu w Polsce41. Ostatni rodak należący do stanu duchownego wstąpił najpierw do seminarium duchownego diecezji częstochowskiej, jednak
później przeniósł się do diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Tam ukończył formacje
seminaryjną i na mocy święceń został inkardynowany do tamtejszej diecezji.
Księża przebywający gościnnie w parafii Dobryszyce
Oprócz księży pracujących w parafii dobryszyckiej i z niej pochodzących, należy
także wyróżnić grupę duchownych, którzy przebywali tutaj gościnnie. Oczywiście
ich obecność była podyktowana różnymi względami. Głównie wiązała się z szeroko
rozumianą posługą duszpasterską (zastępstwo, odpust, rekolekcje, asystowanie przy
zawieraniu małżeństw, udzielanie chrztów, Msze pogrzebowe). W każdym razie
wszelka prowadzona działalność religijna w parafii dobryszyckiej wspomnianych
duchownych odbywała się zawsze za aprobatą miejscowego proboszcza.
Tabela nr 8
Księża przebywający gościnnie w parafii Dobryszyce
w latach ok. 1610 - 201042
Lp.
1
2
3

Imię i nazwisko
Jan od św. Antoniego
(Hiszpan)
Andrzej od Jezusa
Jan Wzdulski

Lata działalności
ok. 1610

Karmelita

ok. 1610
1648

Karmelita
-

Uwagi

40 M. Mikołajczyk, Ks. Stanisław Buchalski (1923-2000), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 74 (2000) nr 11-12, s. 63-66.
41 Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2005, s. 406.
42
Wykaz ten nie obejmuje wizyt kanonicznych biskupów i dziekanów, a jedynie te pobyty
duchownych, które były związane z posługą duszpasterską (poza obecnością księży rodaków).
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4

1659

-

5

Jakub Szelgostius Radomski
Albert Grabiański

1660

6
7
8
9

Albert Korzeniowski
Grzegorz Kubalski
Wojciech Karkuszkiewicz
Tobiasz Czechowicz

1662
1674
1683
1695

10
11
12
13

Witalis Tereszkiewicz
Wojciech Patecki
Michał Strzałkowski
Józef Żyłka

1719
1726
1727
1727

14
15
16

1733
1734
1738

17
18
19
20
21
22

Ojciec Bazyli
Remigiusz Danilecki
Aleksander
Dawidowski
Józef Suchocki
Andrzej Woliński
Szymon Daszczyński
Tobiasz Kociński
Jakub Chojecki
Sergiusz Sielski

Był także komendarzem i wikariuszem dobryszyckim
Wikariusz z Radomska
Prowincjał OO. Paulinów na
Jasnej Górze. Założyciel w parafii
Bractwa Aniołów Stróżów
Franciszkanin z Radomsk
Pijar
Franciszkanin z Radomska. Był
także kapelanem w Dobryszycach
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska
Paulin

23

Cyprian Chybiński

24

Kasper Nawrocki

1771

25

Antoni Prucznalski

1772

26
27
28
29

Mateusz Koperski
Leon Siemiątkowski
Makary Wesołowski
Kazimierz Dąbrowski

1772
1772
1773
1774

30

Marcin Mosakowski

1775

1743
1743
1744
1744
1744
1745

1770 - 1771
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Proboszcz Lgoty
Dominikanin z Gidel
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska. Był
także kapelanem w Dobryszycach
Franciszkanin z Radomska. Był
także kapelanem w Dobryszycach
Franciszkanin z Radomska. Był
także kapelanem w Dobryszycach
Franciszkanin z Radomska. Był
także kapelanem w Dobryszycach
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska. Był
także kapelanem w Dobryszycach
Franciszkanin z Radomska
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31
32

Fabian Zwoliński
Cyprian Chybiński

1782
1784

33
34
35
36
37
38

Michał Kamiński
Franciszek Kępski
Otto Zagorski
Sylwester Bratoszewicz
Michał Kamiński
Augustyn Domański

1788
1788
1791
1791
1792
1792 - 1793

39
40
41
42
43
44
45
46

Teodor Krakowski
Piotr Domański
Maksymilian Lipowski
Wojciech Domański
Wojciech Domański
Karol Renodi
Walenty Dąbrowski
Wiktor Zarębski

1796
1796
1798
1798
1802
1803
1803
1820

47
48

Pelagiusz Martynowicz
Wiktor Zarębski

1821
1822

49

Mikołaj Lefranc

1822

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

B. Rudziński
Stefan Lenartowicz
Rafał Trybiszewski
Marcin Dąbrowski
Konstanty Gozdziewski
Antoni Gąsiorowski
Leon Sarmacki
Leon Kuchta
Franciszek Buchalski
Ks. Stanisław Gałązka

1822
1822
1823
1861
1861
1862
1932
1933
1935
1936

60
61

Franciszek Szuba
Walenty Patykiewicz

62
63

Michał Kordecki
Józef Jażdżewski

1941 - 1943
1942

1948
1948
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Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska. Był
także kapelanem w Dobryszycach
Proboszcz z Lgoty
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska
Proboszcz z Lgoty
Augustianin. Był także
komendarzem i wikariuszem
dobryszyckim
Kanonik regularny
Ksiądz z Radomska
Proboszcz z Krępy
Proboszcz z Krępy
Profesor
Ksiądz z Radomsk
Franciszkanin. Był także
kapelanem w Kamieńsku
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin. Był także
kapelanem w Kamieńsku
Dziekan brzeźnicki
i proboszcz w Kamieńsku
Pijar z Piotrkowa. Profesor
Kapelan w Krępie
Franciszkanin z Radomska
Franciszkanin z Radomska
Bernardyn
Franciszkanin z Radomska
Prefekt z diecezji włocławskiej
Proboszcz z Janowa
Diecezja włocławska
Redaktor tygodnika
katolickiego „Niedziela”
Były proboszcz w Konopnicy
Ukrywał się przed Niemcami.
Przebywał także w Lgocie Wielkiej i Wiewcu
Pallotyn
Pallotyn
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64
65
66

Marian Jankowski
Jan Domarańczyk
Walenty Patykiewicz

1950
1951
1951

67

Stefan Bareła

1951

68

Henryk Ostach

1959

69

Karol Kościów

1959

70
71
72
73
74

Piotr Sobański
Tadeusz Wiśniewski
Alojzy Wojner
Stanisław Milewski
Brunon Magott

1960
1960
1961
1961
1961

75

Henryk Bąbiński

1962

76
77

Edmund Nabrdalik
Karol Kościów

1963
1963

78

Franciszek Musiel

1965

79
80

Daniel Ekiert
Kazimierz Lubas

1972
1974

81

Stefan Jachimczak

1976

82
83
84

Gabriel Knop
Jerzy Kuliś
Paweł Wolnicki

1978
1979
2008

85

Jacek Kapuściński

2009

Dziekan i proboszcz z Radomska
Dziekan i proboszcz w Siewierzu
Archiwariusz Kurii Diecezjalnej
w Częstochowie
Kapelan bpa Zdzisława Golińskiego
Filipin (Kongregacja Oratorium
św. Filipa Neri) z Tarnowa
Proboszcz z Radomska (parafia
Najśw. Serca Jezusa)
Proboszcz z Kamieńska
Proboszcz z Siemkowic
Kapucyn z Krakowa
Proboszcz z Przystajni
Dziekan i proboszcz
radomszczański
Referent Kurii Diecezjalnej
W Częstochowie
Proboszcz z Ożarowic
Proboszcz z Radomska (parafia
Najśw. Serca Jezusa)
Proboszcz parafii Matki Boskiej
Zwycięskiej w Częstochowie
Franciszkanin z Radomska
Dziekan i proboszcz
radomszczański
Wikariusz z diecezji częstochowskiej
Paulin z Częstochowy
Wikariusz z Koziegłów
Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
Student KUL

Źródło: AACz, sygn. KM 227; KM 229; KM 230; KM 233; KM 1329; Kronika parafii
Dobryszyce z lat 1918-1953, sygn. brak, s. 13, 22, 25-26; ADWł, sygn. AAG Wiz. 8,
s. 252; APD, Książka do zapisywania obcych kapłanów celebrujących w kościele
parafialnym w Dobryszycach, sygn. brak; Teczka dokumentów kościelnych z lat
1950-1985, sygn. brak; Księga małżeństw z lat 1966-1981, kk. 88, 93, 151, 180, 195;
Księga ogłoszeń duszpasterskich (1958-1962), sygn. brak, s. 23, 40, 92, 124, 149, 172;
Księga ogłoszeń duszpasterskich (1961-1966), s. 51, 140-141; Księga ogłoszeń duszpasterskich (1970-1977), s. 151; J. Związek, Z kościelnej…, s. 45; Relacja ks. Stanisława
Zbirka (ur. 1940 r.), proboszcza parafii Dobryszyce, z dnia 28 września 2011 r.
w posiadaniu autora.
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Na przestrzeni ostatnich czterech wieków (ok. 1610-2010) parafię Dobryszyce odwiedziło gościnnie 85 księży. Wykaz ten na pewno nie jest kompletny, jednak
i tak można zauważyć, iż poza miejscowymi duszpasterzami posługę w tej wspólnocie parafialnej (zazwyczaj jednorazową) pełnili również inni duchowni (diecezjalni
i zakonni).
Zakończenie
W dziejach parafii Dobryszyce ważną rolę spełniało duchowieństwo. Ze
względu na stan zachowania źródeł archiwalnych trudno ustalić wykaz miejscowego duchowieństwa w pierwszych czterech wiekach istnienia tej parafii (XIII-XVI).
Dopiero analiza przede wszystkim ksiąg metrykalnych oraz ksiąg dziekańskich
i konsystorskich wraz z opracowanymi katalogami diecezji kujawsko-kaliskiej
i częstochowskiej pozwoliły sporządzić dość szczegółowy spis księży w XVII-XX w.
Warto zaznaczyć, iż w zapisach metrykalnych wystąpiły pewne luki, które tym samym uniemożliwiły dokonanie w tym okresie prezentacji pełnego składu duchowieństwa. Zabrakło tutaj danych z lat 1679-1699 i 1747-1770. W okresie przynależności parafii dobryszyckiej do archidiecezji częstochowskiej udało się już precyzyjnie
wykazać stan miejscowego duchowieństwa. Oprócz powyższych materiałów historycznych znaczną pomocą w tych badaniach okazała się liczna literatura przedmiotu, która dostarczyła dość dokładne wykazy księży z wielu okolicznych parafii. Na
tej podstawie można było przyporządkować poszczególnych duchownych do konkretnego stanowiska parafialnego w Dobryszycach.
Reasumując w parafii dobryszyckiej występowały trzy grupy księży. W pierwszej kolejności byli to pracownicy miejscowej placówki. Udało się ustalić, iż w ich
skład na przestrzeni dziejów tej parafii wchodziło co najmniej: 43 proboszczów, 21
komendarzy, 44 wikariuszy, 3 prebendarzy i 12 kapelanów. Ze względu na stosunkowo niską liczebność parafian, taka różnorodność stanowisk kapłańskich wydaje
się być dość imponująca. Drugą grupę stanowili duchowni wywodzący się z tej parafii. Wyniki badań wykazały, że dopiero w XX w. można mówić o występujących tam
powołaniach kapłańskich (4 księża). Do ostatniej grupy należy zaliczyć duchownych,
którzy przebywali gościnnie na terenie parafii dobryszyckiej. Według powyższych
ustaleń było co najmniej 85 takich księży.
Dopełnieniem tego opracowania jest zamieszczony aneks, który prezentuje
niektóre sylwetki duchownych parafii dobryszyckiej. Na dobór biogramów miały
wpływ aktualne osiągnięcia historiograficzne. Niniejszy artykuł nie wyczerpuje w
pełni podjętego zagadnienia. Dalsze badania naukowe w tym zakresie mogą wnieść
wiele kolejnych ustaleń, które jeszcze szczegółowiej zobrazują stan miejscowego
duchowieństwa.
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Aneks

Wybrane biogramy duchownych parafii Dobryszyce

Proboszczowie
Emanuel Hadaś43 (1874-1942), proboszcz dobryszycki w latach 1913-1919.
Urodził się w dniu 25 grudnia 1874 r., jako syn Wincentego i Anny (z d. Ziaja). Do szesnastego roku życia uczył się w polskich szkołach powszechnych. Następnie został wysłany do Włoch. Podjął tam naukę w szkołach średnich Salezjanów.
Następnie odbył studia filozoficzne i teologiczne w seminarium tego zgromadzenia
zakonnego. Po pięciu latach pobytu u Salezjanów przeniósł się do seminarium duchownego diecezji Loggio Mirello w Perugi. W dniu 20 grudnia 1902 r. otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk bpa Bartłomieja Mirro i rozpoczął działalność duszpasterska w tej diecezji. Był wikariuszem w parafii Ponticelli.
W 1905 r. wrócił do ojczyzny. Został wówczas inkardynowany do diecezji
włocławskiej. Na pierwszą placówkę wikariuszowską bp Stanisław Zdzitowiecki
skierował go do Przyrowa. Po rocznym tam pobycie otrzymał nominację na wikariat
do parafii Truskolasy. Tutaj pracował 4 lata. Poza działalnością duszpasterską prowadził także naukę religii w miejscowych szkołach powszechnych. W 1911 r. został
mianowany proboszczem w parafii Garnek. Następnie dostał przeniesienie do parafii Dobryszyce. Obowiązki proboszcza spełniał tam w latach 1913-1919. Był to przede
wszystkim trudny czas pierwszej wojny światowej. Pomimo tych warunków potrafił
postawić budynki gospodarcze oraz wyposażyć kościół parafialny w nowe szaty
i naczynia liturgiczne. Kolejną jego placówką kościelną były Rudlice. Probostwo to
objął w 1919 r. Wraz z tą parafią został w 1925 r. inkardynowany do nowo utworzonej diecezji częstochowskiej. Rządy biskupie spełniał teraz bp Teodor Kubina, który
w 1929 r. przeniósł go do parafii Osjaków. Będąc na tej placówce kościelnej żywo
interesował się sprawami religijnymi w regionie. Włączył się w organizowanie kongresu eucharystycznego w Wieluniu oraz objął stanowisko prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Gimnazjum Biskupiego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.
W Osjakowie pracował do 1941 r. Wówczas to w dniu 6 października został
aresztowany przez hitlerowców i osadzony w obozie przejściowym w Konstantynowie koło Łodzi. Stamtąd w dniu 27 października przewieziono go wraz z innymi
księżmi z Kraju Warty do obozu koncentracyjnego w Dachau. Otrzymał wówczas
numer więzienny 28 138. Zmarł tam w dniu 11 lutego 1942 r.

43 Niniejszy biogram powstał na podstawie: AACz, sygn. AP 262; J. Związek, Martyrologium
kapłanów diecezji częstochowskiej w czasie II wojny światowej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 4 (1976), s. 240-241; J. Związek, Przeszłość kościelna parafii rzymskokatolickich na terenie gminy
Osjaków, [w:] Monografia Gminy Osjaków, red. J. Książek, Wieluń 2012, s. 138.
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Jan Domarańczyk44 (1895-1978), proboszcz dobryszycki w latach 1930-1936.
Urodził się w dniu 18 listopada 1895 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Jego rodzice, Józef i Petronela (z d. Ciążyńska), wywodzili się ze stanu mieszczańskiego.
Początkowo nauki pobierał w szkole powszechnej w Radomsku (1903-1905), potem
w prywatnej szkole powszechnej w Piotrkowie Trybunalskim, aż w końcu w szkole
powszechnej w Sosnowcu. Następnie powrócił do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie
kontynuował naukę w miejscowym gimnazjum. Świadectwo dojrzałości uzyskał
jednak w Kielcach. W 1915 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Po
pięciu latach formacji seminaryjnej otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 9 maja
1920 r. z rąk bpa kieleckiego Augustyna Łosińskiego.
Pierwsze kroki duszpasterskie jako wikariusz stawiał w parafii Busko. Po
półrocznym tam pobycie został skierowany do pracy w Zagórzu w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1925 r. wraz z innymi księżmi został inkardynowany do nowej diecezji
częstochowskiej. Rok później bp Teodor Kubina powierzył mu opiekę nad stowarzyszeniami młodzieżowymi w diecezji. Od tej pory zamieszkał w Częstochowie i pełnił
funkcję jednego z sekretarzy Ligi Katolickiej. W tym czasie redagował specjalny dodatek do „Niedzieli” pod nazwą „Młodzież Polska” oraz „Okólnik Związków Młodzieży Polskiej”. W 1927 r. podjął się także nauczania religii w miejscowej szkole
kolejowej. Nieustannie jednak myślał o powrocie do pracy parafialnej. Wobec tego
w 1931 r. otrzymał nominacje na probostwo do Dobryszyc. Przebywał tutaj pięć lat.
W tym okresie był członkiem miejscowego Dozoru Szkolnego oraz kapelanem Sióstr
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Radziechowicach.
W 1936 r. bp T. Kubina mianował go ojcem duchownym Częstochowskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie. Funkcję tę spełniał do 1946 r., a więc przez
trudny czas drugiej wojny światowej. W międzyczasie otrzymał nominację na egzaminatora posynodalnego z liturgiki (1936 r.) i cenzora ksiąg o treści religijnej (1938
r.). Ponadto prowadził wykłady z liturgiki w Seminarium Duchownym. Był też odpowiedzialny za redagowanie kalendarzy liturgicznych w latach 1937-1946. Odbył
wówczas pielgrzymkę do Rzymu (1938 r.). Po koniec wojny został dyrektorem Unii
Apostolskiej Kapłanów Świeckich (1944 r.).
Od 1946 r. pełnił obowiązki proboszcza w Siewierzu. Przeprowadził tam
renowację zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela na cmentarzu i jako kapelan
posługiwał w miejscowym sanatorium. Następnie posypały się kolejne nominacje
diecezjalne. Został wówczas dyrektorem Związku Misyjnego Kleru (1947 r.) oraz
konsulatorem diecezjalnym (1947 r.). Po utworzeniu kapituły katedralnej w Częstochowie na życzenie bpa Zdzisława Golińskiego został mianowany kanonikiem gremialnym (1951 r.). Ten sam biskup w 1955 r. zlecił mu probostwo w parafii Matki
Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Ponadto został także miejscowym dziekanem. Na okres jego rządów przypadła w parafii uroczystość koronacji figury Matki
Bożej Anielskiej (1968 r.). W przygotowaniach tego znaczącego wydarzenia religijNiniejszy biogram powstał na podstawie: J. Związek, Ks. Domarańczyk Jan (1895-1978), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 52 (1978) nr 9, s. 212-217; J. Kowalski, Ks. infułat Jan
Domarańczyk (1895-1978), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 33 (1980), s. 169-171; J. Kowalski, Domarańczyk Jan, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 5, s. 314-315.
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nego pomagał mu ks. Stanisław Buchalski (rodak dobryszycki). W uroczystościach
tych wzięli udział wielcy dostojnicy polskiego Kościoła. Pełnił też wiele innych funkcji na szczeblu diecezjalnym: egzaminator prosynodalny, wizytator parafii dziekańskich, ojciec duchowny Unii Apostolskiej Kapłanów Świeckich, przewodniczący
Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii, Muzyki i Śpiewu Kościelnego. Na prośbę kolejnego
biskupa diecezjalnego Stefana Bareły, otrzymał w 1964 r. godność Prałata Domowego Jego Świątobliwości. Rok później został ceremoniarzem biskupim. Za całokształt
jego działalności kościelnej w 1971 r. został mianowany Protonotariuszem Apostolskim (infułatem). W 1974 r. przeszedł na emeryturę. Po długiej chorobie zmarł
w dniu 28 stycznia 1978 r. Został pochowany na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej.
Stanisław Milewski45 (1896-1985), proboszcz dobryszycki w latach 19361955.
Urodził się w dniu 16 stycznia 1896 r. w Boczkowicach koło Miechowa. Jego
rodzice Franciszek i Juliann (z d. Piła) prowadzili tam niewielkie gospodarstwo rolne. Nauki początkowe pobierał w szkole w Książu Małym. Następnie dostał się do
Publicznego Seminarium Męskiego w Jędrzejowie. Świadectwo maturalne zdobył w
1917 r. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Po
pięcioletniej formacji intelektualno – ascetycznej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
bpa kieleckiego Augustyna Łosińskiego.
W 1922 r. dostał nominację na wikariat w parafii Kazimierz Wielki. Poza
pracą parafialną zajmował się także nauczaniem religii w miejscowych szkołach.
W latach 1923-1927 był wikariuszem parafii św. Tomasza Ap. w Sosnowcu. Kolejny
rok pracował w parafii Koziegłowy. Ostatnia jego placówką wikariuszowską była
parafia w Zagórzu (1928-1936). Podczas pobytu w tej parafii odbył pielgrzymkę do
Rzymu (1929 r.). Kolejne nominacje diecezjalne dotyczyły już stanowiska proboszcza. W 1936 r. bp T. Kubina zleci mu opiekę nad parafią w Dobryszycach. Prowadził
tam działalność duszpasterską przez niemal kolejne 20 lat. Wówczas nauczał również religii w miejscowych szkołach. W czasie drugiej wojny światowej był przewodniczącym Gminnej Delegatury Rady Opiekuńczej Powiatowej. W 1955 r. otrzymał nominacje na probostwo w Konopiskach. Pracował tam tylko 4 lata. Następnie
objął probostwo w Przystajni. W 1972 r. bp Stefan Bareła mianował go Kanonikiem
Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Wieluniu. Z powodów chorobowych przeszedł na emeryturę w 1973 r. Przez rok jeszcze mieszkał na plebanii w Przystajni. Od
1974 r. przebywał już w Domu Księży Emerytów w Częstochowie. Zmarł w dniu 27
listopada 1985 r. Został pochowany na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Niniejszy biogram powstał na podstawie: AKMCz, sygn. 150/152; M. Mikołajczyk, Ks. Stanisław Milewski (1896-1985), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 63 (1989) nr 12,
s. 284-285.
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Stanisław Paras46 (1906-1994), proboszcz dobryszycki w latach 1955-1957.
Urodził się w dniu 28 sierpnia 1906 r. w Wólce Skotnickiej koło Końskich. Jego rodzicami byli Jan i Marianna (z d. Ryszka). Wykształcenie zdobywał najpierw
w szkole powszechnej w Skotnikach (1915-1920), a później w Prywatnym Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim (1920-1922), by w końcu otrzymać świadectwo
dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim (1927 r.). Następnie wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Wymaganą formację intelektualną zdobył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk bpa Teodora Kubiny.
Na pierwszą placówkę wikariuszowską został skierowany do Myszkowa.
Oprócz działalności duszpasterskiej w parafii prowadził także katechizację w miejscowych szkołach. W 1933 r. dostał przeniesienie do parafii św. Józefa w Częstochowie z obowiązkami prefektowskimi. Nieustannie też podnosił swoje kwalifikacje
naukowe. W 1935 r. zdobył stopień magistra teologii na Wydziale Teologicznym UJ
na podstawie pracy: „Wolność woli ludzkiej ze stanowiska psychologicznego”. Następnie podjął studia z zakresu psychologii i pedagogiki na Wydziale Filozoficznym
UJ oraz studia z zakresu biologii ogólnej na Wydziale Medycznym UJ. W 1938 r.
otrzymał nominacje na prokuratora seminarium duchownego diecezji częstochowskiej. Podczas drugiej wojny światowej kontynuował studia na tajnym Uniwersytecie
Warszawskim. W 1945 r. otrzymał tam stopień magistra filozofii. Od tej pory zaczął
nauczać religii w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza oraz Państwowym Liceum Pedagogicznym w Częstochowie. Poza działalnością dydaktyczną
publikował artykuły w wielu czasopismach katolickich („Ateneum Kapłańskie”,
„Współczesna Ambona”, „Homo Dei” i „Niedziela”). W 1949 r. doktoryzował się na
Wydziale Nauk Humanistycznych KUL na podstawie rozprawy: „Osobowość duszpasterza młodzieży”.
Jego zażyłość z młodzieżą nie była na rękę władzom komunistycznym, toteż
stopniowo zabraniali mu dotychczasowej działalności. Wobec zaistniałej sytuacji
zmuszony był objąć jako proboszcz parafię Przedmość (1950-1955). Bp Z. Goliński
mianował go w 1955 r. proboszczem Dobryszyc. Przebywał tam jedynie 2 lata i przeszedł na stanowisko wikariusza do Strzemieszyc. W 1960 r. został tam proboszczem.
Urząd ten piastował przez kolejne 25 lat. W międzyczasie został Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Częstochowie, Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości (1973 r.), dziekanem dekanatu dąbrowskiego, dziekanem dekanatu strzemieszyckiego (1975 r.), dziekanem dekanatu dąbrowskiego II (1980 r.), członkiem
Rady a Vigilantia i spowiednikiem Sióstr Pasjonistek. Po przejściu na emeryturę
w 1985 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Częstochowie. Nieustannie jed-

Niniejszy biogram powstał na podstawie: AKMCz, sygn. 150/181; M. Mikołajczyk, Ks. Stanisław Paras (1906-1994), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 68 (1994) nr 10, s. 40 –
44; S. Urbański, Paras Stanisław (1906-1994), [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 9, s. 468469; M. Trąba, Paras Stanisław (1906-1994), [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, t. 1,
s. 112-115; M. Trąba, Historia parafii Najświętszego Serca Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach (1911-2011), Katowice 2011, s. 137-143.
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nak pomagał w różnych parafiach diecezji w pracy duszpasterskiej. Zmarł nagle
w dniu 25 lutego 1994 r. Został pochowany na cmentarzu w Strzemieszycach Wielkich.
Fidelis Łabędowicz47 (1913-1982), proboszcz dobryszycki w latach 19571970.
Urodził się w dniu 24 kwietnia 1913 r. w Grocholicach koło Piotrkowa Trybunalskim. Jego rodzicami byli Antoni i Joanna (z d. Michalska). Ojciec jego był organistą w kościele parafialnym. Sześć lat później cała rodzina przeprowadziła się do
Kamieńska, gdzie ojciec znalazł zatrudnienie w miejscowej parafii. Początkowo nauki pobierał w szkole powszechnej w Kamieńsku. Od 1926 r. kontynuował naukę
w Gimnazjum Stanisława Niemca w Radomsku. Musiał jednak przerwać edukację,
bowiem z powodu choroby ojca zastępował go jako organista. Z czasem zmarła mu
matka. Po kilkuletniej przerwie kontynuował naukę, by w 1933 r. zdobyć świadectwo dojrzałości. Wówczas wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego
w Krakowie. Po pięciu latach studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk bpa Teodora Kubiny.
W latach 1938-1944 był wikariuszem w parafii Gidle. Jednocześnie prowadził zajęcia z religii w miejscowych szkołach powszechnych oraz naukę śpiewu liturgicznego w Szkole Muzycznej Ludwika Wawrzynowicza w Częstochowie. Od
1944 r. został mianowany na wikariat do parafii św. Zygmunta w Częstochowie.
Nieustannie prowadził zajęcia w szkole muzycznej. Wówczas napisał popularną
pieśń religijną: „Ja wiem w kogo ja wierzę”. W 1950 r. otrzymał probostwo w parafii
Łęka w Zagłębiu Dąbrowskim. Tam przygotował kościół parafialny do konsekracji
(1957 r.) oraz wyremontował kościół filialny w Łosieniu. W latach 1957 – 1970 był
proboszczem parafii Dobryszyce. Podczas jego rządów została zorganizowana kaplica w sąsiedniej miejscowości Borowiecko. W tym czasie pogorszył się jego stan
zdrowia. Odbył wtedy kuracje sanatoryjne, które znacznie poprawiły jego samopoczucie. W 1970 r. objął urząd proboszczowski w Lututowie. Znów popadł w ciężką
chorobę. Wobec tych okoliczności przeszedł na emeryturę w 1974 r. Od tego czasu
zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Częstochowie. Prowadził nadal działalność
duszpasterską w wielu parafiach. W 1976 r. został odznaczony godnością Kanonika
RM. Ponadto był członkiem Rady Kapłańskiej. Jego stan zdrowia nieustannie się
pogarszał. Zmarł w dniu 20 października 1982 r. w Częstochowie. Został pochowany
na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

47 Niniejszy biogram powstał na podstawie: AKMCz, sygn. 150/126; J. Związek, Łabędowicz
Fidelis Stanisław (1913 – 1982), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 58 (1984) nr 3, s. 72 –
74; tenże, Łabędowicz Fidelis Stanisław (1913-1982), [w:] Cmentarz Św. Rocha w Częstochowie.
Przewodnik biograficzny, red. Juliusz Sętowski, Częstochowa 2012, s. 131.
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Tadeusz Horzelski48 (1925-1991), proboszcz dobryszycki w latach 1970-1976.
Urodził się w dniu 20 sierpnia 1925 r. w Czeladzi. Jego rodzicami byli Roman i Władysława (z d. Slęg). Kształcił się początkowo w szkole powszechnej w
Czeladzi. W 1938 r. kontynuował naukę w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. W czasie drugiej wojny światowej został wraz z rodzicami
wywieziony w głąb Niemiec. Po wojnie ukończył Prywatne Gimnazjum im. M. Kopernika w Będzinie, gdzie w 1946 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Tego samego
roku wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1951 r. z rąk bpa Stanisława Czajki.
W latach 1951-1955 pracował jako wikariusz w parafii Działoszyn. Następnie został mianowany na wikariat do parafii Grodziec w Zagłębiu Dąbrowskim. Od
1956 r. prowadził działalność duszpasterską w Czarnożyłach. Po roku otrzymał nominację na wikariat do Przyrowa. Kolejnymi parafiami, gdzie pracował były: Myszków (1958-1962) i Sosnowiec (1962-1963). Na pierwszą parafię proboszczowską został skierowany przez władze diecezjalną do Przedmościa. Przebywał tam 7 lat.
W 1970 r. objął probostwo w parafii Dobryszyce. Za jego rządów wymieniono okna
w kościele parafialnym, założono nową instalację elektryczną, przeprowadzono
gruntowny remont plebani i wyremontowano wikariatkę. Po sześciu latach przeniesiono go do Ząbkowic. Tam także przeprowadził wymagane remonty plebanii. Ponadto zakupił dzwony i ogrodził miejscowy cmentarz. W 1984 r. na własną prośbę
został przeniesiony do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu. Za dotychczasową działalność kościelną bp Stanisław Nowak podniósł go do godności
Kanonika RM (1987 r.). W międzyczasie wiele chorował. Zmarł w dniu 28 kwietnia
1991 r. w klinice w Katowicach – Ochojcu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Czeladzi.
Piotr Turlejski49 (1914-1985), proboszcz dobryszycki w latach 1976-1985.
Urodził się w dniu 25 grudnia 1914 r. w Kamieńsku. Jego rodzice, Stanisław
i Julia (z d. Matuszczyk), prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Nauki początkowe pobierał w miejscowej szkole powszechnej. Następnie uczęszczał do Gimnazjum Stanisława Niemca w Radomsku. Natomiast świadectwo dojrzałości uzyskał
w 1934 r. w Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich w Piotrkowie Trybunalskim.
W tym samym roku wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Uczęszczał także w ramach formacji seminaryjnej na zajęcia z filozofii i teologii na Wydział Teologiczny UJ. W 1940 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa
Teodora Kubiny.
Pierwsze kroki duszpasterskie stawiał podczas trudnych warunków, spowodowanych wybuchem drugiej wojny światowej. Najpierw był wikariuszem
w Będzinie. Po czterech miesiącach został przeniesiony do Starczy i Kamienicy Polskiej. W latach 1941-1944 pełnił posługę w Koziegłowach. Od 1944 r. pracował
48 Niniejszy biogram powstał na podstawie: M. Mikołajczyk, Ks. Tadeusz Horzelski (1925-1991),
„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 66 (1992) nr 6-7, s. 166-168.
49 Niniejszy biogram powstał na podstawie: M. Mikołajczyk, Ks. Piotr Turlejski (1914-1985),
„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 63 (1989) nr 10, s. 239-240.
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w parafii Grodziec w Zagłębiu Dąbrowskim. Rok później objął jako ekspozyt sąsiednią placówkę w Psarach. Tam, nie mogąc znaleźć wspólnego języka z miejscowymi
parafianami, poprosił o przeniesienie. W 1947 r. otrzymał nominację na probostwo
do parafii Starcza. Przebywał tam 14 lat. W międzyczasie dokonał remontu kościoła
parafialnego, założył w nim instalację elektryczną, kupił dzwony i wybudował organistówkę. Na kolejną placówkę duszpasterską został skierowany do Kodręba (1961 –
1976). Podobnie jak w poprzedniej parafii, także i tutaj przeprowadził wiele inicjatyw gospodarczych. W 1974 r. otrzymał godność Kanonika RM. Następnie bp Stefan
Bareła mianował go proboszczem w Dobryszycach. Placówką tą kierował do 1985 r.,
kiedy to przeszedł na emeryturę z powodu złego stanu zdrowia. Zmarł nagle w dniu
17 lipca 1985 r. w Dobryszycach. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w
Dobryszycach.
Komendarze
Jan Gorelski50 (1776-1843), komendarz dobryszycki w latach 1821-1823.
Urodził się w dniu 11 lipca 1776 r. w Dukli na Podkarpaciu. Jego rodzice
wywodzili się ze stanu szlacheckiego. Początkowo jego edukacją zajmowali się rodzice, a następnie został przyjęty do Akademii Krakowskiej. Będąc posłuszny głosowi powołania w 1793 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia
seminaryjne ukończył w 1800 r., przyjmując święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana
Kantego Leńczowskiego. Początkowo przez 8 lat był prebendarzem w Lelowie. Następnie w 1809 r. został skierowany do parafii Lgota Wielka. Najpierw był tam komendarzem, a od 1811 r. proboszczem. Wypełniając gorliwie obowiązki duszpasterskie w 1817 r. otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej
w Kielcach. Kiedy ks. Mikołaj Lefranc objął stanowisko oficjała w Konsystorzu Foralnym w Piotrkowie w 1819 r. powołał go na urząd notariusza. Z niewiadomych
przyczyn bardzo krótko zajmował to stanowisko. W 1821 r., będąc cały czas proboszczem lgockim, biskup włocławski Andrzej Bogoria Wołłowicz powierzył mu
dodatkowo opiekę nad parafią dobryszycką. Rządy w tej parafii sprawował przez 2
lata. Powszechnie uchodził za gorliwego duszpasterza. Taką opinię wydał o nim
dziekan brzeźnicki ks. Michał Zagalski. W latach 1827-1830 powierzono mu także
kierowanie parafią Krępa. Obowiązki proboszcza parafii w Lgocie Wielkiej pełnił do
1831 r., kiedy to został przeniesiony na probostwo do Kobiel [Wielkich] koło Radomska. Zmarł w dniu 14 listopada 1843 roku w Kobielach. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

50 Niniejszy biogram powstał na podstawie: W. Wlaźlak, Organizacja i działalność Konsystorza
Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819-1918, Częstochowa 2004, s. 112-114; J. Kapuściński, Dzieje
parafii Lgota Wielka (do 1925 r.), Częstochowa 2003, s. 125-128 [praca magisterska w Bibliotece
Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie].
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Mikołaj Lefranc51 (1765-1847), komendarz dobryszycki w latach 1823-1847.
Urodził się w dniu 3 listopada 1765 r. we Francji. Początkowe nauki pobierał
w konwikcie Charleville (6 lat). Następnie rozpoczął pięcioletnie studia teologiczne
w Seminarium Duchownym w Rheims. Po odbyciu odpowiedniej formacji seminaryjnej otrzymał w 1790 r. święcenia kapłańskie w Trewirze z rąk biskupa asboleńskiego Jana Marii de Herbain. Następnie z ogarniętej rewolucją Francji przybył do
Polski. Został tutaj inkardynowany do archidiecezji gnieźnieńskiej. Najpierw powierzono mu zarząd nad parafią Chabielice. W 1803 r. otrzymał nominację na probostwo do Lgoty Wielkiej. Podejmując to stanowisko musiał dobrze wypełniać zalecane obowiązki, gdyż w 1808 r. został mianowany przez arcybiskupa Ignacego Raczyńskiego administratorem, a później prepozytem parafii Kamieńsk. Było to znacznym wyróżnieniem. Rok później został dziekanem brzeźnickim. W parafii lgockiej
był do 1810 r. Od 1819 r. sprawował urząd oficjała w Konsystorzu Foralnym
w Piotrkowie. W tym samym czasie nadano mu godność Kanonika Honorowego
Płockiego. Z powodu braku duchowieństwa w diecezji włocławskiej biskup Józef
Szczepan z Rzeczycy Koźmian w 1823 r. powierzył mu dodatkowo kierownictwo
parafią Dobryszyce. W 1825 r. zrzekł się urzędu dziekana brzeźnickiego. Jeszcze tego
samego roku otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej we
Włocławku. Z czasem odznaczono go dodatkowymi tytułami kapitulnymi: scholastyk (1837 r.) i archidiakon (1845 r.). Nadal pełnił urząd oficjała piotrkowskiego,
a także proboszcza w Kamieńsku i komendarza w Dobryszycach. Był bardzo oddany
sprawom gospodarczym w Dobryszycach, a szczególnie pustkowiu Czarny Las. Dla
upamiętnienia jego zasług miejscowość tę nazwano od jego nazwiska Lefranowem.
Niestety coraz bardziej poupadał na zdrowiu. Leczył się nawet w sanatoriach zagranicznych, lecz nie przyniosło to zbytnich rezultatów. Zmarł w dniu 27 sierpnia 1847
r. w Kamieńsku. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Marcin Kochański52 (1845-1916), komendarz dobryszycki w 1878 r.
Urodził się w dniu 14 stycznia 1845 r. Po ukończeniu wymaganych nauk
wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1868 r. Początkowo objął stanowisko wikariusza w parafii św. Lamberta w Radomsku. Następnie powierzono mu probostwo w parafii Lgota Wielka (1876 r.). Po
objęciu tego urzędu mianowano go także komendarzem parafii Krępa. Sam o sobie
tak pisał: „...w prywatnym, jak i w publicznym życiu jest nader przykładnym w obowiązkach kapłańskich gorliwym i pracowitym; żadnym się nie oddaje zdrożnym nałogom; w parafii pracuje z całym zamiłowaniem; lubi życie ciche, spokojne
i domowe; stąd rzadko się wydala z parafii, chyba gdzie na odpust do sąsiadów,
dokąd chętnie bywa zapraszany z kazaniem, bo dosyć dobrą posiada wymowę.
W postępowaniu z parafianami łagodny, roztropny i przezorny; czas wolny od zajęć

51 Niniejszy biogram powstał na podstawie: W. Wlaźlak, Organizacja …, s. 73-78; J. Kapuściński, Dzieje parafii …, s. 125.
52 Niniejszy biogram powstał na podstawie: J. Kapuściński, Dzieje parafii …, s. 130; W.P. Wlaźlak, Dzieje kościelne Pajęczna, Pajęczno 2005, s. 51; Noworadomsk, „Tydzień” 24 (1896) nr 3, s. 4;
Z. Zaborski, Parafia Wiewiec…, s. 146.
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parafialnych poświęca czytaniu; do nauki zawsze się przygotowuje troskliwie, które
miewa z pamięci, tłumacząc ludowi Ewangelię w sposób homiletyczny, jasny i zrozumiały...”. W 1878 r. powierzono mu także administrację sąsiednią parafią Dobryszyce. Na probostwie lgockim pozostał do 1906 r. W międzyczasie był często proszony, by wygłaszać kazania na pogrzebach księży. Musiał więc być znany z pięknych mów kaznodziejskich. W 1883 r. miał przemawiać na pogrzebie proboszcza
pajęczańskiego ks. Jana Wojciechowskiego, lecz z powodu nagłej choroby nie mógł
przybyć na tę ceremonię. Natomiast w 1896 r. wziął udział w pogrzebie swego dawnego proboszcza ks. Wincentego Gajewskiego z Radomska. Wówczas wygłosił
„wzniosłymi słowami” mowę pożegnalną na cmentarzu. Kolejna jego przemowa
pogrzebowa miała miejsce w 1904 r. Było to na pogrzebie proboszcza wiewieckiego
ks. Juliana Kucharskiego. Dwa lata później otrzymał stanowisko proboszcza w Gomolinie. Prowadził tam działalność duszpasterską przez kolejne 10 lat. Zmarł w dniu
24 kwietnia 1916 r.
Wawrzyniec Kowalski53 (1873-1949), komendarz dobryszycki w 1930 r.
Urodził się 6 lipca 1873 r. Nic więcej nie wiadomo o jego latach młodzieńczych, ponieważ przechowywane w teczce personalnej wszystkie wiadomości o nim
zostały spalone w 1920 r. podczas pożaru Kurii Diecezjalnej we Włocławku. W 1891
r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1896 r.
Po rocznym oczekiwaniu na nominację został skierowany jako wikariusz do
parafii Cieszęcin (ok. 6 tys. wiernych). Proboszczem był tam Aleksander Kruczkowski, mający wówczas 47 lat. W 1898 r. otrzymał przeniesienie na wikariat do Rząśni
(ok. 6,5 tys. wiernych). Tam pracował duszpastersko przez kolejne 5 lat. Następnie
został administratorem parafii Mieleszyn (dekanat wieluński). Była to placówka
licząca tylko 2 tys. parafian. Co prawda, na terenie tej placówki znajdował się także
kościół filialny w Chróścinie, jednak sam sprawował posługę w parafii. W 1906 r.
objął probostwo w Lgocie Wielkiej (ok. 4 tys. wiernych). Tutaj także dojeżdżał do
kościoła filialnego, który po skasowanej parafii znajdował się w Krępie (do 1910 r.).
W parafii lgockiej pozostał niemal 40 lat. W tym okresie przeżył trudny czas pierwszej wojny światowej, podczas której musiał ukrywać cenne precjoza kościelne wraz
w cudownym obrazem Matki Bożej. W okresie międzywojennym brał udział w licznych inicjatywach społeczno-kulturalnych. Wyrazem jego zaangażowania były m.in.
artykuły publikowane na łamach „Kroniki Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”, w których
poruszał kwestie organizacji życia religijnego w diecezji (zrzeszania się duchowieństwa i uposażenia). Wiele czasu poświęcał też na prowadzenie gospodarstwa rolnego, z czego był powszechnie znany. Po utworzeniu diecezji częstochowskiej wszedł
53
Niniejszy biogram powstał na podstawie: AACz, sygn. AP 90; ADWł, Teczka personalna ks.
W. Kowalskiego, sygn. 145; W. Wlaźlak, Ks. Wawrzyniec Kowalski (1873-1949), „Wiadomości
Archidiecezji Częstochowskiej” 80 (2006) nr 6-8, s. 147; J. Kapuściński, Dzieje parafii …, s. 130;
J. Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939, Toruń 2010,
s. 274, 390-393, 698; J. Kapuściński, Męczeństwo kapłanów podczas II wojny światowej, „Niedziela
Częstochowska” 55 (2012), nr 18, s. 4 – 5.
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w skład jej duchowieństwa. W 1930 r. został komendarzem parafii w Dobryszycach,
a w latach 1934-1938 był członkiem Dozorów Szkolnych dwóch gmin: sulmierzyckiej
i brudzickiej. Sprawy szkolnictwa leżały mu na sercu, stąd nie dziwi fakt, że zabiegał
o utworzenie w Lgocie Wielkiej biblioteki parafialnej. Dość ciężko przeżył okres
okupacji hitlerowskiej. 8 października 1940 r. został dotkliwie pobity przez strażnika
niemieckiego z Sulmierzyc. Sytuacja ta tak odbiła się na jego zdrowiu, że w 1945 r.
zrzekł się probostwa lgockiego. Zamieszkał wtedy na pojezierzu kujawskim w miejscowości Lubotyń. Tam też zmarł w dniu 23 października 1949 r. Został pochowany
na miejscowym cmentarzu.
Wikariusze
Roch Nieszporski54 (1815-1896), wikariusz dobryszycki w latach 1840-1843.
Urodził się w dniu 6 sierpnia 1815 r. w Michałowie koło Kalisza. Jego rodzicami byli Wawrzyniec i Agnieszka (z d. Kozłowska). Początkowe nauki pobierał
w szkole powszechnej. Następnie w 1928 r. kontynuował edukację w szkole średniej
we Warcie. Ukończył ją w 1933 r. i udał się do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 sierpnia 1938 r. W tym samym roku został
skierowany na wikariat do Mstowa. Przebywał tam w latach 1938-1940. Następnie
władza diecezjalna przeniosła go do parafii Dobryszyce. Przez 3 lata prowadził tam
działalność duszpasterską. Od 1943 r. był komendarzem parafii Pławno. Po dwóch
latach otrzymał przeniesienie na analogiczne stanowisko do Żurawia. Na kolejną
placówkę duszpasterską został skierowany do Rząśni. Początkowo był tam komendarzem, a od 1853 r. proboszczem. Na urząd ten instalował go dziekan radomszczański ks. Kasper Lipiński. W parafii tej pozostał już do śmierci. W tym okresie
dokonał renowacji plebanii, wikariatki i organistówki. Założył 2 ogrody i powiększył
cmentarz. Przede wszystkim wsławił się na tej parafii jako budowniczy miejscowego
kościoła. W 1867 r. świątynia ta została konsekrowana przez bpa Macieja Majerczaka. Przed śmiercią w dowód jego zasług kościelnych otrzymał godność Kanonika
Honorowego Kaliskiego. Zmarł w dniu 8 stycznia 1896 r. Został pochowany w podziemiach kościoła parafialnego w Rząśni.
Wojciech Pazera55 (1945-2007), wikariusz dobryszycki w latach 1969-1971.
Urodził się w dniu 26 kwietnia 1945 r. w Częstochowie. Jego rodzicami byli
Stanisław i Józefa (z d. Piasecka). Ojciec pracował w miejscowych zakładach przemysłowych. Pierwsze nauki pobierał w Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie.
W 1959 r. kontynuował naukę w II Gimnazjum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta
w Częstochowie, które w międzyczasie zmieniło nazwę na II Liceum Ogólnokształ-

Niniejszy biogram powstał na podstawie: W.P. Wlaźlak, Duchowieństwo parafii Rząśnia w
okresie niewoli narodowej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 34 (2006), s. 228.
55 Niniejszy biogram powstał na podstawie: J. Związek, Ks. Wojciech Jan Pazera (1945-2007),
„Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 81 (2007) nr 6, s. 55-67; tenże, Ks. Wojciech Jan
Pazera (1945-2007). Częstochowianin – duchowny i pracownik naukowy, „Ziemia Częstochowska”,
t. 34 (2008), s. 261-283.
54
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cące im. R. Traugutta. Tam uzyskał w 1963 r. świadectwo dojrzałości. Następnie
wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po sześcioletniej formacji do kapłaństwa otrzymał w dniu 25 maja 1969 r. święcenia kapłańskie
w katedrze częstochowskiej z rąk bpa Stefana Bareły.
Na pierwszą parafię jako wikariusz został skierowany do Dobryszyc. Tutaj
oprócz pracy duszpasterskiej zajmował się także katechizacją. Pozostał w tej parafii
przez 2 lata. W 1971 r. otrzymał przeniesienie do parafii Matki Boskiej Zwycięskiej
w Częstochowie. Od 1973 r. rozpoczął studia w Instytucie Dokumentacji Soborowej
w Częstochowie. W tym samym roku został mianowany wikariuszem parafii Nawiedzenia NMP w Wieluniu. Następnie objął wikariat w parafii Ząbkowice (1974 r.).
Nieustannie kontynuował studia teologiczne, które w 1975 r. uwieńczył stopniem
magistra teologii, uzyskanym na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.
Jego promotor pracy magisterskiej ks. prof. Stanisław Grzybek poprosił wówczas
władzę diecezjalną o umożliwienie mu kontynuowania studiów specjalistycznych.
Stąd, będąc wikariuszem w kolejnych parafiach, równolegle uczęszczał na zajęcia do
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Prowadził w tym czasie działalność
duszpasterską w parafiach: Zagórze (1976 r.), Poręba – Zawiercie (1976-1979) i Sączów (1979 – 1982). Pod kierunkiem swego wcześniejszego promotora napisał pracę
licencjacką, a później rozprawę doktorską. Stopień naukowy doktora teologii uzyskał na Wydziale Teologicznym ATK (1981 r.). Kolejnymi jego placówkami wikariuszowskimi były parafie w Czeladzi – Piaskach (1982-1984) i Sosnowcu – Porąbce
(1984-1986).
W 1986 r. bp Stanisław Nowak mianował go administratorem, a następnie
proboszczem parafii w Wierzchlesie. Przebywał tam do 1991 r. W tym okresie opublikował wiele prac naukowych w różnych czasopismach kościelnych. Ponadto uzyskał w ATK stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy:
„Dominacja problematyki moralnej w polskim kaznodziejstwie międzywojennym”
(1989 r.). Od tej pory prowadził także wykłady z homiletyki w seminarium duchownym diecezji częstochowskiej. W latach 1991-1992 przebywał we Francji, gdzie nawiązał współpracę z Polskim Instytutem Katolickim w Paryżu. Prowadził też cykl
konferencji wielkopostnych w katedrze Notre Dame w Paryżu. Po powrocie do Polski otrzymał godność Kanonika RM (1992 r.), stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa przez Środki Masowego Przekazu (1993 r.) i stanowisko dyrektora Diecezjalnej Rozgłośni Radia „Fiat” w Częstochowie (1993-1995). Nadal wykładał homiletykę w miejscowym seminarium. Od 1995 r. objął zajęcia z homiletyki
na Wydziale Teologicznym ATK. Cztery lata później został wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, która z czasem otrzymała
nazwę Akademii im. Jana Długosza. W latach 2001-2006 był kierownikiem Katedry
Historii Kaznodziejstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zarówno we wspomnianej uczelni częstochowskiej,
jak i w warszawskiej otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Za dotychczasowe
osiągnięcia abp S. Nowak podniósł go do godności Kanonika Honorowego Kapituły
Kolegiackiej w Radomsku (2005 r.). Był ponadto członkiem Komitetu ds. Peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej i sędzią diecezjalnym w Sądzie Metropolitalnym w Częstochowie.
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Jego działalność naukowa miała swój wyraz m.in. w twórczości pisarskiej.
Opublikował w swym życiu 7 książek, 50 artykułów naukowych i ponad 100 artykułów popularnonaukowych. Należał do kilku towarzystw naukowych (Polskie
Towarzystwo Teologiczne, Polskie Towarzystwo Mariologiczne i Częstochowskie
Towarzystwo Naukowe). Wypromował 6 doktorów, 6 licencjatów i ok. 40 magistrów. W 2007 r. nagle zachorował i zmarł na zawał serca w szpitalu w Zabrzu. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Kule w Częstochowie. Jeden
z jego przyjaciół księży tak o nim napisał: „W codziennym życiu był człowiekiem
odznaczającym się dużym humanizmem. Potrafił uszanować każdego człowieka.
Miał dużo życzliwości szczególnie dla młodzieży akademickiej tak duchownej jak
i świeckiej. […] Umiał cieszyć się sukcesami drugiego człowieka szczególnie przyjaciół. Współmieszkańcy jego widzieli także godną szacunku jego postawę kapłańską
i osobista pobożność”.
Księża pochodzący z parafii dobryszyckiej
Zygmunt Kozłowski56 (1916-1998).
Urodził się w dniu 27 listopada 1916 r. w Dobryszycach, jako syn Michała
i Józefy (z d. Chelińskiej). Jeszcze jako dziecko zamieszkał wraz z rodzicami w Rafałówce (województwo łuckie). W miejscowości tej ukończył szkołę powszechną, a następnie wstąpił do Małego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. Tam spotkał się z o. Maksymilianem Kolbe. W 1936 r. we Lwowie zdał
eksternistycznie maturę i rozpoczął studia filozoficzne. Kształcił się następnie w Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie. W 1941 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Rosponda. Mszę prymicyjną odprawił
w lipcu 1941 r. w kościele parafialnym w Dobryszycach.
Z czasem podjął obowiązki katechety i misjonarza w Krośnie nad Wisłokiem
(1941-1945). Stamtąd otrzymał przeniesienie do Krakowa, gdzie redagował czasopismo religijne „Pochodnia Seraficka” (1946-1947). Ukończył też studia teologiczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 1947 r. stopień naukowy magistra teologii
w zakresie homiletyki. Interesował się również historią sztuki sakralnej, stąd uczęszczał także na seminarium naukowym z tej dyscypliny. Posiadał wielki talent lingwistyczny, czego dowodem była biegła znajomość kilku języków: łacińskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Po opuszczeniu Krakowa osiadł
w Głogówku, podejmując obowiązki nauczyciela gimnazjalnego (1947-1948). Następnie otrzymał nominację na wikariusza i katechetę w Szklarskiej Porębie (1948 –
1951) i w parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy (1951-1955). W 1955 r. został inkardynowany do archidiecezji wrocławskiej. Tam objął probostwo w parafii Męcinka,
a także posługiwał duszpastersko w wakującej parafii Pomocne. Dzięki jego staraniom został odbudowany w tym czasie zabytkowy kościół w Piotrowicach. W 1961 r.
został proboszczem w Złotym Stoku. Pracował tam przez kolejne 24 lata. W dowód
56

Niniejszy biogram powstał na podstawie: J. Mandziuk, Ksiądz Kanonik Zygmunt Kozłowski
(1916-1998) duszpasterz dolnośląski, Warszawa 1999, tenże, Kozłowski Zygmunt, pseud. i krypt.:
Z. Cheliński, Z. Kwiatkowski, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 9, s. 323-324.
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zasług otrzymał tytuł honorowy Kanonika RM (1972 r.). W 1985 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Jana XXIII we Wrocławiu. Napisał wiele artykułów
o treści religijnej, dlatego też otrzymał miano „popularyzatora teologii”. Zmarł 13
kwietnia 1998 r. we Wrocławiu. Został pochowany na miejscowym cmentarzu św.
Wawrzyńca (ul. Bujwida).
Stanisław Buchalski57 (1923-2000).
Urodził się w dniu 3 sierpnia 1923 r. w Dobryszycach. Jego rodzicami byli
Franciszek i Antonina (z d. Jędrzejczyk). Ojciec był rzeźnikiem. Początkowe nauki
pobierał w miejscowej szkole powszechnej. W 1935 r. kontynuował naukę w Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego w Radomsku. Trwało to do wybuchu drugiej wojny
światowej. W latach 1939-1940 pracował w majątku rolnym w Kruszynie. Następnie
podjął naukę na tajnych kompletach w Warszawie, gdzie w latach 1941-1944 ukończył Liceum Rolnicze i pierwszy rok Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na
tej podstawie prowadził nauczanie na tajnych kompletach w Dobryszycach (19441945) i Kursie Pedagogicznym w Łodzi (1945 r.). Po zakończeniu wojny Kuratorium
Okręgu Szkolnego Łódzkiego wydało mu świadectwo dojrzałości. Od września 1945
r. rozpoczął pracę nauczycielską w Powiatowej Szkole Rolniczej w Sędziejowicach.
Rok później wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Po pięcioletniej formacji seminaryjnej przyjął święcenia kapłańskie. Udzielił mu ich
bp Stanisław Czajka w dniu 24 czerwca 1951 r. w katedrze częstochowskiej.
Pierwszą jego parafią wikariuszowską był Lututów. Pracował tam w latach
1951-1953. Następnie krótko przebywał w parafii św. Barbary w Będzinie, bowiem
jeszcze w 1953 r. otrzymał nominację na wikariat do parafii św. Jana Chrzciciela
w Sosnowcu. Po trzech latach władza diecezjalna przeniosła go do parafii Nawiedzenia NMP w Wieluniu. Ostatnią jego placówką wikariuszowską była parafia Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. W międzyczasie ukończył specjalny Kurs
Duszpasterstwa Głuchoniemych. W związku z tym w latach 1960-1962 prowadził w
Zagłębiu Dąbrowskim duszpasterstwo osób głuchych niemych. Spotkania te odbywały się w kaplicy Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu. Od 1962 r. był administratorem
parafii Biała koło Wielunia. Trzy lata później został zwolniony z duszpasterstwa
parafialnego i przeniesiony do pracy w Kurii Diecezjalnej. Pełnił tam funkcje pomocnika Diecezjalnego Referenta ds. Nauczania Wiary. W latach 1965-1967 sprawował urząd dyrektora Domu Księży Emerytów w Częstochowie.
Kolejną nominację otrzymał na stanowisko wikariusza – pomocnika w parafii Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Decyzję tę władze diecezjalne podjęły w związku z podeszłym już wiekiem miejscowego proboszcza ks. Jana Domarańczyka. Tym bardziej, iż w dniu 19 maja 1968 r. odbyły się tam uroczystości koronacyjne cudownej figury Matki Bożej Anielskiej, które trzeba było należycie przygotować. Z czasem coraz więcej przejmował on obowiązków duszpasterskich w parafii.
W końcu w 1974 r. został proboszczem tej placówki, a rok później dziekanem dekanatu dąbrowskiego. Z powodów zdrowotnych w 1979 r. zrezygnował z pełnionych
Niniejszy biogram powstał na podstawie: M. Mikołajczyk, Ks. Stanisław Buchalski (19232000), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 74 (2000) nr 11-12, s. 63-66.
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funkcji. Udał się wówczas do sanatorium. Po powrocie był przez krótki czas kapelanem Sióstr Bernardynek w Wieluniu i kapelanem Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu.
W 1979 r. objął probostwo w parafii Sokolniki, lecz już w latach 1981 – 1989 kierował
jako proboszcz parafią Wojkowice Komorne w Zagłębiu Dąbrowski. W międzyczasie
został mianowany dziekanem dekanatu będzińskiego. Tymczasem stan jego zdrowia
się pogarszał. Z tej przyczyny przeszedł na emeryturę i od 1989 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Częstochowie. Za zasługi na rzecz diecezji został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Wieluniu. Z upływem lat coraz bardziej popadał w choroby, i to do tego stopnia, iż amputowano mu jedną nogę.
Zmarł w dniu 11 kwietnia 2000 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Dobryszycach.
Księża przebywający gościnnie w parafii dobryszyckiej
Tobiasz Czechowicz58 (1642-1703), przebywał w parafii dobryszyckiej w1695 r.
Urodził się w 1642 r. w Podłężu koło Pińczowa. Do Zakonu Paulinów wstąpił
w 1659 r. w Częstochowie. Następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne na Węgrzech. Ok. 1665 r. powrócił do Polski z tytułem lektora. W latach 1667-1674 był profesorem filozofii i teologii w klasztorze jasnogórskim. Kontynuował także studia
specjalistyczne. W 1674 r. uzyskał w Krakowie stopień doktora nauk wyzwolonych
i teologii. Po obronie doktoratu został mianowany kaznodzieją zwyczajnym na Jasnej
Górze (1674-1677). Następnie wybrano go przeorem jasnogórskim (1677-1680),
a później prowincjałem (1680-1691). W tym okresie doprowadził do fundacji klasztoru paulińskiego w Topolnie koło Świecia, domu ubogich w Częstochowie i dokonał
reformy studiów zakonnych. W 1690 r. doszło do pożaru w klasztorze jasnogórskim.
Wówczas odbudował wieżę i bazylikę w stylu barokowym. Ponadto odrestaurował
kaplicę cudownego obrazu i salę rycerską. W latach 1691-1694 znów pełnił urząd
przeora jasnogórskiego, a następnie prowincjała (1694-1700). Właśnie w tym okresie
przebywał w parafii dobryszyckiej. W dniu 23 stycznia 1695 r. założył tam Bractwo
Św. Aniołów Stróżów. Warto dodać, iż wówczas Paulini mieli swoje majątki w okolicznych miejscowościach (Brudzice, Wiewiórów i Wiewiec). Zatem mógł on swobodnie przybyć do Dobryszyc. W latach 1700-1702 ponownie został wybrany przeorem jasnogórskim. Poprzez swoją działalność przyczynił się do rozwoju kultu maryjnego, zwłaszcza poprzez celebrowanie wielu nabożeństw maryjnych. Zmarł
w dniu 5 września 1703 r. w Częstochowie. Został pochowany w grobowcach jasnogórskich.

Niniejszy biogram powstał na podstawie: J. Zbudniewek, Czechowicz Tobiasz OSPE, [w:]
Encyklopedia katolicka, t. 3, kol. 796.
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Dzieje młynarstwa w Dobryszycach i okolicy (do 1945 r.)
Wprowadzenie
Najwcześniejszą wzmiankę o istnieniu młyna w Dobryszycach odnajdujemy
18 kwietnia 1347 r. Wówczas w Sieradzu Kazimierz Wielki nadał przywilej budowy
młyna w Dobryszycach Januszowi1. Następny przekaz o istnieniu w okolicy młyna
pochodzi z 1408 r., kiedy wspomniano na rzece Widawce „mlin Rudski”2. Z księgi
uposażeń archidiecezji gnieźnieńskiej abp Jana Łaskiego dowiadujemy się natomiast,
iż na terenie parafii dobryszyckiej położonych było 5 osad młyńskich: Stępki, Olszyny, Widawa, Ruda i Dobra oraz wsie Dobryszyce i Zalesiczki3.
Obszerniejsze informacje na temat młynów znane są począwszy od II
połowy XVI stulecia i pochodzą głównie z lustracji królewszczyzn. Do badań nad
zagadnieniem lokalnego młynarstwa wykorzystano prócz archiwalnych materiałów,
także ustne bądź pisemne relacje mieszkańców, wśród których wyróżniają się przede
wszystkim Feliks Sabady z Galonek (ur. 1918), pamiętający tutejszych młynarzy
jeszcze sprzed II wojny światowej oraz Zygmunt i Elżbieta Adamusowie z Kotlew.
Dla ustalenia topograficznej lokalizacji omawianych osad przeprowadzono konieczne i wielokrotne wizje lokalne w gminach Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk
i Lgota Wielka w latach 2002–2013. Przyczyniły się one w sposób znaczący do odkrycia w 2013 r. pozostałości reliktów królewskiego młyna Stępki na terenie wsi
Wiewiórowa Rządowego oraz przypuszczalnych szczątków młyna Żaby (na Murowańcu) w 2010 r.
W artykule przedstawiono w dużej mierze opisy młynów królewskich
z okresu XVI-XVIII w. przynależących do dóbr Dobryszyce (stanowiącego część
królewskich dóbr Radomsko) których liczba wynosiła zwykle 3-4 (Ruda, Stępki,
Olszyny, młynik na stawku). Skoncentrowano się przy tym również na powinnościach ich mieszkańców względem dworu4. Opisane zostały ponadto młyn pleJ. Pawlikowski, Dobryszyce 650 lat, Radomsko 2000, s. 23.
R. Hube, Zbiór rot przysiąg sądowych z końca XIV i pierwszych lat wieku XV, Warszawa 1888, nr
67, s. 123.
3 J. Łaski, Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. I, Gniezno 1880,
s. 499.
4 Temat ten poruszany był też wcześniej: A. J. Zakrzewski, Dobryszyce w XVI – XVIII w. Zarys
życia społeczności lokalnej w okresie staropolskim, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno–Historycznego
1
2
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bański Karkoszki, jedyny szlachecki wiatrak w Zdani i szlacheckie młyny wodne
Kletni, Zalesiczek, Pytowic i Woźnik, które w większości stały na rzece Widawce,
granicy dwóch parafii Dobryszyce i Kamieńsk5. Większość z tych osad dała początek
późniejszym wsiom. Badania poprowadzono do 1945 r. Natomiast w odniesieniu do
obszaru uwzględniono zarówno granice historyczne, jak obecne jednostki administracji samorządowej gminy Dobryszyce oraz terytorium parafii.
Młynarstwo w majątku Dobryszyce
Lustracja woj. sieradzkiego z lat 1564-1565 wymienia w majątku Dobryszyce
4 młyny, tj. Ruczki na rzece Widawce, Stępki, Olszyny, młynik na stawku przy
dworze, wszystkie na rzece Kręcicy. Wymieniono także Rudę, którą władca w tym
czasie pozyskiwał w wyniku zamiany ze szlachcicem6.
Młynarze płacili podatki, karmili jednego wieprza rocznie (lub wypłacali
z tego tytułu 2 floreny), pracowali z siekierą lub sierpem na łąkach i polach. Obowiązki te nie dotyczyły młyna na stawku. Lustracja lat 1616-1620 wykazuje dochody
również z 4 osad młyńskich. W wykazie brakuje młyna Ruczki, a zamiast niego
pojawia się Ruda. Spalony był młyn Stępki, ale młynarz płacił jednak podatki z ról
i łąk należących do osady w wysokości 19 florenów, drugi młynarz ze Stępek,
posiadał karczmę i drugą połowę pól. Z tego tytułu płacił 16 florenów. Młynarze z
Rudy rocznie płacili 18 florenów i 36 groszy i karmili wieprza. Młyn Olszyny płacił
mniej, bo 9 florenów i 18 groszy na rok i 6 miesięcy, oraz karmił dwa wieprze. Młyn
na stawku nie płacił podatków, mielił tylko na potrzebę dworską. Wszyscy byli
zobowiązani do prac z siekierą7. Podobne obciążenia zanotowano w następnym
rejestrze z lat 1628-16328. Natomiast w latach 1659-1665 dochody pobierane były już
tylko z 3 młynów, bowiem Stępki pozostały opustoszałe. W przypadku Żab młynarz
płacił 30 florenów czynszu, pracował 5 dni w tygodniu i oddawał gęsi. Młynarz
z Rudy płacił 50 florenów i pracował 24 dni w roku z siekierą. Z młynika na stawku

WSP Częstochowa, nr 18/6/99, s. 15-39; J. Pawlikowski, Dobryszyce …, s. 23-54, 109-118; T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (Katalog), Radomsko 2009, s. 29-40.
5 Pozostałe młyny na tej rzece i jej prawych dopływach znajdowały się w dobrach prywatnych
Kamieńsk (Piaski, Piła Ruszczyńska, Wesoła, Zarzyk). Na zachód zaś od Dobryszyc w XVIII
stuleciu, w sąsiedniej parafii Lgota Wielka, wykazano również szlacheckie młyny (Długie,
Goły Borek, Bieliki i Woźniki) - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, Warszawa 1882, t. III, s. 775 (dalej: SGKP);
J. Kapuściński, Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie Lgoty Wielkiej (do 1925 roku), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 145.
6 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. II, red. A. Tomczak, Bydgoszcz
1963, s. 108–109 (dalej: LWWK 1564, cz. II).
7
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616-1620, cz. I, wyd. Z. Górski, R. Kabaciński,
J. Pakulski, Kraków 1974, s. 96, 102-103 (dalej: LWWK 1616).
8 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628–1632, cz. II, województwo sieradzkie,
opr. Z. Guldon, Kraków 1969, s. 135, 143 (dalej: LWWK 1628, cz. II)
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młynarz Krawiec płaci 10 florenów i pracował 3 dni w tygodniu9. Wszelkie rybołówstwo przy młynach było zajęciem młynarzy, ale należało do dworu. Wszystkimi
naprawami w młynie zajmowali się też gospodarze, albowiem dwór opierał się na
ich fachowej wiedzy technicznej. W ostatniej lustracji z 1789 r. młyn na stawku
wymieniany jest jako jedyny zachowany w królewszczyźnie dobryszyckiej, być
może ze względu na mniejsze znaczenie ekonomiczne dóbr10.
W 1567 r. Maciej Rucki otrzymał przywilej królewski na wieczną dzierżawę
młyna Ruda k. Dobryszyc na rzece Widawce. Dokument nadany został przez króla
Zygmunta Augusta i ponawiany był przez następnych panujących, co również
odnotowywano w lustracjach. Ostatni przywilej dla Ruckich potwierdził król
August III w 1759 r. Zatem ziemia dobryszycka posiadała w swoich dziejach aż dwa
młyny z przywilejami (pierwszy Janusza z 1347 r.)11.
Na przełomie XVIII i XIX w. Dobryszyce wchodziły w skład do tzw. Ekonomii gidelskiej, czyli dóbr rządowych w powiecie radomszczańskim. W tym czasie
funkcjonowały jedynie dwa młyny (Ruda i Żarki), które dzierżawił Antoni Żabicki12.
Pierwszym, który uzyskał prawa wieczystej własności tych dóbr był Teodor
Szczucki. Zakupił on bowiem majątek Dobryszyce w 1831 r. od rządu Królestwa
Polskiego, w skład którego wchodziły: „Folwark i wieś Dobryszyce, folwark i wieś
Bartodzieje z karczmą Rygał, folwark i wieś Bugaj, sołectwo z placem w Radomsku,
młyn z pustkowiem Żarek oraz pustkowie z młynem Ruda, i las w obrębie tychże
dóbr znajdujący się w ekonomij Gidle położone”13.
W II połowie XIX w. często zmieniali się właściciele majątku Dobryszyce.
W połowie tego wieku byli nimi August i Emilia Czarneccy, którzy przejęli zadłużony majątek. Właścicielami pozostawali do 1887 r.14 Wówczas dobra te składały się
z folwarków Dobryszyce, Borowiecko, Malutki, „attynencyi Ruda”, osady młynarskiej na Borowiecku i wsi Dobryszyce15.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. II, województwo sieradzkie,
red. A. Tomczak, Z. Górski, J. Pakulski, Toruń 1996, s. 67 (dalej: LWWK 1659, cz. II).
10Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. II województwo sieradzkie, t. II, oprac.
R. Kabaciński, K. Mikulski, J. Pakulski, Toruń 2007, s. 108 (dalej: LWWK 1789, cz. II).
11 LWWK 1628, cz. II, s. 116-117, 143; LWWK 1789, cz. II, s. 107. W powiecie radomszczańskim
podobny przywilej, nadany również przez Zygmunta Augusta, posiadała osada Maydo
w dobrach królewskich Gajęczyce oraz Klekowscy, uzyskany od Zygmunta Wazy, na
założenie młynka Osty zwanego Klekotem.
12 J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 30.
13 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Hipoteka powiatu Radomsko, spis XI, sygn. 259, Akta hipoteczne Nieruchomości Młyna Ruda zwanego w dobrach
ziemskich Dobryszyce w powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskiem Województwie
Kaliskim położonej, z lat 1833-1835, działy I-II (dalej: APPT, sygn. 259, Akta hipoteczne
Nieruchomości Młyna Ruda...).
14 J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 31.
15 SGKP, t. II, s. 83. Warto zwrócić uwagę, iż z dóbr tych wydzielony został folwark
Bartodzieje (dziś w granicach miasta Radomska). Folwarki w Borowiecku i Malutkich utworzone zostały około lat 80. XIX w.
9
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Następnie dobra tutejsze wraz z nowymi folwarkami Malutkim i Borowieckim w latach 1887–1900 posiadał Żyd Szaja Landau (Landał), w imieniu którego
majątkiem zarządzali Rozembaumowie z Radomska, a po nim do 1910 r. hr.
Skarbek-Borowski16. Ostatni wymienieni właściciele posiadali już tylko młyny
w Rudzie i Borowiecku–Żarkach. Od hrabiego Skarbka-Borowskiego majątek nabył
Włościański Bank Rolny oddz. w Piotrkowie Tryb., który następnie większość tutejszych zasobów rozparcelował. Nabywcami zostali m. in. chłopi z Dobryszyc, młyny
przejęli prowadzący je dotychczasowi młynarze. Grunty i zrujnowany folwark wraz
z gorzelnią, przeznaczono w użytkowanie powstałej tu w 1919 r. Rocznej Szkoły
Rolniczej. Szkoła ta, działająca do dziś, otrzymała wówczas pod uprawę 50 ha
rozparcelowanej ziemi17. W wykazie majątków dworskich z ziemią powyżej 50 ha
w gminie Dobryszyce w 1930 r. wymieniono jedynie dobra ziemskie Gomunice
Majera Rozenbauma (posiadał 193 ha). Jednakże ten nie prowadził tu już żadnego
zakładu młynarskiego18.
Młynik na stawku przy dworze
Osada określana jako „młynik na stawku” w tutejszych dobrach wymieniana
była we wszystkich lustracjach królewskich. Młyn usytuowany był w folwarku, pod
dworem dzierżawcy w samych Dobryszycach przy bezimiennym dopływie Kręcicy.
Według lustracji z lat 1564–1565 posiadał jedno koło korzecznik, płacił 2 floreny
czynszu19. W następnych lustracjach z lat 1616-1620 oraz 1628-1632 czytamy, iż
czynszu żadnego nie płacił, tylko mielił na potrzebę dworską i pracę ręczną
z siekierą wykonywał20. W trzy dekady później z młynika na stawku młynarz Krawiec płacił czynszu 10 florenów oraz wykonywał pracę ręczną na rzecz dworu
w wymiarze 3 dni w tygodniu21. W ostatniej lustracji z roku 1789 opisany jest jako
jedyny, zachowany młyn w królewszczyźnie dobryszyckiej: „Za gorzelnią stawek
zarosły, przy którym młynek o jednym kole pod gontem, reparacyji potrzebujący”22.
Przeszedł on następnie w administrację rządu pruskiego. Młynek ten, wykazany
pozostaje jeszcze w 1839 r. w Dobryszycach przy stawie zwanym Projno23.
Młyn Stępki
Królewska osada młyńska Stępki, znana z dawnych zapisków jako
„Stempka” lub „Sthapki”, znajdowała się na rzece Kręcicy, lewym dopływie WidawJ. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 32.
Tenże, 20 lat Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach (1919–1939), Dobryszyce 2001, s. 5.
18 D. Zaroszyc, Wykaz właścicieli ziemskich dawnego województwa łódzkiego, Warszawa 1991, s. 31 .
19 LWWK 1564, cz. II, s. 108-109.
20 LWWK 1616, cz. I, s. 103; LWWK 1628, cz. II, s. 143.
21 LWWK 1659, cz. II, s. 67.
22 LWWK 1789, cz. II, t. 2, s. 108.
23 Mapa Topograficzna Królestwa Polskiego (1822–1843), Topograficeskaja Carstva Polskago
sostavlenaja i gravirovanaja v 1: 126 000 dolju nastojascej veliciny. Arkusz mapy rosyjskiej z
1839 r. zw. potocznie kwatermistrzowską, Warszawa 1978, kopia w zbiorach autora.
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ki. Wymieniona została w parafii Dobryszyce w wykazach poborowych w latach
1511-1518 oraz 1521 r.24 W lustracji z lat 1564-1565 opisano powinności młynarza ze
Stempek względem dworu: płacił 3 floreny i 6 groszy, dostarczał jednego wieprza
albo płacił kolejne 2 floreny oraz pracował z siekierą. Miał koło jedno korzecznik.
Przedstawiono wówczas także stan sadzawki przymłyńskiej, który położony był na
ługu i błocie, był szeroki, zarósł jednak, a ryby w nim zdychały25. W lustracji z lat
1628-1632 zapisano, że młyn był spalony, ale dwóch młynarzy płaciło czynsz z ról i
łąk przynależących do osady26. W latach 1659-1665 Stępki wymieniane są jako
spustoszałe a lustracja królewska z 1789 r. nie wykazuje jej wcale, podobnie jak
innego na tej rzece młyna Olszyny27.
Dawną osadę Stępki należy umiejscowić w obecnej, wschodniej części wsi
Wiewiórów Rządowy. Sama wieś Stępki powstała w początkach XX w. z zachowaniem nazwy jednak w zupełnie innym położeniu topograficznym a położenie
właściwego Wiewiórowa należy przesunąć na teren zwany dziś Starą Wsią28.
Młyn Olszyny zwany Żabką
Młyn królewski Żabka na rzece Kręcicy nosił przed wiekami nazwę Olszyna.
Pod nazwą „Olsszyny” wzmiankowany został pierwszy raz w wykazach poborowych w latach 1511-1518 na terenie parafii Dobryszyce oraz w 1521 r. jako „Olschyny”29. Z rejestru podatkowego dóbr z lat 1564-1565 dowiadujemy się, iż młynarz
Żabka płacił czynsz w wysokości 1 florena i 18 groszy dworowi królewskiemu i takiż
sam panu Zdrowskiemu, który posiadał połowę brzegu tej osady. Tamże wymienia
się również nazwę strugi „Olssinie” i stan sadzawki przymłyńskiej, który był szeroki, spławami zarósł, ale go nie spuszczają, a dla młynika jedynie wodę się trzyma30.
Następna z kolei lustracja z lat 1616–1620 wymienia wysokość czynszu określonego
24 J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. I, s. 499; A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. II: Wielkopolska, [w:] Źródła Dziejowe, t. XIII, Warszawa 1883, s. 206.
25 LWWK 1564, t. II, s. 108, 113.
26 LWWK 1628, cz. II, s. 143.
27 LWWK 1659, cz. II, s. 67; LWWK 1789, cz. II, s. 107–108.
28 Dzięki nieżyjącym już mieszkańcom Wiewiórowa – Jana Potockiego z Zalesic i Wiesława
Dzwonka (zm. 2013 r. w wieku 76 lat), pielęgnowana była tradycja ludowa mówiąca
o istnieniu bardzo dawno temu młyna przy stawie, usytuowanego na terenie gospodarstwa
należącego dziś do syna Wiesława – Pawła Dzwonka (pod nr 39). Tradycja ta przekazywana
była tu z pokolenia na pokolenie. Koryto rzeki Kręcicy na tym odcinku zostało przesunięte na
południe i wyrównane. Do młyna wodę bezpośrednio doprowadzało ponadto drugie koryto
tzw. młynówka. W 2013 r. przy porządkowaniu rowów i stawu na łące, odkryto w stanie
szczątkowym dawne, drewniane fragmenty urządzeń wodnych młyna. Szczątki stanowią
prawdopodobnie pozostałości tamy do spiętrzania wody, potrzebną do uruchomienia koła
wodnego korzecznego (nasiębiernego), wykazywanego przy młynie Stępki w lustracji
królewskiej. Relikty mogą pochodzić z XVII w., co pozwala autorowi z całą pewnością na
zidentyfikowanie znaleziska jako zapomniane Stempki, albowiem określenie młyn Wiewiórów nigdy i nigdzie tu nie występowało.
29 J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. I, s. 499; A. Pawiński, Polska XVI wieku…, s. 206.
30 LWWK 1564, cz. II, s. 108–109, 113.
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rocznie na 9 florenów i 18 groszy. Takież obciążenie w podanej wysokości zapisano
także w następnej lustracji. W ramach czynszu młynarze mieli też obowiązek wykarmienia dwóch wieprzy rocznie lub zapłacenia równowartości w kwocie 5 florenów31. Młyn Olszyny nie został już wymieniony w lustracji z końca XVIII w. Położony był w okolicach ujścia strugi Kręcicy do lewego brzegu rzeki Widawki32, albowiem dziś okoliczni mieszkańcy mylnie wskazują miejsce „młyna na Żabach” na
pobliskim terenie nieistniejącej szlacheckiej osady młyńskiej Kotlewy.
Młyn Ruczki zwany Wójcikiem
Osada młyńska Ruczki wzmiankowana została po raz pierwszy na terenie
parafii Dobryszyce w wykazach poborowych w latach 1511–1518 jako „Ryky”
(Ruky)33. Natomiast nie wspomniana została pod tą nazwą w składzie parafii w 1521
r.34 Osada po raz drugi wymieniona została jako „Ruczki” w pierwszej lustracji z lat
1564-1565, która informuje przede wszystkim o tym, iż jest to młyn królewski.
Według niej młynik Ruczki na rzece Widawce ma koło walnik, płacił czynszu do
dworu dobryszyckiego w kwocie 4 florenów i 24 groszy, karmił jednego wieprza
(mógł też w zamian dać 2 floreny) oraz wykonywał pracę ręczną względem tegoż
dworu35. W lustracji młyn ten pojawia się pod dwiema nazwami: Ruczki i „Woycik”.
W połowie należał do starostwa i w połowie do szlachetnego Kleczyńskiego. Dokonano wówczas zamiany, w wyniku której Klieczyński otrzymał połowę młyna Wójcika odstępując tym samym królowi połowę sąsiedniego młyna Ruda, który od tego
czasu miał ją w całości. Ruczki-Wójcik stały się zatem własnością szlachecką, co
potwierdza ich brak w kolejnych lustracjach. Na uwagę zwraca fakt, iż Ruczki wymieniane są niezależnie obok powyższej Rudy, młyna o zbliżonej nazwie zamieszkiwanego przez młynarzy Rudzkich. Podobnie jak wcześniej pod datą 1518 r.
w par. Dobryszyce młyn Ryky również występuje niezależnie od istniejącej wtedy
Rudy36. Podsumowując, młyn Ruczki-Wójcik (później pod nazwą Kletnia) nie jest
tożsamy z młynem Ruda. Młynarze pracujący w tym młynie nosili nazwisko
Rudzcy. I tak dla przykładu młynarz Wojciech Rudzki wymieniony został w 1642 r.
jako gospodarz na młynie Kletnia37.

LWWK 1616, cz. I, s. 103; LWWK 1628, cz. II, s. 143.
Autor wraz ze Zbigniewem Canem z Gomunic (pasjonatem młynów na rzece Widawce)
wstępnie zlokalizowali 25. 04. 2010 r. miejsce dawnego, królewskiego młyna w skrajnie wysuniętej części wsi Żaby o nazwie Murowaniec, tuż przy ujściu Kręcicy do Widawki. Zachowane
są tam bowiem stare, wbite drewniane pale różnej wysokości oraz pozostałości stawu
wypełnionego wodą. Innych pozostałości urządzeń wodnych wówczas nie stwierdzono.
33 A. Pawiński, Polska XVI wieku…, s. 206.
34 J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. I, s. 499.
35 LWWK 1564, cz. II, s. 108–109.
36 A. Pawiński, Polska XVI wieku…, s. 206.
37A. Kaczmarek, Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie, Dmenin 2008, s. 66.
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Młyn Ruda
Nad rzeką Widawką funkcjonowała przez stulecia królewska osada młyńska
Ruda. Prowadziła ją z pokolenia na pokolenie rodzina Rudzkich/Ruckich. Jedne
z pierwszych wzmianek o istnieniu tu osady pochodzą z wykazów poborowych z lat
1511-1518 oraz 1521 r., kiedy wymieniono ją w składzie parafii Dobryszyce38. Do
czasu spisania lustracji w latach 1564–1565 młyn Ruda był w połowie własnością
królewską, w drugiej zaś połowie szlachecką. Król użytkował brzeg rzeki położony
„ku wsi Dobrzissiczam”, drugi brzeg „ku Klethnej wsi” miał Mikołaj Klieczyński
z Kletni. W tym czasie dokonano zamiany, w wyniku której Klieczyński otrzymał
połowę młyna Wójcika, odstępując tym samym połowę młyna Ruda. W ten sposób
tutejsza królewszczyzna przejęła Rudę w całości39. Innym istotnym wydarzeniem
dotyczącym Rudy miał fakt, iż w 2 lata później przeszła na wieczną dzierżawę
w ręce prowadzących jej młynarzy Ruckich na mocy przywileju nadanego im przez
króla Zygmunta Augusta.
Przywilej otrzymał w 1567 r. Maciej Rucki. W następnych stuleciach był
sześciokrotnie potwierdzany przez: Zygmunta III Wazy w 1617 r., Władysława IV w
1643 r., Jana III Sobieskiego w 1689 r., Augusta II Mocnego w 1720 r. oraz Augusta III
w 1759 r.40 Poniżej przedstawiono fragment przywileju ostatniego:
„August III z Bożey Łaski Król Polski Wielki Xiążę Litewski Ruski Pruski
Mazowiecki Żmudzki Kyowski Wołynski Podolski Inflantski Smolinski Siewierski
y Czerniechowski a dziedziczny Xsiążę Saski y Elektor. Oznajmujemy niniejszym
Listem Naszym wszem wobec y każdemu z osobna Komu o tym wiedzieć należy Iż
produkowane były przed Nami Przywileia częścią na Pergaminie a częścią na
Papierze po łacinie pisano a ieden z nich po polsku pisany, pierwszy Przywilej
Zygmunta Augusta Ręką Wielmożnego niegdy Walentego Dęmbickiego Kanclerza
Koronnego podpisany y Pieczęcią Koronną wiszącą stwierdzony (…) zdrowe
nienaruszone y żadnej wątpliwości niepodpadające zawierające w sobie zachowanie
Uczciwych niegdy Ruckich Młynarzów przy Młynie Ruda nazwanym y Trzeciej
Miarce we wsi Dobryszycach w starostwie Naszym Radomskim na Rzece Widawce
będącego Y Supplikowano Nam iest przez Panów Rad Naszych Imieniem
Uczciwych Stanisława y Wojciecha Ruckich Braci Rodzonych przerzeczonego Młyna
Ruda nazwanego pozostałych Succysorów Młynarzow abyśmy onych wraz z
Maryanną i Agnieszką Małżonkami ich y Potomstwem przy tychże Prawach
Przywileiach y przy Młynie Ruda y Trzeciej Miarce Powagą Naszą Królewską
zachowac zatrzymać y umocnić raczyli Których to Przywileiów lubo tu w słowo do

J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. I, s. 499; A. Pawiński, Polska XVI wieku…, s. 206.
LWWK 1564, cz. II, s. 108-109.
40 AMRR/H, sygn. 806, Przywilej Augusta III z 1759 r., kopia. Oryginał dokumentu z 1
grudnia 1759 r. z własnoręcznym podpisem króla zachował się w zbiorach prywatnych.
Dokument posiada ponadto odpis wykonany przypuszczalnie w XIX w. Każdy z dokumentów ma po 3 strony. Oryginał znajduje się w złym stanie (wg Marty Kociniak z Krakowa,
16. 11. 2007 r.).
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słowa nie są wpisane My one iakoby tu wpisane były mieć chcemy takowa iest
senesz (…)”41.
W jakich okolicznościach otrzymała młyn rodzina nie wiadomo, jednakże
związane są z tym legendy, istniejące w dwóch wersjach. Pierwszą przytacza Jan
Pawlikowski, która opowiadana była przez jednego z Rudzkich jeszcze przed II
wojną światową: „Król Zygmunt August II wraz ze swoją świtą został zaskoczony
przez zamieć śnieżną w okolicach zwanych Górami Makowymi. Ponieważ w lesie
zagubiono drogę, zaczęto dąć w trąby. Rudzki, który przyspieszył z pomocą i przeprowadził orszak królewski, zyskał sobie w ten sposób wdzięczność i uznanie
władcy”42. Drugą wersję przytacza Marta Kociniak w pracy „Młynarze z Rudy –
wspomnienia o rodzinie Rudzkich”: „Legenda rodzinna, przekazywana ustnie przez
starszych członków rodziny oraz okolicznych mieszkańców, mówi, iż w czasie
polowania króla Zygmunta Augusta w pobliskich lasach, władca oraz jego świta
zgubili drogę. Wówczas szambelan królewski dotarł do najbliższego domostwa,
który to był domem młynarza przy rzece Widawce, z prośbą o gościnę dla orszaku
królewskiego. W obejściu rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do ugoszczenia
tak znamienitego gościa. Kiedy król przybył do domu młynarza został zaproszony
do izby. Jakież było jego zdziwienie, kiedy w zwykłym gospodarstwie zobaczył
czyste pobielone ściany i ani jednej muchy! Spytany o to gospodarz pokazał
pomalowaną miodem powałę. Za taką pomysłowość król nagrodził go oświadczając,
iż tyle ziemi, ile zdoła zaorać od rana do wieczora będzie jego własnością. Tutaj
pomysłowość Rudzkiego była jeszcze większa gdyż zaorał nie poszczególne pola
tylko granicę otaczającą gospodarstwo, w którym mieszkał. Dzięki temu stał się
jednym z bogatszych mieszkańców wsi. Tyle legenda. Niemniej jednak właściciele
osady młynarskiej byli postrzegani jako bogaci ludzie jeszcze w XIX w.”43
W I połowie XIX w. pomiędzy „wolnymi” młynarzami a właścicielem dóbr
ziemskich powstał spór. Bracia Kacper, Stanisław, Wincenty, Ignacy, Filip (lub
Feliks) i Andrzej Rudzcy, byli sukcesorami młynarza Wojciecha (zm. 1819) i oni to w
1833 r. stanęli do długotrwałej walki z nowym dziedzicem o pierwszeństwo do
rozporządzania osadą a nawet do prawa własności. Byli też przeciwni spychaniu
ich, uprzywilejowanych przecież z dawna, do roli zwykłych poddanych.
W 1831 r. od rządu Królestwa Polskiego Dobryszyce kupił Teodor Szczucki
wraz z „pustkowiem z młynem Ruda, i las w obrębie tychże dóbr znajdujący się
w ekonomij Gidle położone”44. Spór wynikł w trakcie regulowania hipoteki przez
dziedzica, który próbował odebrać młyn Rudzkim, powołując się na kontrakt kupna.
Szczucki przedstawił dokumenty z czasów pruskich, wedle których argumentował –
„powiedzianem jest iż na pustkowiu Ruda znajduje się młynarz – włościanin
pańszczyźniany! Nie nazwano tam Rudzkich właścicielami, ani nawet czynszownikami czy też dzierżawcami”. Przedstawił także kopię kontraktu dzierżawneAMRR/H, sygn. 806, Przywilej Augusta III.
J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 111–112.
43 M. Kociniak, Młynarze z Rudy–wspomnienia o rodzinie Rudzkich, Kraków 2008, [w:] T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa …, Aneks nr 3, s. 191.
44 APPT, spis XI, sygn. 259, Akta hipoteczne Nieruchomości Młyna Ruda..., działy I-III.
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go, pomiędzy byłym Rządem Pruskim a Wincentym Kruszewskim o trzech-letnią
dzierżawę klucza Dobryszyce z dnia 4 kwietnia 1798 r. W dokumencie wspominano,
iż omawiana nieruchomość zamieszczona jest w niej jako „pertinencja dzierżawna”
i tytuł własności młyna jedynie fiskusowi królewskiemu służył i ten nie wydzierżawiłby Kruszewskiemu, gdyby prawo własności do niego nie należało45. Pomimo
mocnych argumentów obu stron, szala zwycięstwa w tym wytrwałym sporze wahała się. Szczucki w chwilach zwątpienia co prawda nie posunął się do aktów gwałtu
wobec młynarzy, ale usiłował obciążyć ich za to długiem, który spłacał Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu wartości 59,800 zł. zaciągniętemu jeszcze przez
Skarb Publiczny Królestwa Polskiego na Ekonomię Gidelską. Zapadły w 1835 r.
werdykt okazał się sprawiedliwy - dziedzic osadę młyńską prawnie zatrzymał,
a młynarze zaś nadal zostają na młynie jako że „za opłatą zwyczajnego czynszu po
wiecznem czasy należy do Potomstwa Rudzkich na mocy królewskiego przywileju”46. Młynarze zobowiązani zostali do dalszej opłaty czynszowej i odrabianie
pańszczyzny m. in. stawianie wiat czyli brogów na snopy zboża. Gdy pół wieku
później następni właściciele – Czarneccy sprzedali majątek (1887 r.) Żydowi Szaji
Landau, osady młyńskie Ruda oraz na Borowiecku–Żarkach wymienia się nadal jako
jej części składowe47.
W aktach metrykalnych parafii Dobryszyce najczęściej wymienia się młynarzy Rudzkich z Rudy. Jednakże według własnych analiz Marty Kociniak nad
aktami tymi wynika iż: „nazwisko Rudzki było w pewnym okresie czasu tożsame z
Pikos. Mniej więcej chodzi o połowę XVIII w. Jest w nim wyraźnie zaznaczone
miejsce Ruda Młyn i Rudzki alias Pikos, czasem w ogóle nie występuje nazwisko
Rudzki tylko Pikos. W tym samym okresie czasu jeden z Rudzkich osiadł w młynie
Karkoszki i tu z kolei pojawia się Rudzki alias Jercha. Niestety nie wiadomo czym
dokładnie się trudnił ponieważ raz jest napisane, że był młynarzem, a innym razem,
iż krawcem. Prawdopodobnie chodzi tu o tę samą osobę”48. Nie tylko na młynie
Karkoszki znajdujemy Rudzkich, albowiem jeszcze wcześniej w 1642 r. młynarz
Wojciech Rudzki wymieniony został na sąsiednim młynie Wójcik majątku Kletnia49.
Młyn Wójcik początkowo także królewski, zwany był i Ruczkim i stanowił drugie
gniazdo rodziny Rudzkich, którzy zdobywali tu praktyki zawodowe.
W końcu XIX stulecia osadą młyńską Ruda kierował Łukasz Rudzki. Po
latach przekazał ją synowi Józefowi Rudzkiemu (1874–1944). Ten z kolei gospodarzył tu do 1942 r. Za jego czasów były 52 morgi ziemi. Wzmianka z okresu
międzywojennego wymienia Józefa Rudzkiego jako członka pierwszej Rady Gminy
w Dobryszycach50. Józef miał z pierwszą żoną Marią z Lewowskich Rudzką (zm.
1920) czterech synów: Witolda Rudzkiego (1910–1994), Zenobiusza Rudzkiego
(1912–1967), Edmunda Rudzkiego (1915–1995) oraz Stanisława Rudzkiego (1920–
Tamże.
Tamże.
47 J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 31–32.
48 List Marty Kociniak z 01. 11. 2011 r. w posiadaniu autora.
49 A, Kaczmarek, Księgi metrykalne …s. 66.
50 J. Pawlikowski, Dobryszyce..., s. 34.
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1943). Zaś z drugiego małżeństwa z Marią z Gołębiowskich (1882–1969) Józefa
Rudzkiego (juniora 1925–2007). Wspomniana druga żona Maria była córką Andrzeja
Gołębiowskiego (1849–1933), zarządcy majątku Jana Zaremby w Pytowicach51.
Ze spisanych wspomnień Marty Kociniak wyłania się wyraźny zarys życia
ówczesnych gospodarzy Józefa i jego synów: „Pradziadek Józef Rudzki, syn Łukasza
i Florentyny z Polaków Rudzkich, był jednym z bogatszych gospodarzy w gminie
dobryszyckiej, posiadającym kilkadziesiąt mórg ziemi i trzy osady włościańskie,
a przy tym osobą mającą też gest. Podobno nie stronił od gier hazardowych. Znane
są w rodzinie opowieści jak to jeżdżąc w konkury do swojej wielkiej miłości Marii
Gołębiowskiej, córki Andrzeja Gołębiowskiego zarządcy dworu Zarembów w pobliskich Pytowicach, kąpał się w kobylim mleku. Niestety kąpiele te nic nie dały
gdyż został przez pannę odrzucony. Mania (Maria) osierocona wcześnie przez
matkę, aktorkę Ludwikę ze Skuczyńskich Gołębiowską, oświadczyła, iż ma zamiar
poświęcić się wychowaniu dwóch młodszych sióstr Anny i Janiny. Mając już dużo
ponad trzydziestkę Józef poślubił więc inną pannę – Marię Lewowską. Opowieści
rodzinne milczą na temat okoliczności poznania przyszłej żony. Wiadomo tylko tyle,
że pochodziła spod Warszawy. Na zachowanym carskim dowodzie osobistym
widnieje portret przystojnej kobiety z pieczęcią Zawiadowcy Kolei Warszawsko –
Wiedeńskiej ze stacji Płyćwia koło Skierniewic. Być może jest to miejsce pochodzenia
prababci, bo stąd już przecież niedaleko do Warszawy. Prawdopodobnie w roku
1909 pod Warszawą przychodzi na świat pierworodny syn Józefa – Witold. Dziadek
w dokumentach miał co prawda wpisany jako dzień urodzin datę 14 stycznia 1910 r.,
ale zawsze twierdził, iż urodził się w grudniu roku poprzedniego. A że chrzciny
były huczne, z czterema parami chrzestnych i trwały długo, ojciec dopiero po
powrocie na Rudę zarejestrował go w dobryszyckich księgach parafialnych. Następnie na świat przychodzą kolejno synowie: Zenobiusz – 1911 r., Edmund – 1915 r.
oraz Stanisław – 1920 r. Przy narodzinach tego ostatniego umiera Maria, osierocając
czterech małych chłopców. Na scenie znowu pojawia się Maria Gołębiowska (1887–
1969). W dalszym ciągu jest panną, ale swoje siostry wydała już za mąż, Annę za
Adama Kociniaka zdolnego agronoma z Pytowic, następnie wieloletniego pracownika młyna hrabiny Sobańskiej w Kobielach Wielkich (ich syn Kazimierz również
związany z młynarstwem był w latach pięćdziesiątych kierownikiem młyna „Giżyzna” w Zalesiczkach), a Janinę za Henryka Betlińskiego, urzędnika państwowego.
W roku 1921 odbywa się kolejny ślub Józefa Rudzkiego. Macocha przygarnia
małych synów z pierwszego małżeństwa swojego męża, zaś w 1925 r. rodzi własne
dziecko – Józefa, najmłodszego syna Józefa. Ze wspomnień rodzinnych oraz zachowanych listów wynika, że dzieci traktowały ją jak matkę. Rządziła gospodarstwem
silną ręką, będąc solidną i sprawną gospodynią. Słynne były jej prażuchy, jajecznica
z grysikiem czy zalewajka. Wszystkie dobra natury znalezione w lesie czy na łące
były natychmiast przez nią przygotowane w proste, ale smaczne potrawy. Ulubionym miejscem posiłków (i nie tylko) całej rodziny był „stół pod kasztanem”, uwieczniony na wielu zdjęciach, znajdujący się pomiędzy domem, a młynem (...).
W latach międzywojennych we młynie zmieniono koło wodne na turbinę.
51
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Prawdopodobnie sytuacja finansowa rodziny zmusiła młodych Rudzkich do szukania innych sposobów na życie, niż gospodarka rolna i młynarstwo. Pierwszy na
stałe opuścił Rudę najstarszy syn Józefa – Witold Rudzki (1910–1994). Jako pierwszy
rozpoczął exodus kolejnych członków rodziny z miejsca gdzie cały ród przeżył tyle
stuleci. W 1928 r. został przyjęty na służbę czynną do Wojska Polskiego i osiadł na
stałe w Krakowie. Tam poznał swoją przyszłą żonę Helenę Stypulankę (...).
Następny z Rudy wyjechał Edmund Rudzki (1915–1995). Co prawda niedaleko, bo do pobliskiego Radomska, gdzie rozpoczął naukę jako masarz. Tam też
poznał swą przyszłą żonę Zofię Kwiatkowską ze znanej rodziny radomszczańskich
kaflarzy. Służąc w 18 Pułku Piechoty w Skierniewicach w pierwszych dniach drugiej
wojny światowej dostał się do obozu jenieckiego i został wywieziony na roboty do
Niemiec. Dzięki wyuczonemu zawodowi i swej pracowitości trafił jako masarz do
życzliwego bauera. Dlatego też zdarzało mu się dostawać urlopy i odwiedzać
rodzinę w Polsce. W czasie jednej z takich przepustek poślubił w 1943 r. swoją
narzeczoną Zofię. Po powrocie zamieszkał w Krakowie, niedaleko swojego najstarszego brata.
Po śmierci Józefa Rudzkiego seniora w 1943 r. młyn odziedziczył Zenobiusz
Rudzki (1911–1967). Poślubiając Olimpię Wędzonkę razem z rodziną mieszkał i pracował na Rudzie do lat pięćdziesiątych XX w. Po zamknięciu młyna przeniósł się na
stałe do Kamieńska.
Stanisław Rudzki (1920–1943), najmłodszy syn Józefa Rudzkiego z pierwszego małżeństwa, zmarł na zapalenie ucha w czasie okupacji niemieckiej.
Najmłodszy syn Józef Rudzki (1925–2007) pracował razem z bratem we
młynie, aż do jego zamknięcia. W czasie drugiej wojny światowej brał czynny udział
w akcjach partyzanckich Armii Krajowej. Po wojnie ożenił się z Heleną Rudzką
i osiadł na Rudzie gdzie mieszkał do lat siedemdziesiątych XX w. Za jego czasów
gniazdo rodzinne zaczęło poznawać i odwiedzać, najczęściej w wakacje, najmłodsze
pokolenie - pokolenie prawnuków Józefa Rudzkiego seniora”52.
Synowie Józefa seniora – Zenobiusz i Józef junior mełli w młynie na Rudzie
jeszcze w latach 1944–1947. Młyn jednak wskutek wojny ucierpiał. Informuje o tym
pismo Urzędu Gminy w Dobryszycach z 1948 r. że część majątku spadkowego, po
zmarłym Józefie Rudzkim w 1943 r., położona we wsi Ruda przedstawia niewielką
wartość ze względu na bardzo słabą i piaszczystą glebę oraz częściowe zniszczenie
młyna wskutek działań wojennych również nie przedstawia wysokiej wartości ze
względu na zrabowanie przez okupanta urządzeń pasów i innych niezbędnych
części młyńskich53.
Poniżej przytoczono krótkie wspomnienie Józefa Rudzkiego juniora (zm.
2007) dotyczące Rudy: „Młyn nasz był drewniany, parterowy z nadbudówką. Od
strony południowej przylegała drewniana turbinownia. Posiadał jedną parę walców,
przez co mogliśmy przetwarzać około pół tony zboża na dzień. Mielona była mąka
pszenna i żytnia, dzięki posiadaniu jagielnika także kasza. Pod młynem przebiegało
M. Kociniak, Młynarze z Rudy...
Zaświadczenie Zarządu Gminy Dobryszyce z 09. 04. 1948 r. podpisane przez wójta
B. Jakubowskiego. Zbiory Marty Kociniak z Krakowa.
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zakole rzeki Widawki tak zwana młynówka i staw hodowlany. Występowały tu
powodzie, które niszczyły nam urządzenia wodne. Pamiętam z opowieści, że
w tysiąc dziewięćset jedenastym roku obiekt był przebudowywany, oraz podwyższany, a mieszkanie znajdowało się zawsze w budynku młyna. Stary młyn w latach
sześćdziesiątych został rozebrany. W tym też czasie wyregulowano rzeczkę. U nas
znajdowało się gospodarstwo z żywym inwentarzem, pola uprawne, obora, stodoła.
Na Rudzie mieszkaliśmy do tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego siódmego roku”54
Obecnie w miejscu, w którym stał budynek młyna pozostały niewielkie ślady55.
Młyn Żarki zwany Borowieckim
Pierwsza znana wzmianka o istnieniu osady młyńskiej w Żarkach pochodzi
z końca XVIII w., z czasów pruskich. Widnieje bowiem na mapie D. Gilly’ego jako
„Żarek młyn” na bezimiennym, lewym dopływie Widawki56. Jednak nie ma informacji co do założycieli osady. Następna, istotna wzmianka pochodzi z 1831 r. Wówczas młyn z pustkowiem Żarek, działający w granicach dóbr rządowych Gidle,
przejął w wieczyste posiadanie od rządu Królestwa Polskiego pierwszy dziedzic
dóbr Dobryszyce Teodor Szczucki57.
Księgi metrykalne parafii Dobryszyce wymieniają tu kilkakrotnie w 1818 r.
młynarza Macieja Żarka, liczącego lat trzydzieści, zamieszkałego na Karkoszkach58.
Stąd też wykształciła się z czasem miejscowa nazwa – Żarki. Pod 1843 r. akty
wymieniają tu młynarza–czynszownika Grzegorza Szewczyka i żonę jego Mariannę
z Fiałkowskich przy okazji chrztu ich dziecka – Szczepana. W 1847 r. małżeństwo to
miało kolejne dziecko – Franciszkę59. W 1848 r. wymienia się również Rocha Szewczyka, włościanina, gospodarza i młynarza na młynie Żarki, wówczas dwudziestotrzyletniego60.

54 Relacja Józefa Rudzkiego (juniora) i jego żony Heleny z dnia 16. 11. 2005 r. w Gomunicach
w posiadaniu autora. Józef Rudzki był ostatnim żyjącym młynarzem na legendarnej „Rudzie”.
Zmarł po długiej chorobie w 2007 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gomunicach. Od lat 80. mieszkał w Gomunicach.
55 W Rudzie w dniu 29. 10. 2005 r. podczas wizji lokalnej stwierdzono kilka ceglanych i kamiennych fragmentów fundamentu oraz wyschnięty staw i zakole rzeki Widawki (zwane
Młynówką). Brak jakichkolwiek szczątków po urządzeniach wodnych, a miejsce to obecnie
jest porośnięte drzewami i krzewami.
56 Archiwum Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w w Radomsku (dalej: AMRR),
sygn. H/962, D. Gilly, Spezial Karte von Suedpreuβen mit Allergrosster Erlaubniss aus der
Koniglichen grossen topographischen Vermessungs (Specjalna Mapa Prus Południowych ze specjalnym pozwoleniem na korzystanie z królewskich pomiarów topograficznych), Berlin
1802/1803 (dalej: D. Gilly). Mapa opracowywana była w latach 1796-1800.
57 APPT, spis XI, sygn. 259, Akta hipoteczne Nieruchomości Młyna Ruda..., działy I-III.
58 AACz, Akta urodzonych, małżeństw i zejścia parafii Dobryszyce w latach 1817–1818, Akta
urodzenia [1817–1818], sygn. KM 1316, s. 16, tamże: Akta urodzenia [1817–1818], nr 27, s. 50.
59 AACz, Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1838–1850, sygn. KM 1325, akt nr 44,
s. 49; tamże: akt nr 38, s. 82.
60 Tamże: sygn. 1325, akt nr 25, s. 89.

288

Dzieje młynarstwa w Dobryszycach i okolicy (do 1945 r.)
W 1895 r. wymienia się osadę Żarki-Borowiecko w gminie i parafii Dobryszyce, a w niej 1 dom, 7 mieszkańców i 15 mórg ziemi użytkowanej przez młynarza61. Młyn oraz nowo założony folwark Borowiecko należały następnie do dziedzica
Dobryszyc Augusta Czarneckiego od połowy XIX w. do 1887 r. Kolejni właściciele to
Żyd Szaja Landau do 1900 r. oraz hr. Skarbek Borowski do 1910 r. Od hrabiego
majątek ziemiański Dobryszyce przejął Włościański Bank Rolny w Piotrkowie Tryb.,
który rozparcelował większość majątku62. Po parcelacji majątku po I wojnie światowej osadę młyńską nabył młynarz Piotr Wiaderek, członek cechowy Związku
Młynarzy Polskich oddz. w Radomsku, który postanowił zbudować tu nowy młyn63.
Obiekt wybudowany został przez młynarza w 1933 r. Po jego śmierci w grudniu
1940 r. młyn przez wiele lat prowadził z kolei jego syn Stefan64. Opis B. Baranowskiego z 1969 r. podaje w dużej mierze urządzenia jeszcze z przedwojnia: obiekt
był drewniany, parterowy z nadbudówką i dachem dwuspadowym. Z urządzeń
młyńskich posiadał 1 parę walców, jagielnik i urządzenia czyszczące (na poddaszu
kosz zasypowy do zboża), z wodnych urządzeń: turbinę wodną, drewniane jazy,
pogródki i upusty. Zachowana drewniana turbinownia65.
Młyn Dobra zwany Karkoszkim
W parafii Dobryszyce znajdowała się od stuleci osada młyńska Karkoszki
(dziś gm. Gomunice). Usytuowana była przy stawie rybnym istniejącym do dziś
i bezimiennym strumieniu wpadającym z lewego brzegu do Widawki. Wymieniona
została w księdze uposażeń Jana Łaskiego jako młyn „Dobra”, należący do dobryszyckiego plebana, którego funkcję w tym czasie pełnił „czcigodny Stanisław”
z Radomska. Lustracja ta informuje, iż „[pleban] także ma w tym samym dziedzictwie wsi Dobryszyce staw rybny i w tym samym dziedzictwie młyn zwany
Dobra, do którego ma pewną część pola i lasu z łąką leżącą powyżej i poniżej stawu
rybnego i młyna, i płaci [młynarz] stosownie do majątku rocznie 1/60 plebanowi
i niemniej jest zobowiązany pomagać w domu należącym do plebana (…)”66. Zapiska ta mówi, iż młynarz posiadał plebańskie pole i las z łąką, a z racji użytkowania
tych gruntów płacił proboszczowi czynsz. Podobny schemat utrzymywał się na
pewno do czasu rządów pruskich.
W księgach metrykalnych wymieniono pod rokiem 1774 r. ślub młynarza

SGKP, t. XIV, s. 736.
J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 31–33.
63 Wykaz młynarzy–członków Związku Młynarzy Polskich oddz. w Radomsku z lat 1919–
1923. Zbiory własne.
64 Relacja Danuty Zasempy c. Stefana spisanych w Borowiecku w kwietniu 2004 r. w posiadaniu autora. Młyn pracował okresowo do 1984 r. do chwili śmierci Stefana Wiaderka.
65 Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, t. IV, z. 2, pow. Radomsko – woj.
łódzkie, red. B. Baranowski, W. Baranowski, A. Lech, Kraków 1969, s. 12. Dawny budynek
młyna pozostaje nadal zachowany przy stawie i służy jako mieszkania.
66 J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. I, s. 499-500.
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parafialnego – Łukasza Karkoszkę67. Nowa nazwa osady przyjęła się w tym okresie
tj. na przeł. XVIII-XIX w. właśnie od nazwiska Karkoszka, o czym świadczy zapis
w księgach pod datą 1804 r., gdzie użyto określenia „Karkoszki sive Dobra”68. Akta
metrykalne wymieniają w 1838 r. na Pustkowiu Karkoszek – młynarza Grzegorza
Stawczyka (lat 40) tudzież Michała Karkoszkę (lat 30) – również młynarza69. Akt
zgonu z 1839 r. informuje nas o śmierci młynarza z Karkoszek – Piotra Karkoszkę.
Umarł mając lat 60, pozostawił żonę Rozalię z Marcerów i troje dzieci, wspomnianego wyżej Michała oraz Józefa i Agatę70. Jednakże na tym młynie wymienia się
również młynarzy Żarków. Według wzmianki z 1882 r. osada obejmowała: 1 dom,
5 mieszkańców i 4 morgi ziemi własnej71. Na uposażeniu parafii osada znajdowała
się jeszcze w 1824 r., gospodarze młynarscy z Karkoszek odpracowywali wówczas
po 2 dni pańszczyzny w tygodniu72.
Szerokie wiadomości o osadzie pochodzą z XX w., gdy pierwszym znanym
świeckim właścicielem była Marianna Skotnicka (do 1919 r.). Po niej młyn przeszedł
w ręce Walentego Krawczyka (1919–1923), członka cechowego, któremu młyn częściowo się spalił 8 sierpnia 1921 r.73 Po odbudowie młyn prowadzili kolejno: Franciszek Czajkowski z żoną Janiną (córką W. Krawczyka) w latach 1923–1927, a później
Roman Majer (syn Antoniego) wraz z małżonką Wiktorią w latach 1927–1938. Majer
był budowniczym kapliczki, stojącej do dziś obok stawu. W 1938 r. Majerowie
sprzedali młyn Antoniemu i Felicji Stolarczykom za 5 tys. złotych. Osada młyńska
Karkoszki graniczyła w tym czasie z osadą Adama Frymusa z jednej i gruntami
włościańskimi wsi Karkoszki z drugiej strony. Rozciągała się od plantu kolei żelaznej
do lasu dobryszyckiego. Jej obszar to siedem mórg i sto pięćdziesiąt prętów kwadratowych74. Nowi właściciele prowadzili jednak młyn do 1948 r. W tym też czasie za
Stolarczyków następował kres działalności zakładu, z powodu braku koniecznych
inwestycji. Obraz osady w 1948 r. przedstawiał staw i nieużytki, zabudowania

67 AACz, Liber metrices copulatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis…[6 VIII 1770–4 VII
1819], sygn. KM 231, s. 3.
68 AACz, Liber metrices mortuorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis…[25 VII 1770–15 XI
1821], sygn. KM 232, s. 60. S. M. Zajączkowski mylnie uważa osadę Dobra jako zaginioną (Sieć
parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego w początkach XVI w., „Zeszyty
Radomszczańskie”, t. III, Radomsko 2009, s. 101-102).
69 AACz, Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1838–1850, sygn. KM 1325, s. 4. W akcie
tym nr 21 błędnie podano datę 1808 zamiast 1838 r.
70 AACz, Akta zejścia parafii Dobryszyce 1838–1858, sygn. KM 1331, nr 33, s. 11.
71 SGKP, t. III, s. 841.
72 J. Pawlikowski, Dobryszyce…, s. 57-58.
73 APPT, Kancelaria notariusza Seweryna Żarskiego w Piotrkowie Tryb., nr zespołu 166 (1910–
1933), Akt kupna – sprzedaży młyna Karkoszki z 1923 r.; tamże, Kancelaria notariusza
Hipolita Giegużyńskiego w Radomsku, nr zespołu 178, Akt kupna – sprzedaży młyna
Karkoszki z 1919 r.; Z życia Związku Młynarzy Polskich miejscowego Oddziału, „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 35, s. 3.
74 APPT, Kancelaria notariusza Tomasza Dębskiego w Radomsku, nr zespołu 177 (1920–1947),
sygn. 28, 73, Repertorium nr 772, karty 312–313, Akt kupna – sprzedaży młyna Karkoszki z 27.
07. 1938 r.
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mieszkalne, gospodarcze z młynem wodnym „o jednej parze walców najmniejszego
kalibru, z wewnętrznym i zewnętrznym jego urządzeniem”75.
Według nieżyjącego już mieszkańca wsi Tadeusza Szwedzika: „młyn w Karkoszkach znajdował się w końcu lat czterdziestych (XX w.) w ruinie. Zachowały się
jedynie duże fragmenty kamiennego fundamentu. Był to budynek drewniany, parterowy, podobny do młyna w pobliskich Żarkach. Posiadał koło nasiębierne i jedną
parę walców. Mełło się tu mąkę pszenną, żytnią i śrutę. Pamiętam drewniane pogródki i jazy”76.
Majątek ziemski Kletnia
Kletnia jest osadą notowaną już w średniowieczu. W wykazach poborowych
z lat 1511-1518 wymienia się ją w parafii Kamieńsk pod nazwą „Clethnya”77.
Następnie wykazano ją w tej samej parafii w Liber beneficiorum w 1521 r. W jego
opracowaniu J. Korytkowski błędnie jednak zinterpretował nazwę “Clyethna”
(czytaj Kletna) jako Kotlewy, które miały dużo późniejszą metrykę78. W XVI stuleciu
mowa jest o Mikołaju Kleczeńskim, dziedzicu Kletni notowanym tu już w 1552 r. Na
tej samej Kletni dziedziczył wcześniej w 1434 r. Piotr Kleczeński herbu Prus
(wówczas bez młyna)79. W latach 1564-1565 M. Kleczeński wymieniany jest ponadto
jako właściciel połowy osady młyńskiej Ruda i połowy młyna Wójcik80. Dobra
Kletnia w gminie Dobryszyce i parafii Kamieńsk w 1883 r. wraz z folwarkiem
Gomunice posiadały 1163 mórg, w tym ziemi ornej 477 mórg81. Przynależące do dóbr
huta szklana i młyn Wójcik nie zostały wykazane, ponieważ wcześniej wykupione
zostały przez osadników niemieckich (lub wydzierżawione). Dziedzic tutejszy
Antoni Krzętowski rozpoczął w II poł. XIX wyprzedaż części ziemi. W 1917 r.
sprzedał Żydom folwark o nazwie Gomunice. Od tego momentu nastąpił szybki
napływ kapitału obcego w te rejony, co w praktyce przyczyniło się do szybkiego
rozwoju osady o często używanej wtedy nazwie Kamińsk (od nazwy stacji kolei) lub
,,Gomunice Letniki” ze względu na powstające wśród lasów wille i pensjonaty
wypoczynkowe82. Do dziś zachował się fragment dawnych zabudowań piętrowego
dworu po ostatnich właścicielach Sochanowskich (bez ziemi) a także część
oryginalnej drogi z kamiennym brukiem, która stanowiła połączenie Wójcika z fol-

APPT, Kancelaria notariusza Stanisława Poradowskiego w Radomsku, nr zespołu 374
(1946–1951), sygn. 6, Repertorium nr 1123, 1128, karty 152–153, Akt kupna – sprzedaży młyna
Karkoszki z 24. 09. 1948 r. Nabywcami od Stolarczyków zostali Janina i Feliks s. Wojciecha
Sobierajowie. Jednak już w początkach lat 50. XX w. nastąpiła rozbiórka młyna.
76 Relacja Tadeusza Szwedzika z dni 8 i 25. 01. 2003 r. w Karkoszkach. Posesja należy dziś do
Teresy i Wacława Łęckich.
77 A. Pawiński, Polska XVI wieku…, s. 208.
78 J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. I, s. 501, 503.
79 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. X, Warszawa 1907, s. 114.
80
LWWK 1564, cz. II, s. 108–109.
81 SGKP, t. IV, s. 138.
82 Relacja Dariusza Poteralskiego z 01. 08. 2014 r. zapisana w Kletni w posiadaniu autora.
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warkiem (łącznie ok. 1,5 km). W 1919 r. Kletnia i osady Wójcik przeszły do nowo
powstałej parafii Gomunice, a jeszcze później do gminy Gomunice83.
Młyn Wójcik zwany Klecińskim
Osada Wójcik na rzece Widawce, która graniczy dziś z Gomunicami, należała początkowo do królewszczyzny dobryszyckiej. W tej strukturze wymieniana
była głównie jako Ruczki, czyli osada Ruckich. Już w wykazach poborowych
z lat 1511-1518 Ruczki występują jako „Ryky” w parafii Dobryszyce84. W lustracji
dóbr królewskich z lat 1564–1565 czytamy, iż Ruczki mają jedno koło walnik, odprowadza czynsz, karmi jednego wieprza oraz wykonuje ręczną robotę dla dworu.
Połowę młyna Wójczika posiadał wówczas król, jednakże jak twierdzi lustrator, tę
część „z brzegiem i zalewkiem” władca odstąpił p. Kleczeńskiemu w zamian za
przejęcie od szlachcica połowy osady Ruda85. Zatem osada Ruczki-Wójcik od II poł.
XVI w. należała do szlacheckiego majątku Kletnia. Stąd brak jej w kolejnych lustracjach. Osadę zapisywano od tego czasu jako Woycik względnie Kletnia. Według
mapy Prus Południowych D. Gilly’ego, obok młyna Kletnia, pomijając wieś Kletnia,
główny trakt publiczny z Radomska do Piotrkowa. Obok młyna znajdowała się
wówczas karczma86.
W aktach metrykalnych w Dobryszycach pod datą 1779 r. wymieniono na
„Kletnia Molendinum sive Woycik” zgon młynarza Pawła Piłki87. W II i III dekadzie
XIX w. w tychże księgach wymienia się rodzinę Busse jako właścicieli i młynarzy na
Kletni w gminie kamieńskiej. Mianowicie Gottlieba Busse’a (u którego pracował
młynarczyk Mikołaj Stemborowski), Andrzeja Busse’a (syn Krystiana) oraz Augusta
Wittka, którego żona Anna Wilhelmina Zofia była z domu Busse. Byli oni ewangelikami. Ten ostatni był dzierżawcą prócz młyna również huty szklanej, lecz nie
brudzkiej, a tutejszej – klecińskiej. Ponadto pod 1820 r. wymieniono na młynie
Karola Widermanna zamieszkałego w Szklarni Klecińskiej. W 1830 r. w aktach
metrykalnych wymienia się Henryka Busse’a, którego określono mianem właściciela
młyna klecińskiego88. W 1850 r. wzmiankuje się zamieszkałego tu młodego młynarza
Jana Turskiego (lat 21), który przedstawił do chrztu syna Jana. Świadkami byli
w tym przypadku komornicy zamieszkujący w młynie89.
Archidiecezja Częstochowska – Katalog, Częstochowa 1993, s. 214.
A. Pawiński, Polska XVI wieku…, s. 206.
85 LWWK 1564, cz. II, s. 108–109.
86 D. Gilly. Trakt przechodził także pomiędzy młynami Żarki i Karkoszki. Drugi trakt na
północ od Radomska przebiegał do Gorzędowa przez młyn Fryszerka.
87 AACz, Liber metrices mortuorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis…[25 VII 1770–15 XI
1821], sygn. KM 232, akt nr 2, s. 15.
88 AACz, Akta urodzonych, małżeństw i zejścia parafii Dobryszyce 1819 rok, Akta małżeństw
[1819], KM 1317, s. 11; Akta urodzonych, małżeństw i zejścia parafii Dobryszyce 1820 r., Akta
urodzenia [1820], KM 1318, s. 12–13; Akta małżeństw [1820], s. 12–13; Akta zejścia [1820], nr
12, s. 55; tamże: Księga urodzonych parafii Dobryszyce 1827–1837, KM 1324, nr 28, s. 105.
89 AACz, Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1838–1850 [2 I 1838–31 XII 1850], sygn.
KM 1325, akt nr 35, s. 111. Komornicy w tamtych czasach byli kategorią chłopów nie posia83
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Powyższe adnotacje metrykalne oraz zapis w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z 1883 r. potwierdzają, iż działała tu obok młyna, również huta szklana
(do 1827 r.)90, oraz że początkowo zostawali ich dzierżawcami osadnicy niemieccy
a z czasem właścicielami. To samo źródło, tyle że z 1893 r. podaje przy młynie
Wójcik gminę i parafię Dobryszyce - 1 dom i 84 morgi ziemi przynależnej do
młynarzy. Informuje też, że młyn Wójcik nie należy już do folwarku Kletnia91.
Pewne jest natomiast, że młyn ten pracował w końcu XIX w. w administracji
pobliskiego majątku Kocierzowy gmina Gosławice. Zachował się bowiem dokument,
który mówi, iż w końcu tego stulecia to Józef Kamocki – dziedzic z Kocierzów,
wydzierżawił na lata 1894–1898 młyn Wójcik młynarzowi Antoniemu Kutalskiemu
(Kutalewskiemu). Zatem obok znanego młyna Fryszerka, przez pewien okres także
osada Wójcik przynależała do majątku w Kocierzowach92.
Zachowany opis z 1969 r. wymienia wyposażenie jeszcze starego młyna
wodnego na Wójciku istniejącego tu do 1939 r.: budynek był parterowy, drewniany,
stojący w części produkcyjnej na palach a w części mieszkalnej na lądzie, dach kryty
gontem. Posiadał koło wodne podsiębierne, 1 parę kamieni francuskich, perlak,
jagielnik, żubrownik oraz drewniane jazy, pogródki, zastawki i upusty. W 1920 r.
założono tu turbinę i 1 parę walców dzięki czemu zdolność przemiałowa sięgała 2
ton na dobę93.
W XX stuleciu, w okresie międzywojnia młyn i karczma Wójcik stał się
własnością Żyda Rubina Najkrona94. Osadę od niego dzierżawił młynarz Marian
Langkammer, który jeszcze przed wybuchem II wojny światowej stał się jej nowym
właścicielem. Był on bratem stryjecznym Norberta Langkammera, z młyna motorowego w Kamieńsku95. Brak jednoznacznych przekazów nie pozwala ustalić, kiedy
rodzina Langkammerów, niemieckiego pochodzenia, mogła przybyć na ziemie
polskie. B. Baranowski przypuszcza, iż młyn Dąbek w gminie Dąbrowa w powiecie
radomszczańskim mógł zostać zbudowany w II poł. XVIII w. właśnie przez Lang-

dającą ani chałupy, ani ziemi, mieszkający kątem u bogatych gospodarzy, także młynarskich.
Utrzymywali się z pracy najemnej, zobowiązani byli do odrabiania pańszczyzny pieszej oraz
innych posług na rzecz dziedzica.
90 SGKP, t. IV, s. 138. Stąd też pochodzi nazwa małej osady koło Gomunic o nazwie Hucisko.
W miejscu tym następnie funkcjonował kamieniołom wydobywający kamień wapienny.
Wszelkie budynki czy też ich fundamenty w okolicy powstałe z tego kamienia pochodzą
z Huciska; zob.: T. Kuźnicki, Obelisk pamiątką narodzin przemysłu szklarskiego, „Gazeta Radomszczańska” 2013, nr 14, s. 8.
91 SGKP, t. XIII, s. 744.
92 Umowa zawarta pomiędzy dziedzicem Józefem Kamockim a dzierżawcą Antonim
Kutalskim (Kutalewskim) w listopadzie 1893 r. Rękopis w zbiorach Aleksandry Sierko.
93 Katalog zabytków..., t. IV, z. 2, s. 45.
94 R. Najkron był energicznym bankierem, wieloletnim przewodniczącym Gminy Żydowskiej
w Radomsku i radnym w Radzie Miejskiej (lata 20. i 30. XX w.). Należała do niego także
kamienica w Radomsku przy ulicy Reymonta, sąsiadująca z ratuszem. Najkron został rozstrzelany w getcie warszawskim w 1942 r.
95 Relacja Januarego Langkammera z Wrocławia z listopada 2002 r. w posiadaniu autora.
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kammerów96. Według innej wersji, sprowadzili się oni w końcu lat 40. XIX w.
z Saksonii97. Młynarze o tym nazwisku występują również w innych częściach
gminy Dobryszyce w Zalesiczkach i Woźnikach. Przybycie tej rodziny może mieć
również związek z rozwijającą się kolonizacją niemiecką w rejonie Kamieńska
i Kletni w I poł. XIX w.98
Według wspomnień Macieja Dygudy: „Jeszcze przed wojną w młynie
Wójcik spotykali się harcerze. W czasie okupacji mieli tu swoje ognisko konspiracyjne, a w stawach obok urządzali kąpiele. Jednakże trzeciego września tysiąc
dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku niemieckie oddziały pancerne przeprowadziły akcję pacyfikacyjną wsi Wójcik, niszcząc doszczętnie całą osadę i urządzając
rzeź jej mieszkańców. Następnie Wójcik zalała woda powodziowa. Z wrześniowej
masakry ocaleli między innymi Marian Langkammer i jego syn Edward. Postanowili
oni odbudować młyn jeszcze w czasie okupacji”99. W 1941 r. na kamienno-ceglanym
fundamencie stanął nowy, drewniany jednopiętrowy młyn z poddaszem, zwieńczony dwuspadowym dachem. Zainstalowano w nim turbinę wodną typu Francisa
i 2 pary walców, a pogródki wzmocniono betonem. Obok wzniesiono w tym czasie
drewniany, jednopiętrowy dom mieszkalny100.
Młyny Pytowice
Pytowice znane były już w średniowieczu jako własność szlachecka.
W połowie XIX w. jego właścicielami zostali Zarembowie h. własnego. W 1888 r.
w majątku wymienia się tartak parowy, trzy młyny wodne, hutę szklaną, smolarnię,
pokłady torfu a składał się z folwarków Pytowice i Słostowice, osady Piaskowizna
i Kmiecizna, nomenklatur Kotlewy, Aleksandrów, Janówka i Nowiny, o łącznej
rozległości 3391 mórg101. Najstarszymi siedliskami młyńskimi w dobrach tych
pozostawały Widawa i Kmiecizna, w XVIII stuleciu zaś powstały kolejne dwa młyny
w Kotlewach. Wszystkie one stały na rzece Widawce, która stanowiła granicę dwóch
parafii Kamieńsk i Dobryszyce, dzięki czemu posiadały bliskie kontakty z mieszkańcami obu parafii. Nie znani są jednak dotąd założyciele tych osad.
Posiadaczem młynów wodnych pozostawał tu w początkach XX w. Jan
Zaremba (syn Jana), właściciel dóbr, lasów i gospodarstw rybnych Pytowice. Znany
był on jako społecznik i pierwszy prezes Kółka Rolniczego w Kamieńsku założonego
w 1913 r. Był również członkiem Rady Gminy Kamieńsk w 1927 r. Zaremba zmarł
w czasie okupacji hitlerowskiej, pochowany został na cmentarzu w Kamieńsku. Jego

Katalog zabytków..., t. IV, z. 2, s. 14.
Relacja Macieja Dygudy (wnuka Mariana Langkammera) z grudnia 2002 r. w Gomunicach
w posiadaniu autora.
98 Z. Grządzielski, Leksykon miasta i gminy Kamieńsk, Kamieńsk 2007, s. 22, 54.
99 Relacja ustna Macieja Dygudy (wnuka Mariana Langkammera) z grudnia 2002 r. w Gomunicach w posiadaniu autora.
100 Katalog zabytków..., t. IV, z. 2, s. 45. Młyn przestał pracować za Augusta Dobielskiego
w 1993 r., natomiast w 2000 r. spłonął.
101 SGKP, t. IX, s. 331.
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syn, także Jan Zaremba, znany był z działalności akowskiej ps. „Jerzy”. Majątek
Pytowice po reformie w 1946 r. przekształcony został w Państwowe Gospodarstwo
Rolne (PGR) i Zespół Rybacki102.
Młyn Kotlewy103
W Kotlewach wyodrębnione były niegdyś 2 młyny wodne na rzece
Widawce. Pierwszy z nich zwany był potocznie „Kotlewskim”, drugi bardziej
zapomniany, to „Jackowizna”. Obie osady młyńskie funkcjonowały w stuleciach
XVIII–XIX i były częścią majątku Pytowice na terenie parafii Kamieńsk104. Na mapie
Gilly’ego widzimy niemieckojęzyczną nazwę „Kollewin M” oraz jego położenie
pomiędzy młynem Piesek (zwany Jackowizną) w górnym biegu rzeki, a młynem
Zalesickim w dolnym jej biegu105.
W młynie kotlewskim w 1832 r. pracował młynarz Szymon Kmitowski (lat
45), który był ojcem chrzestnym narodzonego dziecka młynarza Filipa Krawczyka
(lat 30) z młyna Zalesickiego. Chrzestną została Anastazja Kmitowska z Pustkowia
Zażyk. Zbliżone nazwisko – Kmita – występowało w podobnym czasie również na
młynie Pieskowizna106. Następnie w 1853 r. na młynie w Kotlewach wymienia się
młynarza Marcina Szalińskiego vel Salińskiego107. Miejsce usytuowania osady
młyńskiej pod względem komunikacyjnym znajdowało się przy głównym, wiekowym trakcie przebiegającym z Kamieńska do Pajęczna przez Pytowice, Brudzice
i Sulmierzyce co pokazują dawne mapy. Następny usytuowany przy trakcie na
zachód młyn znajdował się w Bielikach, natomiast zwracając się ku wschodowi młyn
wodny „Wesoła” w Kamieńsku. Stąd też po drugiej stronie drogi na przełomie
XVIII-XIX w. funkcjonowała w Kotlewach karczma dla przejezdnych i strudzonych
kupców, następna taka karczma stała na pobliskim Borowiu. Niewiele później, bo w
latach 30. XIX w. widzimy karczmę jedynie przed Brudzicami o nazwie Słodownia108. Na mapie topograficznej z 1915 r. osadę tę jeszcze oznaczono109. WspoZ. Grządzielski, Leksykon…, s. 145.
W opracowaniu księgi uposażeń J. Łaskiego z 1521 r. (t. I, s. 501, 503) dotyczącym parafii
Kamieńsk, J. Korytkowski błędnie zinterpretował nazwę „Clyethna” (czytaj Kletna) jako
Kotlewy, które mają dużo późniejszą metrykę.
104 Natomiast Kotlewy jako osada włościańska, karczemna i folwarczna (folwark połączony
z wsią Żaby) wymienia się również w wymienionych dobrach ale już w parafii Dobryszyce
(SGKP, t. IV, s. 494).
105 D. Gilly.
106 AACz, Księga urodzonych parafii Dobryszyce 1827–1837, sygn. KM 1324, nr 17, s. 147.
107 AACz, Akta zejścia parafii Dobryszyce 1838–1858, sygn. KM 1331, akt nr 13, s. 98. Rodzina
Szalińskich prowadziła w latach 70. XIX w. młyn na rzece Widawce we Fryszerce maj.
Kocierzowy.
108 D. Gilly; Mapa Topograficzna Królestwa…
109 AMRR, H/sygn. 979, Vergröβerung der deutschen Karte 1915 r., ZONE I., KOL. XXI. Mapa
stanowi powtórzenie i powiększenie wcześniejszej niemieckiej Karty zachodniej Rosji E37 z 1914
r. Wydziału Kartograficznego Królestwa Pruskiego o skali 1: 100.000 Karte des westlichen
Ruβlands, E37. Radomsko.
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mniana droga na tym odcinku jest obecnie nieużytkowana i częściowo nieistniejąca.
Dziś szosa z Kamieńska prowadzi przez Pytowice do Łękińska omijając dawną
osadę110.
Kotlewy z młynem ożyły też we wspomnieniach Elżbiety Adamus z 2003 r.:
„Tędy bardzo dawno temu prowadził szlak handlowy z zachodu na Ruś. Niedaleko
stała karczma, do której zajeżdżali kupcy i podróżni. Kilkaset metrów dalej była
druga karczma i młyn prowadzony przez właściciela Kotlewskiego, od nazwiska
którego przyjęły nazwę miejscowe Kotlewy (…). Również tym traktem do dziś
wędrują pielgrzymi na Jasną Górę”111.
Poniżej przedstawiono wspomnienie o Kotlewach Zygmunta Adamusa
z Kotlew (ur. 1948) pochodzące z 2011 r.: „Jednym z synów pradziadka Jana Piechowskiego był mój dziadek Władysław (1894–1972), który niejednokrotnie pokazywał mi miejsce po nieistniejącym już za mojej pamięci młynie. Młyn usytuowany
był nad rzeką Widawką w Kotlewach przy trakcie do Kamieńska poza granicami
parafii Dobryszyce. Wtedy jedynymi śladami po nim były stare, murszejące pale
wystające z rzeki, głęboki dół, o którym dziadek Władysław mówił, że wybiła go
woda spadająca z koła młyńskiego. Nazywano go byłkiem. W pobliżu porastały
krzewami rozsypane gruzy z zabudowań, które w późniejszym czasie wywieźli
pobliscy mieszkańcy na własne potrzeby. Dziadek opowiadał mi również, że jego
ojciec Jan, który dawniej był młynarzem w Sewerynie zaprzyjaźnił się z właścicielami młyna w Kotlewach – Będkowskimi. Małżeństwo to było bezdzietne,
a młynarzowa, która była matką chrzestną najmłodszego – czternastego z synów
Jana – Romana, uważała go wręcz za swoje dziecko i bardzo się o niego troszczyła.
Tak do chrztu jak i Komunii świętej ubrała go od stóp do głów. Będkowscy żyli
z Piechowskimi w wielkiej przyjaźni, a Jan pomagał również w pracy w młynie”112.
Mieszkanka wsi Żaby – Czesława Kotecka (ur. 1927), zamieszkująca dom
pod nr 21, wspominała: „po przyjeździe narzeczonego z pracy w Niemczech, wzięliśmy ślub w roku tysiąc dziewięćset czterdziestym szóstym. Następnie w trakcie
wspólnej budowy swojego domu na Murowańcu, zwoziliśmy i wykorzystywaliśmy
kamienie z fundamentów młyna na Żabach”113. To popularne określenie zarówno
mieszkanki jak i innych mieszkańców wsi odnosi się jednak do szczątków
omawianego młyna Kotlewy na rzece Widawce, a nie do dawnego królewskiego
młyna na Żabach.

Wizja lokalna w Kotlewach w dniu 22. 09. 2007 r. oraz 24. 04. 2010 r. Pierwotne miejsce
osady znajduje się ok. 0,5 km na północ od obecnego, betonowego mostu na rzece Widawce,
w samym, południowym podnóżu Góry Kamieńsk.
111 E. Adamus, Moje strony rodzinne dawniej a dziś (cz. 1), „Komu i Czemu” 2003–2004, nr 51, 52,
s. 22.
112 Wspomnienie o Kotlewach Zygmunta Adamusa (ur. 1948), oprac. Elżbieta Adamus w listopadzie 2011 r. Tekst w posiadaniu autora.
113 Relacja ustna Czesławy Koteckiej, mieszkanki wsi Żaby (lat. ok. 75) z dnia 25. 04. 2010 r.
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Młyn Piesek zwany Jackowizną
Przy Kotlewach znajdował się młyn nazywany z początku Gołym Borkiem
lub Pieskiem, od nazwiska młynarzy. Osada założona została przez majątek
Pytowice w I poł. XVIII stulecia na rzece Widawce114. W jego dziejach kilkakrotnie
kształtowało się jego miejscowe nazewnictwo. Pierwszy znany zapisek o młynie
nazywanym „Gołym Borkiem” lub „Jaronkowskim” dotyczy 1724 r. i pochodzi z akt
metrykalnych sąsiedniej parafii Lgota Wielka, w której się znajdował. Właścicielem
był wówczas Adam Ozga115. Na mapie z 1839 r. widnieje już jako „Młyn Piesek”, a w
jego bezpośrednim sąsiedztwie zaznaczono osadę „Goły Bór”116. Ponadto określenie
„Borki młyn” zastosowane zostało dla osady jeszcze w 1875 r.117
Nazwa Piesek widnieje w tym miejscu także na starszej mapie D. Gillego
z przełomu XVIII–XIX w. a umiejscowiono go pomiędzy młynem Kotlewskim
a młynem Kmiecizna 118. Ten sam młyn jako „Jackowizna” wymieniony został po raz
pierwszy około lat 40. XIX w. w księdze parafii dobryszyckiej. W 1849 r. wymienia
się bowiem przy okazji narodzin dziecka w Kotlewach – świadka Tomasza Szpecińskiego, młynarza zamieszkałego na „pustkowiu Jackowiźnie”119. W 1863 r.
wymienia się zawarcie małżeństwa między Józefem Kujawińskim, wyrobnikiem
z pustkowia Ruda a Eugenią Szpecińską, urodzoną na młynie Jackowiźnie, córką
zmarłego młynarza Tomasza i Franciszki ze Słomczyńskich, która jako wdowa
zamieszkała na pustkowiu Pieskowiźnie parafii Dobryszyce120. Na dowód wyżej
wymienionego nazewnictwa można przytoczyć wzmiankę ze Słownika geograficznego
Królestwa Polskiego z 1883 r., która podaje osadę młyńską w parafii i gminie Kamieńsk
pow. Piotrków jako „Kotlewy-Jackowizna”. Natomiast osadę włościańską, folwark
i karczmę „Kotlewy-Żaby” wykazuje się w parafii i gminie Dobryszyce. Przy młynie
były wtedy 2 domy, 16 mieszkańców i 8 mórg ziemi na użytek gospodarzy121.
Teren dawnej osady znajduje się dziś w południowej części podnóża Góry
Kamieńsk, jednakże młyn został zlikwidowany nie przez kopalnię „Bełchatów”,
a dużo wcześniej, tj. przed I wojną światową, co potwierdzać może brak osady na

114 W parafii Dobryszyce akta metrykalne odnoszą się do innego młyna Piesek zwanego
Widawką lub Pieskowizną.
115 AACz, Liber metricarum ecclesiae parochialis in Lgota [VII 1719–16 V 1753], Liber
baptisatorum [1719–1753], sygn. KM 627, s. 10.
116 Mapa Topograficzna Królestwa... To tłumaczy też pochodzenie wcześniejszej nazwy Goły
Borek, która nie występowała w innych częściach tego regionu. Osada jako Goły bór jest
wymieniana w XIX w. okazjonalnie w aktach metrykalnych parafii Dobryszyce, najczęściej
w związku z pracującymi tu hutnikami. Stąd późniejsza nazwa wsi Huta Brudzka.
117 Skorowidz miejscowości w Królestwie Polskim, Warszawa 1875, t. I, hasło: Borki, s. 45.
118 D. Gilly.
119 AACz, Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1838–1850 [2 I 1838–31 XII 1850], sygn.
KM 1325, s. 95.
120 AACz, Księga unikatu małżeństw parafii Dobryszyce [26 I 1851–17 X 1887], sygn. KM 1329,
s. 57.
121 SGKP, t. IV, s. 494. Jeszcze w XIX w. ze wsią Żaby łączył się folw. Kotlewy.
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mapie z lat 1914–1915122. Po tym czasie zachowane ruiny i inne pozostałości po
młynie Jackowizna, uległy rozbiórce bądź, bardziej prawdopodobne, zalaniu
w wyniku rozbudowy sztucznych stawów hodowlanych „Kmiecizna” w latach 20.
XX w. przez właściciela majątku Jana Zarembę123. Koryto rzeki Widawki na tym
odcinku jednak nie uległo wtedy zmianom, a jedynie powstały po obu stronach
wysokie groble (zmiany w położeniu pierwotnego koryta dokonano w okresie
działalności kopalni „Bełchatów” w latach 70. XX w.).
W relacjach z miejscową ludnością wspomnienia o młynie w Jackowiźnie też
zostały głęboko zatarte. O jego istnieniu pamięta jeszcze z opowieści Zygmunt
Adamus (ur. 1948), mieszkaniec Kotlew, który wskazuje dawną Jackowiznę „za
młynem kotlewskim, ale jeszcze przed Kmiecizną. W młodości razem z dziadkiem
Władysławem kosiłem na łąkach Jackowizny trawę, który opowiadał mi dawne
dzieje tej ziemi”124. Jackowizna była jedną z dwóch osad młyńskich w Kotlewach,
starszą nieco od drugiego, nazywanego potocznie Kotlewskim.
Młyn Widawa zwany Piaskowizną
Nad rzeką Widawką działała w dawnych wiekach osada młyńska zwana
Widawą. Wymieniona została w 1521 r. jako „Vydawa” w parafii Dobryszyce125.
W księgach metrykalnych odnajdujemy określenia pod datą 1612 „Mathis Piesek de
molendino Widawka”, pod rokiem 1615 „Albertus Piesek de Molendino Vidawka”,
w 1717 r. „Clemens Piesek Molitor de Widawka”126. Późniejsze, XIX-wieczne nazwy
osady brzmiały nadal Widawa lub Widawka, ale także Piesek, Pieskowizna, od
nazwiska prowadzących ją młynarzy. W 1809 r. młynarzowi Świętosławowi Pieskowi na młynie Widawka urodziło się dziecko o imieniu Wawrzyniec. Matką była
Rozalia z Jabłońskich127. Wśród następnych młynarzy według ksiąg w 1818 r.
wymienia się Jana Kmitę, a w 1821 r. akta wymieniały nadal tegoż Jana oraz małżonkę jego Mariannę128. W latach 1821 i 1828 wzmiankowano młynarza Wojciecha

Vergröβerung der deutschen Karte...
APPT, Spółka Wodna Powiatu Piotrkowskiego – Młyny wodne, nr zespołu 80 [1896–97]
1922–1970, sygn. 119 i 120, Plan stawów rybnych w Pytowicach gm. Kamieńsk z lat 1934–37.
124 Relacja ustna Zygmunta Adamusa (ur. 1948), zanotowana w Kotlewach w 2011 r. w posiadaniu autora.
125 J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. I, s. 499.
126 AACz, Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis [26 VIII 1610–30 IV 1679],
sygn. KM 227, s. 322, 337; Liber metricarum ecclesiae parochialis Dobryszycensis [1699–1747],
Liber metrices baptisatorum…, sygn. KM 229, s. 44.
127AACz, Akta urodzonych i zejścia parafii Dobryszyce, Akta urodzenia 1809–1810, sygn. KM
1308, s. 3.
128AACz, Akta urodzonych, małżeństw i zejścia parafii Dobryszyce 1817–1818, Akta urodzenia
[1817–1818], sygn. KM 1316, s. 16, tamże: Akta urodzonych, małżeństw i zejścia [parafii Dobryszyce] 1821 rok, Akta zejścia [1821], sygn. KM 1319, s. 66-67.
122
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Świerczyńskiego na „Pustkowiu Pieskowizna”129. Natomiast w 1832 r. widniał tu
młynarz Antoni Próba. Tego roku był on świadkiem w czasie spisywania aktu parafialnego w Dobryszycach z narodzenia dziecka w młynie Zalesickim Filipa Krawczyka130. W 1850 r. wzmiankuje się młynarza włościanina Wojciecha Jarosza vel
Jarosińskiego (lat 34) zamieszkałego na młynie Pieskowiźnie, któremu urodziła się tu
córka o imieniu Józefa. Małżonką młynarza była Katarzyna, pochodząca z Siedlińskich z młyna Słok na Widawce w okolicach Łękawy131. Od tego okresu osada
nazywała się Pieskowizna lub też Piaskowizna. Pod tą nazwą wzmiankuje się ją w
1887 r. w gminie Kamieńsk i składzie parafii lecz nie Dobryszyce a Kamieńsk.
Posiadała 1 dom, 5 mieszkańców i 16 mórg ziemi przynależącej do tutejszych
młynarzy132.
Młyn zaznaczony wyraźnie wraz ze stawem na rzece Widawce na mapie
Noworadomska i okolic z lat 1914–1915 ujawnia nam swoją lokalizację przy moście
na drodze komunikacyjnej Zalesiczki-Słostowice. Natomiast na późniejszej mapie
z 1935 r. obiektu brak, ale wykazuje się nazwę „Piaskowizna”, a na skraju lasu
w stronę Słostowic chrześcijański krzyż, który stoi do dziś133. Po samym młynie nie
ma śladów134.
Młyn Kmiecizna
Nad rzeką Widawką działała osada młyńska Kmiecizna. Pierwsze informacje
o niej, jako młynie w Pytowicach, dotyczą rejestrów poborowych z lat 1511-1518.
Osadę wymienia się wówczas w parafii Kamieńsk135. Wzmianki o młynie pochodzą
również z akt metrykalnych parafii Lgota Wielka z 23 września 1789 r. kiedy to
użytkownikiem młyna był Sebastian Kmiciński, określany młynarzem z Pytowic136.
AACz, Akta urodzonych, małżeństw i zejścia [parafii Dobryszyce] 1821 rok, Akta
urodzenia [1821], sygn. KM 1319, s. 19; tamże: Akta zejścia parafii Dobryszyce 1826–1837,
sygn. KM 1330, s. 39.
130 AACz, Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1827–1837, sygn. KM 1324, s. 147.
131 AACz, Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1838–1850 [2 I 1838–31 XII 1850], sygn.
KM 1325, akt nr 14, s. 108.
132 SGKP, t. VIII, s. 57.
133 Vergröβerung der deutschen Karte...; AMRR, H/sygn. 646/03 lub 766: Radomsko, PAS 44 SŁUP 29, mapa w skali 1: 100 000, wyd. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1935
(dalej: Radomsko, PAS ...).
134 W Pieskowiźnie jedynie po starym drewnianym moście pozostało kilkanaście wbitych,
drewnianych bali, nad którymi wznosi się nowszy betonowy most. Rzeka na tym odcinku
oraz wspomniana wyżej droga usytuowana na grobli nie uległy później poważnej regulacji.
Po wschodniej stronie mostu jeszcze do niedawna widoczne były zarysy dawnego stawu (wg
wizji lokalnej w dniu 22. 09. 2007 r. w dawnej Pieskowiźnie).
135 A. Pawiński, Polska XVI wieku…, s. 208.
136 AACz, Liber metrices baptisatorum, copulatorum et defunctorum ecclesiae Lgotensis sub
regimine reverendi Michaelis Sulimae Kamiński eiusdem ecclesiae rectoris anno septimo
a possessione eius inceptus, scilicet die 15 maii anno Domini 1783 [15 V 1783–28 V 1809] –
Liber baptisatorum ecclesiae Lgotensis sub regimine reverendi Michaelis Sulimae Kamiński
curati et praebendarii eiusdem ecclesiae a die 15 maii anno Domini 1783 [1783–1805], sygn.
KM 628, s. 26.
129
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Od nazwiska też pochodzi nazwa młyna. W latach 1849-1850 wymieniono przy
okazji narodzin dziecka w Borowej parafii Dobryszyce, świadka zamieszkałego na
pustkowiu Kmiecizna młynarza włościanina Franciszka Ciesielskiego (lat 40)137. Do
ok. 1880 r. dzierżawcami tego młyna byli Wawrzyniec i Małgorzata Bentkowscy
(późniejsi dzierżawcy młyna w majątku Kocierzowy)138.
Młyn Kmieciński, jak pokazuje mapa z 1839 r., usytuowany był pomiędzy
młynem w Piaskach i młynem Piesek zwany Jackowizną139. Obiektem na Kmieciźnie
zarządzał przez okres międzywojenny do wybuchu II wojny światowej Jan Zaremba,
a dzierżawcą w tym czasie pozostawał młynarz Stefan Klimczak. Zaremba znacznie
rozbudował w miejscu tym stawy hodowlane. Jednak zlikwidował tym samym
znajdujące się nieco niżej na rzece relikty innego dawnego młyna Jackowizna.
Zakład posiadał wówczas 1 parę walców oraz turbinę. Spiętrzoną wodę magazynowano w stawie tuż przy młynie140.
Zachowana anegdota związana z młynem Kmiecizna, pochodzi ze wspomnień rodzinnych Elżbiety Adamus, emerytowanej nauczycielki z Dobryszyc: „Tutaj
mieszkali wszyscy z dziada pradziada pracując jako młynarze w pobliskim młynie
należącym do dziedzica [Zaremby]. Dobrze im się wiodło. Ryby w rzekach łapali
rękoma. Tak ich było dużo. Żadna uroczystość rodzinna nie odbyła się bez
przyrządzonych na różne sposoby ryb. Któregoś razu pradziadowie teściowej jechali
wozem zaprzężonym w dwa dorodne konie, a przed nimi jechał dziedzic. Jego konie
wlokły się ciężko, wolno, było zimno. Prababka ponaglała męża, aby pospieszał,
więc wyminął dziedzica, skłonił się i odjechał. Następnego dnia już nie pracował
w młynie, gdyż dziedzic nie mógł znieść zniewagi”141.
Młyn Zalesicki zwany Giżyzną
Szlachecka wieś Zalesiczki od XIV w. zapisywana była jako Zalyessycze
i Zalyesse. Wieś wymieniona została na terenie parafii Dobryszyce w 1521 r.142 Na
przełomie XVII-XVIII w. właścicielem Zalesiczek był Jan Biestrzykowski, h. Prus, syn
AACz, Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1838–1850 [2 I 1838–31 XII 1850], sygn.
KM 1325, akt nr 13, s. 97; tamże: KM 1325, akt 29, s. 110. Franciszek Ciesielski (1811–1887),
prowadził następnie w 1854 r. młyn nad rzeką Wartą we wsi Rzeki gminie kłomnickiej (patrz:
T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa…, s. 71, 157).
138 Umowa o dzierżawę młyna Fryszerki gm. Gosławice, zawartej pomiędzy Józefem
Kamockim, dziedzicem Kocierzów a Bentkowskimi w 1879 r. Zbiory Aleksandry Sierko z d.
Grabińska.
139 Mapa Topograficzna Królestwa...
140 APP, Spółka Wodna Powiatu Piotrkowskiego – Młyny wodne, nr zespołu 80 [1896–97]
1922–1970, sygn. 23, Młyn wodny w os[adzie] młyn[arskiej] Kmieciźnie gm. Kamieńsk [1927–
1945]; tamże: sygn. 119 i 120, Plan stawów rybnych w Pytowicach gm. Kamieńsk, odpowiednio z 1934 i 1937 r.
141 E. Adamus, Moje strony dawniej, a dziś (cz. 3), „Komu i Czemu” 2004, nr 2, s. 15. Przez wiele
lat w młynie tym pracował Władysław Adamus, zmarły w 2010 r. w wieku 99 lat na
Kmieciźnie. Młyn rozebrano w początkach lat 80. XX w. jako własność rodziny Wiatraków.
142 J. Łaski, Liber beneficiorum…, t. I, s. 499.
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Wojciecha, dziedzica dóbr Rakowiec w powiecie sieradzkim. Jan w 1699 r. sprzedał
część Zalesiczek Adamowi Pytowskiemu. Następnie synowie Jana sprzedali w 1729
r. pozostałą część tych dóbr Wawrzyńcowi Pytowskiemu143. Ród Pytowskich mógł
zostać zatem założycielem młyna w miejscowym majątku w II poł. XVIII w.
Młyn zapisywany był jako Zalejski, Zaleski lub Zalewski od nazwy dworu,
a od II poł. XIX w. także mianem Giżyzna czasem Hiżyzna. Pierwsza pewna
informacja o istnieniu tu osady młyńskiej pochodzi z ksiąg parafii Dobryszyce, gdzie
pod 1780 r. wymienia się odejście na młynie Zalesiczki Grzegorza Ozgi144.
Według ksiąg parafialnych dobryszyckich wśród młynarzy zalesickich w I
poł. XIX w. wymienia się m. in. w 1809 r. Józefa Gembarskiego, w 1828 r. Dominika
i Rozalię z Topolskich małżonków Salów, w 1832 r. Filipa Krawczyka, w 1834 r.
Wojciecha Kucharskiego i Antoniego Jarosińskiego, w 1835 r. Bernarda i Franciszkę
z Machalskich małżonków Janusów vel Januszów (obaj zmarli w 1841 r.), a w 1843 r.
Feliksa Świerczyńskiego145. Wzmianki z II poł. XIX w. wymieniają w Zalesiczkach
folwark i młyn Gizizna w gminie i parafii Dobryszyce oraz 30 mórg przynależnej do
młynarza ziemi146.
Jeszcze przed I wojną światową właścicielami młyna byli Władysław, Jan
i Maria Kowalscy. Następnie nabywcami zostali w połowie Marianna Wasik wraz
z córką Stanisławą Chamczyk (do 1917 r.) oraz Franciszek i Paulina Kufel (od 1914
r.). W latach 1917–1918 część udziałów posiadał Tomasz Bartnik (syn Jana) z Kuźnicy. Jego dział kupili Gotfryd i Zofia Frey, by po kilku miesiącach odsprzedać go
Antoniemu i Bronisławie Mirczakom. W 1920 r. następne udziały sprzedali oni
Janowi i Weronice Jelonkom, a ci z kolei w 1927 r. Tomaszowi i Annie Kaczmarczykom. Oni zaś w tym samym roku odstąpili część Michałowi Włodarczykowi,
który sprzedał część Mariannie Skotnickiej. Marianna osiadła tutaj sprzedawszy
wcześniej w 1919 r. młyn Karkoszki w tutejszej gminie147. W 1928 r. współwłaścicielami stali się także Żydzi – Berek Chojnowicz i Dawid Gruman. W tym
samym roku nowymi właścicielami osady zostali w głównej mierze Józef i Florentyna Langkammerowie z Marianną Skotnicką. W 1932 r. po śmierci Józefa L. młyn
przejął jego syn Henryk, by sprzedać jednak następnie w 1935 r. Janinie Gawrońskiej. W 1939 r. współwłaścicielami byli Antoni i Kazimiera z d. Skotnicka małżonkowie Krasowscy oraz Zdzisław Ziułomski. Niedługo potem, właścicielami zostali
Otylia i Paweł Meyerowie, nabywając także część nieruchomości od Krasowskich.

A. Boniecki, Herbarz…, Uzupełnienia i sprostowania do cz. I, Warszawa 1901, s. 161.
AACz, Liber metrices mortuorum ecclesiae parochialis Dobryszycensis…[25 VII 1770–15 XI
1821], sygn. KM 232, akt nr 1, s. 17.
145 AACz, Akta urodzonych i zejścia parafii Dobryszyce z lat 1809–1810, Akta urodzenia 1809–
1810, sygn. KM 1308, s. 9; Akta zejścia parafii Dobryszyce 1826-1837, sygn. KM 1330, s. 39;
Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1827–1837, sygn. KM 1324, s. 147, 196, 207; sygn.
KM 1330, nr 33, s. 157; Księga urodzonych parafii Dobryszyce z lat 1838–1850, sygn. KM 1325,
s. 42.
146 SGKP, t. II, s. 577; t. XIV, s. 330.
147
Prawdopodobnie Marianna była matką Stanisława Skotnickiego, późniejszego właściciela
młyna w Józefowie na granicy z Radomskiem (gm. Ładzice).
143
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Przez cały okres międzywojenny jakieś części udziałów posiadali Freyowie148. Przy
okazji sprzedaży części osady w 1920 r. przez małżonków Frey wykazano w niej
inwentarz żywy i martwy, który wyłączony został jednak od sprzedaży: 2 konie
z uprzężą, 1 krowa, 1 byk, 1 duża maciora, 1 mała maciora, 2 owce, 10 kur, 1 kogut,
5 indyczek, 1 indyk, 3 gęsi, 1 gęsior, 4 kaczki, 1 kaczor, wagę dziesiętną, 1 wóz,
1 pług, 2 zwykłe brony, 1 radło, 1 sieczkarnia, drzewo opałowe, siano i słoma w stodole, 40 korcy kartofli i beczka kiszonej kapusty149.
Według przekazu ostatniego właściciela młyna Giżyzna Witolda Aksmana:
„poprzedni w tym miejscu młyn wodny spalił się około tysiąc dziewięćset
trzydziestego dziewiątego roku. Do niedawna znajdowały się jeszcze resztki jego
fundamentów. W otoczeniu starego młyna stały stodoły, stajnia, chlewnia i obora
i murowany z cegły, parterowy dom na mieszkania. W tysiąc dziewięćset czterdziestym drugim roku spalony dom rozbudowano, wykorzystując pozostałe po
pożarze mury do budowy nowego, motorowego młyna. Dobudowano dwa drewniane piętra, które zwieńczono dachem dwuspadowym oraz zainstalowano
nowocześniejsze maszyny. Stare koło zamachowe silnika gazowego z czterdziestego
drugiego wyeksponowałem na wolnym powietrzu”150. Podobny opis młyna
zarówno starego jak i nowego podaje też B. Baranowski: Budynek zbudowany został
około 1900 r. Był drewniany, parterowy z poddaszem, w części produkcyjnej stał na
palach drewnianych, a w części magazynowej na lądzie stałym. Mieszkanie znajdowało się osobno w parterowym budynku murowanym. Posiadał koło wodne
podsiębierne, 1 parę kamieni francuskich, perlak, żubrownik oraz drewniane urządzenia wodne takie jak jazy, zastawki, upusty i pogródki. W 1942 r. młyn gruntownie przebudowano. Budynek powiększony został do dwóch pięter, cały parter
z fundamentami murowany był z cegły. Założono silnik na gaz ssany, 2 pary
walców, śrutownik, jagielnik i maszynę szmerglową do czyszczenia151.
Wspomniany wyżej Paweł Meyer pochodzenia niemieckiego był budowniczym istniejącego do dziś budynku byłego młyna. Gospodarzył osadą także
w czasie okupacji niemieckiej. Nie był jednak spokrewniony z młynarzami Majerami
z pobliskich Karkoszek.
Młyn wodny majątku Woźniki
Młyn we Woźnikach na terenie parafii Lgota Wielka założony został tu przez
miejscowy szlachecki majątek najpóźniej w II poł. XVIII stulecia. Okolice te ilustruje
mapa Prus Południowych D. Gilly’ego, gdzie młyn ulokowany jest nad rzeką
Kręcicą, lewym dopływem Widawki a do dworu prowadził bezpośredni dojazd.
APPT, Hipoteka powiatu Radomsko, zespół 378, spis XI, sygn. 127, „Akty młyna Zalesickiego”. Tu znajdują się akta kupna/sprzedaży notariuszy Seweryna Żarskiego, Tomasza
Dębskiego i Aleksego Kędzierskiego z lat 1917-1939.
149 Tamże, akt XII sporządzony przez Seweryna Żarskiego 20. 12. 1920 r.
150 Relacja Witolda Aksmana z Radomska i Giżyzny z dni 20–24. 12. 2002 r. w posiadaniu
autora. Aktualnie na Giżyźnie działa tartak drzewny.
151 Katalog zabytków…, t. IV, z. 2, s. 17.
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W górnym biegu tej rzeki położone były młyny majątków Długie i Stobiecko Szlacheckie152.
Tutejsze dobra z młynem posiadali w użytkowanie następujący właściciele:
Adam i Zuzanna Łempiccy h. Junosza (w latach 1781-1825), Kazimierz i Ludwika
Kruszewscy h. Abdank, początkowo dzierżawcy (1810-1851) a następnie Stanisław
Kruszewski (1851-1871) i Leon Grabiański h. Świeńczyc (1871-1900), który jako
polski posiadacz ziemski był ostatnim właścicielem wymienionego młyna153.
Właściciele woźnickich dóbr wypuszczali młyn w dzierżawę. W osadzie
według akt parafialnych żyli i mieszkali w latach 1783–1787 Wojciech i Małgorzata
Langowie154. Według innej wzmianki z 18 sierpnia 1789 r. wymienia się Alberta
i Małgorzatę Lang, którzy chrzczą dziecko o imieniu Róża. Rodzina ta odstąpiła
następnie młyn Grzegorzowi i Justynie Brzozowskim155. Po nich w latach ok. 1809–
1811 osadę prowadził Tomasz Borowiecki, a następnie wymieniony został tu 12
września 1817 r. Marcin Borowiecki156. Dalej młyn prowadzili kolejno: Józef Sodomski (1828–1849), Augustyn Wojda (1849–1864), Gabriel Fijałkowski (1858–1859),
Wawrzyniec Paluch (1867–1871), Jan Gryczman (1871–1892) oraz Szymon Gdański
(1892–1893)157. Mielono tu zboże na potrzeby dworskie i dla chłopów zarówno z
gminy macierzystej Dobryszyce jak i okolicznej Brudzice czy Radziechowice.
Wzmianka z 1895 r. podaje w Woźnikach wieś i folwark z młynem i ich położenie
w gminie Dobryszyce i parafii Lgota. W osadzie młynarza wykazano wówczas 1
dom z 7 mieszkańcami i przyległej do niego ziemi o powierzchni 14 mórg158. Na
przełomie XIX-XX w. osadę młyńską, prawdopodobnie po zakończeniu dzierżawy
przez poprzednich młynarzy, nabyła na własność rodzina Rochowskich pochodząca
ze Zdani. Najbardziej znanym gospodarzem był Marcin Rochowski, który w okresie
międzywojennym działał jako członek cechu młynarskiego w Radomsku159.
Ostatni obiekt młynarski pochodził z końca XIX w. Według relacji prawnuka
Marcina – Marka Rochowskiego „młyn posiadał koło wodne, a następnie turbinę
wodną. W okresie okupacji niemieckiej został uszkodzony, lecz okresowo pracował.
Wówczas pracował tu młynarz Lankammer, niemieckiego pochodzenia. Młyn nie
D. Gilly.
J. Kapuściński, Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii w
Lgocie Wielkiej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 195; Z dziejów Woźnik (XX wiek), red.
J. Kapuściński, Woźniki 2006, s. 9-16.
154 AACz, Liber baptisatorum ecclesiae Lgotensis sub regimine reverendi Michaelis Sulimae
Kamiński curati et praebendarii eiusdem ecclesiae a die 15 maii anno Domini 1783 [1783–
1805], sygn. KM 628, s. 2.
155 Tamże, sygn. KM 628, s. 14, 26.
156 AACz, Liber baptisatorum eecclesiae Lgotensis sub reverendi Jacobi Nicolai Lefranc...anno
Domini 1806 [1806–1816], sygn. KM 629, Akt chrztu z dnia 16 III 1809, s. 22, także 60; Akt
chrztu Kazimierza, syna Tomasza Borowieckiego i Urjanny Matery z dnia 1 III 1811, s. 36,
także 166.
157Z dziejów Woźnik…, s. 12.
158 SGKP, t. XIV, s. 13.
159 Wykaz młynarzy Związku Młynarzy Polskich, oddział w Radomsku, 1919–1923. Zbiory
autora.
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odzyskał już dawnej prosperity. Spalił się około pięćdziesiątego roku (XX w.)”160.
Najstarszy mieszkaniec pobliskich Galonek (ur. 1918) – Feliks Sabady wspominał
ostatnich młynarzy: „Pierwszy z Rochowskich był Marcin. Pochodził on ze Zdani.
Jego syn Bronisław161, którego pamiętam, miał kilkoro dzieci: najstarszego Mieczysława, Tadeusza, Józefa i Stefana. Na młynie został się Tadeusz, a po nim jego syn
Marek. Tutaj zawodu jako młynarczyk uczył się młody Stefan Wiśniewski, założyciel
po drugiej wojnie młyna motorowego w Rożnach. Młyn o ile pamiętam we wojnę nie
chodził”162.
Dworski wiatrak w Zdani
Właścicielem majątku w Zdani i wiatraka był Jacek Ignacy Rutkowski (od
1837 r.). Majątkiem tym zarządzali następnie Muśniccy oraz Dzierżanowscy (od 1880
r.)163. Wzmianka z 1895 r. wymienia w Zdani wieś i folwark w gm. Radziechowice
i parafii Radomsko, a przy folwarku wiatrak164.
Majątkiem już bez wiatraka zarządzali kolejno Zofia i Elżbieta z Dzierżanowskich Krynke (od 1922 r.) oraz Eugeniusz Mikołaj Adamus (od 1939 r.) oraz
Jerzy i Marian Adamusowie, którzy posiadali tu 252 ha przynależnej ziemi165.
Wiatrak dworski we wsi Zdania usytuowany był na tzw. Górze Młynarskiej
w bardzo bliskim sąsiedztwie Dobryszyc ale na terytorium parafii Radomsko166. Na
„Mapie Topograficznej Królestwa Polskiego” z 1839 r. widnieje wiatrak oraz jednocześnie nazwa „Dom Młynarza”, co oznacza, że był jednym z nielicznych w tamtych
czasach. Wówczas w regionie radomszczańskim mapa wykazuje 18 wiatraków,
najbliższe w Radomsku i w Ochocicach k. Kamieńska167. Ponadto obiekt ten zaznaczony został jeszcze na niemieckiej mapie „Noworadomska i okolic” z 1915 r., przypuścić można więc zatem, iż działał do I wojny światowej168. Najstarszy mieszka-

Relacja Marka Rochowskiego z 2005 r. w Woźnikach w posiadaniu autora. Młynarze o
nazwisku Lankammer występują również w innych częściach gminy Dobryszyce: w Zalesiczkach i Wójciku.
161 Bronisław Rochowski, s. Marcina, działał podobnie jak ojciec w Cechu Młynarskim w
Radomsku. W 1925 r. zapisany został na egzamin podmistrzowski (wg J. Żabicki, Z życia
Cechu Młynarskiego w Radomsku, „Gazeta Radomskowska”1925, nr 5, s. 5).
162 Relacja Feliksa Sabady (ur. 1918) z 9.11. 2010 r. w Galonkach w posiadaniu autora.
163 Pałace i dwory okolic Radomska w fotografii Karola Walaszczyka, Radomsko 1991, s. 23. Na
starym cmentarzu w Radomsku stoi grobowiec dziedziców Zdani. Widnieje na nim napis
wykonany z ołowiu „Ś. P. Jacek Ignacy Rutkowski/Żył lat 100/Zm. 3 listop. 1881 r./Ś. P. Jan
Nepomucen Muśnicki/Żył lat 60/ Zm. 17 lutego 1874 r./Ś. P. Konstancja z Rutkowskich
Muśnicka/Żyła lat 69/Zm. 14 grud. 1893 r./POKÓJ ICH CIENIOM”. Podczas wizji lokalnej
w 2014 r. marmurowy postument tego grobu posiadał stan dobry.
164 SGKP, t. XIV, s. 539.
165 Pałace i dwory…, s. 23; D. Zaroszyc, Wykaz właścicieli ziemskich…, s. 30. W XX w. wieś
przeszła do gm. i par. Dobryszyce. W Zdani w dalszym ciągu pozostają zachowane murowane zabudowania pofolwarczne.
166 T. Kuźnicki, Jesień na Górze Młynarskiej, „Gazeta Radomszczańska” 2010, nr 48, s. 9.
167 Mapa Topograficzna Królestwa…
168 Vergröβerung der deutschen Karte...
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niec wsi Galonki – Feliks Sabady (ur. 1918) wspomina: „Nie pamiętam nazwiska
młynarza. Dworski, drewniany wiatrak został rozebrany, a drewniany dom, który
pozostał (Dom Młynarza) zamieszkiwał pracownik majątku Krynkich – leśniczy
o nazwisku Biedziński. Ten dom pamiętam jeszcze do dziś. Nie wyróżniał się od
innych, kryty był strzechą. Natomiast zabudowania folwarczne, w tym murowane
czworaki pokryte były gontem. Pamiętam też chłopca, którego leśnik posyłał po
wodę w celach spożywczych do Galonek. Nosił on zazwyczaj dwa wiadra na
ramieniu. Wodę do innych celów pobierali w beczkach z folwarku. To było dość
dawno, dziedziczką Zdani była wtedy Elżbieta Krynke. Góra na którym stał wiatrak
zwana jest teraz przez miejscowych górą Ciupy”. Małżonka Feliksa – Zdzisława
przypomina natomiast, iż „była to jeszcze parafia Radomsko. Mąż mój opowiadał mi
jak mieszkańcy udawali się pieszo do oddalonego o osiem kilometrów kościoła
świętego Lamberta w Radomsku. Dopiero w trzydziestym ósmym roku przeszliśmy
podobnie jak Zdania i Rożny do parafii Dobryszyce”169.
Po terenowej wizji ustalono, iż wiatrak znajdował się we wschodniej części
wzgórza, w pobliżu umiejscowionej na górze murowanej, przydrożnej kapliczki
z napisem: FUNDATOR/STEFAN KRZANOWSKI/R. 1908. Ślady po wiatraku a być
może domu młynarza są zachowane w postaci dużych głazów i kamieni skupionych
w jednym miejscu. Podobnie na całej górze widoczne są w dużych ilościach porozrzucane głazy. Teren naokoło wiatraka został bowiem już dawno zaorany. Wzgórze,
w dużej części składające się z pól uprawnych, tchnące tajemnicą dawnego młynarskiego zgiełku, porośnięte jest teraz brzozowym laskiem170.
Młyny jako własność chłopska
Młyn w Galonkach
Jeden z najstarszych mieszkańców wsi Galonki – Feliks Sabady podaje, iż we
wsi znajdował się dwór, oknami skierowany do istniejących jeszcze stawów, należący do dziedziców-dzierżawców. Przytacza także prostą i zabawną anegdotę na ich
temat, przekazywaną we wsi z pokolenia na pokolenie: „Pani dziedziczka Golińska
(czytaj Galońska od nazwy miejscowości) wysłała lokaja swego dorożką do Radomska po mięso. Kiedy doń przyjechał, oświadczyła z oburzeniem: Co to jest!? To jest
mięso!? A proszę mi to natychmiast odwieźć i przywieź porządne mięso. Skruszonego lokaja zagadał pan dziedzic Goliński mówiąc mu: słuchaj, zawiń to w nowy
papier, jedź do lasu, konia przywiąż i sobie poleż. Kiedy już przyjechał do dziedziczki, ta w zachwycie: no to teraz to jest mięso!”171.

Relacja Feliksa Sabady (ur. 1918) i jego żony Zdzisławy (ur. 1931) z dnia 31. 10. 2010 r. w
Galonkach w posiadaniu autora.
170 Wizja lokalna Góry Młynarskiej w Zdani z dni 31. 10 i 9. 11. 2010 r. Wówczas wykonano
także dokumentację fotograficzną.
171 Relacja Feliksa Sabady (ur. 1918) z dn. 31. 10. 2010 r. w Galonkach w posiadaniu autora.
W XIX w. Galonki były jeszcze na terenie parafii Radomsko. Trudno dociec czy mowa jest
169
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Około I wojny światowej zbudowany został w Galonkach młyn parowy.
Wybudował go młynarz Piotr Stawczyk, członek cechu młynarskiego w Radomsku172. Feliks Sabady w 2010 r. wspominał Stawczyka: „Był on pomysłowym, energicznym i bogatym przedsiębiorcą. Bywał na wszystkich tutejszych weselach i rozdawał hojne prezenty. Jego przysłowie, które powtarzał to „kto bidny to głupi, a kto
głupi to bidny”. Posiadał duże gospodarstwo wraz z pszczołami. Pamiętam, że
wcześniej Stawczyk prowadził ponoć drewniany młyn tuż przy skręcie do Zdani, ale
czy ten należał do dziedziców tego nie wiem173. Dopiero potem, gdy się spalił
w pierwszą wojnę, wybudował dalej, w kierunku Dobryszyc murowany młyn. Pamiętam gdy jak się wchodziło prosto z ulicy do środka, to rzucały się oczom złożone
kamienie oraz wielkie koło zamachowe [silnika gazowego]. Tutaj jako młynarczyk
pracował syn jego brata Michała. Ufundował także kapliczkę murowaną przy
drodze do Dobryszyc. Piotr chorował na astmę. Mając problemy z młynem [w 1928
r.] sprzedał go nowemu nabywcy, jednak ten szybko z niego zrezygnował. Stawczyk
żył 54 lata. Zmarł w 1939 lub 1940 r. i pochowany został na cmentarzu w Dobryszycach. Nie miał dzieci, po jego śmierci gospodarstwo z młynem przejęła rodzina
małżonki z d. Siewier. Po drugiej wojnie nieczynny młyn przebudowany został na
mieszkania. Stoi do dziś”174.
Istnieje notatka w urzędowych aktach gminy Radziechowice, z której wynika, iż w 1929 r. młyn z reguły pozostawał nieczynny ze względu na popękane rury
wodociągowe. W późniejszych wykazach brak już młyna w Galonkach jako
czynnego175. Treść przywołanej kapliczki brzmi:
FUNDATOROWIE/S. SUKIENNIK/P. STAWCZYK/ 1909 R.176
Wiatrak w Krępie
W okolicach Lgoty Wielkiej popularne były głównie wiatraki paltrakowe.
Znajdowały się takie w Kolonii Lgocie, Brudzicach oraz w Woźnikach i Krępie177.
o posiadaczach szlacheckich Błeszyńskich czy też dzierżawcy Feliksie Sulikowskim w II połowie tego stulecia.
172 Wykaz młynarzy – członków Związku Młynarzy Polskich Oddz. w Radomsku z lat 1919–
1923. Zbiory prywatne. W 1925 r. zapisany został tam na egzamin podmistrzowski wraz
z Bronisławem Rochowskim z pobliskich Woźnik. O wypadku w młynie Stawczyka pisała
prasa - „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 3, s. 7.
173 Młyna tego nie odnaleziono w miejscowej topografii na dawnych mapach czy też w urzędowych wykazach.
174 Relacja Feliksa Sabady (ur. 1918), emerytowanego rolnika z Galonek.
175 APPT, Akta gminy Radziechowice, sygn. 289, Wykaz młynów w gm. Radziechowice z 1929
r., brak paginacji.
176 Wizja lokalna w dniu 31. 11. 2010 r. w Galonkach.
177 Wiatrak typu paltrak (podobnie jak koźlak) obracany jest w całości wraz z maszynami na
kierunek wiatru. Budynek powyżej podmurówki był obracalny, a jego podstawę stanowiło
łożysko kołowe. Z tego względu zwany był również rolkowym, jako że drewniany korpus
paltraka spoczywał na metalowych rolkach, które toczyły się po okrągłym torze jezdnym.
Maszyny młyńskie wewnątrz działały podobnie jak w pozostałych młynach wietrznych
(patrz: T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa…, s. 86, 88).
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Wiatrak stał na wzgórzystym polu przy drodze Krępa–Długie, ok. 1 km na zachód
od miejscowego kościoła (dziś stoi tam krzyż). Właścicielem wiatraka w Krępie ok.
1919–1923 r. był Franciszek Ćwiek, członek cechowy Związku Młynarzy Polskich
w Radomsku178. Obiekt istniał tu jeszcze w trakcie II wojny światowej179. Na przestrzeni lat na terenie gminy Dobryszyce był on jednym z trzech działających
wiatraków, obok woźnickiego i dworskiego w Zdani.
Wiatrak w Kolonii Woźniki
W Kolonii Woźniki, w gminie Dobryszyce i parafii Lgota Wielka, funkcjonował przez pierwszą połowę XX w. drewniany wiatrak młyński typu paltrak.
Usytuowany był na najwyższym wzniesieniu, obok stawu z kapliczką św. Jana.
Wiatrak postawił młynarz wietrzny z Brudzic Tomasz Więcławski, który sprowadził
się tutaj około 1900 r.180 Działalność we Woźnikach prowadził z powodzeniem
zaopatrując w mąkę miejscową ludność oraz okoliczne wsie. W latach międzywojennych był członkiem cechowym Związku Młynarzy Polskich w Radomsku181.
Według wspomnień mieszkańca Galonek Feliksa Sabady (ur. 1918): „Wiatrak
Więcławskiego miał przerwę w drugiej wojnie. Uruchomił go jeszcze, ale około
pięćdziesiątego roku (XX w.) zamknął. Wiatrak podupadł z powodu założenia po
wojnie nowocześniejszego młyna przez Wiśniewskiego w Rożnach. Na wodzie młyn
Rochowskich też przestał pracować. Obok wzgórza mieszka jeszcze syn Sylwester
Więcławski”182.
Zakończenie
Młynarstwo na terenie gminy i parafii Dobryszyce było jedną z ważniejszych
gałęzi gospodarki. Zakładaniu młynów wodnych sprzyjały w dużej mierze warunki
geograficzne w postaci licznych koryt rzecznych. Przez stulecia dominowały tu
zdecydowanie młyny wodne, które już w okresie staropolskim posiadały do napędu koła wodne walne (czyli podsiębierne) oraz korzeczne (nasiębierne). W trakcie
II wojny światowej młyny, które działały napędzane były albo poprzez turbiny
wodne systemu Francis’a (Wójcik, Żarki, Ruda) lub silnik na gaz ssany (Giżyzna).
Drugą kategorią były tutaj wiatraki typu paltrak, prowadzone przez drobnych
właścicieli.
W okresie staropolskim właścicielami młynów była szlachta, duchowieństwo lub władca. Z kolei już na przełomie XIX-XX w. młyny zaczęli prowadzić na
własny rachunek również drobni właściciele chłopscy w takich miejscowościach jak

Wykaz młynarzy Związku Młynarzy Polskich, oddz. w Radomsku, 1919–1923. Zbiory
własne.
179 Radomsko (PAS...). Obecnie we wsi Krępa żyje syn młynarza Franciszka, Eugeniusz Ćwiek.
180 Z dziejów Woźnik..., s. 15.
181 Wykaz młynarzy Związku Młynarzy Polskich, oddział w Radomsku z lat 1919–1923.
Zbiory autora.
182 Relacja Feliksa Sabady (ur. 1918) spisanych w Galonkach w dniu 09. 11. 2010 r. w posiadaniu autora.
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Galonki, Krępa, Woźniki, a także z czasem Karkoszki czy Żarki.
Zdecydowana większość z nich należała do Cechu młynarskiego w Radomsku. Ten powołano jako samodzielny dopiero w 1924 r., wcześniej stanowił oddział
Związku Młynarzy Polskich z siedzibą w Warszawie. Do członków z gminy Dobryszyce należeli W. Krawczyk, M. Rochowski, B. Rochowski, P. Wiaderek, F. Ćwiek,
T. Więcławski i P. Stawczyk183. Natomiast tytuł podmistrza w 1929 r. Stefan Wiśniewski, pracujący dotychczas w młynie we Woźnikach uzyskał w Cechu Młynarskim
w Kamieńsku (powstałego w 1925 r.)184. Jednak zgromadzenia te przestały funkcjonować wkrótce po II wojnie światowej.
W chwili wybuchu II wojny światowej młyny w Wójciku i Giżyźnie prowadzili gospodarze pochodzenia niemieckiego. Jednak w pierwszym młynie, prowadzonym przez Langkammerów spolonizowanych od kilku pokoleń, doszło do doszczętnej pacyfikacji przez armię niemiecką już 3 września 1939 r. w wyniku doniesienia o ich propolskich nastrojach.
W czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) większość młynów pozostała
w rękach dawnych polskich właścicieli (na ziemiach włączonych do Rzeszy młyny
przydzielano automatycznie Niemcom). Dla łatwiejszej kontroli władze niemieckie
zamknęły część małych młynów i wiatraków. W czynnych obowiązywały surowe
przepisy reglamentacyjne, mające szczególnie na celu ograniczenie przemiału zboża
na mąkę wyższych gatunków. Za nielegalną działalność przemiałową stosowano
surowe represje wobec młynarzy, choć panująca korupcja w administracji niemieckiej pozwalała niektórym na bogacenie się185.
Po II wojnie światowej, w nowych realiach Polski Ludowej, większość
młynów prywatnych w kraju przeszła w użytkowanie państwa. W ramach powszechnej nacjonalizacji przemysłu młyny funkcjonowały w branży spółdzielczej. Na
omawianym terenie w takiej strukturze działał młyn Giżyzna.
Do czasów obecnych z dawnych obiektów młyńskich na terenie gminy Dobryszyce zachowały się nieczynne, ale w stanie nieznacznie zmienionym trzy:
w Żarkach i Galonkach (obecnie zamieszkane) i Giżyźnie, stanowiąc niejako atrakcje
turystyczne.

183 T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa…, s. 17; Wykaz młynarzy – członków Związku Młynarzy
Polskich oddz. w Radomsku z lat 1919–1923. Zbiory własne.
184 Dyplom podmistrzowski Stefana Wiśniewskiego z 1929 r. Zbiory Karola Wiśniewskiego
z Rożnów. W tym czasie starszym cechu zostawał M. Szrajer z Piły Ruszczyńskiej a podstarszym L. Grotowski z Ochocic; Z. Grządzielski, Leksykon …, s. 16.
185 B. Baranowski, Polskie Młynarstwo, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977, s. 130-131.
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Jednoroczna Szkoła Rolnicza w Dobryszycach (1919-1939)
Wstęp
Szkoła Rolnicza w Dobryszycach istnieje od ponad 90-ciu lat1. W momencie
powstania, krótko po I wojnie światowej, na terenie powiatu radomszczańskiego nie
było większych tradycji w zakresie szkolnictwa rolniczego. Decyzja o jej utworzeniu
była więc ze strony władz powiatowych dalekowzroczna. Ówcześni decydenci mieli
świadomość, że postęp na wsi może dokonać się tylko poprzez oświatę rolniczą. Nie
bez znaczenia był też odpowiedni dobór kadry nauczycielskiej. Ich życiorysy
zawarte w opracowaniu świadczą o wysiłku i wkładzie tych osób w rozwój wsi i
wiedzy rolniczej, na terenie i poza granicami powiatu. Przebywając czasami krótko
na terenie Dobryszyc odciskali ślad swojej tu obecności, na długo pozostając w pamięci uczniów i mieszkańców. Ponieważ szkoła nie posiada obecnie żadnej przedwojennej dokumentacji, a zasoby archiwalne dotyczące rocznej szkoły rolniczej
w Dobryszycach są bardzo skromne, to poniższe opracowanie oparte zostało głównie na materiałach pochodzących od osób prywatnych. To wspomnienia, notatki
i zdjęcia opracowane bądź zachowane przez Wandę Turkowską, Jana Bartkiewicza
i Leszka Stickera pozwoliły na spisanie tekstu, który daje nam możliwość poznania
kadry nauczycielskiej i funkcjonowania szkoły. Ponieważ pomiędzy tymi osobami
dochodziło do wzajemnej wymiany materiałów nie można ich przypisać jednoznacznie poszczególnym autorom. Z tego też względu znajdujące się w tekście przypisy
dotyczą tylko skromnych zasobów archiwalnych. Zdjęcia z życia szkoły zamieszczone w pracy pochodzą ze zbiorów rodziny Bartkiewiczów z Bielska-Białej. Tylko jedno dotyczące budowy obiektu Rocznej Szkoły Rolniczej pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Radomsku. Opracowanie poniższe jest niewielką modyfikacją
tekstu wydanego już przez autora z okazji 80-lecia szkoły a przy-gotowanego na
zjazd absolwentów w 2001 r.

1 Powstanie szkoły działającej tzn. prowadzącej działalność edukacyjną należy przypisać do
roku 1921. Taka też data pozostaje w tradycji szkoły. Natomiast decyzja o powstaniu placówki
to rok 1919 i taką datę podaje wydana jednodniówka „Młody Rolnik” z 1933 r. w programie
i warunkach przyjęcia do szkoły zamieszczonym na wewnętrznej stronie okładki.

Jan Pawlikowski
Dzieje Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach
W 1919 r. Sejmik Powiatu Radomszczańskiego podjął decyzję o utworzeniu
Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach. Przy wyborze siedziby powstającej szkoły, oprócz Dobryszyc, brano pod uwagę również folwarki w Radziechowicach i Kotfinie. To, że szkoła powstała właśnie tutaj zawdzięczać należy bliskiemu położeniu
miejscowości w stosunku do siedziby powiatu, a w dużej mierze także Janowi
Szyszkowskiemu, wywodzącemu się z Dobryszyc posłowi na Sejm RP. O tym, że
powstanie szkoły było niezwykle ważne dla władz powiatowych świadczy obecność
starosty lub jego zastępcy jako przewodniczącego na posie-dzeniach komisji
organizującej szkołę. Oprócz nich w posiedzeniach komisji uczestniczyli zwykle
kierownicy szkoły2 i miejscowi decydenci: ks. Aleksander Witczak - proboszcz
dobryszycki oraz Kazimierz Krynke – właściciel majątku w Zdanii3.
Powstanie szkół rolniczych w odrodzonej Polsce regulowała ustawa
o ludowych szkołach rolniczych uchwalona przez Sejm 9 lipca 1920 r. Artykuł 4-ty
tej ustawy mówił: „W każdym powiecie założone być mają co najmniej dwie
publiczne szkoły rolnicze: męska i żeńska”( Dz. U. Nr 62, poz.393)4. Szkoła Rolnicza
w Dobryszycach powstała na bazie rozparcelowanego folwarku i pozostałych po
nim budynków folwarcznych z modrzewiowym, prawdopodobnie XVII-wiecznym
dworkiem - „Soplicowo”5. Jeszcze w 1919 r. mianowano Franciszka Malinowskiego
pierwszym kierownikiem szkoły6. Jego zadaniem było przygotowanie obiektów na
przyjęcie uczniów. Przewodził on krótko tej placówce i już w sierpniu 1920 r. został z
tej funkcji zwolniony7. Tym niemniej w ciągu kilkunastu miesięcy od podjęcia
decyzji o powstaniu placówki udało się ją przygotować na potrzeby oświatowe. Do
potrzeb szkoły przystosowano gospodarstwo i budynki, m.in. starą gorzelnię, która
pierwotnie służyła uczniom za budynek szkolny i internat. Pod uprawę przeznaczono natomiast 50 ha rozparcelowanego majątku.
W okresie międzywojennym nauka w szkole trwała 11 miesięcy. Pierwszy
rok szkolny rozpoczął się 15 stycznia 1921 r. Dyrektorem szkoły był już wówczas
Włodzimierz Kuphal. Współpracowali z nim nauczyciele: Piotr Rybicki, Walenty

Franciszek Malinowski, Włodzimierz Kupal i Kazimierz Turkowski
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Inwentarz akt Gminy
Dobryszyce, pow. radomszczański, Protokoły Posiedzeń Komisji Organizacyjnej Szkoły, sygn.
4, brak numeracji stron.
4 Decyzja sejmiku powiatowego o utworzeniu szkoły wyprzedziła regulacje prawne w tym
zakresie.
5 Informacja o czasie pochodzenia dworu znalazła się w tekście J. Bartkiewicza. W świetle
jednak dokumentów czas jego powstania należy przesunąć na II połowę XVIII w. O tym dworze wspomina bowiem lustracja dóbr królewskich z 1789 jako nowo wystawionym (Lustracja
województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. II, województwo sieradzkie, tom 2, powiaty piotrkowski, radomszczański, wieluński i ostrzeszowski, wyd. R. Kabaciński, K. Mikulski i J. Pakulski
Toruń 2007, str. 107).
6 Takie nazwisko znajduje się w APPT, Protokoły Komisji Organizacyjnej Szkoły Rolniczej,
brak numeracji stron.
7 Tamże.
2
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Styka, Stanisław Krus i Bolesław Wójcicki. W 1921 r. do szkoły uczęszczało prawdopodobnie tylko 3 uczniów. Sukcesem nowopowstałej placówki było jednak przyjęcie
już w następnym roku, jak wskazuje na to zdjęcie z tego okresu, około 30 uczniów.
Ze względu na trudne warunki lokalowe już w 1921 r. zrodził się pomysł
budowy nowego obiektu szkolnego. W 1922 r. powstały plany, sporządzone przez
łódzkiego architekta Józefa Kabana. W roku następnym utworzono Komisję Budowlaną i rozpoczęto gromadzenie materiałów8. Powiat rozpoczął też starania o uzyskanie dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Aktywny udział
w pracach Komisji Szkoły Rolniczej brał w tym czasie poseł Tadeusz Belina9. W 1924
r. stanowisko dyrektora szkoły objął Kazimierz Turkowski i prace nad budową
szkoły nabrały tempa i 7 listopada 1925 r. wymurowano w fundamenty szkoły akt
erekcyjny10. Budowa trwała niecałe trzy lata, a wykonawcą budynku była firma
„Ebert i Zakrzewski”11. W tym też czasie szkoła otrzymała imię Władysława Stanisława Reymonta. Dyrektor Turkowski podjął też działania zmierzające do rozbudowy bazy szkolenia praktycznego. Już po kilku latach udało się to zrealizować,
a gospodarstwo szkolne osiągnęło wysoki poziom produkcji. Zorganizowano m.in.
produkcję warzywniczą, sadowniczą i szkółkarską. Przebudowano i unowocześniono stare budynki inwentarskie. Wysoki poziom osiągnął też wyrób pasz.
Przez cały okres międzywojenny szkoła utrzymywana była ze środków
powiatu radomszczańskiego. Ponadto powiat fundował stypendia dla uczniów
i kredytował niektóre działania gospodarcze w szkole. Uczniowie codziennie mieli 56 godzin lekcji i 3-5 godzin zajęć praktycznych12. Wszyscy, również ci, którzy
pochodzili z Dobryszyc, przez cały okres nauczania mieszkali w internacie. Razem
z nimi przebywał stale jeden z nauczycieli. Prowadzone były wówczas zajęcia
popołudniowe z czytelnictwa, teatralne, gimnastyczne i strażackie. W szkole działały
organizacje młodzieżowe i harcerskie. Wydawano gazetkę szkolną13. Na jej łamach
poruszano bieżące sprawy szkolne i dotyczące rolnictwa. Nierzadko zamieszczano
też twórczość poetycką uczniów14. W szkole prowadzono drużynę straży pożarnej
i kurs przysposobienia wojskowego, którego ukończenie uprawniało do skrócenia
służby wojskowej o 3 miesiące15. Nauka w szkole w Dobryszycach była bezpłatna,

Tamże.
Tamże
10 Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Zdjęcie aktu erekcyjnego budowanego obiektu Szkoły Rolniczej w Dobryszycach.
11 Tamże.
12 Program i warunki przyjęcia do szkoły, „Młody Rolnik”, listopad 1933 r., wewnętrzna strona okładki.
13 Autorowi znane są dwa wydania gazetki: „Ku Oświacie”, wyd. Radomsko 7-go listopada
1929 r. i „Młody Rolnik”, listopad 1933 r. Prawdopodobnie jednodniówkę wydawano przez
szereg lat przynajmniej raz w roku co było związane z ogłaszaniem naborów kolejnych roczników uczniów.
14 Uczniem szkoły był m.in. Czesław Kałkusiński, poeta, radomszczanin, który uczęszczał do
placówki w 1933 r. Jego twórczość została opublikowana w wydanym w tym roku „Młodym
Rolniku”.
15 „Młody Rolnik”, wewnętrzna strona okładki.
8
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a uczniowie ponosili jedynie koszty przebywania na terenie placówki. Z opisu
warunków przyjęcia do szkoły wynika, iż koszty utrzymania w internacie wynosiły
10 złotych miesięcznie, a wpisowe 5 złotych16. Przyjęci uczniowie musieli mieć
własne: poduszkę, 2 poszewki, 3 zmiany bielizny osobistej, ubranie codzienne i odświętne17.
Program nauczania w szkole obejmował: religię, język polski, rachunki,
historię Polski, naukę o Polsce, geografię, przyrodę, spółdzielczość oraz przedmioty
zawodowe, takie jak: uprawa roli i roślin, hodowla zwierząt, organizacja gospodarstwa i rachunkowość, weterynaria, ogrodnictwo, pszczelarstwo, miernictwo,
sprawy agrarne. W ramach zajęć praktycznych realizowano nawet zajęcia stolarskie
i koszykarskie18. Oprócz funkcji dydaktycznych szkoła przyjęła na siebie również
obowiązki wychowawcze. Uczono zasad zachowania i wykonywania codziennych
czynności, takich jak: golenie, sprzątanie, prasowanie, czy ścielenie łóżek. Uczono też
dbałości o obejście. W otoczeniu szkoły, położonej w parku, było mnóstwo kwietników i zieleńców. Szkoła dbała o przekazywanie młodzieży wzorów demokratycznych i prawdziwego patriotyzmu. Uroczyście obchodzono święta narodowe, ale
też inne jak Dzień Matki czy Święto Morza. Uczniowie powszechnie uczestniczyli też
w inicjatywach społecznych swoich nauczycieli. Podczas organizowanych co roku
wycieczek, pokazywano budującą się Polskę, jej życie gospodarcze, zabytki, kulturę
i krajobraz. Szkoła uczestniczyła w wielu uroczystościach na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i krajowym. Najbardziej okazałymi były dożynki, na które zapraszano
Żeńską Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego z Koziegłów. Dla samodzielnych gospodarzy i młodzieży powyżej 20 roku życia szkoła prowadziła 3-miesięczne zimowe
kursy rolnicze. Organizowano również kursy uprawy i hodowli dla rolników i uczniów.
W okresie międzywojennym szkołę opuściło kilkuset młodych mężczyzn,
dobrych rolników i świadomych obywateli, wyzwolonych z kompleksów niższości,
posługujących się poprawną polszczyzną i umiejących się zachować w różnych
sytuacjach. Pod kierunkiem nauczyciela Kazimierza Bartkiewicza uczniowie przeszli
obowiązkowe przysposobienie wojskowe i dzięki temu w Wojsku Polskim uzyskiwali stopnie podoficerów rezerwy, a w latach okupacji, w konspiracji i oddziałach
bojowych, stanowili często kadrę dowódczą. W 1933 r. Szkołę Rolniczą w Dobryszycach ukończył początkujący wówczas poeta Czesław Kałkusiński „Czechura”. Wraz
z Henrykiem Fajtem wyszli z inicjatywą zorganizowania w 1934 r. koncertu, z którego dochód przeznaczono na ufundowanie szkolnego sztandaru. „Czechura” był
prawdopodobnie również autorem hymnu szkoły pt. „Choć słońce mocno praży”.
Szkoła od samego początku miała szczęście do kierownictwa i pracujących
w niej nauczycieli. Byli nie tylko fachowcami w swej dziedzinie i nauczycielami, ale
również społecznikami. To właśnie z inicjatywy Kazimierza Bartkiewicza powstała
spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa dla rolników, tzw. Kasa Stefczyka. Należało do niej kilkuset rolników z kilkunastu okolicznych wsi. W szkole nie propaTamże.
Tamże.
18 Tamże
16
17
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gowano ideologii żadnej partii politycznej, mimo iż nauczyciele byli ludźmi
o różnych poglądach, od zachowawczych po radykalne.
Po wybuchu wojny szkoła zakończyła swą działalność. Przez krótki okres
była tutaj Zasadnicza Szkoła Rolnicza dla młodzieży polskiej. Później budynek zajęli
Niemcy. Przez pewien czas znajdowała się tu szkoła dla dziewcząt niemieckich,
później – siedziba żandarmerii niemieckiej, a w końcu szpital wojskowy. Zniszczeniu uległy zbiory biblioteki, dokumentacja szkolna, pomoce i sprzęt. Kadra nauczycieli uległa rozproszeniu. Po wojnie do pracy z przedwojennej kadry wrócił tylko
Ferdynand Stricker i objął stanowisko dyrektora reaktywowanej szkoły.
W starym budynku szkolnym znajdują się dwie tablice pamiątkowe poświęcone przedwojennym nauczycielom. Pierwsza z nich została odsłonięta podczas
zjazdu absolwentów w 1986 r. - dedykowana wieloletniemu dyrektorowi i budowniczemu szkoły, Kazimierzowi Turkowskiemu. Drugą tablicę poświęcono nauczycielowi ogrodnictwa, Czesławowi Wieszeniewskiemu. Będąc oficerem Wojska Polskiego, odmówił on zdjęcia munduru i ucieczki twierdząc, że jest to niegodne polskiego
żołnierza. Aresztowany we Lwowie, został zamordowany przez NKWD. Z inicjatywą wmurowania tej tablicy wystąpił podczas zjazdu absolwentów w 1996 r. jeden
z przedwojennych uczniów szkoły. Tablicę ufundowaną przez byłych uczniów
szkoły w Dobryszycach, odsłonięto w 1997 r.
Życiorysy nauczycieli szkoły19
Włodzimierz Kuphal – syn Edwarda i Anny, urodził się 23 października
1889 r. w rodzinie inteligenckiej w Równem na Wołyniu. Szkołę średnią też ukończył
w tym mieście. Naukę przypieczętował studiami rolniczymi na Politechnice
w Kijowie ukończonymi w 1913 r. Bezpośrednio po studiach podjął pracę zawodową
w miejscowości Niemieszajów k. Równego na Wołyniu i był tu instruktorem rolnym.
W 1920 r. zatrudniony został w oświacie rolniczej jako dyrektor i organizator Męskiej
Ludowej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach w powiecie radomszczańskim. Pierwszym zadaniem na nowym stanowisku było podjęcie pracy nad przystosowaniem
budynku byłej gorzelni na klasę szkolną i potrzeby internatu dla uczniów. Szkoła
musiała zyskać dobrą opinię w okolicy, skoro w 1922 r. zgłosiło się i ukończyło
naukę około 30 młodych ludzi, co potwierdza zbiorowe zdjęcie z tego roku. Nauczycielami współpracującymi z W. Kuphalem byli: Piotr Rybicki, Walenty Styka,
Stanisław Krus i Bolesław Wójcicki. Dyrektor nauczał rolnictwa i organizował
gospodarstwo rolne. W Dobryszycach pozostał do 30 września 1924 r. Wtedy
bowiem wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Ludowej Męskiej Szkoły Rolniczej
w Łowiczu-Blichu. Do nowej placówki przeszedł Włodzimierz Kuphal z opinią

Życiorysy w większości opracowane zostały przez córkę Kazimierza Turkowskiego - Wandę Turkowską, maszynopis, kopia opracowania w posiadaniu autora. W przypadku Kazimierza Bartkiewicza wykorzystano materiały sporządzone przez jego syna Jana. Podobnie wykorzystane do sporządzenia biogramu zostały materiały spisane przez Leszka Strickera dotyczące jego ojca Ferdynanda. Na potrzeby publikacji zostały nieco zmodyfikowane i znacząco
skrócone.
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energicznego, zdolnego organizatora, dobrego pedagoga i działacza społecznego,
umiejącego współpracować ze środowiskiem wiejskim. W nowej szkole, podobnie
jak w Dobryszycach, Kuphal nauczał rolnictwa i doskonalił gospodarstwo szkolne.
Wkrótce stała się ona centrum życia społeczno-rolniczego powiatu łowickiego. Wiele
czasu poświęcił rolnikom i środowisku wiejskiemu, z którego wywodzili się jego
uczniowie. Przez wiele lat był wybierany prezesem zarządu powiatowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych. Działał także w sferze utrwalania i podnoszenia kultury wsi łowickiej, o czym świadczy pełniona przez niego funkcja prezesa
zarządu Domu Ludowego. W szkole w Blichu Kuphal pracował do 1937 r. Później
przeszedł do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, w którym zajmował się
sprawami kultury wsi. Po zakończeniu II wojny światowej, do 1951 r., był dyrektorrem Instytutu Kształcenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Pszczelinie pod Warszawą. Po przejściu na emeryturę pracował jako nauczyciel w dziale kształcenia korespondencyjnego Technikum Rolniczego w Łowiczu-Blichu. Zmarł w 1955 r. i został
pochowany na łowickim cmentarzu farnym.
Kazimierz Turkowski urodził się 6 kwietnia 1889 r. w Trościanku na Podolu
w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Kazimierza, Franciszek Turkowski, pochodził
z Wielkopolski, z miejscowości Gołuchów, a matka Ludwika z Lewandowskich,
z Lubelszczyzny. Młody Kazimierz uczęszczał do szkoły średniej w Warszawie. Za
udział w strajku młodzieży o polską szkołę został w trzeciej klasie usunięty z Rządowej Szkoły Realnej. Otrzymanie wilczego biletu oznaczało, że Kazimierz nie mógł
uczęszczać do żadnej szkoły państwowej. Wobec tego, wraz z innymi młodymi
ludźmi zorganizował tajne nauczanie. Wkrótce jednak, po 1905 r. zaistniała możliwość tworzenia szkół prywatnych i wstąpił do jednej z nich, gdzie w 1908 r. zdał
maturę. W tym samym jeszcze roku Kazimierz Turkowski podjął dalszą naukę na
Akademii Rolniczej w Dublanach pod Lwowem. W czasie studiów i wcześniej
w szkole średniej Turkowski angażował się w prace oświatowe i kulturalne na rzecz
wsi. Jednocześnie kontakty z tym środowiskiem umacniały go w świadomości, że
drogą dla podniesienia poziomu, rangi i roli rolnika w narodzie jest oświata rolnicza.
Studia w Dublanach ukończył w 1911 r. z wynikiem bardzo dobrym, a dzięki włączeniu tej szkoły do Politechniki Lwowskiej jako Wydziału Rolniczego mógł on posługiwać się tytułem inżyniera rolnika. Uzyskany dyplom uprawniał do nauczania:
nauki o glebie, uprawy roślin i innych przedmiotów zawodowych oprócz ogrodnictwa oraz botaniki w szkołach rolniczych stopnia gimnazjalnego i licealnego. Po
ukończeniu studiów Turkowski podjął pracę na stanowisku asystenta pola doświadczalnego w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Szymanowie w powiecie sochaczewskim. W 1913 r. rozpoczyna pracę w Niższej Szkole Rolniczej w Sobieszynie i po
krótkiej przerwie, spowodowanej wybuchem I wojny światowej, kontynuuje ją do
1917 r. na stanowisku kierownika szkoły. Od 1 grudnia 1919 r. został powołany na
stanowisko kierownika Rocznej Męskiej Szkoły Rolniczej w Popowie w powiecie
sieradzkim. Jego zadaniem była organizacja życia szkolnego powstającej od podstaw
szkoły. W grudniu 1924 r. przeniósł się do Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach.
Pierwszym zadaniem dla nowego dyrektora stała się budowa nowego budynku
szkolnego. Bardzo ważnym stało się również podniesienie poziomu gospodarstwa
szkolnego, tak aby mogło ono spełniać podstawowe funkcje oświatowe. Jego areał
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został podzielony na foremne pola i wprowadzono dwa typy płodozmianów:
sześcio - i trójpolowy. Tam gdzie zachodziła konieczność, pola zmeliorowano.
Zorganizowana została produkcja ogrodnicza: pokazowy sad, szkółka drzew
owocowych oraz produkcja warzyw. W szkole rozwinięto, na bazie wyremontowanych i nowych budynków, produkcję zwierzęcą. Wszystkie powstające budynki
były projektowane, a ich budowa nadzorowana przez dyrektora. Kazimierz Turkowski zdawał sobie sprawę ze znaczenia bazy do szkolenia praktycznego. W artykule
opublikowanym w czasopiśmie „Szkolnictwo i Oświata Rolnicza” wyraził pogląd,
że „.. nie można pominąć wysiłków na stworzenie z gospodarstwa szkolnego tego
wzoru organizacji i techniki rolniczej, która nie byłaby poprawną przeciętnością, lecz
daleko naprzód wybiegającym wzorem...”. Wiedział jak tego dokonać, posiadał do
tego odpowiednie kwalifikacje i konsekwentnie dążył do celu. Pisał też: „... szkoła
rolnicza jako placówka powiatowa ma szerszą orbitę działania aniżeli tylko grupę
uczniów swoich. Zadaniem jej jest wielostronne oddziaływanie społeczno-kulturalne
na bezpośrednie otoczenie sąsiedzkie. Tworzenie żywych przykładów życia społecznego, bo one wytwarzać mają atmosfery wychowawcze młodzieży, brać czynny
udział w pracach społeczno-rolniczych powiatu i do nich dostosować nowy program...”. Dyrektor podejmował wiele inicjatyw, wykraczających poza obowiązki
prowadzonej przez niego szkoły. Był m.in. organizatorem wakacyjnych kursów
spółdzielczo-rolniczych dla nauczycieli szkół powszechnych. Organizował też w Dobryszycach szkoły przysposobienia rolniczego dla rolników powiatu radomszczańskiego. W okresie międzywojennym była to jedyna forma upowszechniania wiedzy
zawodowej wśród rolników na tym terenie. Opracowywał też instrukcje, materiały
i broszury dla tego typu szkoleń.
W okresie pracy w Dobryszycach wiele uwagi poświęcał nie tylko szkole
i gospodarstwu szkolnemu, ale także środowisku powiatu radomszczańskiego, nie
szczędząc na to czasu i energii. Dzięki jego inicjatywie w 1931 r. powstała w Dobryszycach Spółdzielnia Mleczarska i kółko rolnicze, którego był nawet wieloletnim
społecznym prezesem. Udzielał się również na forum ogólnokrajowym będąc współzałożycielem i członkiem władz Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Gospodarstwa
Wiejskiego, a przez kilka lat, przed wybuchem wojny, był jego prezesem. Szkoła
w Dobryszycach stała się po kilku latach jego działalności centrum życia
kulturalnego środowisk wiejskich powiatu. To tutaj odbywały się liczne kursy rolnicze dla młodzieży wiejskiej i kobiet, konferencje oświatowe i rolnicze, wystawy,
pokazy i kursy rolnicze dla nauczycieli. Kazimierz Turkowski był także autorem
ostatniego, obowiązującego przed wojną, programu nauki dotyczącego uprawy
gleby i roślin oraz zajęć praktycznych.
Wybuch wojny przerwał działalność szkoły i jej dyrektora. Ograniczyła się
ona teraz do prowadzenia do 30 kwietnia 1941 r. gospodarstwa szkolnego. Po tym
czasie, przeniesiony do Rożnicy w województwie kieleckim, zorganizował kurs
nauki rolniczej. Na skutek represji już w czerwcu 1942 r. został wraz z córką Wandą,
również nauczycielką szkoły, przeniesiony do Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Końskich. Ostrzeżony o grożącym aresztowaniu opuścił szkołę i schronił się w Warszawie. Tutaj, aż do wybuchu powstania, pracował w Liceum Rybackim i Prywatnym
Liceum Rolniczym. W czasie powstania warszawskiego Kazimierz Turkowski był
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żołnierzem Armii Krajowej zgrupowania „Żubr”. Ranny, z objawami tężca, został
przewieziony do Radomska. To tutaj dzięki ofiarności lekarzy wrócił do zdrowia.
Już 31 stycznia 1945 r. dyrektor Turkowski dostał propozycję powrotu na dawne
stanowisko w Dobryszycach. Jednak zniszczenia w majątku szkolnym i stan zdrowia
nie pozwalały mu na objęcie funkcji dyrektorskiej. Krótko pracował w Kluczu
Majątków Państwowych w Nieznanicach, po czym przeszedł na emeryturę. Wrócił
jednak do pracy w oświacie rolniczej, przenosząc się od czerwca 1946 r. do Wyższej
Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Pracował tam w charakterze profesora uprawy roli i roślin do 1950 r., kiedy to został przeniesiony do WSGW
w Olsztynie i wkrótce potem, wbrew jego woli, na ponowną emeryturę. Osiadł
wówczas na stałe w Karnicach w sieradzkim i prowadził 22-hektarowe gospodarstwo. Również życie rolnika-praktyka nie było łatwe, gdyż ta wielkość gospodarstwa
zaliczała go do grupy kułackiej. Po kilku latach przeniósł się do Piastowa pod
Warszawą. Otrzymał jeszcze propozycję powrotu do pracy w oświacie rolniczej,
z której nie skorzystał ze względu na zły stan zdrowia. Inż. Kazimierz Turkowski
zmarł 11 czerwca 1966 r. i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie.
Był człowiekiem łagodnym, wyrozumiałym, opanowanym, pracowitym,
bezinteresownym i skromnym. W życiu rodzinnym i zawodowym nie dążył do
uzyskania prze-wagi nad innymi ani do arbitralnego narzucania swojego zdania, co
nie znaczy, że go nie bronił. Szanował każdego człowieka bez względu na stanowisko społeczne i wykształcenie. Nie zabiegał o korzyści osobiste, awanse i odznaczenia. To co osiągnął, było wynikiem jego talentu, a nade wszystko pracy.
Stanisław Krus – pracował w szkole rolniczej w Dobryszycach bardzo
krótko. Były to prawdopodobnie lata 1922-1924. Nauczał: fizyki, chemii, matematyki
i był sekretarzem rady pedagogicznej.
Bolesław Wójcicki – nauczyciel hodowli w początkowym okresie istnienia
szkoły w Dobryszycach. Nie ma go na fotografii zbiorowej nauczycieli i uczniów
z 1922 r., natomiast widać go na zdjęciu z 1925 r. Oznacza to, że początek i koniec
jego zatrudnienia przypada prawdopodobnie na lata 1923-1925. Podczas pracy
w Dobryszycach był człowiekiem samotnym.
Piotr Rybicki – urodził się w 1896 r. we wsi Sielec Bieńkowo w województwie tarnopolskim. Jego rodzice, Marcin i Tekla z Kozłowskich byli rolnikami
i prowadzili własne gospodarstwo w Kamionce Strumiłowej. Tu prawdopodobnie
rozpoczął naukę w miejscowej szkole powszechnej zwanej wówczas ludową. Następnie uczył się w szkole średniej we Lwowie. Wybuch I wojny światowej i mobilizacja do wojska austriackiego uniemożliwiły mu ukończenie szkoły średniej i zdanie matury. W walkach frontowych doznał trwałego kalectwa na skutek czego utykał na nogę. W niepodległej już Polsce, w 1919 r., ukończył w Krakowie maturalny
kurs pedagogiczny i we wrześniu tego roku został skierowany do pracy w szkole
powszechnej w Strzałkowie w powiecie radomszczańskim, gdzie pozostał do końca
1921 r. W styczniu 1922 r. przeniósł się do Ludowej Męskiej Rocznej Szkoły Rolniczej
w Dobryszycach. W nowej szkole był wychowawcą w internacie oraz nauczycielem
przedmiotów ogólnokształcących: języka polskiego, historii i matematyki. Prowadził
też skromną wówczas bibliotekę i zajęcia świetlicowe. Z końcem 1926 r. przeniósł
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się, w ślad za dyrektorem W. Kuphalem, do Męskiej Szkoły Rolniczej w ŁowiczuBlichu, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji niemieckiej pozbawiony możliwości nauczania w szkole w Blichu podjął pracę
w jawnie działającej szkole powszechnej nr 3 w Łowiczu. Gdy w marcu 1945 r.
uruchomiono w Łowiczu-Blichu gimnazjum rolnicze, Piotr Rybicki powrócił na
swoje dawne miejsce pracy. Pozostał tu jednak krótko. Dalsze miejsca zatrudnienia
to m.in.: Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie (1946-1947) i Ośrodek Doskonalenia
Kadr Pedagogicznych w Pszczelinie (1957-1969). W 1969 r., po 50 latach pracy w
oświacie, przeniesiony został w stan spoczynku z głodową emeryturą. Piotr Rybicki
był uosobieniem sumienności, taktu, opanowania, łagodności w postępowaniu i życzliwości dla młodzieży. Zmarł 19 lutego 1972 r. Został pochowany na Cmentarzu
Wolskim w Warszawie.
Walenty Styka – w Dobryszycach był nauczycielem ogrodnictwa oraz
zastępcą dyrektora Włodzimierza Kuphala już w 1922 r. Ten fakt potwierdza zbiorowe zdjęcie nauczycieli i uczniów z 1922 r. Dobryszyce opuścił prawdopodobnie
razem z dyrektorem Kuphalem, z którym pracował później w Łowiczu-Blichu. Brakuje go bowiem na fotografii zbiorowej z 1925 r. Uchodził za człowieka łagodnego,
zrównoważonego i spokojnego. Był współtwórcą i pierwszym prezesem Kółka
Rolniczego w Dobryszycach. Przyjaźnił się z dyr. Włodzimierzem Kuphalem i w
ślad za nim podążył do Łowicza-Blichu, gdzie pracował na pewno w latach 19271928. Następnym miejscem zatrudnienia była szkoła rolnicza w Gołędkowie
w powiecie pułtuskim i tam, w czasie II wojny światowej, za udział w polskim ruchu
konspiracyjnym, został zamordowany przez gestapo. Nazwisko Walentego Styki
figuruje na tablicy umieszczonej w gmachu Technikum Rolniczego im. Tadeusza
Kościuszki w Blichu utrwalającej pamięć nauczycieli tej placówki, poległych i zamordowanych w latach 1939-1945.
Jan Łysak – syn Jana i Anny, urodzony w 1897 r. w Libiążu w powiecie
chrzanowskim w wielodzietnej rodzinie rolniczo-kolejarskiej. Lata dziecięce i młodzieńcze spędził w Krakowie, gdzie w 1915 r. uzyskał w gimnazjum im. Jana III
Sobieskiego świadectwo dojrzałości. Studia odbył na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom inżyniera rolnictwa uzyskał w 1920 r. W latach 19201921 studiował również prawo na tejże uczelni. W 1918 r. ochotniczo brał udział
w działaniach pociągu pancernego „Smok”. Pracę w szkolnictwie rolniczym rozpoczął w 1921 r. w Rocznej Szkole Ogrodniczej w Kijanach (pow. lubartowski, woj.
Lubelskie), gdzie pracował wraz z żoną Janiną. W 1925 r. przeniósł się do Ludowej
Szkoły Rolniczej im. Władysława Reymonta w Dobryszycach. Wykładał hodowlę
zwierząt gospodarskich. Nadzorował ten dział produkcji w gospodarstwie szkolnym, w którego skład wchodziło – będące pod kontrolą mleczności – stado reprodukcyjne krów rasy polskiej czerwonej i punkt kopulacyjny oraz chlewnia reprodukcyjna świń rasy wielkiej białej angielskiej. Był odpowiedzialny za organizację
dyżurów i zajęcia praktyczne uczniów, odbywane w dziale produkcji zwierzęcej
gospodarstwa, które przewidywał program nauczania. Do 1928 r. prowadził także
lekcje wychowania fizycznego i był komendantem szkolnej straży pożarnej, która
często uczestniczyła w gaszeniu, licznych w tej okolicy, pożarów. W ramach szeroko
prowadzonej propagandy pozaszkolnej wiedzy rolniczej uczestniczył w organizo-
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waniu zespołów hodowlanych przysposobienia rolniczego na terenie powiatu
radomszczańskiego oraz w pracy kółek rolniczych. W latach 1933-1938, po odejściu
z Dobryszyc, kierował szkołą rolniczą w Bereźnicy w powiecie stryjskim, gdzie
kontynuował intensywną działalność społeczną i oświatową na terenie województwa lwowskiego. W tym czasie prowadził również działalność polityczną (członek
Rady Stu OZON-u). W czasie okupacji niemieckiej był robotnikiem rolnym (19411942), a następnie kierownikiem klucza gospodarstw rolnych w Leśniewicach koło
Lwowa. W latach 1943-1945 prowadził ośrodek szkoleniowy dla agronomów gminnych w Myślenicach k. Krakowa podlegający Krakowskiej Izbie Rolniczej. Ośrodek
ten służył jako schronienie przed represjami ze strony okupanta ludziom zagrożonym z racji swego uczestnictwa w działalności konspiracyjnej, czy też przynależności do krakowskiego świata akademickiego (profesorowie: E. Ralski, K. Starmach, J. Mikulski). Od 1945 r. pracował w Wydziale Oświaty Rolniczej w Krakowie
najpierw jako wizytator, a następnie jako kierownik Technikum Zielarskiego w Piekarach k. Krakowa oraz jako nauczyciel w Technikum Melioracyjnym w Krakowie.
W latach 1948-1951 był zatrudniony przez Radę Wydziału Rolniczo-Leśnego UJ jako
wykładowca dydaktyki rolnictwa. Od 1954 r. pracował jako nauczyciel Technikum
Rolniczego w Czernichowie k. Krakowa, a następnie kierownik oddziału zaocznego
tego technikum, które prowadził do 1972 r. – to jest do 75 roku życia, pomimo
przejścia w stan spoczynku. Jan Łysak zmarł 13 stycznia 1985 r. w Krakowie.
Janina Łysakowa z domu Leśniak, córka Józefa i Wandy, urodzona w 1894 r.
w Krakowie w wielodzietnej rodzinie urzędnika skarbowego, prowadzącego
również gospodarstwo rolne. Seminarium nauczycielskie ukończyła w 1914 r.,
a kwalifikacje ogrodnicze uzyskała na kursach Towarzystwa Ogrodniczego w Zakładzie Sadowniczym „Glinka” w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1915 r.
w Zarządzie Zieleni Miejskiej w rodzinnym mieście, a następnie była nauczycielką
w szkole rolniczej w Lesie, w powiecie żywieckim. Od 1921 r. przenosząc się wraz
z mężem Janem, również nauczycielem, uczyła ogrodnictwa, pszczelarstwa oraz
sadownictwa i szkółkarstwa w szkole rolniczej w Kijanach (pow. lubartowski).
W Dobryszycach pracowała w latach 1925-1933 i uczyła podobnych przedmiotów jak
w Kijanach. Była tu także odpowiedzialna za praktyczną naukę ogrodnictwa,
nadzorowała produkcję w kilkuhektarowym ogrodzie szkolnym, gdzie prowadzono
szkółkę drzew owocowych, a także uprawę warzyw na skalę handlową. Po zakończeniu pracy w Dobryszycach pracowała w Bereźnicy w powiecie stryjskim w latach
1933-1939 i na Zamarstynowie we Lwowie w latach 1939-1941. Oprócz pracy
dydaktycznej zawsze prowadziła szeroką działalność społeczną, głównie w zakresie
popularyzacji wiedzy ogrodniczej w kółkach rolniczych, kołach gospodyń wiejskich,
zespołach przysposobienia rolniczego (ogrodnictwo, modernizacja sadów, uszlachetnianie odmian drzew). W latach 1941-1942 pracowała we Lwowie jako robotnica
ogrodnicza. Działalność dydaktyczną wznowiła zaraz po wyzwoleniu, ucząc w
latach 1945-1950 w Technikum Zielarskim w Piekarach k. Krakowa oraz w Liceum
Ogrodniczym w Krzeszkowicach k. Krakowa., gdzie też do przejścia w stan
spoczynku w 1964 r. była kierowniczką Zakładu Ogrodniczego. Zmarła w Krakowie
25 listopada 1970 r.
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Józef Janiczek – urodził się 21 marca 1900 r. w Łodzi w rodzinie robotniczej.
Rodzice, Józef i Małgorzata, wcześnie zmarli. Pomimo tego kontynuował naukę
w Seminarium Nauczycielskim im. Estkowskiego, w którym w 1919 r. zdał maturę.
W czasie pobytu w seminarium, jak również po jego ukończeniu, wykazywał duże
zaangażowanie społeczne. Wiele czasu poświęcał harcerstwu i przez dłuższy czas
był komendantem Chorągwi Łódzkiej ZHP. Zawodowo pracował w szkole powszechnej i w różnego typu szkołach wieczorowych i dziennych. Studiował przy tym
jednocześnie na Wyższym Kursie Nauczycielskim, który ukończył w 1926 r. W tym
też roku zaangażował się do pracy w Ludowej Rocznej Szkole Rolniczej im. Władysława Reymonta w Dobryszycach i objął tu stanowisko nauczyciela przedmiotów
ogólnokształcących i wychowawcy internatu. Pod koniec 1928 r. J. Janiczek powrócił
do Łodzi, gdzie kolejno pracował jako instruktor oświaty pozaszkolnej w tamtejszym kuratorium, a następnie był kierownikiem oddziału. W 1933 r. został oddelegowany do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie, a w 1934 r. przeniesiony do
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Wydziału Oświaty
Pozaszkolnej w referacie bibliotekarstwa. Pisał wiele artykułów, które publikował
w czasopismach specjalistycznych. Wybuch II wojny światowej zmusił go do opuszczenia w 1940 r. Warszawy i zamieszkania z żoną i czwórką dzieci we wsi Zabruzdy w powiecie garwolińskim, gdzie uczył w jawnej szkole powszechnej i organizował tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej. Po wyzwoleniu Lublina
i powstaniu tam zaczątków resortu oświaty zgłosił się i podjął pracę w referacie
bibliotek. Po przeniesieniu Ministerstwa Oświaty do Warszawy powierzono Janiczkowi stanowisko naczelnika Wydziału Bibliotek Powszechnych. W 1949 r. rozstał
się z działalnością bibliotekarską i podjął pracę jako redaktor w Ludowej Spółdzielni
Wydawniczej, a następnie w Państwowym Wydawnictwie Szkolnictwa Zawodowego. Zmarł 31 marca 1976 r.
Kazimierz Bartkiewicz – urodził się 4 marca 1900 r. w Nadwórnej na Huculszczyźnie. Pochodził z wielodzietnej rodziny i był czternastym dzieckiem. Rodzina była zamożna, wywodziła się ze szlachty litewskiej. Pradziadek Kazimierza brał
udział w powstaniu styczniowym na Litwie. W rodzinie Bartkiewiczów żywe były
tradycje niepodległościowe, z których czerpał wzorce młody Kazimierz. Będąc uczniem gimnazjum w Stanisławowie w wieku 14 lat wstąpił w 1914 r. do „Strzelca”,
organizacji bojowej, szkolącej kadrę dla przyszłego wojska polskiego. Wiosną 1915 r.
uciekł z domu do legionów Józefa Piłsudskiego. Jako młodociany został zabrany
z powrotem do domu przez rodziców. Ponowił ucieczkę, wprowadzając w błąd dowództwo powiedziawszy, że ma 17 lat. Został wcielony do szeregów i wysłany do
baterii szkolnej I-go pułku artylerii Legionów do Wiednia. W wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r., w 14-tym pułku ułanów uczestniczył w walkach przy zdobywaniu
miast: Żytomierza, Szczepetówki, Białej Cerkwi, Krzywego Rogu i Kijowa. Za waleczność przy zdobywaniu Białej Cerkwi został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po
zakończonych działaniach wojennych uzupełnił naukę i zdał maturę w gimnazjum
we Lwowie, zorganizowanym dla byłych żołnierzy. Zdecydował się wówczas na
zawód nauczyciela. Rozpoczął pracę w oświacie powszechnej w Lubomlu na Wołyniu. Tam poznał swą przyszłą żonę Zofię z Horwathów, także nauczycielkę,
z którą w 1924 r. zawarł związek małżeński. Po krótkim okresie pracy nauczy-
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cielskiej zdecydował się doskonalić swe umiejętności pedagogiczne w Wilnie
w dwuletnim Wyższym Kursie Pedagogicznym, zorganizowanym przy Uniwersytecie Stefana Batorego i kierowanym przez Tadeusza Turkowskiego. To on skierował
wyróżniającego się absolwenta Kursu do Ludowej Szkoły Rolniczej im. Władysława
Reymonta w Dobryszycach w powiecie radomszczańskim, której dyrektorem był
jego brat inż. Kazimierz Turkowski. W Dobryszycach mieszkał i pracował w latach
1928-1939. Do jego obowiązków jako pedagoga należało nauczanie języka polskiego,
historii i matematyki. Prowadził także wychowanie fizyczne i jako oficer rezerwy
szkolny hufiec przysposobienia wojskowego. Poza zajęciami leżącymi w zakresie
obowiązków nauczyciela i wychowawcy, K. Bartkiewicz uczestniczył, a także inicjował liczne poczynania w dziedzinie spółdzielczości wiejskiej. Do końca swego
pobytu w Dobryszycach był prezesem miejscowej Kasy im. Stefczyka. Włożył duży
wkład pracy w budowę domu spółdzielczego, który stał się siedzibą Kasy, sklepu
spółdzielni spożywców „Społem” i spółdzielczej zlewni mleka. Drugą dziedziną
pracy pozaszkolnej, w której się spełniał, było miejscowe Kółko Rolnicze i praca
z młodzieżą w zespołach przysposobienia rolniczego. W sierpniu 1939 r., jako oficer
rezerwy Bartkiewicz został powołany do służby wojskowej w 74 pp. Walczył
w okolicach Piotrkowa, a następnie, po rozbiciu pułku, dotarł z 7 dywizją piechoty
aż na Wołyń. Jako dowódca kompanii brał udział w walkach o odebranie Niemcom
miasta Kocka, a następnie walczył koło Hodzieży, Adamowa i Serokomli.
6 października, po kapitulacji, dostał się do niewoli i obozu w Jędrzejowie, skąd
zbiegł. Po powrocie do domu i stwierdzeniu, że szkoła nie będzie czynna, pracował
początkowo jako inspektor w spółdzielni rolniczo-hodowlanej w Radomsku,
a następnie jako kierownik jej filii w Kłomnicach. Tutaj pozostał aż do końca wojny.
W konspiracji już pod koniec października 1939 r. zaczął – bazując na byłych
uczniach szkoły i byłych wojskowych – tworzyć komórki Służby Zwycięstwu Polski.
Następnie został inspektorem podobwodu Kłomnice w obwodzie ZWZ-AK,
a później, do końca wojny, był dowódcą Straży Ochrony Powstania. Rozkazem gen.
Okulickiego awansowany został do stopnia kapitana AK. Po wojnie był dyrektorem
Państwowej Centrali Handlowej w Mikuszowicach Śląskich. Zmarł w 1974 r.
Ferdynand Stricker – urodził się 22 sierpnia 1900 r. w Krakowie i tu uczęszczał do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu podjął naukę w Krajowej Średniej
Szkole Rolniczej w Czernichowie pod Krakowem, w której naukę ukończył po
przerwie, spowodowanej wybuchem I wojny światowej. Następnie kontynuował
studia zawodowe na Wydziale Rolniczym w dwuletniej szkole w Bydgoszczy,
noszącej wówczas nazwę Akademii Rolniczej. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu
praktyki zawodowej pracował jako administrator w kilku majątkach ziemskich
w okolicy Krakowa. W styczniu 1929 r. zaangażował się do pracy w Ludowej Rocznej Szkole Rolniczej w Dobryszycach, gdzie początkowo odbywał praktykę nauczycielską, a następnie został etatowym nauczycielem hodowli. Był także odpowiedzialny za dział produkcji zwierzęcej w gospodarstwie szkolnym, w którym
zarówno stado krów mlecznych, jak i chlewnia były pod kontrolą użytkowości.
Podczas okupacji hitlerowskiej usunięty wraz z rodziną z mieszkania na terenie
szkoły, mieszkał w wynajętej izbie u miejscowego gospodarza i pracował jako
urzędnik w spółdzielczości, a następnie jako instruktor oświaty rolniczej na terenie
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powiatu radomszczańskiego. Mimo trudnych warunków życia i nacisków ze strony
władz okupacyjnych, nie podpisał niemieckiej listy narodowościowej, tym samym
narażając się na szykany. W styczniu 1945 r. po wyzwoleniu powiatu radomszczańskiego i utworzeniu administracji polskiej, jako jedyny, mieszkający na miejscu nauczyciel szkoły rolniczej, otrzymał polecenie od starosty powiatowego zaopiekowania się gospodarstwem i budynkami szkolnymi oraz podjęcia czynności
związanych z uruchomieniem szkoły. W kwietniu 1945 r. Ferdynand Stricker
otrzymał nominację na stanowisko jej kierownika, a później dyrektora Liceum
Rolniczo-Handlowego, w które została przekształcona dawna Roczna Szkoła im.
Władysława Reymonta. W maju 1949 r. na własną prośbę został zwolniony z funkcji
dyrektora, pozostając na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych. We
wrześniu tegoż roku został przeniesiony do Liceum Mechaniki Rolnej w Wołowie
w woj. wrocławskim. Od września 1951 r. zlecono mu zorganizowanie Liceum
Mechaniki Rolnej dla dorosłych w Lubiążu i pełnienie obowiązków dyrektora. Na
tym stanowisku pozostawał do września 1953 r., kiedy to powrócił do Wołowa jako
nauczyciel przedmiotów zawodowych i tu pracował do czasu przejścia na emeryturę. Zmarł 25 stycznia 1985 r. w Wołowie.
Ludwik Schmidt – od 1933 r. nauczyciel ogrodnictwa w Dobryszycach.
Dane dotyczące jego biografii są skromne. Prawdopodobnie pochodził z Nadrenii.
Nie udało się ustalić gdzie i kiedy skończył szkołę ogrodniczą, natomiast zarówno
w Dobryszycach w latach 1933-1936, jak i później w Technikum Ogrodniczym
w Kijanach k. Lubartowa cieszył się opinią znakomitego i doświadczonego praktyka.
Z faktu, że był ewangelikiem można snuć przypuszczenia o niemieckim pochodzeniu jego rodziny, do czego on sam się nie przyznawał. Wiadomo natomiast, że
czuł się Polakiem i kategorycznie odrzucił proponowaną mu w 1941 r. niemiecką
listę narodowościową. Został za to dotkliwie pobity i pokaleczony przez żandarmerię niemiecką i w konsekwencji musiał długi czas leczyć się w szpitalu w Lublinie.
Cieszył się opinią znakomitego fachowca, był człowiekiem spokojnym, taktownym
i przykładnym obywatelem. Zmarł w 1947 r. w Kijanach.
Czesław Wieszeniewski – urodził się 11 lutego 1902 r. w Rostowie nad
Donem w Rosji. Był synem Hilarego i Anieli z Kameckich. Około 1920 r. rodzina
Wieszeniewskich przyjechała do Polski i osiedliła się w Kielcach. Czesław Wieszeniewski zdał maturę w gimnazjum kieleckim w 1921 r. W tym samych roku zapisał się na Wydział Ogrodniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia ukończył w 1926 r. i po założeniu przewidzianej regulaminem pracy
pisemnej uzyskał dyplom inżyniera ogrodnika. W tym czasie rozpoczął już pracę
w Męskiej Rocznej Szkole Rolniczej im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu-Blichu.
Związek małżeński zawarł z Michaliną Lubiczakowską urodzoną w 1896 r., uczestniczką działań niepodległościowych i siostrą PCK czołówki sanitarnej w wojnie
polsko-rosyjskiej w 1920 r. Pracę w Dobryszycach Czesław Wieszeniewski rozpoczął
prawdopodobnie w 1936 lub 1937 r. jako nauczyciel ogrodnictwa. W sierpniu 1939 r.
Czesław Wieszeniewski został zmobillizowany. Według relacji jednego z byłych
uczniów ostatni raz był widziany ok. 20 września we Lwowie wśród oficerów WP
internowanych przez władze radzieckie. Namawiany przez niego do zdjęcia
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munduru i ucieczki powiedział, że jest to niegodne polskiego oficera. Zginął
zamordowany przez NKWD na terenie ZSRR.
Wojciech Wściubiak – urodził się 6 kwietnia 1913 r. w Grabowcu w powiecie radomszczańskim. Rodzice, Józef i Marianna z Korzeniowskich, byli posiadaczami średniej wielkości gospodarstwa rolnego. W 1933 r. ukończył szkołę rolniczą w Dobryszycach, a następnie odbył tu praktykę. Po jej ukończeniu pracował
jako pomocnik gospodarczy do 1937 r. We wrześniu 1939 r. wziął czynny udział
w wojnie obronnej jako selekcyjny drużyny sanitarnej. W sierpniu 1940 r. został
wprowadzony i zaprzysiężony w Związku Walki Zbrojnej AK oraz mianowany
zastępcą dowódcy drużyny pod pseudonimem „Gwiazda”. Po aresztowaniu i zamordowaniu dowódcy drużyny przez gestapo, objął dowództwo drugiej drużyny 55
plutonu AK. Po wyzwoleniu Dobryszyc 17 stycznia 1945 r., już w lutym podjął pracę
w Urzędzie Gminy Dobryszyce. 1 marca 1955 roku został służbowo przeniesiony do
pracy w Państwowym Technikum Rolniczym w Dobryszycach na stanowisko głównego księgowego. Wrócił więc do pracy w tej szkole, w której ją rozpoczynał, i gdzie
tak dobrze się czuł. 1 marca 1977 r. przeszedł na emeryturę, nie przerywając jednak
pracy – kontynuował ją w niepełnym wymiarze godzin. Zmarł w 1992 r.
Mieczysław Wagner – instruktor w Rocznej Szkole Rolniczej w Dobryszycach w latach dwudziestych. Wiadomo, że ukończył Roczną Szkołę Rolniczą
w Popowie w powiecie tureckim. Po odejściu z Dobryszyc jego losy są nieznane.
Jan Drozdek – instruktor ogrodnictwa w szkole w latach trzydziestych. Był
absolwentem Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach. Po wojnie prowadził
własne gospodarstwo ogrodnicze w Lublinie.
W okresie międzywojennym w szkole pracowali również nauczyciele religii.
Byli to proboszczowie dobryszyccy:
Ks. Aleksander Witczak (1921-1930),
Ks. Jan Domarańczyk (1930-1936),
Ks. Stanisław Milewski (1936-1939).

Zakończenie

Roczna Szkoła Rolnicza w Dobryszycach funkcjonowała przez 20 lat, z czego
przez 18 prowadziła działalność dydaktyczną i wychowawczą dla młodzieży wiejskiej, głównie z terenu powiatu radomszczańskiego. Niemniej jednak jej oddziaływanie było znacznie szersze. Do szkoły uczęszczali nie tylko młodzi ludzie
związani z rolnictwem, ale również inni którzy nie pracowali na roli. W szkole
uczyły się też osoby spoza powiatu. Mówiąc o oddziaływaniu szkoły na środowisko
wiejskie nie należy zapominać o organizowanych dla rolników kursach, szkoleniach
i pokazach. Szkoła prowadziła też działalność kulturalną w środowisku wiejskim
poprzez organizację imprez i uroczystości. Nauczyciele szkoły aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i gospodarczym Dobryszyc, wpływając tym samym na poprawę warunków życia ich mieszkańców. Ta wykraczająca poza ramy oświatowe
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praca szkoły sprawiła, że na trwałe zapisała się ona w świadomości mieszkańców
powiatu. Roczna Szkoła Rolnicza w Dobryszycach zakończyła swoją działalność
w 1939 r., ale na jej osiągnięciach bazowały nowe, powstałe już po II wojnie
światowej, placówki oświaty rolniczej.
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* Opracowanie graficzne zdjęć - Marcin Przybyłowicz (Urząd Gminy
Dobryszyce)

Pokój nauczycielski. Siedzą od lewej profesorowie: Kazimierz Bartkiewicz, Janina
Łysakowa, dyr. Kazimierz Turkowski i Jan Łysak. Rok 1928

Uczniowie i nauczyciele szkoły. Rok 1922
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Uczniowie i nauczyciele szkoły. Rok 1925

Uczniowie i nauczyciele szkoły. Rok 1929
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Nauczyciele i uczniowie szkoły. Rok 1929

Uczniowie i nauczyciele. Lata 30-te XX w.
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Uczniowie i nauczyciele szkoły. Rok 1933

Uczniowie i nauczyciele szkoły. Zdjęcie wykonano z okazji Święta Morza w latach
30-tych XX w.
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Uczniowie i nauczyciele szkoły (lata 30-te XX w.)

Nauczyciele Szkoły Rolniczej przed budynkiem szkolnym. Lata 30-te XX w.
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Nauczyciele Szkoły Rolniczej z wizytą Koziegłowach
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Modrzewiowy dworek zwany „Soplicowo”. Przed budynkiem dyr. Turkowski z
rodziną i znajomymi

Budowa gmachu Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach
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Budynek szkoły rolniczej w Dobryszycach w okresie międzywojennym. Odjazd wycieczki żeńskiej szkoły rolniczej z Koziegłowów. Rok 1935

Ćwiczenia fizyczne uczniów prowadzi prof. Kazimierz Bartkiewicz. Rok 1928
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Zajęcia praktyczne z wikliniarstwa prowadzi prof. Janina Łysak. Rok 1935

Zajęcia z przysposobienia wojskowego prowadzi st. sierżant Jelonek z RKU w Radomsku
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Uroczystość 3-majowa. Rok 1934

Uroczystość szkolna - widok na sad i szkółkę
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Wycieczka dziewcząt ze szkoły rolniczej z Koziegłowów. Zabawa przed budynkiem
szkolnym

Zabawa dożynkowa. Rok 1936
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Święto Ludowe w Radomsku. Za pocztem sztandarowym maszerują nauczyciele
szkoły. Poł. lat 30-tych XX w.

Oślica „Walerka” - pomocna w pracach gospodarskich. Towarzyszka zabaw dziecięcych.
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Pokaz upraw rolnych. Połowa lat 30-tych XX w.

Żniwa w szkole. Zdjęcia wykonano z okazji zabawy szkolnej i wizyty dziewcząt ze
szkoły z Koziegłowów. Rok 1933

336

Jednoroczna Szkoła Rolnicza w Dobryszycach (1919-1939)

Żniwa w szkole. Rok 1933

Pokaz upraw rolnych. Połowa lat 30-tych XX w.
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Prace żniwne w szkole. Połowa lat 30-tych XX w.

Prace żniwne w szkole. Połowa lat 30-tych XX w.
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Prace żniwne w szkole. Połowa lat 30-tych XX w.

Żniwa w szkole. Zdjęcie wykonano z okazji zabawy szkolnej i wizyty
dziewcząt ze szkoły z Koziegłów. Rok 1933.
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Żniwa w szkole. Zdjęcie wykonano z okazji zabawy szkolnej i wizyty dziewcząt ze
szkoły z Koziegłów

Pochód 3-majowy uczniów i mieszkańców wsi przed szkołą. Lata 30-te XX w.
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Uroczystości dożynkowa w szkole. Wręczenie wieńca dożynkowego staroście

Uczniowie Szkoły Rolniczej podczas wycieczki do kopalni. Rok 1933
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Uroczystość szkolna. Widok na sad i szkółkę. Początek lat 30-tych XX w.

Święto Morza. Rok 1937
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Dożynki. Rok 1936

Uroczystość szkolna. Lata 30-te XX w.
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Uczniowie podczas szkolenia z przysposobienia wojskowego. Początek lat 30-tych
XX w.
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Budowa Kasy Stefczyka w Dobryszycach w miejscu zwanym "Projno". Widoczni
uczniowie szkoły i inicjator budowy - prof. Kazimierz Bartkiewicz.
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Ogródek szkolny. Na zdjęciu prof. Bartkiewicz. Rok 1938

Uczniowie w ogródku kwiatowym przed szkoły. Lata 30-te XX w.
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Spotkanie koleżeńskie. Lata 30-te XX w.

Kąpiel w stawie przyszkolnym

347

Jan Pawlikowski

Uczniowie szkoły pracują przy sypaniu kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Lata
30-tych XX w.

Odjazd wycieczki szkolnej z Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Koziegłowach. Połowa lat
30-tych XX w.
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Z wizytą w Koziegłowach. Połowa lat 30-tych XX w.

Wycieczka uczniowska do Wieliczki. Rok 1937
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Zakończenie kursu przysposobienia wojskowego w Dobryszycach. Rok 1933
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Karolina Pawlikowska
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Wspomnienia o Dobryszycach
Dla poznania dziejów Dobryszyc istotne są zachowane wspomnienia dotyczące połowy XX w., głównie okresu międzywojennego. Są to relacje trzech osób:
Marii Siemlat, Januarego Bartkiewicza i Władysława Kowalskiego, które w tym
okresie mieszkały w Dobryszycach. W poniższym opracowaniu wykorzystane zostały oryginalne materiały pozostawione przez autorów w postaci rękopiśmiennej
lub maszynopisu będące w posiadaniu Jana Pawlikowskiego. Publikowane są w
wersji przygotowanej przez autorów, po dokonaniu tylko niewielkiej korekty
stylistycznej. Wspomnienia Marii Siemlat i Januarego Bartkiewicza wykorzystane
zostały w całości, natomiast opracowanie Władysława Kowalskiego tylko w części
dotyczącej okresu międzywojennego. Dzięki temu przedstawiony w artykule materiał może służyć czytelnikowi za porównanie, jak ten sam okres historyczny jest
postrzegany przez różne osoby, z których każda miała inne pochodzenie, a w
czasie spisywania wspomnień także inne doświadczenia życiowe i zapewne więź
emocjonalną z Dobryszycami. Wspomnienia Marii Siemlat i Januarego Bartkiewicza zostały spisane w tym samym czasie, tzn. pod koniec lat 90-tych XX w.,
natomiast Władysława Kowalskiego nieco wcześniej, bo jeszcze w latach 70-tych i
mają bardziej charakter opracowania niż wspomnień.
I
Maria Siemlat1
Wspomnienia
Jak widać nasza miejscowość usytuowana jest między pagórkami. W dość
głębokim jarze stało sobie kilkanaście, bliźniaczo do siebie podobnych chat,
przykrytych dużymi dachami. Wykonane one były ze słomy, a mech który się na
dobre na niej zagościł świadczył o wieloletnim, a może wielowiekowym istnieniu.
Tylko na wzgórzu stał ten sam kościół, wybudowany, jak podaje historia, w roku
1830. Z lewej zaś strony, chyba jego rówieśniczka, murowana plebania. Na placu
przed kościołem stał równie stary, a może jeszcze starszy niż kościół, czy plebania,
1

Autorka urodziła się w Dobryszycach w 1916 r. jako córka Adama Muskały i Anieli z Gaworskich. Ojciec Marii był dobryszyckim organistą. Autorka przez całe swoje życie związana była, również poprzez pracę w miejscowej placówce pocztowej, z Dobryszycami. Z Dobryszycami związana była również bardzo mocno emocjonalnie o czym świadczą poniższe
wspomnienia. Maria Siemlat zmarła w 2003 r. w Dobryszycach.
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drewniany, kryty słomą, budynek zwany „Organistówką”. Na samym rogu przy
drodze do Zdanii znajdował się stary dość duży dom, w którym mieszkał kowal,
zaś na podwórku kuźnia. Na przeciwległym wzgórzu, w parku, wśród starych
drzew i krzewów, królował pamiętający dawne, świetne czasy, dworek, przez
mieszkańców Dobryszyc zwany „Soplicowem”. Za parkiem widać było zabudowania gospodarcze i dość duży obiekt po dawnej gorzelni. Cały czas czynny był
urząd gminny, który mieścił się w murowanym, do dziś stojącym, choć wielokrotnie remontowanym, budynku. W nim mieściła się jedna duża izba szkolna
oraz mieszkania dla pisarza i nauczyciela. Obok gminy z lewej strony mieszkała
rodzina żydowska we własnym domu. Tam też czynny był sklep spożywczy
i mała piekarnia. Na przeciw kościoła, w dość przyzwoitym, jakby młodszym od
innych domów, był sklep rzeźniczy.
W czasie I wojny światowej niewiele się na naszym terenie działo.
Niektórzy wspominają tylko, że w 1914 r. we wsi stacjonował mały oddział wojsk
austriackich. Wówczas przywieziono kilku poległych żołnierzy austriackich,
których pochowano na starym cmentarzu, a po wojnie ekshumowano. Wiadomo
też, że dwóch chłopców zaciągnęło się do legionów, jeden niestety poległ.
W latach 1918-1919 mieszkańcy naszej wsi nabywali ziemię z rozparcelowanego majątku. W tym czasie w kraju, także i w naszej okolicy panowała tak
wielka bieda, że ludzie żywili się tylko tym co urosło, a jak wiadomo niewiele
ziemia wtedy rodziła. Ubierali się przeważnie w samodziały. Kobiety na kołowrotkach przędły len, potem na domowych krosnach tkały płótno, czasami bardzo
piękne. Także z uprzędzonej przez siebie wełny wyrabiały kolorowe pasiaki,
z których potem szyły wełniaki lub zapaski. Służyły one do okrycia. Po odzyskaniu niepodległości i uruchomieniu szkoły rolniczej, zaczęła się w naszej wsi
„orka na oświatowym ugorze”. W ramach organizowanych imprez z okazji
różnych uroczystości państwowych wygłaszano różne pogadanki, żeby chociaż
trochę tą drogą ludzi uświadomić. Czynna też była dwuoddziałowa szkoła
powszechna. Początkowo jedynym bardzo dobrym nauczycielem i wspaniałym
patriotą był pan W. Błada. Funkcjonowały w owym czasie także dwie wiejskie
szkółki w Lefranowie i Zdanii. W roku 1927 zakończono budowę szkoły rolniczej,
którą śmiało można nazwać pomnikiem oświaty. W tym też roku zakończona
została komasacja wsi i dzięki temu nowe domy na przydzielonych gruntach
budowano bardzo nowocześnie, niektóre nawet murowane. Wielkim przeżyciem
historycznym dla naszej wsi było poświęcenie pomnika w dniu 11 XI 1928 r. z
okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości, który do dziś stoi na placu przed
kościołem. Można go nazwać bohaterem, ponieważ udało mu się przeżyć okupację
komunistyczną.
W 1925 r. założone zostało „kółko rolnicze”, w 1929 r. Koło Młodzieży
Wiejskiej „Siew”, a także Koło Gospodyń Wiejskich, którego prezesem był W.
Jarosz. Do roku 1930 ludność tutejsza niemalże była pozbawiona fachowej opieki
lekarskiej. Korzystano przeważnie z medycyny ludowej.
Na naszym terenie przez długie lata p. Stanisław Kulka rolnik wyrywał
zęby, a Wojciech Kowalski, także rolnik z Dobryszyc pełnił funkcję chirurga.
Nastawiał nawet najbardziej skomplikowane złamania. Mieszkał również we wsi
Ruda specjalista od stawiania baniek ciętych i puszczania krwi. Ludzie bardzo
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chętnie korzystali z tych zabiegów. Wierzono jeszcze w tamtych czasach w
„uroki”. Te złe potrafiła odczyniać wiejska znachorka. Po roku 1930 wieś nasza
zaczęła się interesująco rozwijać. Można powiedzieć, że to co się działo to
prawdziwa rewolucja kulturalna.
Staraniem K.J. Domarańczyka w roku 1931 do istniejących już organizacji
dołączyły katolickie stowarzyszenia. Młodzież żeńska zrzeszana była w „Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Żeńskiej”. Chłopcy utworzyli „K.S. Młodzieży
Męskiej”, a kobiety i mężczyźni w „K.S. Kobiet i Mężczyzn” oraz „K.S. Mężów
Katolickich”. Powstało również „Stowarzyszenie św. W. A. Paulo”, które pomagało biednym. Przy parafii założono orkiestrę. Dzięki wspaniałej współpracy dyrekcji Szkoły Rolniczej oraz stowarzyszeń działających na wsi organizowano
różnego rodzaju kursy dokształcające. Powstawały zespoły przysposobienia rolniczego. Młodzież na poletkach konkursowych uczyła się jak nowocześnie, oczywiście na owe czasy, uprawiać warzywa, a nawet kwiaty.
W 1932 r. z inicjatywy ówczesnego wójta p. W. Kowalskiego przy istniejącej już straży zorganizowana została żeńska drużyna „Samarytańsko-Pożarnicza”, a także druga już we wsi orkiestra. Trzeba zauważyć, że orkiestra ta założona została nie dlatego, że była potrzebna, ale w ramach rozgrywek politycznych,
które już wtedy, niestety, miały miejsce.
Dnia 22.06.1930 r. na zebraniu założycielskim powołano do życia „Kasę
Stefczyka”. Na razie lokal do załatwiania czynności związanych z działalnością
Kasy, udostępnił bezpłatnie Urząd Gminny. W 1934r. Zarząd Kasy wystąpił z inicjatywą budowy domu spółdzielczego.
Powołano komitet budowy, na czele którego stanął bardzo czynny społecznie nauczyciel szkoły rolniczej Kazimierz Bartkiewicz, który cały czas czuwał
nad budową. Dom tem wybudowano wyłącznie w czynie społecznym. Na początek zakupiono od sejmiku stary budynek murowany po byłym majątku. Społeczeństwo bardzo licznie uczestniczyło przy rozbiorze tego domu i przy innych
pracach budowlanych. Tempo było bardzo duże. Budowę rozpoczęto w kwietniu
1935, a już w grudniu tego roku w częściowo wykończonym budynku zlokalizowano „Kasę Stefczyka”, sklep i zlewnię mleka. Po wykończeniu reszty budynku znalazły się tam mieszkania dla sklepowego i nauczycielki.
Już w roku 1932 powstał komitet budowy szkoły. W 1937 r. uruchomiony
został urząd pocztowy, który w tym czasie nosił nazwę Agencja Pocztowo-Telekomunikacyjna. Zasięg działalności tej placówki był bardzo rozległy. Obejmo-wał
on tak odległe miejscowości jak Wola Blakowa, Lgota Wielka, Bieliki i oczywiście
wiele bliższych wsi. Abonentów telefonicznych było trzech, a urzędowanie zaczęło
się w wynajętym przez gminę lokalu, w nowo wybudowanym domu pana J. Łacisza. Dzięki wielkiej życzliwości dyrektora szkoły rolniczej p. Turkowskiego
Kazimierza, niezrównanego w swej pasji krzewiciela kultury, który na szczególne
miejsce zasługuje w pamięci mieszkańców Dobryszyc, organizowane były przez
szkołę, a także wszystkie stowarzyszenia działające we wsi różne imprezy.
Wszystkie rocznice i święta państwowe obchodzone były bardzo uroczyście. Ich
uczestnicy przybywali do kościoła na mszę świętą, a potem w ustalonym przez
komitet organizacyjny porządku formował się pochód z orkiestrą na czele, który
udawał się do Szkoły Rolniczej na uroczystą akademię. Występowały na tej
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akademii dzieci i młodzież, a w repertuarze nie brakowało pięknych wierszy i pieśni patriotycznych. Była też zawsze przygotowana przez któregoś z nauczycieli
prelekcja na aktualny temat. Bardzo często wystawiane były przedstawienia
przygotowane przez zespoły amatorskie. Cieszyły się one bardzo dużym powodzeniem, bo po nich zawsze organizowano zabawy taneczne. Społeczeństwo
Dobryszyc bawiło się w tych czasach bardzo kulturalnie. Żaden z gości, który był
pod wpływem alkoholu nie miał szans wejścia na salę taneczną. Były to więc
biedne ale pełne radości czasy.
II
Jan Bartkiewicz2
Wieś Dobryszyce i roczna ludowa Szkoła Rolnicza im. Władysława Reymonta
w latach 1928-1939
Do Dobryszyc przyjechaliśmy z Lubomla na Wołyniu późną jesienią w
1928 r. Byłem w tym czasie małym chłopcem. Miałem niespełna 4 lata. Pomimo to
jednak pamiętam, że nastała sroga zima 1928/29. Opady śniegu były bardzo obfite.
Chodziło się dosłownie w tunelach zrobionych w grubej warstwie śniegu. Byłem
mały i warstwa śniegu sięgała wyżej niż wynosił mój wzrost. Drogi odśnieżali
uczniowie. Oni też dowozili wodę w dużej beczce na kołach. W miarę jak podrastałem wyrabiałem sobie opinię o wsi i otoczeniu.
Rys historyczny:
Dobryszyce były w tamtych latach wsią zaniedbaną i zacofaną, w rozwoju
tak gospodarczym, jak i cywilizacyjnym. Wieś była b. gęsto zabudowana, nie posiadała nawet wzdłuż jej głównego ciągu utwardzonej jezdni, zimą i jesienią tonęła
dosłownie w błocie, a stare drewniane i kryte słomą domy robiły przygnębiające
wrażenie na tle walących się drewnianych płotów. Często wybuchały pożary, których pastwą padały budynki 2-3 przylegających do siebie gospodarstw. Były rosyjski zabór pozostawił piętno zacofania gospodarczego będącego wynikiem polityki
wobec „kraju przywiślanego”. A Dobryszyce to jednak wieś o ciekawej przeszłości.
Niegdyś była to tzw. królewszczyzna, czyli wieś królewska. Na zboczu wzniesienia naprzeciwko budynku szkolnego były jeszcze resztki ruin, będących fundamentami zameczku myśliwskiego króla Kazimierza Wielkiego. Ruiny te zostały
częściowo usunięte i zaorane. Resztki ich tkwią do dzisiaj w ziemi. Nic dziwnego,
że istniał tam myśliwski zameczek króla, bowiem dookoła wsi, a w tym głównie
od strony zachodniej i północnej rozciągały się wówczas rozległe lasy. Lasy te były
jeszcze duże w czasie kiedy przyjechaliśmy do Dobryszyc. Pamiętam jak je wycinano koło wsi Borowa, Huta Brudzka i Żaby. Między kompleksami leśnymi były

Jan Bartkiewicz, magister ekonomii, urodził się w 1925 r. Ojciec, legionista, Kazimierz
Bartkiewicz był społecznikiem i nauczycielem rocznej szkoły rolniczej w Dobryszycach.
Matka Zofia z Horwathów, nauczycielka i organizatorka szkół powszechnych. Jan Bartkiewicz przybył do Dobryszyc w 1928 r. i mieszkał tutaj do zakończenia II wojny światowej.
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grząskie bagna. Takie bagnisko oddzielało wieś Żaby od Dobryszyc. Do czasu
melioracji nie można było przejść na przełaj do Żab. Bagno stwarzało niebezpieczeństwo i nikt tam nie chodził.
Można sobie bez trudu wyobrazić jak wyglądały te sprawy w odległej
przeszłości, kiedy poziom wód gruntowych był o wiele wyższy. Sama wieś leży w
kotlinie wzdłuż biegnącej moreny polodowcowej w kierunku od południa na północ. Kiedyś suche tereny stanowiły tylko przyległe do gruntów szkoły wzgórza, tj.
teren w niewielkim zasięgu od strony północnej i wschodniej. Strona południowowschodnia przechodziła we wzgórza, do których należały tzw. „Góry Makowe”,
przez które przechodzi obecnie droga szybkiego ruchu „Warszawa-Katowice”.
Żadnych dróg bitych w okolicy nie było. Z Radomska do Warszawy wiodła jedynie tłuczniowa wyboista droga. Drogę asfaltową rozpoczęto i ukończono
między 1932 a 1935 r., o ile się nie mylę o rok czy dwa.
Drogę o nawierzchni tłuczniowej zbudowano przez tzw. Blok Dobryszycki
w 1935 lub 1936 r. Przez tzw. „Malutkie” do Radomska aż do wybuchu II wojny
nie było drogi utwardzonej. Do miasta po zakupy jeździło się końmi lub chodziło
piechotą. Rowery początkowo też były rzadkością. Rower kosztował tuż przed
wojną około 120 zł, przy cenie żyta za jeden kwintal od 12-15 zł. Ludność wsi nie
stanowiła monolitu, a nazwiska Dyguda, Usza, Tatara świadczą o tatarskim pochodzeniu. We wsi osadzano więźniów i jeńców wojennych. Wygląd wielu rodzin
wskazywał na tatarskie pochodzenie. Negatywne cechy odziedziczone po przodkach dawały znać o sobie i w okresie który pamiętam. We wsi było wielu analfabetów. Nic dziwnego skoro w powiecie radomszczańskim było ich w roku 1920 aż
48%. Carat nie dbał o oświatę, a szczególnie wśród Polaków na tym terenie. W
1928 roku i latach następnych czuło się jeszcze bliskość zaboru rosyjskiego. Czuło
się też w tradycjach oraz pojęciach wiek XIX-ty. O szkole mówiło się jeszcze dwór.
Ludzie w niej pracujący to ludzie ze dworu i oceniano ich, utożsamiano fałszywie
z „panami”. Na zmianę tych pojęć trzeba było długich lat. Ogół ludności ze wsi
odnosił się z rezerwą do pracowników szkoły. Duża nieufność trwała w początkach lat trzydziestych. Stan ten zmienił się radykalnie kiedy we wsi znalazło się
kilku wychowanków szkoły a poprzez pracę społeczną, a w tym wykłady niedzielnego uniwersytetu /może to źle nazywam/ do szkoły przychodziło coraz
więcej rolników po praktyczną wiedzę.
Warunki ekonomiczne:
Wieś była biedna. Z wyjątkiem kilku rolników, którzy nabyli duże gospodarstwa w wyniku parcelacji majątku, którego resztówkę pozostawiono dla szkoły
rolniczej, pozostali to byli drobni kilkumorgowi gospodarze. Mała, niska wydajność gleb niskich klas dawała plony 9-10 kwintali żyta z morgi. Uprawiano głównie żyto i ziemniaki. Ceny tych płodów były niskie, co czyniło gospodarkę nieopłacalną.
Wiele rodzin w początkach latach trzydziestych głodowało. Brak było
możliwości nabycia ubrania i obuwia dla wszystkich członków rodziny. Z powodu
braku obuwia i ciepłego ubrania frekwencja w szkołach powszechnych była
w okresach jesieni i zimy oraz wczesnej wiosny niska.
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Powszechny był brak pieniądza. Był on bardzo trudno zdobywany. Nie
było dostatecznej ilości pracy. Mógł ją dać przemysł, lecz najbliższe zakłady przemysłowe były w Radomsku i też mogły zatrudnić ograniczoną ilość ludzi. Toteż za
dobrą pracę uważano każdą pracę stałą, choć nawet bardzo nisko płatną.
Dla rolnika największą trudnością była sprzedaż wyprodukowanych płodów. Pieniądze można było zdobyć jedynie drogą sprzedaży tego co się wyprodukowało. Komu je jednak sprzedać skoro była powszechna ich nadwyżka? Kto mógł
kupić drobne ich ilości i to w wykonaniu niestandardowym? Kupowali jednak
Żydzi. Oni tworzyli sieć zaopatrzenia i zbytu dla rolnika. Oni też dyktowali ceny
za płody rolne nabywane, jak też dyktowali ceny zbytu na oferowane artykuły
spożywcze i przemysłowe niezbędne rolnikowi. Żydzi też byli źródłem kredytu,
bez którego rolnik nie mógł prowadzić swojego gospodarstwa. Lichwiarski procent panował wszechwładnie. We wsi Dobryszyce w roku 1928 mieszkało 6 rodzin
żydowskich. Oni prowadzili 2 sklepy spożywcze, piekarnię, skup mleka, trudnili
się rzeźnictwem oraz lichwą, czyli pożyczaniem pieniędzy.
Życie społeczne:
We wsi nie było biblioteki. Nie było lekarza, telefonu ani żadnych środków
łączności z miastem. Później powstała poczta. Poważny ośrodek oddziaływania na
życie wsi stanowił kościół. Wokół niego i kalendarza świąt religijnych toczyło się
życie codzienne wsi. Sam kościół ma odległą w czasie tradycję. W obecnej murowanej formie powstał stosunkowo niedawno, bo dopiero w roku 1828. Obecna
barokowa budowla jest typowym kościołem fundowanym przez bogate dwory,
a do takich należał i dwór dobryszycki. Obraz św. Bartłomieja, pod którego wezwaniem jest kościół, umieszczony w ołtarzu pochodzi z dawnych czasów. Trudno
ustalić jego wiek. Pod wezwaniem tego patrona jest od roku 1513 o czym mówią
różne źródła historyczne, a między innymi „księga uposażeń” Jana Łaskiego.
Ogólne wzmianki o kościele pochodzą już z 1387 r., a w annałach z roku 1460 mówi się o nim jako o kościele dawno istniejącym, budowanym przez książąt piastowskich. Jest to o tyle możliwe, ponieważ wieś leży na pograniczu dawnej Małopolski i Wielkopolski.
W roku 1928 proboszczem parafii Dobryszyce był ksiądz Aleksander Witczak. Był to miły i gościnny człowiek. W niedługim czasie przybył nowy proboszcz
ksiądz Jan Domarańczyk, a następnie, w kilka lat później, ksiądz Stanisław Milewski. Wyróżniał się z pomiędzy tych trzech księży ksiądz Domarańczyk tak wysoką
kulturą, wykształceniem jak i pobożnością. On zasadniczo zapoczątkował pracę
społeczną we wsi poprzez rozwijanie społecznych organizacji związanych z kościołem. Powstała Sodalicja Mariańska, Stowarzyszenia Mężów i Kobiet Katolickich, orkiestra Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i inne. Były to już jednak lata
1934-35.
Wieś nie była zelektryfikowana. Nie było innego źródła energii jak tylko
praca mięśni ludzkich lub koni poprzez „kierat”. Domy drewniane kryte słomą
stwarzały duże niebezpieczeństwo pożaru. To też pożarów było wiele. Bywały
noce, że wzywano straż szkolną do kilku pożarów. Sprzyjała ich powstawaniu
gęsta zabudowa, a także to, że korzystne były odszkodowania wypłacane przez
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towarzystwa ubezpieczeniowe. Opłacało się podpalać, aby zyskać pieniądze na
nowy budynek.
We wsi w tym czasie nie było zjawiska alkoholizmu i nagminnego pijactwa. Nie było też na miejscu restauracji, karczmy, czy gospody, nie prowadzono
sprzedaży alkoholu. Później powstała restauracja i stan ten uległ zmianie na gorsze.
Opisany wygląd wsi, życie jej mieszkańców były zjawiskiem nie napawającym optymizmem. Tym bardziej, że w latach 1928-1930 nie widać było szansy na
jakąś poprawę, ponieważ był to okres początku światowego kryzysu gospodarczego. Coraz trudniej było coś sprzedać i uzyskać pieniądze. Tak było w całym kraju.
Inicjatywy społeczne:
W takich to warunkach i otoczeniu samorząd powiatu radomszczańskiego
wydzielił resztówkę poparcelacyjną na ludową męską szkołę roczną rolniczą. Powstała placówka oświaty rolniczej miała szczęście do pracujących w niej nauczycieli i kierownictwa. Byli oni nie tylko fachowcami i nauczycielami zawodu, ale
dużego formatu społecznikami. Rozumieli konieczność działania na rzecz miejscowej społeczności wiejskiej, by podnieść jej kulturę i warunki bytowania, ale
również dlatego, by zyskać jej zrozumienie dla roli i znaczenia oświaty rolniczej
propagowanej przez Szkołę.
Ta społeczna działalność wychowawców była także przykładem dla
uczniów jakie podejmować wysiłki na rzecz poprawy życia we własnym, wiejskim
środowisku.
Inicjatorem i motorem napędowym działań społecznych był dyrektor
Szkoły inż. Kazimierz Turkowski. Pełne zrozumienie i gotowość do współpracy
znalazł u Kazimierza Bartkiewicza, nauczyciela i wychowawcy. Obaj przejęci ideą
spółdzielczości upatrywali w niej sposób na rozwiązanie wielu trudności, piętrzących się przed drobnymi rolnikami.
Poprawa możliwości zbytu produktów rolnych, zaopatrzenia gospodarstwa oraz rodziny wiejskiej w tańsze i lepsze artykuły codziennego użytku, jak też
zdobycie godziwego kredytu wysunęły się na pierwszy plan. Postanowiono założyć Kasę Stefczyka, tj. spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową dla rolników.
Mimo ogólnej biedy byli jednak rolnicy, którzy mieli niewielkie pieniądze, a więc
istniała możliwość lokowania ich na procent. Z drugiej strony rolnicy potrzebowali
kredytu. Oszczędności to źródło kredytu plus możliwość kredytu ze strony patronackich organizacji i banków spółdzielczych, które już w Polsce w tym czasie powstawały. Warunkiem stworzenia Kasy Stefczyka było pozyskanie 10 członków
zgodnie ze statutem i prawem spółdzielczym. Problem polegał na tym, że tych 10
trudno było skłonić do podpisania deklaracji, ponieważ członkostwo w Kasie polegało na odpowiedzialności nie udziałami, lecz całym własnym majątkiem. Jak
zdobyć 10 śmiałków, którzy zawierzyliby cały swój byt i majątek kilku entuzjastom ruchu spółdzielczego. Jak uwierzyć tym kilku inteligentom? Może to jakaś
próba nabierania. Tyle razy byli chłopi nabierani przez panów. Pozostała ta mentalność z czasów dawnych. Nie ma się czemu dziwić. Był to rok 1929.
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W końcu znalazło się tych 10 śmiałych, którzy zaryzykowali, byli to między innymi: Staszewski, Sadawa, Jarosz itd. Kasa mieściła się w gminie, ponieważ
nie było własnego lokalu. Rolnicy w niedługim czasie przekonali się do Kasy. Rosły procenty od wkładów. Powiększały się własne oszczędności. Lokata pieniędzy
była pewna. Znalazły się i kredyty od centralnych władz spółdzielczych. Załatwił
je Kazimierz Bartkiewicz w Centralnym Związku Kółek Rolniczych w Warszawie.
To już ludzi przekonało. Otrzymali krótkoterminowe kredyty na zakup nawozów
i długoterminowe na budownictwo i to na godziwy procent – nie lichwiarski.
Dom spółdzielczy:
Zaczęto myśleć o budowie własnego lokum dla Kasy, ale także dla innych
placówek spółdzielczych jak: zlewnia mleka i sklep spożywczy. Taki dom to duży
wydatek. Skąd wziąć pieniądze? Myślano i wymyślono. Był na terenie szkoły rolniczej duży budynek z cegły w stanie nadającym się do rozbiórki i dla szkoły nieprzydatny. Dyrektor Turkowski zgodził się ten budynek przekazać Kasie. Budynek rozebrano w ramach pracy społecznej. Cegły było wystarczająco na nowy
dom. Gdzie budować? Jest miejsce i to za darmo. W środku wsi był duży teren
gdzie występowały silne źródła tworzące zalewisko. Teren należał do gminy. Postanowiono budować na źródłach. Kiwali z powątpiewaniem głową starzy rolnicy.
Kto widział budować na źródłach! Przecież się wszystko zawali i wilgoć zniszczy
wszystko. Postanowiono obniżyć poziom wody. Sprowadzono Kafar, wykopano
rowy odwadniające, wykopano rowy pod fundamenty. Kafarem bito w ziemię
pale drewniane powleczone smołą, a zamiast drenów dawano do ziemi jałowiec.
W czynie społecznym 3 maja K. Bartkiewicz, inicjator budowy, werbował rolników
do wożenia z Gór Makowych piasku żwiru. Ludzie wozili. O dziwo – ci nie tak
dawno wrogowie lub co najmniej nieprzychylni lub nieufni ludzie nie wzbraniali
się od pracy. Zbudowali też cały budynek. Kosztował w całości 11 tysięcy złotych,
a mógłby kilka razy tyle. Zbudowano tam zlewnię mleka. Były betonowe chłodnie
chłodzone źródlaną zimną wodą. Założono w domu Kasy bibliotekę. Służyła
z pożytkiem ludziom aż do II wojny światowej. Zorganizowano spółdzielczy skup
mleka. Rolnicy za tylko samą odwirowaną śmietanę na miejscu otrzymywali tyle
samo pieniędzy co płacił im Żyd za mleko. Zysk był otrzymywanym chudym mlekiem, którym rolnik pasł świnie i karmił rodzinę. Powstał sklep spożywczy spółdzielni „Społem”. Nabrano szacunku i zrozumienia dla ruchu spółdzielczego.
Towary w spółdzielni „Społem” były dobrej jakości. Były w wielu wypadkach tańsze niż w sklepie prywatnym.
Tych kilka lat wytężonej pracy organizacyjnej, pracy na stanowisku rachmistrza w Kasie, budowniczego domu spółdzielczego kosztowało K. Bartkiewicza
wiele zdrowia. Zachorował, przebywał w Zakopanem jakiś czas i ponownie wrócił
do pracy w Kasie, która była pracą absolutnie bez żadnego wynagrodzenia. Była to
faktyczna twórcza praca dla Polski. Walczył o jej granice początkowo jako celowniczy armaty w Legionach, następnie lancą na rubieżach zachodnich i wschodnich,
a później utrwalał jej byt organiczną pracą. Cech spółdzielczy opierał się kiedyś nie
na pracownikach dobrze płatnych, lecz ideowcach. Jeśli występowali w roli pracowników to byli uczciwi i pracowici. Byli ludźmi twórczymi. Inna postawa była
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nie do przyjęcia. Ten ruch autentyczny, narodowy, ludowy, był szkołą pracy społecznej, wychowywał ludzi na światłych obywateli świadomych dążeń i celów.
Przedsięwzięcia były udane i ludzie nabierali wiary we własne siły i możliwości.
Inaczej się żyje, jak się ma świadomość wytyczonego celu, którego realizacja się
ziszcza. Inaczej społeczeństwo określa swoją dotychczasową sytuację. Nie jako
marazmu porozbiorowego czy będącego wynikiem nieudolności. Rósł kapitał społeczny, który mógł się twórczo pomnażać. Z czasem inne wsie zaczęły zakładać
Kasy Stefczyka. Opinia o inicjatorze kasy w Dobryszycach rosła. Stał się czymś
w rodzaju eksperta. Był zapraszany do wielu zespołów inicjujących powstawanie
kas. Udzielał rad, pomagał kontrolować ich działanie.
Wieś Dobryszyce była na dobrej drodze, aby stać się wsią spółdzielczą, taką jaką był Lisków z księdzem Blizińskim na czele. Ciekawe co pozostało z Liskowa?
Szkoła kształciła i wychowywała obywatela
Uczniowie ludowej rocznej męskiej szkoły rolniczej w Dobryszycach według przyjętego założenia dla tego typu szkół powinni pochodzić z terenu powiatu
radomszczańskiego, być synami rolników, mieć ukończoną 7-klasową szkołę powszechną /podstawową/ i nie przekroczony wiek 20 lat. Takie były założenia, ale
życie rządzi się własnymi regułami i tak było w przypadku szkoły dobryszyckiej.
W pierwszym dziesiątku lat niepodległości Polski, ale i także w późniejszym okresie, nie można było rygorystycznie przestrzegać wymogu ukończenia pełnej szkoły
powszechnej. Było to po prostu nierealne, nie pozwalał na to ogólny stan organizacyjny szkolnictwa. Także przekroczony wiek i nierolnicze pochodzenie kandydata
na ucznia nie powodowało jego odrzucenia. Większość uczniów rzeczywiście pochodziła z terenu radomszczańskiego, ale byli i z poza powiatu, a nawet z innych
województw. Ten niejednolity poziom wiedzy podstawowej oraz zróżnicowanie
wieku w grupie uczniowskiej wymagały stosowania specjalnych metod dydaktycznych i wychowawczych zarówno w procesie nauczania, także podczas zajęć
praktycznych, jak i kształtowania charakterów.
Powstało państwo polskie i nakazem chwili było wychowanie młodego
pokolenia rolników, obywateli w duchu demokracji i patriotyzmu. Takie zadanie
stało przed 4-osobowym gronem pedagogicznym Szkoły. Podejmowali oni swój
trud co roku na nowo, gdyż szkoła była jednoroczna i z obowiązkowym internatem. Rok szkolny rozpoczynał się 2 stycznia, a kończył 15 grudnia tego samego
roku. Do szkoły przychodziła młodzież męska niewyrobiona, często z zaściankowymi poglądami, ale w większości z połkniętym już bakcylem potrzeby postępu.
Pierwsze roczniki szkolne były nieliczne w miarę upływu czasu, gdy gospodarstwo szkolne zaczęło prezentować rolnikom powiatu swe osiągnięcia produkcyjne,
a uczniowie jednolicie umundurowani występowali publicznie przy różnych okazjach zainteresowanie Szkołą rosło. Powiększała się liczba chętnych do jej ukończenia. Efekty rocznego pobytu w szkole i związanym z nią nierozerwalnie internacie były bez przesady zdumiewające, opuszczali ją inni młodzi mężczyźni. Stawali się młodymi obywatelami, świadomymi swego miejsca w społeczeństwie,
wyzwoleni z kompleksu niższości, posługujący się poprawną polszczyzną, umieją359
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cy się zachować. Przez jedenaście miesięcy pobytu w internacie, przy unormowanym odżywianiu pod względem kalorycznym i białkowym, codziennej gimnastyce i uprawianych grach ruchowych rośli w górę, zmieniała się ich sylwetka.
W internacie dbano o ich zdrowie i tężyznę fizyczną, egzekwowano przestrzegania
zasad higieny osobistej i schludnego wyglądu. Ułatwiały to obowiązkowe bluzy
PW i piaskowo-popielate rogatywki z zielonym otokiem. W szkole obowiązywał
regulamin i porządek. Czas uczniowie mieli wypełniony.
Kolejny dyżurny nauczyciel spał w swoim służbowym pokoju z uczniami
w szkole. Był nadzór nad nimi w tym też czasie. Nie było żadnych wybryków.
Dzień zaczynał się o 6 rano od zbiórki, mycie i odśpiewanie „Kiedy ranne wstają
zorze”. Później było śniadanie, krótka praca w stajni, chlewni, czy oborze, a od 8
godziny nauka. Po południu były zajęcia gospodarcze poprzedzone obiadem,
w którym uczestniczył także nauczyciel dyżurny. Porządek w gmachu szkolnym
i internacie utrzymywali sami uczniowie. Po godzinie 16-tej lub 17-tej była „Czytanka” lub czas na naukę. O 19-tej była kolacja i odśpiewanie w klasie „Wszystkie
nasze dzienne sprawy”, mycie się i odpoczynek. Życie w szkole nie było monotonne. Zawsze działo się coś nowego.
Poza solidną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie produkcji roślinnej, ogrodnictwa i hodowli zwierząt wynosili ze Szkoły znacznie poszerzony zasób informacji z języka polskiego i historii. Szczególnie dużo
dawały tzw. „czytanki”. Były to zajęcia związane z głośnym czytaniem i omawianiem tekstu z literatury. Odbywały się one w godzinach od 17-tej do 18:30. Nie
pamiętam ile razy w tygodniu, ale co najmniej 2-3 czytanki miały miejsce. Pamiętam czytanie wybranych ksiąg z „Pana Tadeusza”, „Grażyny”, „Kordiana” i inne
utwory epoki romantyzmu. Czytano na głos „Trylogię”. Nauczyciel K. Bartkiewicz
omawiał rozdziały, akcentował szereg pojęć czy scen, stwarzał w wyobraźni słuchaczy wizję dawnych czasów i bohaterów. Pamiętam, że i ja czasem brałem
udział w tych czytankach. Wywierały one na mnie sugestywny wpływ. Dzisiaj po
wielu latach, tak jak opisywał to ojciec widzę sceny z „Pana Tadeusza” i postacie
ludzkie jak żywe. Dwie epoki były głównie omawiane tj. romantyzm i pozytywizm. Na ich podstawie wpajano w słuchaczy wszystkie pozytywne cechy obywatela. Szkoła wychowała kilkuset światłych i patriotycznych młodych mężczyzn. Ich
oddziaływanie na środowisko wiejskie było znaczne. Pod kierownictwem K. Bartkiewicza przeszli obowiązkowe przysposobienie wojskowe, to też w Wojsku Polskim uzyskiwali stopnie podoficerów rezerwy, a w latach okupacji hitlerowskiej
w konspiracji i oddziałach bojowych często stanowili kadrę dowódczą. Już w październiku 1939 r. pojawiać się zaczęli u swego b. szefa hufca PW, szukając wskazówek, jak postępować w warunkach, do których jednak nie byli przygotowani.
Uroczyście obchodzono w Dobryszycach różne święta państwowe, najczęściej z inicjatywy Szkoły i w jej murach. Święto 3 maja poprzedzał capstrzyk. Był to
barwny pochód przez wieś pod pomnik niepodległości stojący w środku wsi. Palące się pochodnie i świece pod pomnikiem dodawały mu uroku. Komendant hufca
PW występował wtedy w mundurze oficerskim z szablą. Dwie orkiestry grały
hymn i prezentowano broń na baczność. Później maszerowano przez wieś do
szkoły. Tak było na 11 listopada.
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W święto 3 maja była zawsze akademia w szkole nie tylko dla uczniów, ale
dla całej wsi. Był festyn, liczne zabawy i gry. Podobnie było obchodzone „Święto
Morza”. Budowano makietę dużego okrętu. Były przemówienia, zbiorowisko ludności ze wsi, nawet okolicznych, oraz pełno było przyjezdnych gości. Prawdziwym
świętem szkolnym były dożynki połączone z różnymi tańcami ludowymi i przyśpiewkami np. „a nasz pan dyrektor wciąż ma polne sprawy, ciągle expreszugiem
jeździ do Warszawy” itd. lub „a nasz pan profesor spółdzielnię buduje, haruje,
pracuje nawet się nie goli oj dana”. Te przyśpiewki miały swój urok i wydźwięk.
Przyjeżdżali starostowie na te uroczystości i pamiętam nawet, że był wojewoda
z Łodzi Hauke-Nowak.
Był teatr szkolny, bo była i scena. Grano od czasu do czasu jakąś sztukę,
najczęściej Fredry. Były również i bale, zabawy oraz inne rozrywki. Zjeżdżało się
wielu ludzi z okolicy. Urządzano wycieczki w okresie lata do Krakowa, Zakopanego i Wieliczki, Gdyni, na Śląsk i do Warszawy – aby pokazać zabytki. Wycieczkę
co roku prowadził inny nauczyciel. On to pokazywał uczniom to co było godnym
zobaczenia. Nic dziwnego, że po takim roku można było być już innym człowiekiem i obywatelem. Czy wychowywano politycznie?
Tak w miłości do Ojczyzny. Uczono społecznictwa, nowoczesnego spojrzenia na sprawy wsi, spółdzielczości, ale nie propagowano ideologii żadnej partii
politycznej. Nauczyciele szkoły byli ludźmi o różnych poglądach politycznych od
zachowawczych do radykalnych.
Do szkoły w okresie zimy i jesieni w niedzielę przybywało wielu rolników
z okolicy. Były różne referaty na tematy fachowe, wyświetlano przeźrocza. Uczono
rolników, ale uczono i uczniów. Oni też brali udział w tych szkoleniach ludowego
chyba uniwersytetu. Dyskutowano wiele, różne to były dyskusje. W każdym razie
zmuszały do myślenia i kształciły.
Pamiętam zajęcia szkolne. Uczeń przechodził kolejno wszystkie prace rolne, hodowlane, ogrodnicze, nawet prowadził poletka doświadczalne. Istotną rolę
odgrywały dyżury pod fachowym okiem etatowego pracownika szkoły i nauczyciela od danej specjalności. Uczeń zapoznawał się z nowym sprzętem rolniczym,
zagadnieniami melioracji, nawadniania oraz nawożenia łąk. Były to sprawy nowe
dla rolników w tych czasach. Trudno tu omówić wszystkie fachowe zagadnienia.
Przekrój ich był szeroki. Ja sam patrząc się jako chłopiec wiele wyniosłem fachowej
wiedzy, której nie ma mój rówieśnik wychowany w mieście, czy nawet na wsi.
Tematy takie jak sadownictwo, szkółkarstwo, stawy i hodowla rybna itd.
Nie wiem jaka szkoła na poziomie technikum daje tyle praktycznych wiadomości.
Stary stolarz Miraś uczył jak się robi koło do wozu i okuwa stalową obręczą. Jak się
robi błotnik „na gorąco” z drewna akacjowego przez wyginanie.
Higiena, mycie się, golenie, sprzątanie, utrzymanie czystości, ubrania, prasowanie, ścielenie łóżek, sprzątanie. Tego też uczono. Dlaczego? Odpowiedź prosta. Jak mieszkał chłop lub ich większość? Izba jedna lub dwie, bardzo często bez
podłogi. Jak wejść w nową powojenną epokę bez nauczenia młodych ludzi tych
podstawowych zasad cywilizacji. To zadanie też szkoła wypełniła. Otoczenie szkoły było pełne dobrze utrzymywanych kwietników, zieleńców i parku. Dużo było
kwiatów. Kontakt z nimi też rozwijał poczucie estetyki i piękna. Można bardzo
wiele na te tematy powiedzieć. Napisałem to co przychodzi mi na myśl i wiem
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dzięki temu, że podpatrzyłem chyba trafnie dobre cechy szkoły. Czy były złe? –
chyba nie. Gdyby tak było zapamiętałbym.
Wielu byłych wychowanków ówczesnej szkoły dobryszyckiej i już po wojnie zajęło szereg kierowniczych stanowisk urzędniczych, w organizacjach czy instytucjach rolniczych. Nawet ci, którzy nie pogłębili wiadomości w technikach
rolniczych zdawali egzamin na swoich stanowiskach pracy. Była ta wiedza fachowa wyniesiona ze szkoły dużo warta mimo, że przekazywano ją jedynie przez rok.
Na zakończenie tych wspomnień przypomnę tekst hymnu Szkoły napisany chyba przez byłego ucznia Czesława Kałkusińskiego lub Romana Kopańskiego.
Hymn Szkoły
Choć słońce mocno praży, pot cieknie z czoła
My dobryszycka szkoła, my młodzież wsiowa
Z pieśnią pójdziemy w życia trud
Pójdziemy w świat między polski lud
Jaśniejszą uczynimy wieś.
Bo my dobryszycka szkoła, szkoła rolnicza.
Zdobyty w szkole wiedzy skarb
Będziem nieść w rodzinne nasze sioła
Będziem ziarno wiedzy siać
I aż cała obsiana rola ziarnem wiedzy wyda złoty plon
Wyda plon, złoty plon, pracy plon.
III
Władysław Kowalski3
Dane historyczne o wsi Dobryszyce
Dobryszyce w roku 1901 liczyły 695 osób i posiadały 121 gospodarstw rolnych o ogólnym obszarze 656,8 ha, z tego 609,5 ha ziemi popańszczyźnianej przyznanej chłopom ukazem carskim z 1864 roku i 47,3 ha ziemi poduchownej.
Struktura gospodarstw przedstawiała się jak poniżej:

Grupa:
0-2 ha
2-5 ha

Liczba gospodarstw
6
43

Pow. ha
8,5
201,6

Władysław Kowalski urodził się w Dobryszycach w 1902 r. Rodzice Tomasz Kowalski
i Franciszka z domu Zbierańska prowadzili tutaj rolnicze gospodarstwo. Władysław Kowalski był wójtem gminy Dobryszyce od 1929 do 1939 r. Jego działania jako włodarza gminy
związane były z poprawą życia jej mieszkańców poprzez inwestycje infrastrukturalne
i oświatowe. Władysław Kowalski jako wójt gminy był również niezwykle aktywny na polu
społecznym, o czym świadczą poniższe wspomnienia. Po wojnie pracował w spółdzielczości rolniczej na terenie Dobryszyc. Dał się poznać w Dobryszycach jako człowiek niezwykle
pracowity i dobry organizator w każdym miejscu pracy. Zmarł w 1979 r. w Dobryszycach.

3
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5-10 ha
10-15 ha
Razem :

66
6
121

383,7
63,0
656,8

Ludność była w większości rolnicza. Tylko jeden mieszkaniec pracował
w PKP, czterech w przemyśle drzewnym, jeden w przemyśle metalurgicznym,
a czterech robotników sezonowych zatrudnionych było w miejscowej gorzelni.
Oprócz tego był we wsi nauczyciel, sekretarz gminy, ksiądz, organista oraz kowal
i stelmach. We wsi był prywatny sklep rzeźniczy, dwa żydowskie sklepy spożywcze i mała piekarnia, również żydowska. W Dobryszycach istniały także instytucje
jak kościół i kancelarie urzędu stanu cywilnego, urząd gminy, czteroklasowa szkoła powszechna i stowarzyszenie spółdzielcze /sklep/ „Przyszłość”. Wieś w tym
czasie była bardzo zacofana, ponieważ posiadała ponad 50% analfabetów. Drogi
były błotniste i piaszczyste. Budynki mieszkalne były bardzo stare, liczące od 300
do 500 lat. W 1908 lub 1909 r. zostały wybudowane dwa domy murowane przez
Ignacego Rojszczyka i Piotra Dygudę.
W 1911, 1916 i 1928 r. w Dobryszycach wybuchły wielkie pożary, które dotknęły poważną część ludności wsi. Ponadto było wiele mniejszych pożarów.
W latach 1911-1912 zostały uregulowane serwituty dla wsi Dobryszyce,
które stanowiły ogólny obszar różnych użytków wynoszący 607 ha. W 1913 r. zlikwidowano serwituty we wsi Żaby i rozparcelowano 1526 ha. Część gospodarzy
nabyło ziemię z Dobryszyc, a w większości nabywcami byli ludzie obcy osiedlający się w Dobryszycach. W majątku pozostało 158 ha dla utrzymania istniejącej
gorzelni. Poza tym pozostało 120 ha lasów przy torze kolejowym, które zostały
pomierzone na place budowlane po 1,12 ha. Na tym obszarze miała powstać kolonia letniskowa dla emerytów. Pierwsza wojna światowa nie pozwoliła realizować
zamierzonych planów. Gorzelnia została zdewastowana przez okupanta austriackiego, a place zaliczono jako lasy państwowe. Po odzyskaniu niepodległości
w roku 1918 r. władze polskie rozparcelowały w latach 1919-1920 108 ha a pozostałe 50 ha przekazano Szkole Rolniczej.
Przy parcelacji majątku należy przyznać dużą zasługę ówczesnemu posłowi do Sejmu Ustawodawczego, mieszkańcowi Dobryszyc, Janowi Szyszkowskiemu, który głównie przyczynił się do powstania Szkoły Rolniczej w Dobryszycach. Taką koleją losów zakończył swe istnienie majątek liczący 2411 ha.
W związku z tym struktura gospodarstw uległa zmianie, którą obrazuje
poniższa tabela:
Grupa
Liczba gospodarstw
Pow. w ha
0-2 ha
16
24,8
2-5 ha
36
115,3
5-10 ha
71
642,6
10-15 ha
32
345,0
15-20 ha
5
90,0
> 40 ha
1
46,0
Razem
161
1263,7
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Na rozwój życia gospodarczego i społeczno-oświatowego miała wpływ
w poważnym stopniu istniejąca od 1921 r. Szkoła Rolnicza, która powstała zgodnie
z ustawą o Szkołach Rolniczych. Ustawa ta przewidywała istnienie w każdym
powiecie po jednej szkole rolniczej męskiej i żeńskiej. Początki szkoły były bardzo
trudne. Brak było odpowiednich pomieszczeń, a istniejące budynki po majątku
były bardzo zdewastowane. Gospodarzem był sejmik powiatowy, który również
nie posiadał odpowiednich funduszy. Dzięki ówczesnemu dyrektorowi Włodmierzowi Kuphalowi, przy dużym wysiłku rozpoczął się pierwszy rok szkolny 1921.
Personel szkoły stanowili: Włodzimierz Kuphal, Walenty Styka, Piotr Rybicki i
Stanisław Krus. Pierwszymi uczniami byli mieszkańcy Dobryszyc: Bolesław Gonera, Michał Karkoszka, Roman Lasoń, Zygmunt Bareła, Wacław Kowalski i inni.
W końcu 1923 r. nastąpiła zmiana dyrektora szkoły i częściowo personelu.
Stanowisko dyrektora objął inż. Kazimierz Turkowski, człowiek o dużej energii i
inicjatywie, który od razu rozpoczął przygotowania do budowy gmachu szkolnego, pod który został wmurowany kamień węgielny w listopadzie 1924 r. Oddanie
budynku szkolnego do użytku nastąpiło przy końcu 1927 r. Personel szkoły w
poważnym stopniu oddziaływał na życie społeczne, gospodarcze i kulturalne wsi
Dobryszyce i okolic.
W 1908 r. mój ojciec Tomasz Kowalski otrzymywał gazetę „Zaranie” wydawaną przez budzący się do życia ruch ludowy na terenie zaboru rosyjskiego.
Gazeta ta była czytana przez ojca i innych mieszkańców zbierających się wieczorami u niego.
Działalność polityczna w Dobryszycach do wybuchu I wojny światowej
przejawiała się w ruchu zaraniarskim. Następne moje zetknięcie się z ruchem ludowym to pierwsza wojna światowa. Od ówczesnych grup werbunkowych legionów, którymi byli dwaj podoficerowie Kazimierz Kamiński i Marian Makuszyński
otrzymywałem gazety „Piast” i „Przyjaciel Ludu”, które chętnie czytałem, a później wspólnie z nimi omawiałem poruszane ważniejsze sprawy w poszczególnych
numerach. Gazety te reprezentowały w tym czasie ruch ludowy w Galicji.
W czasie wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 r. współpracowałem z PSL „Wyzwolenie” na rzecz listy nr 3.
W sierpniu 1921 r. nawiązałem kontakt z Władysławem Fijałkowskim i Józefem Czechem z Piotrkowa Tryb., których zaprosiłem na wiec do Dobryszyc
w maju 1922 r. Od tego czasu zaczęła się oficjalna, podstawowa działalność PSL
„Piast” w Dobryszycach. Powstało liczne koło, którego zarząd stanowili: Władysław Wędzonka – prezes, Józef Kordasiński – v-ce prezes, Józef Ciupiński – skarbnik, Tomasz Łuszczyn - członek zarządu. Ja pełniłem obowiązki sekretarza koła.
Od tego czasu koło PSL stało się inicjatorem i realizatorem wszystkich poczynań
w Dobryszycach. Przykładem może być komasacja w 1924 r. Były trudności
w uzyskaniu odpowiedniej ilości podpisów do wywołania komasacji. Sprawa stanęła na kole PSL i została poparta przez członków. Komasacja rozpoczęła się w
1924 roku, a zakończona została w 1927 r. Podobna sytuacja była z organizacją
Kółka Rolniczego.
W styczniu 1925 r. na posiedzeniu zarządu koła PSL postanowiono zorganizować Kółko Rolnicze. Zgodnie z uchwałą zarząd zwołał zebranie organizacyjne
Kółka Rolniczego jeszcze w styczniu, na którym podjęto uchwałę o jego zorgani364
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zowaniu. Na zebraniu tym został powołany zarząd w składzie: Walenty Styka
/nauczyciel Szkoły Rolniczej/ - prezes, Józef Kordasiński – v-ce prezes, ja zostałem
sekretarzem, Józef Ciupiński skarbnikiem, Tadeusz Łuszczyn i Władysław Wędzonka członkami zarządu. Delegatami na zjazd powiatowy wybrani zostali Walenty Styka i Władysław Kowalski.
W wyborach do samorządu 1927 r. pomimo szykan ze strony sanacji w
większości do Rady Gminnej weszli ludowcy. Ja wszedłem jako radny. Podobna
sytuacja była w marcu 1928 r. podczas wyborów do Sejmu i Senatu. Sanacja nie
zdobyła większości w naszym okręgu /podobnie było w całej Polsce/.
Jak silnie oddziaływało PSL „Piast” na terenie nie tylko Dobryszyce, ale w
całej gminie może posłużyć następujący przykład. W maju 1928 r. zostali zawieszeni w czynnościach wójt i podwójci za nadużycia. Na komisarycznego wójta
został mianowany, znany działacz ludowy PSL „Wyzwolenie” Bolesław Krent.
Zgodnie z obowiązującym przepisem po sześciu miesiącach zostały zarządzone
wybory wójta na dzień 30 stycznia 1929 r. Zebranie odbyło się przy dość dobrej
frekwencji, a szczególnie dopisali ludowcy. Ja zostałem zgłoszony przez członków
PSL i siedmiu innych z sali. Zgłoszono też urzędującego Bolesława Kenta. W wyniku wyborów zostałem poważną większością głosów wybrany na wójta. Obejmując stanowisko wójta nie zerwałem kontaktów z organizacjami społecznopolitycznymi i gospodarczymi. W porozumieniu z aktywem społeczno-politycznym i uchwałą Rady Gminnej w miesiącu maju 1929 r. przystąpiliśmy do budowy drogi o nawierzchni twardej systemem czynu społecznego.
Na zebraniu koła PSL „Piast” i Kółka Rolniczego podjęto uchwały zobowiązujące mnie jako wójta do zwołania zebrania organizacyjnego Kasy Stefczyka .
Na zebraniu w dniu 22 czerwca 1930 r. zebrany aktyw podjął uchwałę o powstaniu
Kasy. Dokonano wyboru Rady Nadzorczej i zobowiązano prezydium do przygotowania materiałów do jak najszybszego uruchomienia kasy. W dniu 13.07.1930 r.
Rada Nadzorcza Kasy Stefczyka powołała zarząd, którego zostałem prezesem. Od
tego terminu po dokonaniu formalności rejestracyjnych kasa rozpoczęła normalną
działalność.
W sierpniu 1930 r. odbyły się wybory wójta na następną kadencję. Zostało
zgłoszonych 15 kandydatów, a po egzaminie zostało 9 i ja jako urzędujący. Sam nie
wierzyłem w swoją popularność. Zostałem ponownie wybrany niespotykaną
większością 768 oddanych głosów, zastępca otrzymał 128 głosów, a pozostali od 64
do 13 głosów. Ten sukces wyborczy wzbudził we mnie wielką ambicję do dalszej
pracy społecznej. Stałem się w ścisłym porozumieniu z aktywem społecznopolitycznym głównym inicjatorem wszystkich nowych poczynań na terenie gminy.
W 1930 r. walka z sanacją przybierała na sile. W dniu 29 czerwca 1930 r.
został zwołany nadzwyczajny kongres w Krakowie, na którym powstał „Centrolew”. W grudniu 1930 r. nastąpiło połączenie klubów poselskich stronnictw ludowych w jeden klub Posłów Chłopskich. Wybory w listopadzie 1930 r. były prowadzone w silnej walce z obozem sanacyjnym. Akcją „Centrolewu” było zorganizowanie wspólnego bloku wyborczego w okręgu. W wyniku tego na naszym terenie
stronnictwa lewicy odniosły zwycięstwo uzyskując na listę nr 7 dwa mandaty w
okręgu Częstochowa – Radomsko. Na posłów wybrano członka PSL „Wyzwolenie” z Częstochowy.
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Zjednoczenie ruchu ludowego miało poważny wpływ na przejście do konkretnej pracy: organizacji kół, prowadzenie kursów społeczno-politycznych, wygłaszanie referatów i dyskusji nad nimi. Forma ta dawała lepsze wyniki tam, gdzie
była połączona z pracą Kółek Rolniczych. Działalność taka wpływała również na
kształtowanie świadomości chłopów, na ich znaczenie i role w społeczeństwie.
Struktura gospodarstw rolnych w 1930 roku przedstawiała się następująco:
Grupa
0-2 ha
2-5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-50 ha
Razem

Liczba gospodarstw
48
94
62
23
3
1
231

Pow. w ha
81,6
229,2
503,9
276,0
57,0
46,0
1263,7

Okres od 1929 do 1939 r. był dla Dobryszyc okresem dość dużych osiągnięć gospodarczych i kulturalno-oświatowych. Poza rozwojem spółdzielczości
oszczędnościowo-pożyczkowej rozwijała się spółdzielczość mleczarska i spożywców nie pomijając innych odcinków życia społecznego. Poważny wkład do rozwoju dał ówczesny zarząd gminy w osobach: Władysław Kowalski – wójt, Józef Łacisz – z-ca wójta, Bolesław Żelikowski i Stanisław Ziębiński – członkowie zarządu,
Jan Bednarczyk – sekretarz.
Istniejące od 1925 r. Kółko Rolnicze w roku 1931 przystąpiło do organizacji
spółki maszynowej. Czynne było zorganizowane w 1930 r. Koło Gospodyń Wiejskich, które prowadziło prace kulturalno-oświatowe i gospodarcze jak kursy gotowania, pieczenia, robienia przetworów warzywno-owocowych, konkursy zdrowia, czystości ogródków warzywnych i kwiatowych, konkursy wychowu drobiu,
trzody chlewnej, prowadzenia podręcznej apteczki i dwumiesięczne dziecińce w
okresie żniwnym. Czynnymi działaczami KGW były: Maria Siewier, Aleksandra
Błada, Helena Kowalska, Janina Łysak, Maria Bednarczyk, Bronisława Zaborowska
i Władysława Łuszczyn.
Istniejący od 1929 r. Związek Młodzieży Wiejskiej „Siew” wraz z kołem
wychowanków Szkoły Rolniczej ufundowali dość pokaźną bibliotekę składającą
się z dziesiątków tomów książek. Prowadzili oni też w ramach przysposobienia
rolniczego konkursy uprawy buraka pastewnego, ziemniaków, kapusty, wychowu
prosiąt, owiec i cieląt. W pracy wyróżniali się członkowie zarządu: Władysław
Jarosz, Franciszek Olejnik, Józef Kulka, Bolesława Szczepańska, Marcjanna Dyguda i inni.
W listopadzie 1931 r. Zarząd Kasy Stefczyka zwołał aktyw społeczny składający się z członków SL, Kółka Rolniczego, KGW i ZMW „Siew” w celu zorganizowania mleczarni. W sumie przybyło około 70 osób. Osobiście przedstawiłem
zebranym cel zebrania. Zebrani postanowili zorganizować mleczarnię i powołać
zarząd, do którego wszedłem jako członek. Mleczarnia z Dobryszyc była jedną

366

Dobryszyce we wspomnieniach
z pierwszych, która weszła w skład organizującej się Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku.
W czerwcu 1932 r. Urząd Gminy otrzymał pismo od władz szkolnych,
w którym było powiedziane, że z powodu braku odpowiednich sal lekcyjnych
zostanie obniżony stopień z 7 do 4 klas. Natychmiast porozumiałem się z kierownikiem szkoły i niektórymi członkami Rady Gminnej. Postanowiłem zaprosić na
zebranie aktywnych przedstawicieli, a szczególnie członków SL i Kółka Rolniczego
z obwodu szkolnego oraz członków Rady Gminnej. Na zebraniu zapoznałem zebranych z pismem władz szkolnych i szczegółowo omówiliśmy je z kierownikiem
szkoły. Zebrani postanowili zbudować dom, w którym będzie się mieścić szkoła
w czynie społecznym. Powołano komitet budowy na czele z wójtem. Komitet zabrał się energicznie do pracy rozpoczynając jednocześnie roboty murarskie, ciesielskie i stolarskie. Tempo robót było tak duże, że budynek oddano do użytku w dniu
15 września 1932 r. W budynku tym mieściło się 5 sal lekcyjnych, kancelaria i obszerny korytarz. Akcja ta była bardzo udana dzięki współpracy aktywu społecznego z Urzędem Gminy. Budynek został wybudowany, a najważniejsze, że uratowano istnienie 7-klasowej szkoły.
Istniejąca od 11.11.1918 r. Ochotnicza Straż Pożarna miała również w tym
czasie poważne osiągnięcia, jak wykończenie remizy przez ocieplenie ścian, otynkowanie całej sali. W 1932 r. zorganizowano 20-to osobową orkiestrę dętą. W październiku 1934 r. została zorganizowana żeńska drużyna samarytańsko-pożarnicza, która rozwijała życie kulturalno-oświatowe w poszczególnych sekcjach,
takich jak: teatralnej, chóralnej i sportowej. Wyróżniającymi się członkiniami były:
Władysława Smużyńska, Zofia Bednarczyk, Helena Krawczykowska i Helena Tomaszewska. Zarząd OSP w tym czasie stanowili: Władysław Kowalski, Stanisław
Drzazga, Józef Hrynduła, Józef Bareła, Władysław Błada, Jan Bednarczyk oraz
naczelnik Tadeusz Łuszczyn.
Strajki 1932 r. na terenie Dobryszyce i powiatu radomszczańskiego nie
przybrały poważniejszych rozmiarów. Niemniej jednak poważna część rolników
manifestowała wstrzymując się od zakupów i dostaw płodów rolnych do miast.
Podobna sytuacja była w czasie wyborów do Sejmu i Senatu w 1932 r. Sabotowanie
wyborów odbywało się w całej wsi. Członkowie SL i sympatycy nie brali udziału
w wyborach.
W 1937 r. strajki chłopskie przybrały na sile. Stroną organizacyjną w bardzo umiejętny sposób kierował Bolesław Prudło, Stanisław Zamożny, Jan Kulka i
Stanisław Aleksandrowicz, a w gminach mężowie zaufania. Ja jako mąż zaufania
kierowałem w bardzo umiejętny sposób stroną organizacyjną w gminie Dobryszyce. Do strajków na terenie włączało się od 70 do 80% chłopów. W 1938 r. okres
wyborów do Sejmu i Senatu nie wzbudził większego zainteresowania.
W 1938 r. poważnie wzrosły wpływy ludowców w Kółkach Rolniczych,
w spółdzielczości wiejskiej, a także w samorządzie gminnym i powiatowym. Należy stwierdzić, że tam, gdzie występowali ludowcy to odnosili zwycięstwa. Za
przykład mogą posłużyć wybory do Rady Gromadzkiej w Dobryszycach w 1938 r.
Na stan 24 radnych z listy SL wybrano do Rady 22 członków.
Z inicjatywy Zarządy Kasy Stefczyka w październiku 1934 r. powstała
myśl budowy domu spółdzielczego i zlokalizowanie w nim: Kasy Stefczyka, zlew367
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ni mleka i sklepu spółdzielczego. Zostało zwołane zebranie aktywu politycznogospodarczego tj. członków SL, Kółka rolniczego, KGW, ZMW „Siew” i władz
administracyjnych. Zebrani poparli myśl zarządu Kasy o budowie domu spółdzielczego w czynie społecznym. Powołali komitet budowy na czele z zarządem
Kasy, delegując do niego również swoich przedstawicieli oraz deklarując dniówki
robocze piesze i konne i wpłaty gotówki. Komitet przystąpił do gromadzenia materiałów budowlanych zakupując dom po majątku Sejmiku Powiatowego w Radomsku. Budowa obiektu została rozpoczęta w kwietniu 1935 r., a grudniu tegoż
roku została już do niego przeniesiona Kasa Stefczyka i mleczarnia. Do czasu powstania kasy inicjatorem wszystkich czynów społecznych i rozwojem kulturalnooświatowym zajmował się Urząd Gminy. Po powstaniu kasy inicjatywę przejęła
kasa jako instytucja spółdzielcza.
W listopadzie 1935 r. zarząd kasy zwołał zebranie aktywu politycznego i
gospodarczego w celu zorganizowania Spółdzielni Spożywców „Społem”. Na
zebraniu postanowiono zorganizować Spółdzielnię Spożywców „Jedność” w Dobryszycach.
W latach 30 zaczął postępować rozwój budownictwa murowanego, tak
mieszkalnego, jak i gospodarczego, a w szczególności obór, których wybudowano
ponad 40 i domów mieszkalnych około 20. Kryzys gospodarczy jaki wystąpił w
tym czasie oraz kapitalistyczny system ustroju był niesprzyjający dla rozwoju gospodarczego wsi. Sytuację pogarszał brak kredytów na budownictwo oraz spadek
cen płodów rolnych, a podwyższenie cen artykułów przemysłowych. To co było
robione przez niektórych gospodarzy realizowane było ogromnym wysiłkiem
całych rodzin i wyrzeczenia się przez nich niezbędnych artykułów i potrzeb codziennego użytku.
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Cenne zabytki z Dobryszyc w Muzeum Narodowym w Krakowie
Teren gminy Dobryszyce pomimo bogatej historii, zdecydowanie nie należy do
zasobnych w zabytki. Jedynym obiektem, który znajduje się w rejestrze zabytków
jest pochodzący z pierwszej połowy XIX w., kościół parafialny w Dobryszycach pod
wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła. Tym niemniej z Dobryszyc pochodzą dwie
cenne gotyckie rzeźby, które były wyposażeniem dawnego, drewnianego kościoła.
Są to drewniane figury Św. Anny Samotrzeciej i Chrystusa Zmartwychwstałego. Los
ich był przez wiele lat nieznany. Pierwsza z nich była pamiętana przez starszych
mieszkańców Dobryszyc jako element wystroju elewacji parafialnego kościoła. Były
też o niej informacje w literaturze fachowej. O istnieniu tej drugiej do niedawna nie
było żadnych wiadomości. Obie są obecnie cennymi obiektami Muzeum Narodowego w Krakowie.
Figura Św. Anny Samotrzeciej
Reliefowa, późnogotycka rzeźba powstała prawdopodobnie w 2 dekadzie
XVI w. Posiada cechy wskazujące na pochodzenie jej z warsztatu Mistrza Lubińskich
Figur, działającego od końca lat osiemdziesiątych XV w. po 2. dekadę następnego
stulecia najprawdopodobniej we Wrocławiu1. O takim pochodzeniu ma świadczyć
typ twarzy św. Anny: wydłużonej, niemal prostokątnej, z wąsko osadzonymi
oczami, długim prostym nosem i drobnymi ustami, co czyni ją podobną m.in. do
figury św. Marii Magdaleny z kościoła w Strzelcach Świdnickich pochodzącej z
końca lat 90-tych XV w. Postać Marii w grupie z Dobryszyc przypomina natomiast
inny typ rzeźb wytwarzanych w warsztacie Mistrza Lubińskich Figur, a mianowicie
Matkę Boską z Dzieciątkiem z Gołkowic. Rzeźba ta pochodzi również z początku
XVI w., a obie postaci charakteryzują się bardziej zaokrąglonym obliczem i krótszym
nosem niż ma to miejsce w postaciach z Dobryszyc. Trzecia z postaci rzeźby
dobryszyckiej - Dzieciątko Jezus ma ciało wydłużone, zaokrąglony brzuszek
i cienkie, krótkie rączki, co upodabnia ją z kolei do figury z Lubina z lat 1492-93 i z
Jaszkotli po 1510 r.2.

W. Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540, Kraków 2007, t. 21, s. 207208.
2 Tamże.
1

Jan Pawlikowski
W katalogu zabytków z 1953 r. oceniono pochodzenie rzeźby z Dobryszyc na
połowę XV w.3 Odmiennego zdania jest A. Ziomecka, która zakłada późniejsze
powstanie figury, określone na drugą dekadę XVI w. Twórcami rzeźby mogliby być
działający już wówczas na Górnym Śląsku uczniowie Mistrza4. Dowodem tego może
być nietypowa, płytko modelowana, nieznacznie tylko wzbogacona prostymi
i cienkimi grzbietami fałd, forma draperii5.
Rzeźba św. Anny Samotrzeć zgodnie z kartą inwentarzową została zakupiona do Muzeum Narodowego w Krakowie w roku 1949 z kościoła św. Bartłomieja
Apostoła w Dobryszycach. Ma ona wysokość 87 cm, szerokość 49 cm i głębokość
około 21 cm. Jest szczególnie w części dolnej poważnie zniszczona. Postać Marii jest
bez lewej dłoni, a Dzieciątko ma uszkodzone stopy i pozbawione jest prawej dłoni6.
To, że zabytek został opisany w katalogu z 1953 r. wynikać może z faktu, że prace
przy jego opracowywaniu przebiegały przez kilka lat, zapewne jeszcze w latach 40tych XX w., a wówczas rzeźba znajdowała się jeszcze w kościele parafialnym w
Dobryszycach. Zniknięcie figury z kościoła nie uszło uwadze parafian. Pani Elżbieta
Adamus zapamiętała tłumaczenie proboszcza ks. Fidelisa Łąbędowicza podczas
jednej z mszy świętej przyczyn przekazania jej do muzeum. Miałaby ona tam trafić
ze względu na zły stan i konieczność jej zabezpieczenia przed kradzieżą czego nie
mogła zapewnić dobryszycka parafia7. Znamienne w tej historii jest to, że Ks. Fidelis
Łabędowicz był proboszczem w Dobryszycach w latach 1957-19708, a więc został
nim przynajmniej 8 lat po oddaniu lub sprzedaniu figury Św. Anny do muzeum.
Rzeźba została zapamiętana przez starszych mieszkańców miejscowości jako
element zewnętrznego wystroju świątyni. Pani Maria Siemlat i Wiesław Smużyński
zapamiętali ją stojącą na zewnątrz kościoła we wnęce nad drzwiami głównego
wejścia do świątyni9.To właśnie takie jej umieszczenie, gdzie górna partia rzeźby
była lepiej chroniona przed opadami sprawiło dość istotne uszkodzenia dolnej jej
części.
Figura zapewne pochodzi ze starego, drewnianego kościoła dobryszyckiego.
Według opisu z 1796 r. znajdowało się w nim pięć ołtarzy. W głównym znajdowała
się rzeźba patrona parafii św. Bartłomieja Apostoła, a jeden z bocznych, poświęcony
był właśnie św. Annie10. Wizytator dokonując lustracji kościoła dobryszyckiego
w końcu XVIII w. opisując kolejno ołtarze zanotował: „[...] Drugi Św. Anny także
statua wyrabiana z drewna” . W innym miejscu wspomina o stroju: „Uszycie u Św.

3 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. II, województwo łódzkie, zeszyt 8, powiat radomszczański,
red. J. Z. Łoziński, Warszawa 1953, s. 7.
4 A. Ziomecka, Między Wrocławiem a Krakowem. Sztuka gotycka na Górnym Śląsku, Katowice 1995,
s. 20.
5 W. Walanus, Późnogotycka…., s. 207-208.
6 Tamże.
7 Relacja E. Adamus, rękopis w posiadaniu autora, Dobryszyce 2012 r.
8 J. Pawlikowski, Dobryszyce 650 lat, Dobryszyce 1999, s. 60.
9 Relacje M. Siemlat i W. Smurzyńskiego, notatka z rozmowy w posiadaniu autora.
10 J. Pawlikowski, Dobryszyce…. s. 55.
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Anny złote różne mające kwiaty”11. Po wybudowaniu w latach 1828-1830 nowego
kościoła, figura zapewne nie znalazła w nim swojego miejsca. O tym, że stała się
nieistotnym elementem wystroju kościoła niech świadczy fakt, że nie była wspominana przez kilka kolejnych wizytacji. Prawdopodobnie stała się niepotrzebna, nie
pasowała do nowego wystroju świątyni i w końcu znalazła się na jej fasadzie. Miało
to zapewne miejsce przed 1882 rokiem, kiedy to podczas wizytacji po raz pierwszy
po prawie stu latach, wspomniana jest jako stojąca na zewnątrz kościoła. Wizytujący
zapisał wówczas: „W środku muru facyaty od frontu kościoła wykuta framuga
w której umieszczona rzeźba przedstawiająca Św. Annę”12. Z całą więc pewnością
przynajmniej przez blisko 70 lat poddawana była bezpośredniemu wpływowi warunków atmosferycznych, co przyczyniło się do opisywanego wcześniej uszkodzenia.
Obecnie św. Anna eksponowana jest w „Galerii sztuki dawnej Polski XIIXVIII wieku” w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka jako oddziale Muzeum Narodowego
w Krakowie przy ul. Kanoniczej (sala IV tzw. Almaria)13.

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. W. Patykiewicza w Częstochowie (dalej:
AACz). Akta dziekana dekanatu radomskiego dotyczące kościoła parafialnego w Dobryszycach (17961919). Inwentarz kościoła farnego dobryszyckiego z mocy konsystorza łowickiego roku 1796 dnia 11
czerwca spisany, sygn. KD 169, k. 9
12 AACz Akta dziekana dekanatu radomskiego dotyczące kościoła parafialnego w Dobryszycach ( 17961919).Opis kościoła dobryszyckiego z 1882 r., sygn. KD 169, k. 342
13 W. Marcinkowski, T. Zaucha, Galeria „Sztuka dawnej Polski XII-XVIII wiek”, przewodnik po
Muzeum Narodowym w Krakowie, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, s. 47, Kraków 2007.
11
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Figura Chrystusa Zmartwychwstałego
Rzeźba powstała zapewne na początku XVI w. w ostatniej fazie gotyku. Nosi
bowiem cechy tego okresu jak: dynamika poruszenia postaci Chrystusa, niezwykła
spirala draperii, czy wręcz jej ruch wirowy14. Rzeźba zachowała się w dobrym stanie.
Brakuje jej tylko obu dłoni i widoczne są niewielkie ubytki szczególnie w dolnej
części figury. Niewątpliwie pochodziła ona ze starego kościoła św. Bartłomieja w
Dobryszycach. Być może to do tej figury odnosi się zapis z 1826 r.: „Figura rezurekcyjna stara”15. W przeciwieństwie do rzeźby św. Anny Samotrzeć nie znalazła się w
Katalogu zabytków sztuki w Polsce z 1953 r. Nie została też zapamiętana przez parafian,
bo być może trafiła do muzeum bezpośrednio z kościelnego lamusa. Eksponowana
jest w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka Muzeum Narodowego w Krakowie (sala II)16,
gdzie trafiła prawdopodobnie razem z rzeźbą św. Anny.

W. Marcinkowski, T. Zaucha, Galeria .…str. 35
AACz. Akta dziekana..1796-1919. Spis inwentarza kościoła parafialnego w Dobryszycach sporządzony przez Dozór Kościelny.(1826 r.), sygn. KD 169, s. 61
16 W. Marcinkowski, T. Zaucha, Galeria…str. 35
14
15
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Nie tylko pracą żyli mieszkańcy Dobryszyc… (z zapisków rodzinnych)
Życie mieszkańców wsi, w tym również Dobryszyc i okolic od najdawniejszych czasów upływało przede wszystkim na ciężkiej pracy na roli i w obejściu.
Matka ziemia dawała wszystkim utrzymanie. Plony z małych spłachetków nie zapewniały chleba dla wielodzietnych rodzin, dlatego oprócz obowiązku odrabiania
pańszczyzny korzystali z dodatkowych możliwości zarobku we dworze.
Ogólnie żyli biednie, ale byli sobie życzliwi, spieszyli z pomocą potrzebującym ( szczególnie kobiety ), użyczali wolnej izby na mieszkanie komornicze. Bardziej
zasobni gospodarze wyrażali nawet zgodę na zbudowanie jednoizbowej chatki
przez biedną rodzinę ze wsi. Mogła ona stać tylko do śmierci jej lokatorów. W drugiej poł. XX w. (ok. 1957 r.) stała jeszcze takowa w Dobryszycach w okolicy ul. Wolności. Każdy kawałek ziemi był obsiany i obsadzony a zebrane plony zabezpieczone
na zimę. Podstawę do jej przetrwania stanowiły ziemniaki, kapusta, groch, mąka,
kasza, olej. Trzeba było również znaleźć w polu odpowiednie miejsce na len, aby w
zimie uzupełnić z niego przyodziewek dla domowników. Tak wiec cały rok upływał
na ciężkiej pracy mieszkańców, innej w każdej porze roku. Młodych cieszyło lato,
starsi mieli więcej odpoczynku w długie, zimowe wieczory.
Czy wprzęgnięci w rytm codziennych zajęć i obowiązków nie chcieli nic
więcej dla siebie? Czy nie tęsknili za innym życiem? Tęsknili bardzo. Najbliżej mogli
obserwować je we dworach. Było dostatnie, bogate w gości, spotkania, przyjęcia,
wyjazdy, karnawałowe bale… Namiastkę tych rozrywek mieszkańcy przeżywali
w dorocznych obchodach dworskiego święta plonów, w karczmie przy muzyce,
przy wspólnym darciu pierza, przędzeniu lnu i kądzieli, czy tkaniu na krosnach
przepla-tanych śpiewem i opowieściami o duchach, świetlikach i zmorach. Zajęcia te
zawsze kończyły się muzyką, bo przecież nie tylko pracą człowiek miał żyć. Powstawały wtedy krótkie piosneczki będące odbiciem przeżyć, tęsknot i zawiedzionych nadziei tych, którzy je śpiewali. Opowiadały o spotkaniach i zalotach młodych,
a także o braku nadziei na zawarcie małżeństwa ze względu na nierówność stanową
czy brak należytego posagu.
Wszystkie materiały pochodzą ze zbiorów rodzinnych autorki, gromadzone
były przez dziesięciolecia.

Elżbieta Matras Adamusowa
Za stodołą na rzyce tomta, tomta, tom
Pasła Kasia kaczyce tomta, tomta, tom
Przyszedł do niej Janicek tomta, tomta, tralilala
Nawrócił jej kaczyce tomta, tomta, tom
Heruś, Heruś kaczorze tomta, tomta, tom
Zimna woda w jeziorze tomta, tomta, tom
Zimna woda kieby lód tomta, tomta, tralilala
Słodsza buzia kieby miód tomta, tomta, tom
Nie przychodź do mnie w sobote tomta, tomta, tom
Bo mom dużom robote tomta, tomta, tom
A przyjdź do mnie w niedziele tomta, tomta, tralilala
Łóżeczko ci uściele tomta, tomta, tom
Józefa Wędzonka (1862-1934)
Przeleciał gołąbek przez pola zamglone turarara, turarara,
Powiedz mi dziewczyno czym ja oddalony turara, turara, turarara
Czym ty oddalony to ważna przyczyna turarara, turarara
Tyś chłopak majętny, jam biedna dziewczyna turara, turara, turarara
Choć biedna dziewczyna wesoło się noszę turarara, turarara
Od ciebie chłopaku lubienia nie proszę turara, turara, turarara
Katarzyna Wędzonka (1890-1975)
W niedziele raniuśko
przyszło coś na łóżko
i przyniosło podarunek
czerwone jabłuszko.
Przyniosło dla dwoje,
to twoje, to moje,
będziesz miała ty dziewczyno
serce zasmucone.
Serce zasmucone
zapłakane oczy
un do ciebie moja miła
ścieżke już zobocył.
Katarzyna Wędzonka (1890-1975)
Oprócz krótkich, wesołych pioseneczek odzwierciedlających w swej treści
obrazki z codziennego życia śpiewano też długie ballady opowiadające najczęściej
o tragicznych zdarzeniach, zabójstwach czy nieszczęśliwej miłości. Kobiety kupowały je na jarmarkach i śpiewały przy różnych okazjach. Jeszcze około 1970 r. w dobryszyckiej gminie śpiewano przy trumnie zmarłego kilkudziesięciozwrotkową balladę
jarmarczną O owieczko moja miła, gdzieżeś mi się obróciła…
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Tak młodzi, jak i starsi mężczyźni szukali pracowitych kandydatek na żony,
które będą umiały poprowadzić dom. Uroda w tym przypadku już nie była taka
ważna. Nikłe szanse miały dziewczęta, które tym obowiązkom nie do końca potrafiły sprostać. Na jakie umiejętności przyszłej żony zwracali uwagę kawalerowie? Najlepiej pokazuje to piosenka znana na ziemi dobryszyckiej już w latach 70-tych XIX w.
Przyleciał gołąbek na wysoki dąbek
zajrzał do Kasieńki jaki ma porządek.
W sieni świnie ryją, a psy łyżki myją,
izby nie zamiecie, warkocza nie splecie,
krowy nie wydoi, ogona się boi
Anna Molik (1906-1995)
Mężami młodych dziewcząt zostawali bardzo często dojrzali wiekowo
owdowiali mężczyźni z gromadką osieroconych dzieci. Pryskały wtedy marzenia o
księciu z bajki, lżejszym życiu, młodym, urodziwym mężu.
Fartuszek z jabłuszek, zapaseczka z maku,
Wyszłam za starego, nie zaznałam smaku.
Ni z niego roboty, ni z niego pociechy,
Przyłożę usta do niego jak do zimniej strzechy
Katarzyna Wędzonka (1890-1975)
Młode mężatki wiedziały, że od chwili zamążpójścia muszą być podporządkowane swym wybrańcom, od pracy których będzie teraz zależało utrzymanie rodziny. Chciały też mieć własne zdanie w podejmowaniu gospodarskich decyzji, ale
w zdecydowanej większości przypadków nie było ono brane pod uwagę. Zdarzało
się, że gwałtowny mąż podnosił rękę na żonę. Musiały to być dość częste przypadki,
skoro już w 1860 r. znany był w tej wiosce taki wierszyk:
Powiedz że mi piwonijo
za co mnie
tyn chłop mój bijo.
Stul pys, nie mów nic
nie będzie cie bijoł
Józefa Wędzonka (1862-1934)
Szybko jednak godziły się z losem, gdyż świętym obowiązkiem żony było
trwać przy mężu, a przecież były też dni jaśniejsze w ich małżeństwach:
I raz pokocha
i raz pobije
i chwalić Boga
jakoś się żyje
Janina Krawczykowska (1915-1982)
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A dzieci? Jak upływało ich dzieciństwo? Jakie miejsce zajmowały w domu
rodzinnym? Od najmłodszych lat wdrażane do pomocy rodzicom starały się jak
najlepiej wykonywać powierzone im zadania. Były to: opieka nad młodszym rodzeństwem, pasanie krów i gęsi, praca w polu. Nikt nie czytywał im ani nie opowiadał bajek na dobranoc, nie uczył wierszyków. Czasem robili to w formie zabawy
dziadkowie. Najbardziej znane z nich na terenie Dobryszyc to:
Dyr, dyr, dyr na koniu
pojedziemy do domu.
Do mamy, do taty
gdzie jest piesek kudłaty
Opowiem Ci bajkę
jak kot palił fajkę,
a kocica papierosa
upaliła kawał nosa
Władysław Wędzonka (1891-1981)
Jedna z bajek, która szczególnie rozbudzała wyobraźnię dziecka zaczynała
się i kończyła tak:
„Szła babcia w czerwonych ciapciach po desce… opowiadać ci jeszcze?” Tak,
tak, domagały się wnuki i dziadek znowu zaczynał: „Szła babcia…” Po kilkakrotnej
powtórce tego samego zdania, gdy treść bajki nie posuwała się do przodu, wnuki
rezygnowały ze słuchania.
Utrapieniem dzieci było ranne wypędzanie bydła na pastwisko, kiedy sen z
oczu nie chciał jeszcze zejść, a trzeba było być już gotowym do drogi. Wymyślanie
różnych powodów niedyspozycji przez małych pastuszków zazwyczaj nic nie dawało.
Nie pozynę wołków z rana,
bo się boję Ulijana.
Bo Ulijan siedzi w lipie
i wytrzeszcza na mnie ślipie
Andrzej Wędzonka (1847-1907)
Tydzień mieszkańcy kończyli uczestnictwem w niedzielnym nabożeństwie,
po którym mężczyźni szli jeszcze do gospody na kwaterkę – jak mawiali. Do domu
wracali ze śpiewem:
Łopił jo sie łopił
bede baby topił.
Nie utopie swoje
bo się Boga boje.
lub
Którędy, którędy droga do Poręby,
tam mi porębianka obiecała gęby bis
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Obiecała gęby, obiecała pyska,
którędy, którędy do Poręby ściżka bis
Władysław Wędzonka (1891-1981)
Od poniedziałku znowu trzeba było zabierać się do roboty, choć nie zawsze
z ochotą, bo jak mawiali – po niedzieli to nawet pies za bydłem iść nie chce.
Woloł jo bym woloł
żeby mnie brzuch boloł.
Moja by mnie smaruwała
jo bym się rozwoloł
Władysław Wędzonka (1891-1981)
Nie wszyscy gospodarze z należytą troską i wysiłkiem dbali o swoje mienie
i dochody. Czasem wynikało to z lenistwa, innym razem z niezaradności życiowej.
Na takich sąsiedzi nie patrzyli łaskawym okiem, co wyraża poniższa piosenka:
Tyryły Maćku tyryły
świnie pasternak wyryły.
A gdybyś ty był dobry chłop,
zagrodziłbyś ty świniom płot.
Nie szkoda Maćka nieroba,
bo nie zagrodził ogroda.
A jak się weźmie w galopy,
powiemy o nim – chłop złoty
Rozalia Kulka (1866-1921)
I tak mijały mieszkańcom kolejne lata bogate w ciężką pracę, ubogie
w oświatę i kulturę, których nie mogła zapewnić nielicznie uczęszczającym na naukę
czytania i pisania przyparafialna szkółka. Rytm życia wyznaczały bogate w tradycje
i obrzędy święta kościelne eksponujące przede wszystkim modlitwę. Dorocznym,
bardzo oczekiwanym świętem przez wszystkich mieszkańców Dobryszyc i okolicznych przysiółków były dożynki dworskie – najmilej wspominane z czasów, gdy
właścicielem dóbr był dziedzic Czarnecki. Na dziedzińcu zastawiano stoły z jadłem
i piciem dla służby i wszystkich, którzy pracowali przy żniwach na pańskim. Zaproszonych gości przyjmowano w pokojach dworskich. Uroczystość rozpoczynała się
przekazaniem wieńca żniwnego właścicielowi majątku. Towarzyszyły temu przyśpiewki wychwalające gospodarza za bogate i szczęśliwie zebrane plony. Dziedzic
dziękował robotnikom za pracę przy zbiorach zapraszając do poczęstunku. Kolejnymi przyśpiewkami teraz żniwiarze domagali się większej hojności w serwowanych trunkach, a podpiwszy cięli hołubce w polkach i oberkach. Jesienią natomiast
gospodarz urządzał wykopki, czyli muzykę, zabawę dla pracujących w polu, przy
kopaniu ziemniaków. Wtedy na rozgrzewkę częstował już tylko gorzałką i chlebem
(przekaz Józefy Wędzonka 1862-1934). Młodzi, szczególnie tęskniący za rozrywką
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mogli jeszcze potańczyć w karczmie, która wtedy znajdowała się u zbiegu ulic Wolności i Brzeźnickiej. Ambicją każdej matki było nauczyć córki tańczyć.
Życie kulturalne mieszkańców Dobryszyc zaczyna być bogatsze dopiero po
1900 r., kiedy we wsi powstaje szkoła. Choć są to jeszcze lata zaboru rosyjskiego
i uczniowie muszą przede wszystkim poznawać język zaborcy, czytać i pisać w języku polskim także się uczą. Trudno było spodziewać się wielkich efektów pracy nauczyciela, bo nauka odbywała się tylko w porze zimowej, a zdobywana wiedza stopniowo rozwijała umysły młodych i pozwalała rozumieć, że prostemu człowiekowi
jest ona szczególnie potrzebna. W rok po odzyskaniu niepodległości przez Polskę
nauka stała się obowiązkowa, a ilość klas systematycznie zwiększana. Oprócz wiedzy z obowiązujących przedmiotów nauczyciele przekazywali również zasady właściwego zachowania, kultury osobistej i higieny. Wtedy już wielu uzdolnionych
wiejskich Antków i Janków Muzykantów miało szansę na zdobycie wymarzonego
zawodu i zaistnienie w społeczeństwie. Pomagała w tym także roczna szkoła rolnicza otwarta w 1921 r. Po jej ukończeniu młodzi zostawali dobrymi rolnikami stosującymi jak na owe czasy nowoczesne uprawy, świadomymi obywatelami kraju, którym nauka i wiedza pozwalały szybko pozbywać się kompleksów związanych
z chłopskim pochodzeniem.
W szkole powszechnej nauczyciele przygotowywali z uczniami akademie
z okazji różnych świąt państwowych i rocznic, na których rodzice oglądali popisy
recytatorskie i śpiewacze swoich dzieci. Były też uroczystości organizowane wspólnie przez wszystkie szkoły z terenu gminy wraz z miejscową rolniczą. Należały do
nich obchody rocznicy odzyskania niepodległości oraz uchwalenia Konstytucji
3 Maja, w których uczestniczyli okoliczni mieszkańcy. Były także organizowane
wycieczki przede wszystkim do Radomska i Częstochowy na Jasną Górę, a na dalsze
– jak np. do Poznania w 1928 r., to wspólnie z uczniami szkoły rolniczej. Aktywna
praca uczniów w różnych organizacjach szkolnych a szczególnie w harcerstwie pozwalała im stawać się śmielszymi, odważniejszymi, pozbywać się syndromu dziecka
wiejskiego. Do rozwoju życia społeczno – kulturalno – oświatowego przyczynia się
również proboszcz kościoła parafialnego – ks. Hadaś, a także jego następcy. Powstała wtedy Ochotnicza Straż Pożarna. Młodzież rozwijała swoje zainteresowania
i zdolności w miejscowym chorze, stowarzyszeniach czy kółku teatralnym. Społeczeństwo chętnie oglądało przygotowywane przez młodych jasełka a także inne
przedstawienia o treści humorystycznej jak i poważnej. Inaczej także wyglądało
teraz bardzo oczekiwane przez społeczeństwo dożynkowe święto. O jego ciekawą
oprawę artystyczną dbały obydwie szkoły. Żniwna tematyka przyśpiewek prezentowała już wyższy poziom intelektualny ich twórców. Przy dźwiękach miejscowej
strażackiej orkiestry dętej dzieci i młodzież w strojach ludowych tańczyli popularne
tańce ludowe. Największy jednak wkład w rozwój życia nie tylko kulturalnego na
wsi daje miejscowa szkoła rolnicza. Jej działalność na rzecz mieszkańców cieszy się
ogromnym szacunkiem. Czują się jej współgospodarzami, co owocuje bardzo dobrą
współpracą z dyrekcją. Nawiązują się też przyjaźnie między młodymi. Niejednokrotnie są wśród nich osoby uzdolnione, które poprzez kontakty z młodzieżą ze
szkoły rolniczej też próbują rozwijać swe umiejętności. Dlatego chętne dziewczęta
kontynuują naukę w tego typu szkole w Koziegłowach, gdzie uczą się nowoczesne-
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go prowadzenia gospodarstwa domowego łącznie z szyciem i haftowaniem. Uczniowie obydwu szkół odwiedzają się wzajemnie. W 1933 r. spotkali się wszyscy na
dożynkach w Dobryszycach. Wspaniałą pamiątkę w postaci kilkunastozwrotkowych
przyśpiewek dożynkowych zostawił nam przyszły radomszczański bard Czesław
Kałkusiński „Czechura”, który w 1933 r. był uczniem dobryszyckiej szkoły rolniczej.
Gospodarz Powiatu
Gospodarz powiatu
Dziś do nas zawitał,
Niesiemy mu wieniec
Z pszenicy i żyta.
Plony naszej pracy
Dobryszyckiej ziemi,
Niesiemy zebrane
Rękami własnemi.
Plony naszej pracy
I nauki naszej,
Dziś panu staroście
Przynosimy w darze.

Przynosimy w dowód
Żeśmy tutaj w szkole,
Pracowali dobrze
W trudzie i mozole.
Może kiedyś znowu
Przyniesiemy plony,
Które nam wydadzą
Już nasze zagony.
Pracą samodzielną
Wtedy dowód damy,
Jak tu w naszej szkole
Wiele korzystamy.
Czesław Kałkusiński, Dobryszyce 1933 r.
Przyśpiewka dożynkowa
Przeszły znojne żniwa,
Nastały dożynki
Z radości człek śpiewa
Rozmaite piosenki
Oj dana…
Śpiewa se tak śpiewa,
Co mu na myśl wpadnie,
Kto pod rytm podejdzie,
Ten ofiarą padnie.
Oj dana…
Zachodziłem zawsze
Po rozum do głowy,
W której stronie Polski
Są te Koziegłowy.
Oj dana…
Nie mogło się zmieścić
Do mózgowej tkanki,
Że to właśnie stamtąd
Są Koziegłowianki.
Oj dana…
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Witamy was panie
W to święto dożynek,
Cały hóf z Koziegłów
Przystojnych dziewczynek.
Oj dana…
Co komu do tego
Cienkie czy otyłe,
Dość, że są z Koziegłów,
I w dodatku miłe.
Oj dana…
A nasz pan dyrektor
Wciąż ma pilne sprawy,
Stale ekspres cugiem
Jeździ do Warszawy
Oj dana…
Pan profesor Stricker
Wywczasu używa,
Wyjechał na urlop
W samiuteńkie żniwa
Oj dana…
Dziwne mu się na to
Składały przyczynki,
Wyjechał na żniwa,
Wrócił na dożynki.
Oj dana…
Za to pan Bartkiewicz
Strasznie się mozolił,
Pracował, harował,
Nawet się nie golił.
Oj dana…
Jeden w same żniwa
Używa swobody,
Drugi nie ma czasu,
by ogolić brody.
Oj dana…
Wszyscy w pocie czoła
Pracują przy żniwach,
A pan Schmidt z Karusiem
Przy swoich warzywach
Czesław Kałkusiński, Dobryszyce 1933 r.

Za te i inne napisane w tym czasie wiersze mieszkańcy podziwiali młodego
poetę. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że w naszej gminie rosną podobne talenty, na
rozwój których trzeba było poczekać jeszcze kilka dziesiątków lat.
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Jak do tego doszło? Życie na wsi zaczęło się diametralnie zmieniać. Wkraczał
postęp nie tylko w myśleniu, ale i w działaniu, co zaczynało owocować zmianami na
lepsze. Ludzie dalej pracowali na roli, ale już przy pomocy coraz to nowszych narzędzi i urządzeń. Kochali ziemię i nie wyobrażali sobie egzystencji bez niej. Młodym zaczynało się marzyć inne, lżejsze życie, które zaczęło się spełniać po 1945 roku,
lecz miłość do ziemi była silniejsza. Podstawą bytu każdego nadal było własne,
choćby małe gospodarstwo.
To właśnie praca na roli, codzienne obowiązki, przeżycia osobiste kazały
niektórym wrażliwym duszom przelewać na papier własne przemyślenia, odczucia,
spostrzeżenia. Nie były to już krótkie pełne lamentów wierszyki czy piosneczki, ale
kilkuzwrotkowe wiersze o głębokiej treści dotyczącej piękna przyrody i otaczającego
świata, przemijania, zmian zachodzących w świecie i przeżyć osobistych. Inspiracją
do pisania było wszystko, co dostrzegła ich wrażliwość. Na terenie gminy dobryszyckiej znane są nazwiska czterech poetek ludowych, których twórczość poetycką
niniejsze wydanie choć w maleńkiej części pozwoli ocalić od zapomnienia. Są to:
Janina Wściubiak, Genowefa Adamus, Stanisława Krawczykowska i Zofia Łyczkowska. Zachęcam do ciekawej lektury.
Janina Wściubiak (1917-2005) z d. Strzelecka była najmłodszym dzieckiem
spośród 12 – ciorga rodzeństwa urodzonym w rodzinie chłopskiej. Ukończyła 4 –
klasową Szkołę Powszechną w Lefranowie. Gospodyni domowa, matka trójki dzieci
zajmo-wała się prowadzeniem gospodarstwa i pracą na roli. Doceniała wartość nauki, uczestniczyła w życiu kulturalnym wsi
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Opis naszej wioski Dobryszyce
W pogodny i cichy piękny dzień majowy
idziemy na przechadzkę przez las sosnowy
bo on daje zdrowie i zachwyca nas
wsłuchując się w śpiew ptaków można przyjemnie spędzić czas.
Gdy jestem na szczycie Gór Makowych
widzę piękny krajobraz w dolinie
wstęgę lasu pytowskiego
i rzekę Widawkę która cicho płynie i płynie
Dalej pola urodzajne i łąki pachnące
pełno zabudowań i sady kwitnące
i ktoby pomyślał że te piękną okolice
wybrała nasza wioska nasze Dobryszyce!
Wiosko droga wiosko miła
ostatnimi laty takeś się zmieniła
byłaś taka skromna słomiana drewniana
dziś trudno cię poznać jesteś murowana!
Piękniejesz z każdym rokiem i zmieniasz oblicze
podobnaś do miasta bo już są ulice
drogi asfaltowe chodniki z betonu
budynki piętrowe a każdy z balkonem
Dawniej były dwie lub jedna chałupa
a było w niej gwarno bo to dzieci kupa
dziś pięknie meblowane trzy cztery pokoje
ale cisza w domu bo dziecko jedno lub dwoje
Dawniej wnętrze chaty oświetlała lampa naftowa
ciemno od niej dymiła kopciła aż bolała głowa
dzisiaj w naszych domach żaróweczka błyska
ulice oświetlone cieszą się ludziska
bo ile wygody dla ludu wiejskiego
wniosła elektryczność do dnia dzisiejszego
pralka i lodówka prawie w każdej chacie
radio telewizor to już wszyscy macie
Po pracy wieczorem wygodnie siadamy
i co w telewizji pilnie oglądamy

384

Nie tylko pracą żyli mieszkańcy Dobryszyc…
ważne wiadomości bardzo nas ciekawią
a niektóre filmy zawsze trochę bawią
Dawna komunikacja to pieszo przez lasy
szło się do Radomska oj były to czasy
dzisiaj autobus w centrum wioski staje
zaprasza by wsiadać bo jedziemy dalej
W pobliżu za wioską upiększa nasz teren
autostrada którą już jechał niejeden
obywatel Dobryszyc co miał pilne sprawy
wiosną taksóweczką jechał do Warszawy
A teraz jesteśmy na ulicy Wolności
kilka instytucji ona w sobie mieści
gmina poczta posterunek to urzędy władzy
ważne tutaj można pozałatwiać sprawy
Remiza strażacka a w niej kino nawet
fryzjer koło kiosku w kiosku pełno gazet
mamy klub rolnika jest tez biblioteka
wiemy że dobra książka jest najlepszym przyjacielem człowieka
A naprzeciw gminy w kierunku Galonek
powstał tu niedawno piękny nowy obiekt
to Ośrodek Zdrowia wioskę nam wzbogacił
i czuwa by człowiek swe choroby leczył.
Mamy tutaj jeszcze w centrum naszej wioski
nasz miły kościółek przed nim Orzeł Polski
wita nas zawsze gdy wchodzimy do świątyni
i Królowa Polski i ten krzyż misyjny
Gdy z dzwonnicy kościelnej bije dzwon
w szerokie leci kręgi
to swych parafian wzywa on
by do modlitwy klękli
Prosto od kościoła leci ulica Wieluńska w kierunku Wiewiórowa
jest to ulica długa pięknie rozbudowana
lecz żadnym urzędem nie obdarowana
mamy tu kowala co koniki kuje
swej pomocy rolnikom nigdy nie żałuje
mamy też trzy sklepy mięsny spożywczy tekstylny
i punkt usługowy radiowo – telewizyjny
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W górę za kościołem ulica Brzeźnicka
wysadzona jabłoniami aż do samej Zdani
mamy tu znów kuźnie warsztat kowalowy
i mamy kiosk warzywno – owocowy
Na samym zakręcie jest maleńki cmentarz
miejsce spoczynku pradziadów
lecz nikt już o nich nie pamięta
a przecież kiedyś pracowali w tej ziemi
dziś gdzie ich kości złożone
ten skraweczek ziemi taki zaniedbany zapomniany i nawet nieogrodzony
Wiem że są piękniejsze wioski w naszym kraju
lecz ja ciebie kocham wiosko moja miła
tu się urodziłam tu się wychowałam
codziennie z radością do szkoły biegałam
Nie miałam tego szczęścia
by w wyższych szkołach zdobywać wiedze
więc pokochałam swój warsztat pracy
ten ojcowski zagon i tę właśnie miedze
A w dowód miłości wiosko ukochana
pracowałam szczerze codziennie od rana
dziś gdy życie me chyli się już ku jesieni
pragnę podziękować swej rodzinnej ziemi
Opisując cię wiosko jaką cię poznałam
tak prosto zwyczajnie jak tylko umiałam
a na zakończenie mam jedno życzenie
aby młodzież nasza
gdy los ją pokieruje i będzie oddalona
od tej wiejskiej ciszy i naszego grona
wspominała czule swą wioske rodzinną
i nigdy nigdy nie przestała kochać
choć będzie mieć inną!
Janina Wściubiak, maj 1978 r.
IV miejsce w Konkursie Poetyckim KGW w Piotrkowie Trybunalskim w 1983 r.
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Zofia Łyczkowska z d. Lorencka, ur. 13.04.1939 r. w Zdani. Najmłodsza spośród 5-ciorga rodzeństwa. Ukończyła Szkołę Powszechną w Zdani. Matka 6-ciorga
dzieci, gospodyni domowa. Trudy życia i bolesne przeżycia osobiste skierowały ją
na drogę pisania wierszy.
Uparcie
Wybaczcie drodzy moje bazgroły
gdyż bardzo krótko chodziłam do szkoły
memu pisaniu brak fachowej ogłady
a ja uparcie piszę – chociaż do szuflady.
Może po jakimś upływie czasu
ktoś zechce otworzyć bruliony
łzy mu popłyną gdy będzie czytał
bo w nich jest talent niedoceniony.
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Jest…
Jest ból którego człowiek
z nikim nie chce dzielić.
I radość którą chciałby
wszystkich rozweselić.
Są krzywdy co nie staną
przed sądów obliczem.
I łzy co są zdolne
gasić życia znicze.
Jest miłość która szczęściem
nigdy nie rozkwita.
Tęsknota co nie zna
uśmiechu powitań.
Jest prawda co nadziei odbiera
sens trwania
I wiara co nie trwoży
męką umiera.
Młodość
Pókiś jeszcze sercem młody
póki jeszcze zew swobody
w duszy Twojej gra
chwytasz tylko to co świetne
kochasz tylko co szlachetne
co czyste jak łza.
Lecz gdy burza lat pomiecie
i rozgoni cudne kwiecie
coś je ufnie niósł
zimę uczuć mrozem zetnie
i kwiat straci co tak świetnie
na dnie serca rósł.
Pierwsza pęknie struna wiary
potem rozpacz się rozgości
pierś zostanie bez miłości
jak bez serca dzwon.
Z pustką w pustym staniesz świecie
który z oczu łzę Ci zmiecie
jako rosę z róż
sny czarowne wiatr roztrzęsie
i już nigdy na Twej rzęsie
łza młodości nie błyśnie już.
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Wigilia
Gdy w wieczór wigilijny zmierzch już zapadnie
i pierwsza gwiazdka zapłonie
usiądź przy stole biało nakrytym
i weź opłatek w swe dłonie.
Przy stole wigilijnym z płonącą świecą
pełnym pysznego jedzenia
spójrz miło w oczy swoim najbliższym
złóż im szczere życzenia.
Niech choć raz w roku w ten piękny wieczór
w dal pójdą troski i wszelkie kłopoty
twarz twoją uśmiech niechaj rozjaśni
płonącej świecy blask złoty.
A pod choinką pełną uroku
i oświetloną blaskiem tęczowym
połóż dyskretnie dowód wdzięczności
dla bliskiej tobie osoby.
Jeśli w ten wieczór wśród swego grona
matkę swa będziesz gościł
ucałuj jej ręce życiem styrane
i okaz jej dowód synowskiej miłości.
A kiedy będzie już po wieczerzy
I szczęściem będą błyszczeć twe oczy
usiądź wraz z dziećmi przy boku małżonki
i zaśpiewajcie – „Wśród cichej nocy”
A gdy usłyszysz kościelne dzwony
mimo, że będzie późna godzina
podaj małżonce swe silne ramię
i idźcie przywitać Bożą Dziecinę.
Moje przeznaczenie
Północ już wybiła wszystko snem zasnęło
oczy me w ogóle nie czują zmęczenia
biorę więc do ręki kartkę i długopis
i chce zapisać moje przemyślenia.
Mimo że jest już pora jesieni
lecz serce moje radość przenika
po każdej burzy jasno świeci słońce
i wierzę że każde marzenie moje
tęczą radości i szczęściem oplącze
Z uśmiechem biorę moje przeznaczenie
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czy smutek czy radość zagości w mym progu
nie straszne są mi ciernie życiowe
bo ja naprawdę zaufałam Bogu.
Wybaczcie mi drodzy moje bazgroły
ja bardzo krótko chodziłam do szkoły
z mego życiorysu szkołę wymazano
lecz wierszy pisać nigdy nie przestanę.
Za łaski Bogu szczerze dziękuję
i o nic więcej w życiu nie proszę
lecz to co myślę i to co czuję
ciągle na papier przenoszę.

Genowefa Adamus (1926-2008) z d. Piechowska ur. w Kotlewach. Ukończyła 4-klasową szkołę powszechną w Żabach. Życie spędziła na pracy w gospodarstwie. Wrażliwa estetka kochająca przyrodę i ludzi swe przemyślenia zapisywała w
wierszach.
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Moje wiersze
Szare i prostacze
Moje myśli
Bezdomne tułacze
Moje słowa
Nieskładnie zebrane
i niezgrabnym
Pismem zapisane
12.12.1977 r.
Mnie szkoda
Szkoda mi pól rozległych
I tych łąk zielonych
Wypieszczonych rękami
I potem zroszonych
Tu na tym pustkowiu
Z daleka od ludzi
Wstawałam bardzo wcześnie
Skowronek mnie obudził
I odmówiwszy pacierze
Razem ze skowronkiem
Pracowałam wytrwale
Na wyścig ze słonkiem
Wracając nieraz z pola
Zmęczona bez siły
Patrzyłam na krajobraz
Jakże on był miły
Jakże pięknie wyglądał
Ten zboża łan dojrzały
Gdy go ostatnie słońca
Promienie pozłacały
A kłosy się kłaniały
Z wdzięcznością do nóg mnie
I w oczy zaglądały
By już zbierać je
Czas szybko galopuje
A mnie już sił brak
Kto się zaopiekuje
Tą ziemią jak ja tak?
18.07.1977 r.
Do wsi
Wsi nowoczesna
Wiejskość swą zachowaj
I nie zakuwaj
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Się w twarde betony
I niech twój każdy
Przy domu ogródek
Czerwoną malwą
Będzie ozdobiony
Nie zazdrość miastom
Bloków niebosiężnych
I pięknych mieszkań
Z wszystkimi wygody
Bo żadne miasto
Jak ty dać nie może
Zdrowia powietrza
Przestrzeni swobody
Nie wstydź się swojej
Od wieków niższości
Tyś pierwsza była
Wyobraź to sobie
Twój człowiek pierwszy
Stawiał krok na ziemi
Jak kosmonauta
Dziś na srebrnym globie
13.12.1977 r.
Mój dom
Kocham mój dom
Stojący samotnie
Wśród pola
Strzeże go tylko
Stara olbrzymia
Topola
Na jej konarach
Bocian założył
Gniazdo swoje
Wiosną w jej baziach
Brzęczą wesoło
Pszczół roje
Piękne są tutaj
Zachody słońca
I wschody
Cichość wieczorów
Upały letniej
Pogody
I stary sadek
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Brzemienny w owoc
Jesienią
Jabłka i gruszki
Które się z dala
Czerwienią
I wiatr jesienny
Silny świszczący
Złowieszczy
Kiedy się wszystko
Chyli do ziemi
I trzeszczy
Zimowe noce
Z tarczą księżyca
Na niebie
Mnie tu tak dobrze
Miło i swojsko
U siebie
Piękno nocy
Noc do swej sukni
Księżyc przypina
I gwiazdy sypie we włosy
Wypija kielich mocnego wina
Z perlistej wieczornej rosy
Z wiatrem na tańce dzisiaj wyjeżdża
I zanim nadejdzie pora
Musi ukończyć swą toaletę
Przejrzeć się w lustrze jeziora
Już wiatr nadjeżdża
W pięknej karecie
Grzywy rumaków rozwiane
W ognisty taniec dziś pójdą przecież
Aż biały dzień ich zastanie.
Życie
Czymże jest życie ludzkie
Jak nie dzionkiem krótkim
Na przemian przeplatanym
Radością i smutkiem
Czasem życie jest twoje
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Piękne i słoneczne
Czasem pełne burz mgliste
Zewsząd niebezpieczne
Lecz zastanów się nad tym
Gdy cierpisz zbyt długo
Bo cierpienie być może
Twoją jest zasługą
Wiec staraj się za młodu
By do życia końca
Nie było burz i cierpień
Zawsze dużo słońca
Południe
Dokoła cisza
Wietrzyk lekko trąca
Wysokie trawy
Zemdlałe od słońca
Umilkły ptaszki
Spoczywają w cieniu
Lub piją wodę
W pobliskim strumieniu
Świerszczyk nieśmiało
Zaczął swoje granie
Ale co zaczął
To znowu przestanie
Jaszczurka zwinka
W słońcu się wygrzewa
I nagle pełza
Znikła gdzieś w pniu drzewa
Osika z dumnie
Podniesioną głową
Szepcze cichutko
Modłę południową
Wtem przerwał ciszę
Oddechem gorącym
Wietrzyk ogrzały
Południowym słońcem
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Stanisława Krawczykowska z d. Szpecińska ur. 16.04.1926 r. w Żabach.
Szkołę powszechną ukończyła w Dobryszycach. Gospodyni domowa, społeczniczka,
lau-reatka wielu nagród i wyróżnień. Obecnie zamieszkała w Gomunicach.

Wspominam
Wspominam chatkę drewnianą, wioskę rodzinną, kochaną.
Z radością wspominam ten nasz domek stary.
Te drewniane ściany i ten dach słomiany.
I ten płot deskami obity, za płotem przydrożna wśród
kwiatów kapliczka stała.
Wiekowe czasy przypominała.
Tą posesję srebrzysta rzeka oplatała.
Przy wejściu w skromnej budzie Bryś strzegł gospodarstwa.
By nie okradli, nie dokonali nic złego.
W stajni konie i źrebak, a w oborze krowy stały.
Na podwórku pełno ptactwa: kaczki kury i gęsięta.
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Gołębi całe stado i króliczki w gniazdach.
Mięsa nam nie brakowało ni w niedziela, ani w święta.
W każdym roku żniwowali, czas to trudny , lecz wesoły.
Kosą sierpem własną siłą, z mocą Bożą napełnili wnet
stodoły.
Co niedziela kiedy ranek na modlitwę dzwonek woła.
To jechałam parą koni z rodzicami do kościoła.
Tak upływały dni, nikt nie odpoczywał pod gruszą.
I ja raniutko wstawałam, ja się też do czegoś przydawałam.
Pokochałam cie serdecznie, ty rodzinna polska wiosko.
Życie to pajęczyna
Życie to pajęczyna nić cienka i rwąca
Z nadmiaru spraw i planów, staje się gorąca
Już nie pamiętamy, że jedno życie mamy
Trzeba by dopiąć do końca, z przerażenia tyle do zrobienia
A tu wąską szparą, przez drzwi uchylone
Widzę swoje życie w przeciwną stronę
Teraz już liście zbieram nie róże
Pragnę choć jesień zatrzymać dłużej
Wielu filozofów myślało latami
Żeby mogli cienką nić rozerwać sami
Nie zapomina się szczęśliwej chwili
Wiem pamiętam ten wieczór, piękne czerwone róże
Szczęściem cieszyły się z nami, a my swoimi ustami
A tu pewnego poranka, czyjaś dłoń niewidzialna
Oset wstawiła do dzbanka, szczęście w ból zamieniła
Zmienił się cały świat gdy uschły płatki róży
Szczęście zakwitnie z powrotem, bo pąki rozwiną po burzy.
Przestroga
Chociaż mamy dziś wszystkiego
Lecz brakuje nam jednego „ sprawiedliwości”
Bo zmierzamy znów do tego, co przed stu laty
Kiedy bogacz nie pracował biednymi się posługiwał
Jeszcze w zamian torturował
Przecież jedną dusze mieli, czy to czarni czy to bieli
Za kromkę chleba pracowali jeszcze chłostę otrzymali
Nikt ich za to nie szanował to nie człowiek traktowali
I niczego się nie bali
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Teraz technika dużo zmieniła
A w zamian nowych wyprowadziła
Zadowoleni lżej nam się żyje
To tajemnica tu się coś kryje

Może cos złego nie da się jeszcze odgadnąć tego
Oby nie przeszło nic tragicznego
Bo jeden pstryk i wszystko staje
Jedynie palec boży zostaje.
Kapliczka
Nie da się określić od wielu lat
Znak krzyża kieruje przechodniów gdzie Boży świat
Choć już zniszczony wizerunek Boga
Prowadzi zawsze gdzie lepsza droga
Tak teraz jak i przed laty
Kłania się Tobie biedny i bogaty
A Ty spoglądasz na wszystkich życzliwie.
Żeby swą podróż odbyli szczęśliwie
Nasi ojcowie to przekazywali.
Oni miłości Bożej doznawali.
Nawet królowie wzorem byli.
Przydrożnej kapliczce unosząc korony głowy pochylili.
Niech nie zaniknie wizerunek Boga.
Następnym pokoleniom jedyna przestroga.
Jeśli w swym sercu wizerunek Boga nosisz.
On zawsze jest z tobą i wysłucha o co go poprosisz.
Bo z jego boku wypłynęły krew i woda
Dla nas grzeszników jedyna ochłoda.
Wszystko co żyje choć mówić nie może
Kłania się Tobie wszechmocny Boże
Ilekroć spojrzysz na Chrystusa rany
Tylekroć razy będziesz nagradzany.
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Arkadiusz Gałaj
(IPN Łódź)

Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych
przez hitlerowskich żandarmów w latach 1940-1943 na terenie Dobryszyc
i okolicznych miejscowości
POSTANOWIENIE
o umorzeniu śledztwa1
Arkadiusz Gałaj – prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Łodzi, w sprawie zbrodni popełnionych w latach 1940-1943
na terenie Dobryszyc i okolicznych miejscowości pow. radomszczański przez
żandarmów hitlerowskich w Dobryszycach, tj. o przestępstwa z art. 1 pkt 1 Dekretu
z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw... (DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. Z późn. zm.)
na podstawie art. 322 1 kpk
postanowił:

1

Poniższy tekst jest postanowieniem Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi z dnia 16 czerwca 2005 r. Jest to opis
kilkunastu zbrodni dokonanych w czasie II wojny światowej m.in. na mieszkańcach gminy
Dobryszyce przez stacjonujących tutaj żandarmów niemieckich. Tekst postanowienia jest
niewielkim fragmentem historii Dobryszyc będąc jednocześnie oskarżeniem dla dokonanych,
w krótkim kilkumiesięcznym zaledwie okresie, mordów. Jest też dowodem tego, iż wiele
zbrodni dokonanych na narodzie polskim pozostało bezkarnych. Żaden z morderców 12 osób
opisanych w postanowieniu nie został ukarany, ani nawet postawiony w stan oskarżenia.
Głównym powodem tego stanu była głownie niemożność ustalenia przez stronę niemiecką
osób, które odbywały służbę wojskową, w poszczególnych jednostkach, na tym terenie,
w opisywanym okresie. Wydaje się to dziwne wobec powszechnie znanego zamiłowania
Niemców do wręcz pedantycznego prowadzenia dokumentacji. Znamienne w tej sprawie jest
również to, iż spisywane wówczas akty nie zawierają żadnych informacji o przyczynach zgonu osób zamordowanych. Wobec odchodzącej pamięci ludzkiej i braku innych dokumentów
postanowienie IPN-u jest niezwykle cennym materiałem historycznym i z tego powodu zacytowanym tutaj w całości. Poniższy tekst jest też dowodem na nieprawdziwość tezy o braku
pomocy Polaków dla ludności narodowości żydowskiej, gdyż dwie z zamordowanych osób,
Jan Malczewski i Zygmunt Kaczmarek, poniosły najwyższą ofiarę takiego wsparcia.
Jan Pawlikowski
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umorzyć śledztwo w sprawie:
1. Zabójstwa Feliksa Zbiesa w dniu 1 września 1943 r. w miejscowości Kotlewy
przez nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944
r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ...
(DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk – wobec
niewykrycia sprawców.
2. Zabójstwa Franciszka Kołodzieja w dniu 11 września 1943 r. we wsi Wiewiórów
przez nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944
r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ...
(DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk – wobec
niewykrycia sprawców.
3. Zabójstwa Wacława Mokrzyńskiego w dniu 11 września 1943 r. we wsi Wiewiórów przez nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia
1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ... (DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk –
wobec niewykrycia sprawców.
4. Zabójstwa Stanisława Walickiego w dniu 11 września 1943 r. we wsi Wiewiórów
przez nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944
r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ...
(DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk – wobec
niewykrycia sprawców.
5. Zabójstwa Jana Ososińskiego w dniu 16 września 1943 r. we wsi Rożny przez
nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego
w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ...
(DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk – wobec
niewykrycia sprawców.
6. Zabójstwa Jana Kowalskiego w dniu 6 października 1943 r. w miejscowości Zalesiczki przez nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia
1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ... (DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk –
wobec niewykrycia sprawców.
7. Zabójstwa Tomasza Fronczaka w dniu 6 października 1943 r. w miejscowości
Zalesiczki przez nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu
granicznego w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31
sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ... (DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322
1 kpk – wobec niewykrycia sprawców.
8. Zabójstwa Józefa Kozy w dniu 2 listopada 1943 r. w miejscowości Brudzice przez
nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego
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w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ...
(DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk – wobec
niewykrycia sprawców.
9. Zabójstwa Jana Malczewskiego w dniu 20 grudnia 1943 r. w Radomsku przez
nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego
w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ...
(DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk – wobec
niewykrycia sprawców.
10. Zabójstwa Zygmunta Kaczmarka w dniu 20 grudnia 1943 r. w Dobryszycach
przez nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia
1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw ... (DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na podstawie art. 322 1 kpk –
wobec niewykrycia sprawców.
11. Zabójstwa Abrama Zelkowicza i jego syna Abrama w dniu 20 grudnia 1943 r.
w miejscowości Dobryszyce przez nieustalonych funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej z punktu granicznego w Dobryszycach, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich
zbrodniarzy winnych zabójstw ... (DZ.U. Nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) - na
podstawie art. 322 1 kpk – wobec niewykrycia sprawców.
UZASADNIENIE
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Łodzi (OKŚZpNP) kontynuowała sygnaturą S 77/01/Zn i sygnaturą S 130/04/Zn
kompleksowe śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w latach 1940-1943 na
terenie Dobryszyc i okolicznych miejscowości pow. radomszczański przez żandarmów hitlerowskich w Dobryszycach.
Zebrany w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, iż żandarmi
z tej placówki oraz posterunku żandarmerii w Radomsku podczas swej działalności
w okresie okupacji dokonali szeregu zabójstw spośród obywateli polskich mieszkańców gminy Dobryszyce i okolicznych gmin b. dystryktu radomszczańskiego.
W oparciu o zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy głównie w postaci zeznań świadków, wśród nich najbliższych krewnych osób zamordowanych
oraz mieszkańców miejscowości, w których żandarmi hitlerowscy z Dobryszyc
i Radomska dokonywali zabójstw ujawniono jedenaście zdarzeń, w których w okresie od 1 września 1943 r. do 20 grudnia 1943 r. zostało zamordowanych 12 osób.
Podkreślić przy tym należy, iż jedynie zeznania świadków przesłuchanych
w śledztwie pozwoliły przyjąć, iż żandarmi hitlerowscy z Dobryszyc oraz z Radomska byli uczestnikami i sprawcami opisanych niżej zbrodni, bowiem nie zdołano
w śledztwie uzyskać innych dowodów pozwalających te zeznania zweryfikować.
Przeszkoda związana z niemożnością uzyskania bliższych informacji dotyczących
działalności funkcjonariuszy żandarmerii hitlerowskiej w Dobryszycach wynikała
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z faktu, iż byli oni obywatelami Niemiec. Okoliczność ta znacznie utrudniała
ściganie i gromadzenie dowodów ich zbrodni przez polski wymiar sprawiedliwości
oraz powodowało konieczność korzystania z pomocy niemieckich organów ścigania.
Tymczasem w prowadzonych przez niemieckie organy ścigania śledztwach, dotyczących zbrodni popełnionych w okresie okupacji przez żandarmów hitlerowskich
na terenie byłego dystryktu radomszczańskiego, nie zdołano żadnemu spośród
byłych żandarmów z Dobryszyc i Radomska udowodnić popełnienia zbrodni na
ludności polskiej, zamieszkałej podczas wojny na terenie działania placówki żandarmerii hitlerowskiej w Dobryszycach, będących przedmiotem niniejszego śledztwa.
W toku tegoż śledztwa prowadzonego przez OKŚZpNP w Łodzi ustalono, iż
prokuratura w Koblencji za sygn. 9 Js 125/68 prowadziła postępowanie dochodzeniowe i wstępne śledcze przeciwko Albertowi Ditmerowi i innym o zbrodnie
hitlerowskie.
Przedmiotem tego postępowania było zabicie osób narodowości żydowskiej,
zakładników, partyzantów i innych, bliżej nieokreślonych grup ludzi w powiecie
Radomskim (dystrykcie Radom) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie okupowania Polski przez niemiecki Wehrmacht od początku września 1939 r. do kapitulacji na tych terenach w połowie stycznia 1945 r. Skierowane było przeciwko służącym w tym powiecie żandarmom, policjantom z policji bezpieczeństwa (SD),
członkom innych związków czy jednostek i pracownikom administracji cywilnej.
W ramach tego postępowania ustalono i podano w uzasadnieniu postanowienia kończącego to postępowanie z dnia 30.03.1972 r., iż cyt „(...) do oddziału żandarmerii w Radomsku należały posterunki żandarmerii w Radomsku, Żarkach,
Częstochowie (Chorzenicach i Żytnie) i Gidlach. Posterunek w Radomsku obejmował miasto, resztę gminy Radomsko oraz Dmenin, Dobryszyce, Gosławice, Kobiele
Wielkie, Masłowice, Przerąb, Radziechowice i Wielgomłyny”.
Jednym ze zdarzeń wyjaśnionych w tym postępowaniu było zabicie 8 Polaków we wsiach Brudzice, Lgota Wielka, Wola Blakowa i Wiewiórów gmina Dobryszyce (11 września 1943 r. i in.). Dochodzenie w tym zakresie opierało się
o nadesłany przez polskie organa ścigania materiał dowodowy w postaci spisu,
w którym wskazano nazwiska 5-ciu Polaków osób zamordowanych na terenie gminy Dobryszyce w lesie brudzickim (w oryginale Brudzicer Wald) oraz protokołów
zeznań świadków Walickiego, Kowalskiego, Karkoszki, Barysa, Siewiora, Kluski,
Zborowskiego dotyczących zabójstwa trzech Polaków we wsi Wiewiórów.
W zakresie zabójstwa pięciu Polaków w lesie brudzickim w uzasadnieniu
postanowienia o umorzeniu postępowania sygn. 9 Js 125/68 Prokuratura w Koblencji wskazała, iż cyt. „(...) dochodzenie nie doprowadziło do wyjaśnienia tych
zdarzeń i ustalenia uczestniczących w nich żandarmów niemieckich (...)” i dalej cyt.
„Jako osoby odpowiedzialne za śmierć Polaków – według informacji ze „Spisu” w rachubę wchodzą najpierw żandarmi. Teren gminy Dobryszyce podlegał pod
poste-runek w Radomsku; nie było posterunku w Brudzicach. Już tylko dlatego nie
można bliżej wskazać potencjalnych żandarmów, że nie podano bliższych ram
czasowych. Poza tym należy uwzględnić, że do zwalczania partyzantki ściągano
także żandarmów z innych posterunków, poza tym korzystano z innych jednostek
(porównaj: wymieniony poniżej „punkt wsparcia” policji obronnej (Schutzpolizei)
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w Dobryszycach) i nie można zrekonstruować użytych jednostek pod względem
czasu, terenu operacyjnego i ich składu.
Przy takim stanie rzeczy nie można liczyć na wystarczające wyjaśnienie
okoliczności i wskazanie żandarmów, którzy wzięli w zabiciu 5 Polaków, nie można
na to liczyć, gdyby dzięki przesłuchaniom świadków wymienionych w spisie można
było ustalić jeszcze kilka szczegółów.”
W kwestii zamordowania 3 Polaków we wsi Wiewiórów w postanowieniu
Prokuratury w Koblencji z dnia 30.03.1972 r. omówiono zeznania polskich świadków
– w oparciu o nadesłane protokoły z ich zeznań. W końcowej części tegoż postanowienia podano cyt. „Według prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością nie
było posterunku żandarmerii w Dobryszycach. Czyli pewnie chodziło o policjantów
z policji obronnej, przypuszczalnie policjantów z I Batalionu Wartowniczego Policji
z Drezna, który stacjonował w Dobryszycach i specjalnie zajmował się zwalczaniem
partyzantów. Brak bliższych informacji o wspomnianym „punkcie wsparcia” i żandarmach należących do niego. W końcu brak jakichkolwiek widoków na ustalenie
„wysokiego barczystego żandarma” (którego w zeznaniach wskazywali jako sprawcy zabójstwa 3 Polaków w Wiewiórowie polscy świadkowie). Zatem postępowanie
należy umorzyć”.
Zamordowanie 8 Polaków we wrześniu bądź październiku 1943r. przez
żandarmów z posterunku w Dobryszycach oraz innych Polaków w nieznanym okresie czasu w powiecie radomszczańskim dystrykt radomski Generalna Gubernia było
podmiotem innego postępowania sygn. 101 Js 2194/82 prowadzonego przez Prokuraturę w Koblencji, które zostało umorzone postanowieniem z dnia 29.11.1982 r.
Postępowanie to zostało wszczęte w związku z doniesieniem złożonym przez była
Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w lipcu 1981 r. za pośrednictwem Centrali Ministerstwa Sprawiedliwości w Ludwigsburgu. Wraz z doniesieniem przesłano między innymi protokoły przesłuchań świadków, akty zgonu,
szkice sytuacyjne.
Przedmiotem postępowania sygn. 101 Js 2194/82 były zdarzenia dotyczące:
zabójstwa Polaka Feliksa Zbiesa w dniu 1 września 1943 r. w lesie pod wsią Pytowice, zastrzelenie Polaka Franciszka Kołodzieja, Stanisława Walickiego i Wacława
Mokrzyńskiego w dniu 11 września 1943 r. we wsi Wiewiórów, zastrzelenia Józefa
Kozy w dniu 11 września 1943 r. w Wiewiórowie, zastrzelenia Jana Ososińskiego
dnia 16 września 1943 r. we wsi Rożny oraz zastrzelenia Tomasza Frątczaka i Jana
Kowalskiego w dniu 6 października 1943 r. pod wsią Wola Blakowa oraz zastrzelenia dalszych osób w nieznanym czasie i miejscu.
W zakresie tychże zdarzeń w uzasadnieniu postanowienia omówiono
w stosunku do każdego z nich stan faktyczny ustalony w oparciu o przekazane
z Polski materiały. W zakresie zastrzelenia dalszych osób w nieznanym miejscu
i czasie w postanowieniu Prokuratury w Koblencji podano, iż świadkowie opisali
tylko na marginesie, że żandarmi z posterunku w Dobryszycach zabili dalszych
Polaków wskazując nazwiska Roczek, Ziemba, Malczewski bez podania jakichkolwiek bliższych szczegółów dotyczących zabójstwa tychże osób.
Znaczna część uzasadnienia postanowienia sygn. 101 Js 2194/82 poświęcona
została omówieniu nadesłanych do Prokuratury w Koblencji przez Główną Komisję
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Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przekazanych dokumentów dowodowych
ze zbiorów Państwowego Archiwum Wojewódzkiego w Łodzi, a mianowicie z tamtejszego oddziału akt. Pod tytułem „Komendant żandarmerii w dystrykcie Radomia
– żandarmeria – oddział Radomsko” zawierających meldunki skierowane z podporządkowanych posterunków z tego terenu (punkty wsparcia) do posterunku żandarmerii w Radomsku, gdzie siedzibę miał dowódca oddziału żandarmerii Radomsko
zatytułowane „Oddział żandarmerii Radomsko. Meldunki popołudniowe i nocne z
różnych punktów wsparcia żandarmerii – 1943r.” Wskazano, iż na podstawie tychże
meldunków Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich zrekonstruowała plan
organizacyjny żandarmerii w powiecie radomszczańskim. Zgodnie z nim do „okręgu będącego pod ochroną policji” w Radomsku należały cztery posterunki oznaczone jako „punkty wsparcia” (Stützpunkte), a mianowicie w Radomsku, Chorzenicach,
Gidach i Żarkach. Poza tym zgodnie z tymi informacjami utworzono w Dobryszycach i Świętej Annie punkty wsparcia pod nazwą „punkty graniczne” (Ausweichstützpunkte). Dokument wymienia poza tym dalsze jednostki, w przypadku których
prawdopodobnie chodziło o zmotoryzowane oddziały operacyjne, jakimi dysponowała komenda w Radomsku. Wymienia się „Jagdzug Heinrich”, „Oddział uderzeniowy (Einsatzzug) Freiedrich” i „Oddział uderzeniowy Radomsko”. Jeśli chodzi
o punkt graniczny w Dobryszycach wskazano, iż do tej jednostki należeli: Heinrichs,
Leutnant i Beier, Maister. W kwestii tychże żandarmów podano cyt. „Leutnant
Heinrichs i „Mistrz” Beier mogli być w jednostkach należących do dowództwa
policji ochronnej. Jednak mogli też należeć do innych jednostek. Dalej w uzasadnieniu tegoż postanowienia podano cyt. „Wiele przestępstw popełnionych w powiecie
Radomsko było przedmiotem wymienionego już postępowania za sygn. Akt 9 Js
125/68 Prokuratury w Koblencji. Ustalenia Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce częściowo zostały potwierdzone wynikami dochodzenia
przeprowadzonego w wyżej wymienionym postępowaniu. Zgodnie z nimi należy
wyjść z założenia, że sprawców należy szukać w kręgu osób z oddziału żandarmerii
Radomsko.
Poza tym mogli jednak należeć także do innych jednostek policji obronnej.
Od ok. końca 1942 r. do wsparcia żandarmerii w powiecie Radomska przy zwalczaniu partyzantki oddelegowano także policję ochronną. Było to powodem utworzenia
tak zwanych „terenów chronionych” (Schutzgebiete) w Generalnej Guberni pod koniec 1942 r. i na początku 1943 r. Także powiat Radomska był takim terenem chronionym. Zadania ochronne wykonywał tam najpierw I Policyjny Batalion Wartowniczy Drezno, później ew. nazywany IV Policyjnym Batalionem Wartowniczym. W Radomsku od ok. 1943 r. miał siedzibę oficer batalionu wartowniczego jako tak zwany
dowódca punktu wsparcia i dowódca akcji policji ochronnej w powiecie”. Materiały
nadesłane z Polski wskazywały, iż sprawcami zabójstwa trzech Polaków we wsi
Wiewiórów w dniu 11.09.1943 r. mogli być należący do punktu wsparcia w Dobryszycach Leuntant Heinrich i „Mistrz” Beier oraz towarzyszący im volksdeutsche
bracia Krygierowie.
W końcowej części tegoż postanowienia podano, że odnośnie wymienionych
osób, w tym także braci Krygierów (ew. Krügerów) nie udało się dotrzeć do informacji ani do innych wskazówek dotyczących tych osób. W tej sytuacji Prokuratura
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w Koblencji uznała, że cyt. „Ponieważ nie można było ustalić sprawców i brak
punktów zaczepienia do dalszego dochodzenia, w końcu wymienionych Krygierów,
Heinrichsa i Beiera nie można z całą pewnością przyporządkować do jakiejś
jednostki, to postępowanie należy umorzyć (...)”
Nadto Prokuratura w Koblencji prowadziła za sygn. 101 Js 2288/77 postępowanie, którego przedmiotem było zastrzelenie Zygmunta Kaczmarka w dniu
20.12.1943 r. w Dobryszycach, zastrzelenie Jana Malczewskiego oraz Żyda Abrama
Zelkowicza i jego ok. 12-letniego syna, także o imieniu Abram, w Radomsku tego
samego dnia, zastrzelenie Stanisława Walickiego i Franciszka Kołodzieja w nieokreślonym czasie i miejscu oraz zastrzelenie Piotra Kuczkowskiego w styczniu
1945 r. w Radomsku.
Postępowanie to zostało wszczęte na podstawie doniesienia Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce z dnia 18 grudnia 1974 r. (k.4). Wraz
z doniesieniem przesłano oryginały protokołów przesłuchań czterech polskich
świadków z lat 1968, 1972 i 1973 oraz dwa akty zgonu. Podobnie jak inne postępowania prowadzone przez Prokuraturę w Koblencji zostało one również zakończone
postanowieniem o umorzeniu tegoż postępowania w dniu 16 stycznia 1979 r.
W oparciu o nadesłane z Polski protokoły zeznań świadków Wacława D.2, Heleny
K., Bolesława D. i Wacława D. w uzasadnieniu postanowienia opisano okoliczności
zamordowania Jana Malczewskiego, Zygmunta Kaczmarka oraz Abrama Zelkowicza i jego syna Abrama. Wskazano nazwiska żandarmów z posterunku i oddziału
żandarmerii w Radomsku, którzy wchodziliby w rachubę jako sprawcy opisanych
wyżej zdarzeń. W końcowej części tegoż postanowienia wskazano, iż informacje o
udziale żandarmów z Radomska w czynach będących przedmiotem niniejszego
postępowania nie wynikają z prowadzonego postępowania, a więc z postępowania
sygn. 101 Js 2288/77 i dlatego postępowanie należało umorzyć.
W toku śledztwa prowadzonego przez OKŚZpNP w Łodzi, w oparciu o dostępne w Polsce materiały archiwalne potwierdzono fakt, iż w Dobryszycach nie
było posterunku żandarmerii, lecz placówka, tzw. Ausweichstutzpunkt., który
najprawdopodobniej zajmował się ściganiem osób nielegalnie przekraczających
granicę między ziemiami polskimi włączonymi do III Rzeszy a Generalnym Gubernatorstwem. Dobryszyce były miejscowością nadgraniczną. Posterunek ten składał
się z 5-6 osób. Natomiast w 1943 r. w lipcu w tejże szkole stacjonowało około 22
żandarmów zwanych inaczej policją polową, którzy w okolicznych lasach i miejscowościach dokonali szeregu zabójstw na obywatelach polskiego pochodzenia, w tym
zabójstwa będących przedmiotem śledztwa, które prowadziła OKBZH w Łodzi,
a następnie OKŚZpNP w Łodzi. Były to prawdopodobnie wskazane wyżej zmotoryzowane oddziały operacyjne „Jagdzug Heinrich i oddziały uderzeniowe powołane
do skutecznego zwalczania nasilającego się ruchu oporu w powiecie Radomsko.
Ponieważ postępowania karne prowadzone przez niemieckie organa
ścigania nie doprowadziły do ustalenia tożsamości funkcjonariuszy z placówki
w Dobryszycach, bądź ujawnienia nowych nieznanych w śledztwie prowadzonym
w Polsce okoliczności dotyczących zabójstw, których dopuścili się hitlerowscy żan2

Nazwiska świadków utajniono ze względu na ochronę danych osobowych.
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darmi z Dobryszyc, ustalenie tożsamości tychże sprawców w prowadzonym śledztwie sygn. S 130/04/Zn stało się bardzo trudne.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, kierując się chronologią
ustalonych w śledztwie sygn. S 130/04/Zn zdarzeń, przyjęto jako pierwsze z nich
było zabójstwo Feliksa Zbiesa w dniu 1 września 1943 r. w miejscowości Kotlewy.
Okoliczności zabójstwa Feliksa Zbiesa ustalono w oparciu o zeznania mieszkańców
wsi Borowa, w tym najbliższych krewnych Feliksa Zbiesa łącznie 6 świadków:
Stanisława B., Wacława K., Władysława R., Wacławy K., Mariana Z. i Kazimiery K.
Feliks Zbies jesienią 1942 r. przyjechał z Niemiec, gdzie był zatrudniony
w gospodarstwie rolnym, na miesięczny urlop do domu rodziców we wsi Borowa.
Po upływie terminu urlopu nie wrócił do Niemiec. Dnia 31 sierpnia 1943 r. Feliks
Zbies pojechał z ojcem do Radomska, aby odstawić zboże. Tam spotkał volksdeutscha Jana W. burmistrza gminy Dobryszyce, który polecił mu odprowadzić do
jego domu w Borowej swego konia i wóz. Kiedy F. Zbies wjechał na podwórko Jana
W. został zatrzymany przez żandarmów i przewieziony na posterunek w Dobryszycach. Następnego dnia żandarmi przywieźli go do lasu koło wsi Pytowice. Tam
kazali mu wykopać dół, do którego po zastrzeleniu wrzucili i zasypali. Zwłoki
pozostawały tam do marca 1945 r., kiedy to zostały ekshumowane na cmentarz w
Dobryszycach. Przyczyną zastrzelenia Feliksa Zbiesa było podejrzenie o przynależność do ruchu oporu. Nie zdołano ustalić tożsamości żandarmów, którzy
zamordowali Feliksa Zbiesa. Niemniej relacje świadków w tym Kazimiery K. –
siostry Feliksa Zbiesa wskazują, iż byli to żandarmi z placówki w Dobryszycach.
Kazimiera K. w złożonych zeznaniach podała, iż cyt. „dnia 3 lub 4 września 1943 r.
dowiedzieliśmy się od ludzi, że brat nie żyje. Aby upewnić się o prawdziwości tej
wiadomości ojciec mój udał się do posterunku w Dobryszycach, który mieścił się
w budynku technikum rolniczego. Funkcjonariusze tego posterunku potwierdzili
fakt zabicia brata mojego i zagrozili ojcu, że jeżeli nie pójdzie natychmiast do domu
to z nim zrobią to samo co zrobili z synem”. Nie ustalono dalszych losów Jana
Worpusa. Z relacji świadków wynikało, iż pod koniec wojny uciekł on z rodziną
w nieznanym kierunku. W oparciu o akt zgonu Feliksa Zbiesa ustalono, iż zmarł on
1. 09. 1943 r. w miejscowości Kotlewy. Niektórzy świadkowie wskazywali, iż Feliksa
Zbiesa żandarmi aresztowali w nocy i fakt ten ukrywali w tajemnicy. W oparciu
o archiwalne akta zespołu „Komandeur der Gendarmerie in Distrikt Radom,
Gandarmerie – Zug Radomsko 1943” ustalono, iż znajduje się tam meldunek z dnia
1.09.1943 r. podano cyt. „1.09.1943 r. - godz. 13:00 jagdzug Heinricha zastrzelił po
przesłuchaniu podejrzanego przy próbie ucieczki pod Dobryszycami”. Meldunek
ten oraz ustalenia śledztwa wskazujące, iż F. Zbies był podejrzewany o udział
w ruchu oporu wskazują, iż został on zamordowany przez żandarmów z Dobryszyc
z oddziału operacyjnego Jagdzug.
Kolejnym zdarzeniem wyjaśnianym w śledztwie było zabójstwo Józefa Kozy
w dniu 2.11.1943 r. w Brudzicach. Stan faktyczny dotyczący tego zdarzenia ustalono
w oparciu o zeznania Władysława F. mieszkańca wsi Wiewiórów oraz Kazimierza
K. i Marianny S. rodzeństwa Józefa Kozy. Datę i miejsce zgonu ustalono w oparciu
o sporządzony w stosunku do Józefa Kozy akt zgonu. Z zeznań świadków wynikało,
iż jesienią 1943 r. nad ranem do wsi Wiewiórów przybyło kilkunastu żandarmów
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z Dobryszyc. Jeden z nich zapytał stojącego przed domem Władysława F., gdzie
mieszka Józef Koza. Po wskazaniu budynku żandarm kazał W. F. iść do domu,
a sam udał się do domu J. Kozy. Naoczny świadek zabójstwa J. Kozy Marianna
S. podała, iż nad ranem ktoś silnie zapukał do ich mieszkania. Gdy brat Józef
otworzył drzwi usłyszała słowa „Jezus Maria” i zaraz po tym padł seryjny strzał
z broni palnej. Po chwili żandarmi weszli do domu, gdzie przeprowadzili rewizję.
Zażądali od M. S. dowodu osobistego brata. Po wręczeniu dowodu żandarmom
poinformowali oni domowników, że J. Koza jest zastrzelony i należy go pochować.
Następnie żandarmi polecili mieszkańcom wsi Władysławowi F. i Andrzejowi
Ł. pochować zwłoki J. Kozy na cmentarzu w Lgocie Wielkiej. Przesłuchani w
śledztwie świadkowie nie znali powodu zabójstwa J. Kozy. Nie znali też nazwisk
żandarmów, którzy uczestniczyli w tym zabójstwie. Wskazywali, iż byli to żandarmi
z Dobryszyc, gdyż była to najbliższa placówka żandarmerii od wsi Wiewiórów.
Kolejną zbrodnią wyjaśnianą w śledztwie było zabójstwo Franciszka Kołodzieja, Wacława Mokrzyńskiego i Stanisława Walickiego, które miały miejsce w dniu
11 września 1943 r. we wsi Wiewiórów.
Stan faktyczny dotyczący tej zbrodni ustalono w oparciu o zeznania złożone
przez mieszkańców wsi Wiewiórów, Dobryszyce oraz osób najbliższych zamordowanych, łącznie 18 osób: Stefana K., Jana P., Czesława S., Jana Z., Edwarda K.,
Tomasza B., Michała K., Władysława K., Emanuela S., Wacława W., Anieli S.,
Władysławy M., Kazimiery G., Władysława S., Mirosława M., Mirosławy R., Zygmunta K., Heleny K., Anety K. i Julianny C. Część z wymienionych osób była bezpośrednimi świadkami zamordowania Franciszka Kołodzieja, Wacława Mokrzyńskiego i Stanisława Walickiego. W oparciu o zeznania tychże osób ustalono, iż dnia
10 września 1943 r. do wsi Wiewiórów pow. Radomsko przyjechało kilkunastu
żandarmów z Dobryszyc. Razem z żandarmami przybył Volksdeutsch o nazwisku
Krygier, którego bliższych danych nie zdołano w śledztwie ustalić. Cała grupa udała
się do zabudowań Franciszka Kołodzieja poszukując Stanisława Walickiego oraz
mężczyzn o nazwiskach Dobrakowski i Banach. W mieszkaniu Franciszka Kołodzieja był jego szwagier Wacław W. z żoną. Żandarmi weszli do mieszkania pytając
o poszukiwanych mężczyzn oraz o Franciszka Kołodzieja. Wymieniając nazwiska
poszukiwanych żandarmi podali nazwisko „Walocki”. Wacław W. domyślił się, że
żandarmi pytają o niego, lecz przekręcili jego nazwisko. Odpowiedział wówczas, że
takiego nie ma. Mimo to żandarmi Wacława W. oraz jego żonę i Franciszka
Kołodzieja wyprowadzili z domu na dwór. Następnie polecili W. by okazał dowód
tożsamości. Wówczas Wacław W. odpowiedział, że ma go w domu. Idąc po dokument zaczął uciekać w kierunku lasu. Żandarmi strzelali za uciekającym, ale udało
mu się zbiec. Wówczas żandarmi zabrali ze sobą Franciszka Kołodzieja i odjechali do
Dobryszyc. Ci sami żandarmi z volksdeutschem Krygierem tego samego dnia
przyjechali do mieszkań Stanisława Walickiego i Wacława Mokrzyńskiego i zabrali
ich do Dobryszyc.
Następnego dnia to jest 11 września 1943 r. żandarmi ponownie przyjechali
do wsi Wiewiórów z zatrzymanymi poprzedniego dnia mężczyznami. Udali się do
sołtysa Jana Z., któremu polecili by im asystował. Przywiezionych mężczyzn żandarmi doprowadzili na podwórze posesji Franciszka K. i ustawili przy studni. Jeden
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z żandarmów kopiąc mężczyzn po nogach zmusił ich do upadku na ziemię, zaś inny
żandarm strzelał kolejno do leżących w tył głowy.
Na rozkaz żandarmów, ciała zamordowanych przez okres 24 godzin leżały
w miejscu zbrodni. Na zwłokach zamordowanych Stanisława Walickiego i Wacława
Mokrzyńskiego Niemcy umieścili kartki z napisami: „polski bandyta” zaś na
zwłokach Franciszka Kołodzieja kartę z napisem „za wprowadzenie w błąd władzy
niemieckiej”.
Po upływie 24 godzin zwłoki zamordowanych pochowane zostały na
cmentarzu w Lgocie Wielkiej i Dobryszycach.
W toku śledztwa nie zdołano ustalić danych personalnych żandarma, który
dokonał tej zbrodni, ani danych personalnych żandarmów uczestniczących w tym
zabójstwie.
Niemniej zeznania złożone w śledztwie przez świadków jednoznacznie
wskazywały, iż zbrodni tej dopuścili się żandarmi hitlerowscy z placówki w Dobryszycach. Niektórzy świadkowie wskazywali, iż była to specjalna grupa do zwalczania ruchu oporu, zaś zabójstwo Franciszka Kołodziejskiego, Wacława Walickiego
i Stanisława Walickiego – brata stryjecznego Wacława Walickiego było odwetem za
skuteczną ucieczkę tego ostatniego. Z zeznań krewnych – osób najbliższych zamordowanych wynikało, iż należeli oni do miejscowej partyzantki bądź z nią współpracowali i udzielali pomocy. W stosunku do Wacława Mokrzyńskiego i Franciszka
Kołodzieja zostały sporządzone akty zgonu. W toku śledztwa ustalono, iż w zespole
akt „Komandeur der Gendarmerie in Distrikt Radom Gendarmerie – Zug Radomsko” - znajduje się meldunek z punktu wsparcia w Dobryszycach z dnia 10.09.1943 r.
dotyczący opisanego wyżej zdarzenia. W meldunku tym podpisanym przez Leutnanta Heinrichsa podano, iż patrol z punktu wsparcia w Dobryszycach podczas patrolu do Wiewiórowa w dniu 10.09. w godzinach 23:00-7:20 aresztował 3 przestępców i rozstrzelał.
Wspomnieć należy, iż w poszczególnych zeznaniach świadków występowały pewne rozbieżności co do okoliczności aresztowania i zamordowania F. Kołodzieja, S. Walickiego i W. Mokrzyńskiego. Obok opisanego wyżej stanu faktycznego,
który wynikał z większości relacji świadków – w niektórych zeznaniach wskazywano, że żandarmi przybyli do zagrody F. Kołodzieja 6 i 7 września 1943 r. Nadto
niektórzy świadkowie w tym Julianna C. sąsiadka F. Kołodzieja wskazała, iż w dniu,
w którym żandarmi przybyli do domu F. Kołodzieja by go aresztować z W. Walickim nie został on zatrzymany przez żandarmów. Natomiast następnego dnia, gdy
Niemcy ponownie przyjechali do domu F. Kołodzieja ten ukrył się. Dopiero, gdy
żandarmi zabrali jego żonę i prowadzili w kierunku domu sołtysa wsi F. Kołodziej
wyszedł z kryjówki i oddał się w ręce Niemców. Świadek M. R. podała, iż F. Kołodziej przed aresztowaniem ukrywał się przez kilka miesięcy. W tym czasie żandarmi
przyjeżdżali do jego domu szukając go i przeprowadzając często w domu rewizje.
Nadto wskazała, iż zwłoki zamordowanych leżały na podwórku przez 4 dni.
Kolejna zbrodnia będąca przedmiotem śledztwa dotyczyła zabójstwa Jana
Ososińskiego we wsi Rożny w dniu 16 września 1943 r. Stan faktyczny związany
z zabójstwem Jana Ososińskiego ustalono, w oparciu o zeznania naocznych świa-
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dków tej zbrodni mieszkańców wsi Rożny, w tym najbliższych krewnych zamordowanego łącznie 4 osób: Henryka C., Henryka K., Piotra O. i Mariana O.
We wsi Rożny mieszkał Jan Ososiński – inwalida wojenny, który w wyniku
doznanych kontuzji cierpiał na niegroźne dla otoczenia schorzenia umysłowe.
O fakcie inwalidztwa Jana Ososińskiego wiedziała okoliczna ludność i żandarmi
hitlerowscy z placówki w Dobryszycach. Żandarmi ci, spotykając Jana Ososińskiego,
straszyli go, mierząc do niego z karabinów.
W dniu 16 września 1943 r. we wsi Rożny drogą od wsi Wiewiórów w kierunku Dobryszyc przejeżdżał samochód wiozący kilku umundurowanych i uzbrojonych żandarmów z placówki w Dobryszycach oraz jednego nieustalonego w śledztwie cywila. Gdy przejeżdżali obok zabudowań rodziny Ososińskich przed domem stał wówczas Jan Ososiński. Na widok przejeżdżających żandarmów Jan Ososiński uniósł ręce ku górze jakby strzelał i powiedział „pu, pu”. Wówczas samochód
gwałtownie się zatrzymał. Jan Ososiński uciekł wówczas na podwórko, a za nim
pobiegli żandarmi i zaczęli go bić kolbami i kijami, a następnie pognali go drogą
przez wieś. Niemiec, który był po cywilnemu polecił iść Janowi Ososińskiemu w
kierunku Wierzbicy po czym z bliskiej odległości strzelił dwukrotnie w tył głowy
idącemu J. Ososińskiemu. Tenże Niemiec polecił następnie stojącym na drodze
ludziom by zabrali ciało. Według relacji Piotra O. rozpaczającej matce zabitego tenże
żandarm oświadczył „nic nie robi i za darmo chleb będzie zjadał?”. Jego zwłoki
pochowano na cmentarzu w Dobryszycach. Akt zgonu Jana Ososińskiego sporządzono w USC w Dobryszycach.
W toku śledztwa nie zdołano ustalić tożsamości funkcjonariusza, który zastrzelił Jana Ososińskiego. Wskazać należy, iż podobnie jak w przypadku zabójstwa
F. Kołodzieja, S. Walickiego i W. Mokrzyńskiego żandarmi z Dobryszyc sporządzili
z tego zdarzenia meldunek, w który, podano cyt. „Punkt wsparcia w Dobryszycach:
16.09. godz. 9:00-14:00, patrol do Gomunic, Brudzic, w Rożnach, gm. Ładzice, 8 km
na północny zachód, zastrzelono 1 przestępcę w czasie ucieczki. Siła 1/16, dowódca
Leuntant Heinrichs”.
Na uwagę zasługuje fakt, iż na temat tego meldunku nie ma żadnej informacji w postanowieniu Prokuratury w Koblencji sygn. 101 Js 2194/82, która prowadziła jak wskazano wcześniej postępowanie, którego przedmiotem było między
innymi zabójstwo J. Ososińskiego.
Kolejna zbrodnia z udziałem żandarmów z punktu wsparcia w Dobryszycach miała miejsce w dniu 6 października 1943 r. w lesie pytowskim koło Dobryszyc, gdzie zostali zamordowani Tomasz Fronczak i Jan Kowalski. Stan faktyczny
dotyczący tego zdarzenia ustalono w oparciu o zeznania mieszkańców wsi Wola
Blakowa, w tym osób najbliższych dla zamordowanych łącznie 7 osób: Stanisława B.,
Józefa S., Janiny G., Mieczysława K., Mieczysława F., Władysława S. i Zygmunta K.
W dniu 5 października 1943 r. wczesnym rankiem do wsi Wola Blakowa
przyjechali żandarmi z placówki w Dobryszycach w liczbie około 12 osób. Otoczyli
oni zabudowania Tomasza Fronczaka i rozpoczęli przeszukanie zabudowań w poszukiwaniu partyzantów. Przywieźli oni ze sobą zatrzymanego wcześnie mieszkańca tejże wsi Jana Kowalskiego. W czasie przeszukania żandarmi zauważyli
wgniecioną w stodole słomę. Wówczas żandarmi biciem chcieli wydobyć od Toma-
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sza Fronczaka informację, o tym kto nocował w stodole. Ponieważ niczego się nie
dowiedzieli aresztowali Jana i Antoninę K., Tomasza Fronczaka oraz napotkanego
w drodze do Dobryszyc Józefa S. Wszystkich osadzono w areszcie posterunku
żandarmerii w Dobryszycach oraz poddano przesłuchaniu. Józefa S. zwolniono tego
samego dnia do domu, Antoninę Kowalską w późniejszym czasie wywieziono do
Niemiec na przymusowe roboty. Natomiast Jana Kowalskiego i Tomasza Fronczaka
w dniu 6.10.1943 r. żandarmi przewieźli do lasu koło wsi Brudzice i rozstrzelali.
Powodem rozstrzelania J. Kowalskiego i S. Fronczaka było podejrzewanie ich przez
Niemców o przynależności do ruchu oporu.
Świadek Janina G. w swych zeznaniach potwierdziła, iż jej ojciec Tomasz
Fronczak faktycznie pomagał partyzantom, udzielając im schronienia i pożywienia.
Nadto Janina G. podała, iż po aresztowaniu ojca udała się na posterunek
żandarmerii w Dobryszycach, by uzyskać informację o losie ojca. Powiedziano jej, że
ojciec znajduje się w areszcie śledczym w Częstochowie. Tam go jednak nie było.
Wiosną 1945 r. Janina G. spotkała się z siostrą Jana Kowalskiego, która powiedziała
jej, iż Jan Kowalski i Tomasz Fronczak zostali zamordowani i pochowani w lesie koło
Dobryszyc. Zaprowadziła Janinę G. do lasu około 12 kilometrów od Dobryszyc i tam
człowiek mieszkający pod lasem wskazał im miejsce, gdzie zostali zamordowani
i pochowani Tomasz Fronczak i Jan Kowalski. Powiedział im, iż widział z ziemianki
pod lasem, jak Niemcy przywieźli cywilów, z których poznał Jana Kowalskiego.
T. Fronczak i J. Kowalski musieli wykopać sobie dół, do którego ich wrzucono, gdy
zostali zastrzeleni. Żandarmi zasypali zwłoki, a następnie przejechali po zasypanym
dole samochodem. Istotnie, w miejscu wskazanym przez tego człowieka, Janina
G. znalazła zwłoki swego ojca i Jana Kowalskiego. Wiosną 1945 r. zwłoki zostały
ekshumowane i pochowane na cmentarzu w Lgocie Wielkiej. W akcie zgonu
Tomasza Fronczaka sporządzonym w 1945 r. jako datę i miejsce zgonu jego podano 6
października 1943 r. w Zalesiczkach. Akt zgonu Jana Kowalskiego nie został
sporządzony.
W toku śledztwa nie zdołano przesłuchać siostry J. Kowalskiego oraz
mężczyzny, który widział tę zbrodnię, a także ustalić najbliższych krewnych J. Kowalskiego.
W oparciu o zeznania świadków przyjęto, iż sprawcami zabójstwa J. Kowalskiego i T. Fronczaka byli żandarmi z Dobryszyc, niemniej nie zdołano ustalić
tożsamości sprawcy, bądź sprawców tej zbrodni. Opisane zdarzenie również zostało
przedstawione w meldunku dziennym placówki w Dobryszycach, w którym podano, cyt.: „7 października 1943 r. Punkt wsparcia w Dobryszycach: 06.10. godz.
3:00-8:18, patrol w Woli Blakowej gm. Dobryszyce, 12 km na północny zachód, siła
1/12, dowódca Meister Beier. Zastrzelono w czasie ucieczki 2 osoby podejrzane
o przynależność do band. 1 kobietę przekazano urzędowi pracy w Radomsku”.
Ostatnim zdarzeniem wyjaśnianym w śledztwie było zamordowanie Jana
Malczewskiego, Zygmunta Kaczmarka oraz Abrama Zelkowicza i jego syna Abrama
w dniu 20.12.1943 r. Okoliczności związane z tymi zabójstwami ustalono w oparciu
o zeznania mieszkańców wsi Dobryszyce, w tym naocznych świadków tychże
zabójstw oraz zeznania najbliższych krewnych Jana Malczewskiego i Zygmunta
Kaczmarka – łącznie 14 osób: Bronisławy K., Józefa D., Michała K., Władysława K.,
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Bronisławy K., Emanuela S., Wacława D., Heleny K., Wacława Z., Bolesława D.,
Leona M., Marty S., Czesława K. i Teresy W.
W czasie okupacji w Dobryszycach ukrywał się Żyd Abram Zelkowicz z synem Abramem, około 12-letnim chłopcem. Miejscowa ludność w miarę możliwości
pomagała im głównie dając im żywność. W dniu 20 grudnia 1943 r. zostali oni
przyłapani przez Niemców, którzy chcieli uzyskać od nich informacje o osobach,
które im pomagały. Wówczas Abram Zelkowicz podał nazwiska trzech osób
z Dobryszyc, które dawały im żywność: Jana Malczewskiego, Zygmunta Kaczmarka
i Wacława D.
Tego samego dnia do Dobryszyc przyjechali samochodami ciężarowymi
żandarmi z Radomska i otoczyli dom Jana Malczewskiego. Żandarmi przywieźli ze
sobą Żyda Abrama Zelkowicza i jego syna Abrama. Żandarmi wprowadzili do
mieszkania przywiezionych Żydów i w obecności Jana Malczewskiego i jego żony
jeden z żandarmów zapytał Abrama Zelkowicza czy ukrywał się w domu Malczewskich. Gdy Żyd potwierdził, że ukrywał się u rodziny Malczewskich, dowódca
żandarmów oznajmił, iż zabiera Jana Malczewskiego i w drodze do Radomska
zastrzeli go wraz z Abramem Zelkowiczem i jego synem, po czym żandarmi założyli
J. Malczewskiemu kajdanki na ręce i wraz z Żydami „wrzucili” ich do samochodu.
Następnie żandarmi udali się do Radomska. Następnie w oparciu o relację świadka
Bolesława D. ustalono, iż po dojechaniu do Radomska jeden z samochodów stanął
na ulicy Dobryszyckiej obok domu należącego do Stanisława J. Część żandarmów
weszła do budynku J. W samochodzie pozostało kilku żandarmów i Jan Malczewski.
Po upływie kilku minut żandarmi wyszli z Zelkowiczami z budynku i weszli
ponownie do samochodu, który odjechał w stronę ulicy Poprzecznej. Na tej ulicy
samochód stanął przy ścieżce, która prowadziła do parku, który był własnością
Niemca Leona Wünschego. Z samochodu zeszli Jan Malczewski, Zelkowicze oraz
dwóch żandarmów. Po przejściu około 40 metrów, żandarmi zdjęli karabiny ręczne
z pleców i zaczęli strzelać do idących przed nimi. Po zastrzeleniu J. Malczewskiego
oraz Abrama Zelkowicza z synem żandarmi wsiedli na samochód i odjechali
w kierunku Radomska. Po kilkunastu minutach sołtys kolonii Młodzowy, nieżyjący
już Stanisław K., polecił braciom Józefowi i Bolesławowi D. zakopać zwłoki na
miejscu zbrodni. Wskazani świadkowie D. oraz inne osoby przesłuchane w śledztwie nie znały żandarmów, którzy dokonali tej zbrodni. Jednak Bolesław D. zeznał, iż sołtys S. K. powiedział Bolesławowi D., że sprawcami morderstwa byli żandarmi z Radomska.
Wcześniej tego samego dnia żandarmi z Radomska przybyli do mieszkania
Zygmunta Kaczmarka w Dobryszycach. Podobnie jak u Jana Malczewskiego Abram
Zelkowicz wskazał na Zygmunta Kaczmarka jako osobę, która udzielała mu pomocy. Wówczas żandarmi wyprowadzili Zygmunta Kaczmarka na łąkę w odległości kilkuset metrów od jego domu i zastrzelili.
W tym samym dniu żandarmi niemieccy z Radomska udali się z Abramem
Zelkowiczem do mieszkania Wacława D. Tam również Abram Zelkowicz potwierdził, że W. D. dawał mu chleb. Gdy W. D. kategorycznie zaprzeczył twierdzeniom
Zelkowicza, a przy tym przyjął wobec niego agresywną postawę ten odwołał
posądzenia D. o udzielenie mu pomocy. Po tym oświadczeniu żandarmi z Zelko-
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wiczem i D. wyszli na podwórze, idąc w kierunku pola. W pewnym momencie jeden
z żandarmów powiedział do Dygudy, że jeżeli się nie przyzna zostanie zastrzelony
jak ten, który leży na polu, który udzielał pomocy Żydom. W zabitym W. D. rozpoznał Zygmunta Kaczmarka. Ponieważ W. D. kategorycznie zaprzeczał, że pomagał
A. Zelkowiczowi został zwolniony do domu.
W oparciu o uzyskane akty zgonu ustalono, iż Jan Malczewski zmarł
20.12.1943 r. w Radomsku, zaś Zygmunt Kaczmarek tego samego dnia w Dobryszycach. Akty zgonu w stosunku do Abrama Zelkowicza i jego syna nie zostały
sporządzone.
Reasumując zgromadzony w świetle materiał dowodowy stwierdzono, iż
nieustaleni funkcjonariusze żandarmerii hitlerowskiej z placówki – Ausweichstützpunktu w Dobryszycach dopuścili się zbrodni zabójstwa: Franciszka Kołodzieja,
Stanisława Walickiego, Wacława Mokrzyńskiego, Jana Ososińskiego, Tomasza Frątczaka, Jana Kowalskiego, Feliksa Zbiesa, Józefa Kozy, zaś nieustaleni żandarmi
hitlerowscy z Radomska zamordowali Jana Malczewskiego, Zygmunta Kaczmarka
oraz Abrama Zelkowicza i jego syna Abrama.
Dokonując tychże zabójstw funkcjonariusze żandarmerii hitlerowskiej
w Dobryszycach i Radomsku dopuścili się zbrodni określonej w art. 1 pkt 1 Dekretu
z dnia 31.08.1944 r. stanowiącym, że: „Kto idąc na rękę władzy państwa niemieckiego brał udział w dokonywaniu zabójstw spośród ludności cywilnej albo osób
wojskowych lub jeńców wojennych – polega karze śmierci”.
Wobec uznania, iż wyczerpano możliwe do przeprowadzenia w śledztwie
czynności, a jednocześnie z uwagi na fakt, iż nie zdołano ustalić tożsamości sprawców opisanych wyżej zabójstw śledztwo należało umorzyć wobec niewykrycia
sprawców.
Podpisano: Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Łodzi Arkadiusz Gałaj.
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Dzieje Dobryszyc sięgają wczesnych czasów piastowskich. Według najnowszych ustaleń historyków po raz pierwszy miejscowość ta była wzmiankowana w
1211 r. Minęło 800 lat od tamtej pory, stąd nie zadziwia to, że Dobryszyce posiadają
przeszłość nad wyraz bogatą w fakty i wydarzenia. Już same osiągnięcia archeologii
wskazują o zasiedleniu tych terenów przez człowieka w odległych czasach, czego
dowodem jest odkrycie w tych okolicach cmentarzyska kultury pomorskiej (650
p.n.e. – przełom er). Metryka Dobryszyc, datowana na 1211 r., świadczy, że wieś ta
była już wówczas dobrze zorganizowana. Prawdopodobnie w XIII w. powstała tutaj
parafia. W obrębie tej placówki kościelnej, jeszcze w średniowieczu, znalazły się
okoliczne osady, o których źródła historyczne wspominają w latach: 1386 (Wiewiórów i Zdania), 1398 (Galonki), 1399 (Zalesiczki) i 1402 (Rożny). Strukturę społeczną
tej parafii i gminy stanowiły tylko trzy stany: duchowieństwo, szlachta i chłopstwo.
Warto w tym miejscu dodać, iż Dobryszyce były własnością królewską. Zaliczały się
przy tym do wybitniejszych miejscowości w okolicy, bowiem na przełomie XIV-XV
w. odbywały się tutaj sądy grodzkie. Ze względu na wiejski charakter tych terenów
miejscowa ludność zajmowała się głównie rolnictwem. Nie brakowało też przedstawicieli innych profesji i zawodów, czego przykładem może być istnienie w parafii na
początku XVI w. aż pięciu osad młyńskich. Dogodne położenie geograficzne tej okolicy sprzyjało rozwojowi młynarstwa, stąd z biegiem lat ilość młynów znacznie się
powiększyła. Ponadto, najpierw przy parafii, a następnie przy gminie, rozwijało się
szkolnictwo, którego znaczenie wzrosło, gdy w 1919 r. w Dobryszycach powstała
szkoła rolnicza (istniejąca do dzisiaj).
Niniejsza publikacja nie wyczerpuje w pełni problematyki przeszłości Dobryszyc, lecz jedynie sygnalizuje wielość i złożoność wątków, które się na nią składają. Poruszone tutaj kwestie mogą stanowić w przyszłości punkt wyjściowy do kolejnych badań naukowych w tym przedmiocie. Po cichu liczymy, że nie zabraknie entuzjastów, którzy, zainspirowani prezentowanymi tutaj informacjami, podejmą dalsze studia nad dziejami tej „małej ojczyzny”.
Ks. Jacek Kapuściński

*Opracowała Katarzyna Marszał (Urząd Gminy Dobryszyce)

Gmina Dobryszyce 2014 r.
Gmina Dobryszyce usytuowana jest w zachodniej części powiatu radomszczańskiego, administracyjnie jest jedną z 14 gmin wchodzących w skład powiatu
radomszczańskiego w województwie łódzkim i graniczy z następującymi gminami:
Ładzice i Radomsko od południa, Lgota Wielka od zachodu, Kleszczów i Kamieńsk
od północy, Gomunice od wschodu.
Powierzchnia Gminy Dobryszyce wynosi 51 km2, ludność Gminy liczy 4300
mieszkańców, liczba sołectw wynosi 12 i są to: Blok Dobryszyce, Borowa, Borowiecko, Dobryszyce, Dobryszyce II, Galonki, Rożny, Ruda, Wiewiórów, Zalesiczki, Zdania, Żaby. Gmina Dobryszyce jest zwodociągowana w 100% i skanalizowana w 70%.
Rada Gminy: Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy, Jan Adamus, Leszek Basiński, Adam Flaszka, Agnieszka Gal, Bogusław Jurczyk, Artur Kapuściński, Zdzisław Laskowski, Ewa Madejczyk, Wiesław Olejnik, Urszula Półrola,
Remigiusz Przerada, Marcin Sowa, Grażyna Szpecińska, Katarzyna Wlaźlak.
Urząd Gminy: Jan Pawlikowski - Wójt Gminy, Marzenna Stawczyk – Sekretarz Gminy, Małgorzata Szewczyk – Skarbnik Gminy, Halina Tatara – Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego.
Jednostki organizacyjne Gminy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobryszycach - Dyrektor Stanisław Pietrzyk, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Dobryszycach – Dyrektor Elżbieta Majewska, Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce – Dyrektor Halina Michałek – Rachwalik, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik Anna Soból, Gminna Biblioteka Publiczna
– Kierownik Maryla Szwedzik.
Na terenie Gminy działa Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Władysława Stanisława Reymonta w Dobryszycach - Dyrektor Wiesław Olejnik.
Szkoła oferuje kształcenie w zawodach m.in. technik rolnik, technik architektury
krajobrazu, technik turystyki wiejskiej, technik technologii żywności, technik weterynarii, technik agrobiznesu.
Gmina posiada bardzo dobrą bazę sportową. Mieszkańcy Gminy Dobryszyce mają możliwość korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum
w Dobryszycach oraz z czterech boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią
do gry w tenisa ziemnego, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej znajdujących się
w miejscowościach: Dobryszyce, Blok Dobryszyce, Zdania, Wiewiórów. W Gminie
działają trzy świetlice w miejscowościach: Dobryszyce, Borowiecko, Rożny.
Na terenie Gminy Dobryszyce działają dwa kluby sportowe: UKS „Orzeł”
z sekcją piłki nożnej i LKS Dobryszyce z sekcjami podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego i piłki nożnej. Klub LKS Dobryszyce osiąga znaczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej w podnoszeniu ciężarów, czego przykładem są medaliści Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy.
Od 2010 r. działa Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobryszyce „Wspólne
Życie”, w ramach którego funkcjonuje gminny chór pod nazwą „Bellcanto”.

