
1412 r.

1449 r.
|461, r.
1489 r.
1513 r.
1520 r.
1521 r.

Rozdział 9

ADMINISTRATORZY I PROB OSZCZOWIE
PARAFII KUCHARY KOŚCIELNE

OD XIV DO XX WIEKU
1382-1396 r. ks. pleban Stanisław wspomniany w dokumencie (KDW T. XI

nr 1866),

- ks. Pawęł z Zarzęw a - wikariusz Gnięźnieński (KDW T VII-VItr
474,808),

- ks. Jan pleban w Kucharach (AAG - wizytacje),

- ks. Jan Karszowski (AAG, TD).

- ks. Maciej zCzyżewa (KDW),
ks. Piotr Guzdziołka (TD, AAG),

- ks. Feliks Bratuski (TD, AAG),
- opis uposazenia parafii Liber bęnęficiorum Jana Łaskiego.
(w księgach para.fialnych jest wzrnianka o tym opisie i uposżeniu).9

1603-1608 r. - ks. Joachim Landkoni z Lądku.
1608 r. - ks. Jan Zalęwski (AAG),"1,626r. - ks. Andrzej Zorzewski. administrator w Kucharach, pleban

koniński, archidiakon kaliski (ks. grodz. Konin 48, k 150, 567),
1657-1669 r. ks. Marcin Bronisz ( AAG, KP).
l699-17t9 r. - ks. Kazimięrz Modlęcki (KP, AAG),
1719-1722 r. - ks. Vit Trzaskowski (KP, AAG),
1722-1736 r. - ks, Władysław Kaniewski (KP, AAG),
1736-1746r. - administtatorzy w zastępstwie - ks. Zychtiński, Maliński,

Bogucki, (celebranci), z kościoła konińskiego (AAG, KP),
1746-1750 r. Krotomski Marcin, (AAG, KP),
1750-1765 r. -ks. GasparWokowski (AAG, KP),
1765-1766 r. ks. Dominik Wolski (AAG),
l7 66-177 4 r. - ks. Limon Węckiewicz - kurator i administator parafii (AAG, KP),
1774-1779 r. - ks. Marcin Marszęwski (AAG, KP),
1779-1785 r. - ks. Błażej Lęwandowski, srebme kokardy w koronię NMP przy

ambonię oraz koronę i aniołkowie u św Walentego. (ADĘ KP),

9 Jan Łaski - wodzony w 1455 r. Przęd 1490 r. został sekrętarzem królewskim,
od 1502 r. pierwsąłn sękrętarzem królęwskim. Był wielokrobrym posłem królęw-
skim. Od 1510 r. arcybiskup gniezrieński na początku swego pontyfikatu nakazń
spisać uposazenie wszystkich parafii w archidiecezji gniezrrieńskiej i w ten sposób
powstał Liberbeneficiorum. Zob. - K. Śmigiel, Jan Łaski.
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1785-1815 r.

1815-184ó r.

1846-1860 r.

1860-1867 r.

1867-1868 r.
1 868-1 881 r.

1881-1886 r.

1886-1897 r.

1897-1907 r.

|907-7940 r.

1936-1940 r.

1945-1960 r.

1960-1961 r.
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- ks. Sebastian Iwński - budowniczy d_zwonnicy w 1786 r., obecnego

kościoław |795 r. oru,plebanii w 1800 r. (ADĘ KP),

- ks. Antoni Wojcicki, w 1815 r. dołączono parafię Dąbroszyn
(ADW KP),

- ks. Teodor Kaszęwski (ADW KP),

- ks. Józef Buczyński (ADW KP),

- ks. Tomasz Zawistowski (ADW KP),
- ks. Sąłnon Świeściakowski - budowniczy wieĘ na kościele
w 1870 r. przyczyńł się do ogrodzenia świątyni wraz z cmęntarzem
przykościelnym (słupy murowane, kute przęsła) (ADW KP).

- ks. Józef Kirchoff- budowniczy plebanii drewnianej, odnowienie

ołtarzy -pońocenie (ADĘ KP),

- ks. Marcin Atanazy Petrykowski - §pocz},vva na cmęntarzu
w Kucharach (ADWKP)
- ks. Franciszek Nowak (ADWKP).
- ks. mgr Stanisław Małachowski święcenia kapłańskie uzyskał
w kwiehriu 1897 r. w Petersburgu (w środowiskach inteligenckich

Ęrtułowano ks. doktor Stanisłaq potomek rodu St. Małachow-
skiego, współtwórcy konsĘtucji 3 Maja herbu Nałęcz. Jego dzia-
dek - wspóhvłaścicięl Ćmielowa, ojciec Wawrzyniec zamięsz,
kał w Błędowię. Ks. Stanisław Małachowski spocą.wa na cmęn-
tarzll w Błędowie koło Warszawy, Ksiądz Małachowski, zacny
i więlce zasłużony dla parafii Kuchary Kościelne, budowniczy
kościoła filialnego w Dąbrosąmie, fundator dwóch dzwonów
kościelnych, wystawił plebanię mrrrowaną w Kucharach,
społecznik, załoĘciel OSP w Kucharach. W 1912 r.ptzeprowadztł
remont kościoła. Na początku II wojny światowej ks. St. Mała-
chowski uratował Nięmców ze wsi Święcia przed rozstrzęlanięm
przez oddział Wojska Polskiego, podejrzewano ich o spisek
i organizację zbrojnąprzeciwko polakom z sąsiednich wsi, miesz-
kańcy wsi Święcia tŁumaczyli się że to organizacja kościelna,
a nie zbrojna. W zamian za uratowanię Nięmców kościół został
uratowany przed rozbiórką a ks. Małachowskiemu ponvolili
pozostać na plebanii. Kościół zamknęli dopiero po jego śmięrci.
Ksiądz kupił dla parafii za własnę pieniądze 20 mórg ziemi
z rozparcelowanęgo majątku w Kucharach. Wydał ksiązkę
o pięciu braciach męczennikach w 1905 r. (ADW KP).

- ks. Stanisław Antczak (wikariusz), przebywń w parafii krótko
przed II wojną św. oraz krótko w 1945 r., pomocnik ks. Mała-
chowskiego. Przęszędł na probostwo do Kalisza.

ks. Kazimierz Rakowski, nowa dzwonnica i dzrvon.(ADw).

- ks, Wacław Przyjazny, (ADW).
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1961-1967 r. -ks. Roman Ziemba, (ADW).
1967-1969 r. - ks. Antoni Prejser, (ADW).
1969-1974 r. - ks. Kazimierz Szafrański - budowniczy organistówki, remont

plebanii (nowy dach i elewacja zewnętrzna), (ADW).
t974-2005 r. - ks. Tadeusz Dunaj, budowniczy budynków gospodarczych,

odnowienię kościoła na zewnątrz i wewnątrz, kaplica pogrzebowa,
ogrodzenie cmęntarza od frontu, renowacja obrana, MB
Bolesnej. (ADW KP).

Od 2005 r. - ks. Częsław Król - parking przykościelny, dach na kaplicy
pogrzebowej, nowy dachz tarasami oraz okla i drzwi wejściowe
na plebani, ogrodzenie cmęntarzai chodniki, instalacja alarmowa
w kościele, przygotowana dokumentacja kompletnej renowacji
kościoła. W Dąbroszyni: okarz polowy przy kościele, chodnik
wokół kościoła i ogrodzenie od frontu.(KP).

Z parafli pochodzą:

- ks. kanonik m gr Zdzisław I3ól, urodził się i mieszkał na przeciwko kościołą świę-
cenia kapłanskie otrz}mał w 1958 r., proboszcz parafii Janiszew i Goszczanów;

- ks. Tomasz Król, syn Grzegorza z Kuchar Kościelnych, wikariusz w Tuliszko-
wie, obecnie wę Włocławku.

Księża w parafii Kuchary Kościelne w XX wieku

Księża
stanisław Małachowski

i Stanisław Antczak, 1939 r.

Ks. St. Małachowski, l939 r,
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L

Ks. Kazimierz Rakowsla
1945-1960 r.

Ks. Wacław Przyjazny
1960-196l r.

Ks. Roman Zięba
1961-196'7 r,

Ks. Antoni Prejser
1961-1969 r.
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x#

?

I(s. kazimierz szafrańskr
1969-I914 r.

Ks. Tadeusz Dunaj
I974-2005 r.

ks. zdzisław krói
(rodak tutej szej parafri)

ks. częsław król
od 2005 r,

7|

J,
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