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PRADZIEJE
KUCHAR KOSCIELNYCH
I KUCHAR BOROWYCH

Ta niewięlka wieś leżąca w gminie Rychwał, w powiecie konińskim i wo-
jewództwie wielkopolskim, legitymuje się przeszłością sięgającą XiI stule-
cia, uwiarygodnioną zachowanlłni źrodłamt pisanymi. W najstarsąlm mate-
rialę archiwalnym pojawia się jako wieś opactwa w Lądzie nad Wartą które
w 1145 r. ufundował Książe wielkopolski Mieszko III Stary. Najstarsze wzmian-
ki o Kucharach pojawiają się w tzw. falsyfikatach lędzkich, powstaĘch najpraw-
dopodobniej przed Iż6I r. Kuchary wIaz zę Święcią Bronikami, Czyżewem,
Wielołęką tworzyĘ niewielki kompleks dóbr ziemskich opactwa położony
w poblizu Rychwała, miasta znanęgo od XV w. Opactwo jednak w bliżej ńęzna-
nych okolicznościach pozbyło się Kuchar, którę od XIV w. występująjako osada
szlachecka i zarazęm siedziba parafii.

Kuchary to dawna osada służebnanaLeżącado kasztęlanii lędzkiej. Byłato osa-
da sług klasztomych lub ksiązęcych kucharzy (villa coqinorum coci tj; eoguni).
W Polscę w XVI w. było 8 osad z Ęm mianem. Pierwsza wzmianka pisana (KDW 1

T 1 , nr 1 0) wspomina o nadaniu w 7745 r. ptzezMieszka III Starego wsi (Szetlewo
cum cocis) tj. Szetlew z Kucharami. ByĘ to tereny dóbr ziemskich Kuchar Ko-
ścielnych i Kuchar Borowych, które pierwotnie stanowiĘ jednącałość ziemską
jakojedno z najstarszych uposażeń klasztoru Lędzkiego obok Rzgowa, Sławska
i Grabięnic. Dokument fundacyjny klasztoru w Lndzie z 1145 r. jest pierwszym
aktem nadania według tradycji kościelnej (falsyfikat dokumęnfu znajduje się
w Archiwum Miejskim w Kolonii). Uposażenie pierwotne klasztoru Lędzkiego
było przedstawiane ptzez historyków w różly sposób i jest badane do dziś. Po
wnikliwym zbadaniu dostępnych fuódeł doĘczących fundacji klasztoru lędzkie-
go najprawdopodobniej było to około 1195 r,

W dokumencie KDW T 6. nr 393 z 126Ir. zapis jest podobny (Szetlewo cum
cocis) tj. Villa coguorum Kuchary2, nadanie to potwierdza ksiązę wielkopolski,
kalisko-gnieźnieński i poznański Bolesław Pobozny. Nalezy prrypuszczać, że
wymienieni w nadaniu osadnicy byli zobowiązani do świadczęńnarzeczLądu,
który już od początku XI wieku był siedzibąkasztelanii.

t Kodeks DlplomaĘczrry Wielkopolski I, nr 10.
2 KDW l,nr 393.
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Na podstawie zachowanych dokumentów wzmianka o osadzie Kuchary nie
może być uważana za początek rodowodu tej miejscowości, Większość osad
w rejonie Konina w kasźelanii lędzkiej notowane są w XI i XII w. Dopiero
w XIV w. pojawienie się ksiąg sądowych, grodzkich i ziemskich, jaśniej obrazuje
poszczególne osady miejscowości, przedstawiając ich rodowód. Przykładem
możebyć osada Morsco opisana ponizej3.

Kuchary - rodowód tej wsi (osady) połozonej na ziemi konińskiej (dzisiej-
sze wsie Kuchary Kościęlnę i Kuchary Borowe wrazz ich dobrami ziemskimi),
napierw wzmiaŃowano je jako jedną osadę, już w 1065 r. w formię Czycharo-
wo. Z tej nazwy powstało miano Kuchary. W postaci in Cucharii wymieniono
jako osada w XII i XIV więku. W 1507 r. Kuchary Chuchary Kuchary Wielkię
i Mniejsze. W 1579 r. Kuchary Czyrkiewne i Kuchary Borowe - dalsze,
W 1618 r. wymienione sąKuchary Cerkiewne (Królewskie) i Kuchary Borowę.
W 1674 r. wyraźnie ustalono urzędowo nazwy Kuchary Kościelne - doĘczy wsi
parafialnej, Kuchary Borowe - dalsze oborowę. Nazwy Ęch wsi pozostały do
dzisiejszych czasów,*

W dokumencie KDW VI, nr 13 z 1ż63 r.jest wzmianka o sąsiednich wsiach:
Święcia, Zatzew,Czyżew oraz w§pomniano o nieznanej i zapomnianej wsi Mor-
sco, niegdyś leżącej między Kucharami a Święcią. Morsko było osadąna tęre-
nie dzisiejszych Kuchar Kościeinych. Nazwa osady mogła pochodzić z nisko
połozonego teręnu, w którym była zlokaIizowana, a było to w poblizu dużego
rozlewiska wodnego i cięku wodnego zwanęgo StrugąZarzewskątzw. potocznie
BiŃyBez. Na terenie tym dzisiaj sąstawy mokradłałąki i źródła wodnę. W daw-
nych opisach i uposazeniach wsi jest wzmianka o rybaku w Kucharach, który
możebyćprzykładem, że musiał Łubyć duży zalew.

W poblizu tego miejsca pobudowano dwór z budynkami pomocniczymi
i kościół - przyl<ład dogodnego osadnictwa wsi. NaleĄ nadmienić, że w daw-
nych czasach poziom wód gruntowych był wysoki, spadek poziomu wody został
zauważony już w XVIII w. i postępował aż do naszych czasów.

Dowodęm wcześniejszego osadnictwa na tęrenie dóbr ziemskich Kuchar są
pozostałości po cmentarzysku ciałopalnym kultury łuzyckiej z VI w. p.n.ę. oraz
zespołu kultury łużyckiej na granicy obecnych wsi Kuchary i Franki. W XVIII
w na teręnię cmentarzyska należącego do parafii grzebano zmaĘch chorych
na chorobę zakaźną(cholerę) oraz w czasię tzw. morowęgo powietrza. Podczas
pochówku w XIX w. natraflono w tym miejscu na umy-popielnice. Przykładem
są równiez pozostałości z czasów średniowięcza - relikq, kamieniołomu (tzw.

kamionka). Według opisu szlaku cystersów, w dawnym powiecie konińskim ist-

3 KDW VI, nr 13. Tu dokładna lokaltzacja wsi leżącej koło Czyżewa, Zarzewa
oraz Święci, będącej przedmiotem nadania książęcego dla klasztoru lędzkiego.
* Żródła według Towarzystwa Ziemskiego doĘczące nazw osad zpoczątków
chrześcijaństwa w Polsce,
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niĄ ofrcyny żęlazne zarządzanę ptzez braci zakonnych z Lądu; zaw dzięczamy
im takżę eksploatacje źródeł solankowych i kamieniołomów. Jędna z kopalni
skał znajdowała się na granicy Kuchar i Święci. Święcia od 1263 r. stała się wła-
snością klasztoru cystersów w Lądzie.

W 1280 r. w KDW YI nr 21 Ksiąę Przemysław potwierdził posiadłości
klasztoru cystersów w Lądzie nad Wartą i obdarzył je określonymi wolnościami;
w tym Kuchary i sąsiednie wsie uwolnił od cięzarów i sądownictwa książęcego.
Na przestrzeni minionych dziejów Kuchary znajdowĄ się na uboczu wielkich
wydarzeńhistorycznych, co uwarunkowane było położeniem wsi. Kuchary Ko-
ścięlnę byĘ niejako w cieniu dawnego regionu konińskiego na granicy dzielnic
administracyjnych i przyrodniczych.

Dawniej opisyrvane Kuchary nazywane byĘ: z łacińskiego Cucharii, dalej

Chuchary Kuchary Konińskie, Kościęlnę Kuchary Kuchary Cerkiewne i Ku-
chary Kościelne. Niektóre nazwy Kuchar są ściśle zvviązane z istniejącym od
początku kościołem i parafią.

K u c h a r y, k. w. W Konińskiem. KDW nr. 393 r. t26l Szethowo
c§nr cbcis (" Szetlewo z Kucbarami) posiadali Cy_
stersi lądz. z nadania Mieszka ,Starego, nr. 1068
r. 1369 Wenczsl. thesaur. ac her. in Cuchari, LC Il
nr. 422, 24, 28.r. 1395 Sbignew Kucharski, zdaje
się z rodu Zaręhów, nr, 584 r. 1397 Wirzbanta
Kucharsky, KDW V- str. 202 r. l4l2 in Konin .,.
Pelca de Kuchary, lConin. r. t46t-83 f. 2 pod
r. 146l loh. Spitek de Cuchary, RP r. lĄ§3 f. '169

Pakosz i Z,bigniew bracia z Kuchar, LBŁ I str. 286
ok. r. 1520 Cuchary, ŹDW str. 23o r..l579 Kuchary,
F. Grodzieczki.

Badanią nazw topograficznych na obsząrze
dawnej wschodniej lĘielkopolski, Kozierowski Stanisłał T1 . A-Ł str. 432.

Na przestrzeni więków Kuchary terytorialnie zawszę należĘ do Wielko-
polski, na początku w kasztelanii lędzkiej, następnie w kasztelanii konińskiej,
powiecie konińskim. W dalszej części tego opracowania dowiemy się więcej
i bardziej szczegółowo o Kucharach i okolicy.
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PRZE TŁUMACZONY DOKUMENT
FUNDACYJNY KLASZTORU W LĄDZIE

Z 1145 R. (FALSYFIKAT)

Dokumentfundacyjny klasztoru w Lądzie z 1]45 roku [2J

W imię świętej tnięrozdzięInej Trójcy. Gdy szybko ubiegają dni z1,1vota na-
szego, jak cienię słońca i dym giną. My więc Mieczysław zBożej Łaski książę
Polski, wszystkim wiernym w Chrystusie, tak obecnie zryjącym, jako też przy-
szĘm pokoleniom pragniemy, aby wiadomę było, iż dla miłości Pana Jezusa
Chrysfusa, odkupiciela dusz ludzkich i dla uwięibienia Najświętszej Rodzicielki
Jego zawsze Dziewicy orazna Chwałę wszystkich zakonników ze zgtomadzenia
cystersów, z odlegĘch stron sprowadzonych, mianowicie z klasztoru Burgeń-
skiego, męzów oddających się nauce, dopełnianiu świętych obrzędów i niębię-
skim rozmyślaniom, osadziliśmy w miejscu rwTwanym Lenda nad rzekąWartą
dla pomocy dusz własnych i naszych następców, nadając im przytem niżej wy-
mienione miejsca w dziedzictwo z poddanymiiużytkami, jakie tam się znajdują
i nadal crynić będąa, Przyjmujemy ich pod swoją opiekę przekazując że tejże

a Tłumaczęnte podaję za,. M. Kamiński, Dawne opactwo zakonu cysterskiego
w Lądzie nad Wartą,Warszawa 1936.
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samęj opieki doznająod następców naszych przezwszystkie czasy, spodziewa-
jąc się za to jedynie nagrody niebieskiej.

Miejsca zaś,które im w posiadanie dajemy są Cossel (kościół obecnie Lą-
dek), gdzie dorwalamy na odbywanie targów z wszelką wolnością. Dolany,
Morsko, Kłobia i Moszęwo. Wszystkich tu wymienionych wiosek, mieszkańcy
obowiązani są coroczrrie na uroczystość św. Michała 60 snopów Ęta, korzec
owsa, miarę pszenicy, 3 wiadra okowiĘ uprawić 5 staj roli, dawać po dwa wozy
siana, tyleż drzęwa olszowego w stosach, przez 3 dni ciąle z cńąfamlliączy-
ścić zbożaprzez 1 dzięń zbięrać i 3 wiązki lnu dawać.

Darujemy nadto zę wszystkimi uzytkami, jakie się znajdująlub pózrriej wy-
na|ęźć mogą Szetlewo cum cocis.(cocis - tj. willa coquonrm - Kucharii), Zgo-
wo z Świątlrikami i Oborami, Grabienice z Komomikami, Slawsko z Piskatoręs
(Rybitwy), Wiramowo, Kwaskowo, Choceń i Starołękę. A żeby zapis na cześc
Najświętszej Marii Panny wiecznie był nienaruszony, niniejsze pismo potwier-
dzamy pieczęciąpierścienia dla większej wagi.Dztało się to w Gnieżlie w dzień
rrroczystości św. Wojciecha roku l145 indykcji IX. Epakty VI. W przytomno-
ści mężów duchownych, Piotra arcybiskupa gnieźnieńskiego kościoła, Marcina
biskupa poznańskiego, Stefana proboszcza tarrtże, Citharda dziekana, Jarosza

wojewody, Boguchwała kasztelana gnieźnieńskiego, Urlyka kapelana i więlu
innych znakomiĘchs.

Wspomniany fu dokumęnt to falsyfikat z datą23 kwietnia II45 r, (KDW I.

nr 10) przechow)rvvany w formię rzekomego oryginafu powstałego w XIII wieku
w archiwum Lędzktm, Obecnie znajdujący się w Kolonii (Historisches Archiv,
Kol. Lond I1.)

5 Analizę najstarszych dokumentów lędzkich (falsyfikatów) dał: T. hxek, Do-
kumenty fundacyjne opactyva w Lądzie, Roczniki Historyczne LXVI, 2000,

s. 7 -52,
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