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DZWONNICA, KAPLICA
PO GRZEBOWAO KAPLI CZI<I I I<RZY ZE

PRZYDROZNE, CMENTARZ PARAFIALI{Y

Opisana dzwonnica mająca dwa dzwony z 1786 r., wystawiona ptzęz
ks, Sebastiana Iwańskiego, stała obok starego kościoła.

Następny opis z 1811 r. wspominą żebyła to dręwniana budowla kryta szku-
dłami (gontem), zrrajdują się w niej trzy dzwony, nie podano ich imion. W 1938 r.

ks. Stanisław Małachowski zakuplł dwa nowe dzwony: dużry - Bruno, mniejszy -
Izydor, średni nie podano imienia. Był to dzwon bardzo stary i lekko uszkodzony.

Dzwonnica w Kucharach Koś cielnych
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Dzwony: Izydor, bezimienny z nieznanąpostacią Bruno.

W czasię II wojny światowej dzwony kucharskie zostały zagrabiole przez
Niemców, wywiezione z przęznaczęniem na przetopienie w nieznanym celu.
Stara dzwonntca została rozębrana. Po zakończęniu działań wojennych, z powo-
du braku dzwonów, ks. Kazimierz Rakowski postarał się o jeden dzwon ikazał
na nim zrobić napis DZWON KUCHAR,SK1. Po krótkim czasie odzyskano dwa,
wcześniej zagtabione, dzwony. ZrcjdowaĘ się one pod Poznaniem, odnalazĘ
się dzięki napisom (Parafia Kuchary Kościelne 1938 r,). Obecna dzwonnica
wystawiona w 1946 r., została odnowiona w 1978 r,, pokryta jestbIachą. Znaj-
dują się w niej trzy dzwony: ilzry - Bruno, średni - brak odczytu (est to dzwon
sprowadzony przezks. Rakowskiego), mały lzydor.
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Kaplica pogrzebowa

Kaplica zostńa wystawiona w 2000 r. w czasię probostwa ks. Tadeusza Du-
naja. Murowana, klyta blachą na zęwnątrz obita deskami na wzór kościoła,
w środku jest granitowa posadzka, po obu stronach wizerunki świętych wyrzeź-
bionych w drewnie. W kaplicy znajduje się chłodnia dla zmaĄch przetrrymy-
wanych do dnia pochówku.

Cmentarz parafialny

Do XIX w, zmarĘch chowano (grzebano) na cmentarzu przy kościele. Do-
wodęm na to są płyĘ nagrobne obok kościoła. W pierwszej połowie XIX w.

cmęntatz zostń przeniesiony w odległości około 500 m od kościoła, w stronę
południową. Powierzchnia nowego cmęntarza wynosiła 1 ha, został on ogrodzo-
ny (oparkowany w sztachety cięte). Obecnie ogrodzenie z frontu wykonanejest
z murowanych sfupów i metalowych przęseł, pozostałe ogrodzenie zbudowanę
jest z betonowych pĘt. W środkowej części cmentarza stoi drewniany krzyz.
Dawniej groby obkładano damią i stawiano drewniane Ł,rzyże, dlatego bardzo
mało zachowało się starych grobów. Dzisiaj prawie wszystkie groby są z pĄrt

granitowych, betonowych lasĘkowanych lub z kamienia. Na cmentarzu maj-
duje się zabytkowy grobowiec, w którym pochowano ks. PeĘkowskiego, pro-
boszcza w Kucharach Kościelnych w latach 1886-1897.

Kaplica w Kuchąrach Kościelnych
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Płyty nagrobne: Gałczyńskich i Ks. Pettykowskiego

Grobowiec został gruntownie odnowiony w 2002 r. ptzęz ks. Zdzisława Kró-
Iai Andrzeja Króia. Przy grobowcu postawiono ołtarz polowy, na którym w dniu

zmarĘch odprawiana jest msza św. za zmarłych. Obok, do lat siedemdziesią-
tych, znajdował się grobowiec rodziny szlacheckiej z Kuchar Kościelnych. Na
terenie parafii znajdują się j ęszczę cmentarze po osadnikach niemieckichwyzna-
nia ewangelickiego mieszkających dawniej w Swięci i Zarzęwkll.
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Kapliczki i krzyże przydrożne

Od niepamiętnych czasów nasi pradziadowie i ojcowię stawiali h,rzyże ika-
pliczki na swoich posesjach i rozdrożach.Każda z nich ma swojąhistońę rwiąza-
ną z wsią losem jednej rodziny lub osoby. Budowano takżekapliczki okoliczno-
ściowe. Przyjmowano je jako wota dziękczynnę za otrzymane błogosławieństwo
i łaski. Początkowo wyrabiano i budowano z drewna, a w późniejszych czasach
wykuwano zkamienia, mulowano z cegĘ,byĘ także zawieszanę na drzewach,

Figurka Chry s tus a Fras o b liw ego :

a) z Kuchar Kościelnych ze zbiorów Jana Sznajdra,
b) obecnie znajdująca sięna plebanii,

Rzeżby ludowe w drewnie stanowią istotną część wyposazenia świąryni pa-

raf,ralnej w Kucharach Kościelnych i w kościółku fiiialnym w Dąbrosąmie. Są
one świadęcfwem dobroczynności i pobozności wiemych, szczególnie zamoż-
niej s zyc h wło ś c i an, Zdobtą one także kapltczń pr zy dr ożne będąc e zar azęm dr o -

gowskazem ku świątyni parafialnej i miejscem nabożęństw mieszkańców (np.

majowe). Na szczególną uwagę zasługuje piękna figurka Chrystusa Frasobli-
wego datowana na wiek XVII, która znajduje się na plebanii w Kucharach. Inną
figurkę znamy zę zbiorów Jana Sznajdra w Posocę koło Konina. W parafri było
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kilkaklzyĘ i kapliczek, stały na granicach ziemimiędzy wioskami. W Kucha-
rach Kościelnych stał Wzyżprzydrożny za cmentarzem na granicy ze Święcią
i na granicy z Frankami. W czasie II wojny światowej Niemcy usunęli wszystkie
l<rzyże i kapliczki na terenie całej parafi. W Kucharach został odnale ziony krzyż
z byłej kapliczki św. Antoniego. Kapliczka stała na gruncie Pana Jana Króla,
w połowie drogi pomiędzy kościołem a cmentarzem. Zostałapobudowanaprzez
dziędzica Gałczyńskiego około 1850 r. Zachowany Wzyż z tej kapliczki odlany
jest w całości z żęIiwa około o wysokości około 1 metra. Należy przypuszczać
że jest to najstarszy zabYkowy krzyżprzydrożny w parafii.

Krzyż z kapliczki
w Kucharach Kościelnych

Figurka MB przy kościele
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