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ZARYS ZDZIF,JOW WSI
W PARAFII KUCHARY KOŚCIELNE

Parafia rzymsko-katolicka Kuchary Kościelne, znana już od XIV stulecia swo-
imi granicami obejmowała wsię: Broniki, Główiew, Kuchary Kościelne, Święcia,
Zarzew, Zarzęwęk. Po afrliowaniu parafii Dąbrosąm w 1815 r. w jej admini-
stracyjnych granicach nalaĄ się także: Czyżewo, Dabroszyn, Piskorzew oraz
Spome - dawna osada folwarczna. PrzĄściowo, w XVIII stuleciu, jak wynika
zzachowanych hzech ksiąg cltrztów,mńżeństw i zgonów (od 1699 r.) duszpasterze
z Kuchar obejmowali SfużbąBożątakże wiemych ze wsi Grochowylo.

12.1 Broniki
[dawniej Bronkowo]

Z piemvszej pisemnej wzmianki o Bronikach, pochodzącej z 1296 r., do-
wiadujemy się że Władysław, ksią7ę wielkopolski stwierdza, żę komes Oziasz,
skarbnik lędzki, dał klasztorowi cystersów w Lądzie wieś Bronkowo (obecnie
Bronrki) w parafii Kuchary i nadał jej prawo nięmieckie. Wspomniano także
w dokumentach akt dawnych o wsiach WardęĄm iCzyżew w 1324 r. i w 1365 r.

W 1500 r. wieś Broniki nalężńa do klasztoru cystersów wLTdz.ię. Wedfug zapi-
sków klasźomych, Broniki wrazlp ŚwięciąnależaĘ wspólnie do jednej ekonomii.

Około 1520 r., jak podano w księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźniń-
skiego, Broniki w części należaĘ do parafri w Grabienicach, a w części do Ku-
char,później folwark znikł lub go zlikwidowanoll.

W dawnych księgach wizytacyjnych parafii Grabienic ę z 1638 r. jest wzmian-
ka o części wsi Broniki i Józefów.

W 177'7 r. w księgach wizytacyjnych parafii Kuchary zapisane są rodziny
katolickie, wieś Broniki mińa9 rodzin.

Opis wsi z 1827 r. podaje, żę wieś liczy 9 domów, a chłopi posiadają
63 morgi ziemi, natomiast ziemia folwarczna należy do ekonomii Święcia i jest
wydzierżawiona chłopom. W 1854 r. właścicięlem częściziemi folwarcznej i lasu
z torfowiskięm w Bronikach byłAntoni Gałczński dziedzic z Kuchar.

10 Wspomniane trzy księgi zachowały się w archiwum kościoła parafialnego
w Kucharach Kościelnych.

" LBG I, s. 284-286. Wymieniono tu więś Bogatki. O folwarku Broniki infor-
muje przypis.
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Obecnie wieś Broniki ma l7 domów mieszkalnych, nalężry do gminy Ry-
chwał. W 1956 r. założono Ochotniczą StrażPożarną. We wsi jest murowana
r ęmiza, gruntownie odnowiona, istniej e sklep spożlrvczy' 2.

swietlica w Bronikach

Sumariusz dokumęntów wsi: 1 296, 1365, 1404, I 429, L445, I 5 58, 11 49, l'7 7'7 r.

KDW - nr 753, 1044, 1547.

12.2 Czyżew
[dawniej Cizewo]

Czyżew to jedna z najstarszych osad szlachęckich w okolicy, wspomniana
w 1263 r. jako wieś sąsiadująca ze Święcią. Wieś leżała w historycznym powie-
cie konińskim (do schyłku XVIII w.); w parafii Dąbros4m, a od 1815 r. w paraf,li
Kuchary Kościelnę. Na tęręnie Czyżewa znalęziono ślady osadnictwa z okresu
wpływów rzymskich,

Pierwszym znanym dziedzicem wsi, który pisał się z Czyżewa w 1314 r. był
WincenĘ, syn Zbigniewa (Zbyluta). W 1396 r. występuje Ktczan z Modlibogo-
wa, Mściszek Czyżewski, Trogan Czyżewski i Staszek. W l398 r. Gosław herbu
Trojan, w 1403 r. Gosław i Oczosław zCzyżewa herbu Korab. Następnym był
Dziersław zCzyżewaw 1427 r. W dokumentach (urzędnicy konińscy) właścicie-
Ięmw 7432 r. był Stanisław zCzyżewa, następnpn znanymdziędzl,cęm- Mści-
szekzCzyżewaw 1462 r. W 1470 r. występują: Jan Świder zCzyżewa,w 1480
r. ZygmuntCzyżewski, Domostaw i Mikołaj Czyżewski. W 1489 r. znajdujemy
wzmiankę o ks. Macieju zCzyżewa w Konińskięm.

12 Szerzej o dziejach wsi: J. Łojko, P. Wojtyniak, Dzieje opactwa cysterskiego
w Lądzie nad Wartą, maszynopis w zbiorach MBP w Koninie.
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Wieś była powiązana z folwarkiem. Nalężała do rodziny Czyżewskich, re-
zydującej w miejscowym dworze. Obok wzrrosiły się zabudowania folwarczne.
Czyżewscy byli posiadaczami kilku folwarków w Wielkopolscę. Właścicięlem
wsi Czyzew w 1507 r. był Paweł Przyborowski, aprzed nim Stanisław i Kata-
rrynaPrzyborowscy. W 1618 r. właścicięlemwsiCzyżew był Bartłomiej Czy-
żewski, który posiadał 15 łanów ziemi. W 1682 r. nastąpił zajazdCzyżewaprzez
małżonków Poklateckich oraz matkę i syna Trąbczyńskich. Zuzanna wdowa po
Stefanie Biskupskim, bracie Alęksandra, zostńa pobita i lężńa obłożnie chora
w Czyżewle. Mikołaj Wirzbięta, slm Stefana i Zuzanny Zalewskiej w asyście
stryja i opiekuna Wojciecha Biskupskiego z Kuchar Kościelnych skaĘł w imie-
niu matki i sióstr Zofti i Marianny organizatorów zajazdu. W 1584 r. właści-
cielem Czyżewa był Piotr Świder. W 1699 r. w posiadaniu dóbr czyżewskich
byłKrzysztof Poklatecki. W czasię kiedy właścicielemCryżewa był Franciszek
Głoskowski, chłopka Małgoruata z Czyżewa zbiegła do Pietrzykow a, gdzie wy-
szła za mąż za poddanego oficjała kaliskiego, księdza Mateusza Chylewskiego.
Głoskowski nie uiścił odębrać poddanej, tylko zńądał od księdza 50 grzywien

@rzykład handlu poddanymi). W 1735 r, wę wsi był duĄ pożar, spalił się miel-
cuch i zabudowania dworskię.

W L821 r. w Czyżewie było 1 8 domów, 164 mięszkańców, a dobra ziemskie
Czyżewa wynosiły 788 mórg, folwark Czyżew - 466 mórg, folwark Czajków
(Czajkowizna) - I43 morgi, grunty chłopskie i wieś - 128 mórg i tzw. Rokitnia
- 93 morgi, płodozmian 8 polowy, pokłady torfu i wiatrak do mielęnia ziarna.
Dziędzicę Czyżewa: w 1826r. Walenty Lubecki, a w 1846 r. Lęon Głoskowski.
Na początku XX więku powstała szkoła, a w 7926 r. zńożono Straż Pożamą
pierwszym honorowym prezęsem był ks. Stanisław Małachowski. Dziędzic
z Dąbroszyna Kowalski był myśliwym i polował na ptactwo w rozlewiskach
wodnych w Czyżewie, w zamian zaponlłolenie polowania pomógł wybudować
remizę, która stoi do dziś'3.

'3 P, Wojtyniak, J. Łojko, Dzieje opactyva cysterskiego w Lądzie nad Wartą.
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Kapliczka przy lesie czyżewskim

Dom strażaka w Czyżewie
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L2.3 Dąbroszyn i kościół filialny w Dąbroszynie

Kościół w Dąbroszynie

W Dąbrosąmie od XIV w. był już kościół i parafta. W 1394 r. właścicięlęm
wsi był Zawtsza z Dąbroszlma , w 1401 r. Splek herbu Poraj, w 1413 r. Hińcza
Andrzej willa Dąbrosąm,

Parafię w Dąbroszynie erygowano w XIV w. i posiadała pierwszy kościół
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i św. Katarzyny. Z dokumentu z I4I8 r,

wynika, że pleban Jakub pobierał dziesięciny z obojga wsi Jaroszewic. W Ja-

roszęwicach była kaplica lub maĘ kościółek, najprawdopodobniej starszy od

kościoła w Dąbroszynie. W wizytacji z 1608 r. czytarrty o parafli i proboszczu
ks. Tomaszu zPabianic,

Drugi z rzędu kościół pod wezwantemKlzyża Świętego i świętych Marii
Magdaleny iKatarryny wystawiony został dzięki staraniom ks. Walentego Roż-
niewskiego w 1698 r. i konsekrowany w 1701 r. Kościół stał niedaleko od obec-

nego kościółka. W 1507 r. właścicięlęm Dąbroszyna był Stanisław Złotowski,
część należała do Rozdrażewskiego. Razem z Piskorzewem posiadali 4,5 łanu
ziemi, a do kościoła Dąbroszyńskiego 1,5 łanu. W 1618 r. właścicielem Dą-
broszyna był Andrzej Złotowski, posiadał i5 łanów zięmi t folwark Piskorzew

- 3,5 łanu, dzterżawcąbył w Ęm czasię Andtzej Skrzetuski.
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Właścicielem wsi w 1746 r. był syn Jana Dobrzyckiego Derogat, następnie
Jan NiepomucenLeszczyc Dobrzycki - sędzia sejmowy, syn Ignacego podkomo-
tzego, dziedzic Dąbroszyna i Jaroszewic, Więś i folwark Dąbroszyn z Piskorze-
wem i Spornęmw I82] r, posiadaĘ: dobra zięmskię 1279 mórg, pokłady torfu,
marglu wapiermego, gliny, cegielnię cegły i dachówki, gorzelnię, zabudowania
murowane z cegĘ kryte dachówką. Następnym właścicielem dóbr ziemskich
Dąbroszyna w 1848 r. był Ksawery Potworowski, który kupił je od Marianny
i Wiktorii Karskich, współwłaścicielek wszystkich dóbr rychwalskich. W XIX
w. dztędzl,c Dąbroszyna przeniósł więś Piskorzew na gorszę zięmie - pod las
za Spome, poniewaz wieś była na dobrych ziemiach ibardzo blisko zabudowań
folwarcznych. Osada Piskorzęwo (obecnie Piskorzew) us},tuowana była około
800 m od dworu po prawej stronię drogi w kierunku Wardężyna.

W skład parafii wchodziĘ wsie: Dąbrosryt, Czyżew, Jaroszewice, (Jarosze-
wice wieś, Jaroszęwicę Mokre, Jaroszewicę Szlacheckie, Jaroszęwice Rychwal-
skie), Sporne i Piskorzew. W 113'7 r. proboszczem w Dąbroszynie był ks. Piotr
Mroczkowski, w 1760 r. ks. Marcin Ropolewski, w 1785 r. ks. Jakub Gałczyń-
ski, spokrewniony z przodkami Gałczyńskich z Siąszyc i Kuchar Kościelnych,
aw I792r. ostatnimproboszczemparafiibyłks. FranciszękGłoskowski. Dziędzi-
cem dóbr Dąbroszyna był Dobrzyckt, a dzlerżawcązteml, Gosfyński. Piskorzęw
w XVI w. dawał plebanowi w Kucharach dziesięcinę z dwóch łanów kmiecych
i sołtysich, zaś plebanowi w Dąbroszynie Ęlko kolędę,

Od 1195 r. zarządzając1.,rn kościołem w Dąbroszynie był proboszcz z parafli
Kucharskiej ks. Sebastian Iwański,

W 1815 r. rozwiązano parafię Dąbroszyn, a do parafii Kuchary Kościelne
przlĄ.ączono wsie: Dąbrosryn, Czyżew, Sporne i Piskorzew, pozostałe wsie przy-
łączono do parafii Rychwałskiej , aproboszczem w Kucharach był w Ęm czasie
ks. Antoni Wojcicki. W I827r. we wsi było 19 domów murowanych, 4 drew-
niane, ze 166 mieszkańcami, folwark posiada grunty orne - 75 1 mórg, 87 mórg
pastwisk, 64 lasu, 2I0 nięuż:rtków, place i ogrody - 153 mórg, Wieś Piskorzew

osad 13 (z gruntem 236mórg), wieś Sporne osad 11 (z gruntem I27 mórg).
W 1835r. rozębrano walący się ze starości drewniany kościół w Dąbroszynie.
Dopiero w 1926 r, w czasie probostwa ks. St. Małachowskiego, pobudowano
murowany kościółek filiainy pod wenvaniem św. Rocha w Dąbroszlłlie para-
fii Kuchary Kościęlnę. Kościół został postawiony na części gruntu po byĘm
cmentarzu. W kościele znajdĄe się polichromia z ).926 r. odnowiona w 797 5 r.,

rzęźba św. Andrzeja, św. Pawła z połowy XVIII w. oraz rzeźby św. Szczepana
i św. Wawrzyńcazpołowy XVII w.

68



Zarys dziejów wsi i parafii rzymskokatolickiej KUCI{ARY KOŚCIELNE

l

,+::y !/ , \"@łt!t_-ó-://./ u ,, '\§a:j:ź

{rł1,'Ńy7zr/r*,//,_,?,
1fir /ł6,ł-',4:, 

r'ł ł,:,/ł-łł rr,r.-** r'ź'.,' r,vn 7 "i..
1 ą}//-ł/.1<'. ,

?^ .17 
l'rł l ł< r ,

(żił-rn źłłrłrłńłr
.// :' '. , - .r .-,',/, gib ;; 5ffió,łł4 !łay'lrr )ł

, 7-.Z żO,!;* c/frr./,.łł;,łł. ..: ? łrdł /ą

$ury łą.fł.ł,,, {orlr ?;,.,,, 
r:': "' :ł lźl (, -_r,rł | Q ?

,,/l 1.r,/.ł 7l,71),* ),., ł'ł,łr",,ł,"łł n'o'_1',r' lłnft

oł ł4..,,,, łi, ń,;,, * i 
" 

{l' }r,, ł * u "' /, 1o?,/*

,ał), *{. o i"i''6n,ol{""?'', '7,-,ł"**

a*ł.łr'ł/,gł"' '

Akt własnośei wsi Dąbroszyn

69



KUCFłARY KOŚCIELNE Zarys dztejów wsi i parafii rzymskokatolickiej

Figurka św. Rocha w drewnieFigurka św. Rocha w drewnie Figurka NMP

Przy kościele postawiono kapliczkę NMP ufundowanąprzęz Gabrielę i Le-
cha Jezierskich, rzeźbę św. Rocha ufundowali Marzęna i Marek Mizerscy.

Na kościęlę znajduje się sygnaturka z maĘm dzwonkiem, przy kościele ka-
pliczka NMP. Niedaleko kościoła zachował się grób rodzirry Jezierskich, funda-
torów znacznej sumy pieniędzy na jego rozbudowę. W okresie międzywojen-
nym dziedzicem Dąbroszyna był pan Kowalski, krótko przed wybuchem wojny
właścicielem dóbr Dąbroszynabył Józef Szyfter, kapitan, pilot Wojska Polskie-
go, który dostał się do nięwoli w Kozielsku, został zamordowany przez Rosjan
w Lesie Katyńskim, W czasię iI wojny światowej majątkiem Dąbroszyńskim
zarządzałniemiec Lucer, którego mieszkańcy Dąbrosąma i okolicznych wsi bar-
dzo źIę wspominają.

W Dąbroszynie przed II wojną światową byŁateż szkoła podstawowa, która
miała jedną salę lekcyjną u pana Śmigielskiego. Była to szkoła czteroklasowa,
a nauczycielem był pan Zabłockt Po wojnie szkoła w Dąbroszynie przezkilka-
dziesiąt lat mięściła się w dworze, potem przeprowadzono się do nowo wyre-
montowanej byłej ofi cyny dworskiej.
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Dwór w Dąbroszynie z połowy XIXw. [l0]

Obok kościoła pobudowano kaplicę pogrzebową ufundowaną przęz ńesz-
kańców wsi Dąbroszyn, Sporne, Piskorzęw oraz kilku parafian z innych wsi.
Postawiono nory ohatz i podium na zewnątrz kościoła oraz wykonano chodnik
i ogrodzenie od frontu.

Budynek OSP w Dąbroszynie
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Dąbroszyn dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 r. w woj. łódzkim i po-
znańskim. Nazwa gminy pochodzi od nazwy wsi Dąbroszyn, siedzibągminy był
Rychwał, który do 192I r. stanowił odrębną gminę miejską.

Obecnię we wsi arajduje się: kościółek frlialny, szkoła, d:wór z parkiem, re-
miza OSĘ boisko sportowę i klub sportowy, sklep spoźrywczy oraz kilka starych
zabudowań folwarcznych.

a) Figurkaprzydrożna z 1948 r., b)
Na zdjęciu powyżej (b) widoczne sąnastępujące osoby:

Szymczak Henryk,
Szymczak Maria,

Przespolewska Ko ns t a ncj a,

stachurski kązimierz,
Drewniacki Józef,

piotrowska zdzisłąwą,

Kapliczka we wsi Sporne została rozębrana na polecenie władz okupacyj-
nych w czasię II wojny światowej. Zdjęcie zostało wykonane w ostatniej chwili
przed rozbiórką.

b)
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12.4 Główiew
[dawniej Glowiewo]

Dawna wieś królewska w starostwie konińskim powiązana z folwarkiem,
położona w historycznym powiecie konińskim, gminie Stare Miasto, parafii
Kuchary Kościelnę. Dawna osada należąca do dóbr królewskich, do ekonomii
Stare Miasto, połozona jest na szlaku Kalisz-Konin (dawny szlak bursztynowy).
Na teręnie wsi Główiew odnaleziono ślady osadnictwa kulhuy przedłuĘckiej
z okresu brązu (zabyt7<l odłamków ceramiki, popielnice).

Pięrwotnie wieś należała do łowców królęwskich. W KDW z I24l r. Ka-
zimierz, ksiązę kujawski, nadaje wieś Główiew opatowi Janowi i klasźorowi
cystersów w Lądzie. Dokument z |374 r. opisuje akt sprzedaĘ wsi Główięw
w parafii Kuchary, przez starostę Wielkopolskiego, soĘsowi Gallowi Żupcy.
Ze wsi Główiew pochodził Jan Kraska, starosta koniński z |443 r.

W 1507 r. właścicielem wsi Główiew był §tarosta koniński; posiadał 12 ła-
nów 3 zagrodników, jednego rzemieślnika. Natomiast w 1588 r. soĘs wsi Głó-
wiew, Jan Smuszewski, przysięga więrność Zygmuntowi III. W 1618 r. wieś była
nadal własnością królewską pozostającą w dzięrżawię starosty konińskiego (ca-
pitanei coninensi), ma 8/13 łanów ziemi, 1karczmarza, 12 zagrodników. W in-
wentarzu starostwa z I5l7 r. wspomina się o 22 mięszkańcach wioski. Dochody
oceniono na 7 grzywien bez fertona. W inwentarnl z |539 r. pominięto wioskę.
Natomiast w opisie z 1559 r. wymieniono 26 kmieci i 4 karczmarzy. Dochody
oszacowano na 86 fl, l grosz i 1 szeląg (inwentarze DKPK,s ll4,1I5,I21-128).
W 1579 r. we wsi było 12 łanów gruntów uprawnych, 3 komomików i rzemięślnik.
W ciągu kilkunastu lat nastąpił pewien ręgres wyrażający się w spadku liczby
łanów chłopskich do 8 i pół, 2 i 1l2 łanu 7ężało odłogiem. Była nadaI karcz-
ma, mieszkało 3 zagrodników, 4 komomików i rybak. Główięw opisyrvano
w licznie zachowanych lustracjach króIewszczyznwielkopolskich. Opis z 1616 r.

podaje że we wsi było26 żrębiów (włók), na których niegdyś osiadło 26 kmieci.
W czasię lustrowania wioski było ich już tylko 18 uprawiających role o po-
więrzchni 19 źrębi. Część gruntów tworzył wybraniec, 4 żrębia należŃy do
wójtostwa. W Główięwie mieszkało takżę 5 karczmarzy oraz zdun, który utra-
cił majątek. Lustracja z 1628 r, wspomina o 4 kmieciach i wybrańcu,którzy
uprawiali grunty o powierzchni 5 fuebi,5 kolejnych lezało odłogięm. Sołęctwo
miŃo 2 źrebia (łany). Po scedowaniuprzez Stanisława Stawskiego na mocy aktu
z 2I sĘcznia 1602 r. nalężało do Jerzego Bogusławskiego, Główiew był jedną
znajwiększych wsi w starostwie konińskim. Powierzchnia gruntów uprawnych
(według lustracji zlat 1659-1655) wynosiła niegdyś 26 włók, które uprawiało
18 kmięci. Po szwędzkim potopie pozostało 6 kmięci płacących rocznie czynsz
w wysokości l f7 12 gr, ponadto dających naturalia. ZanieszKwńo tu równięż
2 zagrodników. Z niegdyś tu osiadłych 5 karczmarzy pozostało tylko 2, dają-
cych 1l fl 6 gr. We wsi było wybraniectwo. Wójtostwo, do którego należaĘ
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4 włóki, opustoszało. Części gruntów włączono do folwarku, którego dochody
szacowano na 1 43 fl l 8 gr. W 1 66 l r. we wsi mieszkało 6 kmieci, 2 zagrodników,
2 karczmatzy. Wójtostwo stało opustoszałe. Istniał folwark. Dnia 26 V 1780 r.

przęor klasztoru w Lądzie, Paweł Wybieralski w imięniu konwentu występował
w sporze zAdamęm Kamińskim w sprawie \2 zł czynszuz dziesięciny snopowej
w Główiewie. W następnych latach prawa do musznego z tej wsi rościli sobie
proboszcz z Kuchar Kościelnych, Sebastian Iwański oraz opat Antoni Raczyń-
ski. W związlll ze sporęm król wydał dekret w sprawie wspomnianychwyżej
osób oraz Franciszki z Koźmińskich i jej męza Michała Mycielskiego, starosty
konińskiego, datowany 19 sierpnia 1792. Opis folwarku z 7'I9l r. w Główiewie
wymienia owczamie, oborę, obórki, stodołę, stodółkę, stajnie.

Budynek szkoły podstawowej w Główiewie

W 1827 r. we wsi było 25 domostw, 290 mieszkańców, a obszar ziemski wy-
nosi 1587 mórg. Na przestrzeni wieków wieś nalężała do sołtysów mianowanych
przez starostów konińskich. Do wsi Główiew należŃy grunty wsi Nik]as zmŁy-
nęm i tzw. Budy Główiewskie. W XX w. wę wsi byłakarczma, szynk, wiatrak,
szkoła i strażpożama.
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Remiza OSP Główiew

Kapliczka przy starej szosie Kapliczka koło OSP
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12.5 Święcia
[dawniej Swencza, Swyacza]

Pięrwsza wzmianka pisana o wsi pochodzi z 1263 r. Swenczala, a w XVI
w. Szvtyacza. Wieś wchodziła w skład dóbr ziemskich Kuchary. Pierwsze ślady
osadnictwa na terenie Święci pochodzą z okresu brązu kultura przedłuĘcka.
Od samego początku na|ężała do Klasztoru cystersów w Lądzie i stąd pochodzi
jej nazvva (ziemie kościelne gospodarując ę na rzecz klasztoru), Nazwa Święcia
mogła też pochodzić od święĘch gajów. W czasach pogaństwa gaje i drzewa
święte odgrywĘ ważmąrolę w pojęciach ludów pogańskich. Podobne nazwy
osad napotykamy w różrrychstronach Polski.

Bolesław, książę polski, nadaje w Iż63 r.l5 klasztorowi cystersów w Lądzie
wsie: Święcia, Zarzew i Czyżew. W 1280 r. książę Przemysław uwalnia więś
Święcia i innę wsie klasztome od ciężarów i sądownictwa książęcego, a 2lutę-
go 1340 r. opat klasztoru cystersów w Lądzie nadaje sołectwo we wsi Święcia
niejakiemu Albertowi. W 1429 r. sołĘsem wsi Święcia jest Mikołaj i jego żona
Barbara. W księgach wizytacyjnych z Kuchar z 1521 r. jest wzmiaŃa, że wieś
Święcia pozostaje w parafii Kucharskiej lecz pod jurysdykcją klasztoru cyster-

sów z Lądu. W 1632 r. zarządów opata Jana Madalińskiego doszło do rozdzie-
lenia dóbr klasztornych na dobra opackie i klasztornę. Wieś Swięcia i Broniki
zostaĘ ptzeznaczone do stołu klasztornego, Rok 1605 dzierżawcąwsi Święcia
byłZygmunt Sumiński - klan santocki i Andrzej Skrzetuski. W 1771 r. cystersi
zLądu wprowadzili komendę, do konwęntu nalężała więś Święcia z młynem
i Broniki. MĘn w Święci znajdowń się przy starym moście, w okolicy dzisiej-
szych zabudowań pana Kaźmierskiego. Był tam jeszcze pod konięc XIX w

Odpoczątku XVI w. do 1815 r. gospodarujący ziemiąw Święci kmiecie (czy-
li gospodarze) dawali plebanowi w Kucharach mesznę po 3 korce owsa i Ęleż
samo żyta złanu,karczmarzę i ogrodnicy po 1 groszu. W I'766 r. w Swięci maj-
dowała się kaplica póĘubliczna, a wieś nalężńa do parafii Kuchary. Zamięsz-
kiwali ją katolicy, rdzenni Polacy i osadnicy narywani jako olendrzy, o czym
świadczą nazwiska w XVIII w. Należy nadmienić, żę właścicięl wsi Święcia,
klasztor cystersów w Ląr]zie wdzięrżawiał swoje ziemię pobrafyńcom (osie-

dleńcom pochodzenia niemieckiego, innowiercom).
Według rejestru poborowego pow koniński ego z 1579 r. wieś Święcia posia-

dała w parafit Zagórów 3.5 łanu i 2 zagrody bez roli (byĘ to łąki obok rzeki War-

ty).Dzierżawił jądziedzic Kuchar Kościelnych. W 1616 r. w księgach grodzkich
konińskich jest wzmianka okarczmarzu Jakubie. Do ekonomii dóbr zięmskich
Święcia podlegała wieś Broniki, opisana w aktach wizytacyjnych w L777 r.

z klasztoru lędzkiego, Wedfug ksiąg grodzklch Konina w 1662 r. w powiecie

14 KDW l,nr 393.
15 KDW VI, nr 13, 26,126,
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konińskim rozpowszechniła się choroba - tzw. morowe powietrze. Ztego powo-
du we wsi Święcia było 9 opuszczonychdomów.

Wieś Święcia prawie do końca XVIII w. należała do klasztoru w Lądzie, aod
1792 r. opactwo zrLalazło się pod zaboręm pruskim. Dokonano wtedy licznych
sprzedaĘ oraz długoletnichwydzierżawień dóbr klasztomych. Około 1802 r. do
wsi Święcia sprowadzili się koloniści pochodzenia niemieckiego . Już w 181 1 r.

było 430 mieszkańców, 38 domostw, a obszar posiadanej ziemi wynoslł II27
mórg. We wsi znajdowała się kaplica (kościół), tzw.kantorat ewangelicki i szko-
ła niemiecka. Święcia byłatzw. gminąkolonistów nięmieckich i należeli do niej
także mięszkańcy pochodzenia niemieckiego z okolicznych wsi.

Mieszkancy wsi Święcia (włościarrie) pochodzenia niemieckiego w 1811 r.:

właścicięl dóbr ziemskich Święcia - książę Fryderyk-Ludwik Hohęnlohe
Jngielfingen z Wrocławia, gospodarze: Ludwik Vos, Jan Schleyter, Jan Mrydy-
gier,Ktzysztof Maij, GodĘd Klidman, Jakub Zychlan" Henryk Rauter, Marcin
Kappel, Marcin Rauch, Ludwik Engel, Marcin Berfing, Jan Zybert, Krystian
Giencz, Piotr Lejman, Daniel Szchleychert, Jan Gienyngie1 Golfryt Lejman
- osadnicy sprowadzeni zPomorza i Marchii.

Remiza OSP w Swięci

W czasie II wojny światowej wysiedlano rodziny polskie w Kucharach i są-
siednich wsiach ze swoich gospodarstw, a na ich miejsce osiedlano beserabów
ze wschodniej Europy i kolonistów niemieckich ze Święci. W Święci utworzono
wspólne gospodarowanie ziemiątzw. ostland. Koloniści niemieccy ze Święci
i sąsiednich wsi zamieszkiwali tam do 1945 r. Po wojnie na gospodarstwach
poniemieckich osiedlili się gospodarzę z okolicznych wsi i Polacy, repatrianci
zzaBuga oraz kilku gospodarzy z Kuchar. We wsi była szkoła niemiecka, gdzie
vczyły się dzieci niemieckię i polskie. ByłatakżeprężnaStrażPożamazałożona
w I90'I r., posiadała remizę mrrrowaną oraz orkiestrę dętą. Od 1924 r. do 1970 r.

była Szkoła Podstawowa w Kucharach z siedzibąw Święci.
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12.6 Zarzew - Zorewo, Zorzewo Major

Wieś wspomniana w 1263 r. z wsiami Święcia i Czyżew (KDW T6), Pierw-
sze ślady osadnictwa pochodząz czasów kulfury przedŁuĘcklej. Dobra ziemskię
Zarzęw wchodziĘ w skład dóbr Grabięnic, w parafii Kuchary a pierwszym za-
pisanym właścicięlem był Zarzewsk,t (Zorzewski), W 1362 r. właścicielem był
Jarosław zZatzęwa. W l398 r. Piotr i Mieczysław zZarzewa, następnie w 1401 r.

waltko zzarzewa.

Z Zarzęwa pochodził
ks, Paweł wspomniany w
1412 r. (KDW). Z Zarzewa
pisał się Maciej - adwokat
w konsystorzu gnieźntei-
stom. Zarzęw w XVI w.

dzielił się na Zarzęw Ma-
jor i Zarzew Minor. Osady
należaĘ do parafii Kucha-

ry, Iecz cĄ Zarzew minor
ipołowa wsi Zarzew major
dawaĘ dziesięcinę man-
sjonarzom w Gosławicach.
W 1501 r. właścicielem

Zarzęwa (Zorzewa) był Rozrażewski i Nowomiejski. Posiadali oni 3 łany ztemi
i dawali dziesięciny plebanowi w Grabienicach. W XVII w. na posiadłościach
zięmskich w okolicy Rychwała powstĄ osady folwarczne Jozefów, a później
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KIępa. W 1632 r. Andrzej Zorzewski, pleban w Koninię (księga grodzka Konin
47). Anna de Zawady Żychlińska, żona Wojciecha z Zarzęwa, w 1638 r. wnosi
posag z dóbr ojcowskich. Ozjasz Grabieński de Grabienice płaci penę Piotrowi
z Wielkiego Zorzewa, bo nie uiścił mu l0 grąrwien. W 1'729 r. właścicięlem wsi
był Maciej Mierzewski.

W 1827 r. we wsi było 9 do-
mostw i l03 mieszkańców. Wieś
skupiona była nad ciękiem wod-
nym tzw. Strugą Zarzewską.
W 1880 r. było już242 mieszkań-
ców,29 osad i 606 mórg ziemi fol-
warcznej. Na początku XX w. Za-
rzęw z Józęfowem i Krępą miaĘ
ll7l mórg ziemi, osady zamięsz-
kiwało 436 osób, w tym 306 Pola-
ków a 130 osadników pochodze-
nia niemieckiego. Mieszkańców
było 76 rodzin, zamieszkujących
w 64 domach. We wsi była dwukla-
sowa szkoła powszechna w której
nauczycielem był Andrzej Cymbał,
straż pożarna założona 20 marca
792I r., związek strzelęcki zńożo-
ny w 1934 r., kuźnia, dwa sklepy
i wiatrak do mielenia ziama.

l2.7 Zarzewek
|Zorzewo Minor]

W XVI w. była to więś i folwark w powiecie konińskim i w parafii Kucha-
ry. Nazwa osady pochodzi od częstego palenia się folwarku i pobliskiego lasu
(tmv. zarzewie). W 1579 r. we wsi Zarzęwo Minor, Zaruęwski Matęusz ma 1 łan
i 1 zagrodę bez roli. W 1 6 1 8 r. właścicielęm wsi Zarzęwęk był Atbeń Zychliński,
aw 1634 r. Anna i Wojciech Zychlińscy.

Więś Zarzewek z folwarkiem, kolonią Zarzewską i Górą liczyła 359 mórg
zięmi. W inwentarzach wsi z 1791 r, właścicielem Zarzęwka (tzw. zarzewkl)
była Salomea z Radońskich Sakowska córka Sakowskiej i Leona Kiedryńskiego.
W 1821r. było 8 domosfw i 93 mieszkańców.

Kapliczka w Zarzewie
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Młyn motorowo-wodny w Zarzewku z okresu międzywojennego [1I]

W 1840 r. Józęf Gałczyński z Kuchar był współwłaścicielem młyna wod-
nęgo na Strudze Zarzewskiej i dzięrżawlł ziemię folwarczną. W 1880 r. we wsi
było 1ż domóq 114 mieszkańców. Obok była wieś Zatzęw Pierwszy. W czasie
międzywojennym we wsi było 29 domów z 35 rodzinami, a mieszkańców wsi
było 226, w tym ),4 pochodzenia niemieckiego. Właścicielem mĘna wodno-
-motorowego był Edmund Szwemęr. Z Zarzewka pochodził porucznik Feliks
Dutkiewicz i major Stęfan Wrzesiński, Byli oni w niewoli sowieckiej i zostali
zamordowaniprzez Rosjan w KaĘniu. Obecnie we wsi jest dom kultury ze skle-
pem spoży.wc zy m or az duża pteczarkamia.

Świetlica wiejska w Zarzewku
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Uwaga - nie zostały opisane pozostałe wsie parafialne, ponieważ były to folwar-
ki należące dawniej do niektórych wsi opisanych powyżej i dlatego brak jest opi-
sów w dokumentach akt dawnych. Przedstawiam krótki zapis o Ęch osadach:

- Posada

- Franki

Józefów

IGępa

Trójka

- Piskorzew

- folwark w powiecie konińskim parafii Kuchary. Folwark oddzie-
lony od dóbr Stare Miasto, posiadał 135 mórg. 1 dom murowany
zamieszkŃy przezklIka rodzin i 1 dom drewniany.

- folwark w dobrach ziemskich Kuchary Kościelne, rozparcelowa-
ny około 1900 r. ziemie zasiedliło 5 gospodarzy;

- osada powstała w XVII w. na zięmiach Zatzew, nalezących do
dóbr ziemskich Grabienice. 11 osad, 1.46 mórg.

- v. Teodorów osada powstała w XIX w. na dobrach zięmskich Za-
rzew Pierwszy zapis w księgach parafii Kuchary od l825 r. - mórg
205, osad 4.

- Trojany; wieś w parafii Kuchary Kościelnę w gminie Stare Mia-
sto. Obecnie wieś składa się z kilku mĄch osad powstałych na
dobrach zięmskich Kuchary; Chonatki-wieś i folwark, Śmieszne,
Nowiny,

- dawna osada z XVI w w dobrach zięmskich Dąbroszyn. W XIX w.

wieś przeniesiono pod las za Spome.
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Rozdział 13

SZKOŁA W KUCHARACH KOSCIELNYCH
Początki szkolniclwa w Polsce sięgają średniowiecza. Polskie prawodawstwo

kościęlnę nakazywało, aby w szkołach uczono języka polskiego. SzkoĘ za7<ł.ada-

no przy kościołach parafialnych jako szkoĘ parafialne. Pierwohrie za\<ładano je
w miastach, sporadycznie byĘ prrry kościołach na wsiach. Dopiero w XVII w. na-
stąpił wyraźny wzrost liczby wiejskich szkół parafialnych. Zjawisko to związane
było z decyzjąSoboru Trydenckiego, który zwrócił uwagę duchowieństwu na pod-
jęcie inicjaĘwy na polu edŃacji społeczeństwa na wsiach. W póatiejszych wie-
kach szkoĘ parafialne przeksńńcono w szkoły świeckie, publicme, powszechne
i podstawowe. Dowodem tych zmian jest dokument z 1713 r. (wydany w Koni-
nie) o powstałej Komisji EdŃacji Narodowej, która miała za cel przeptowadzić
reformy systemu nauczatia w pańsfwie. W 1'174 r. Komisja wydała przepisy dla
szkół parafialnych, na mocy których szkoĘ zostaĘ oddanę pod wpĘrv władzpo-
wiatowych, ale nie byĘ przęznię finansowane, W XIX w. szkoĘ parafialne zaczę-
ły podupadać, a na ich miejscu powstawĄ szkoĘ publiczl|e) w których uczono
dzieciw języku zaborców (rosyjskim lub niemieckim).

Fragment wizytacji z ] 608 r. doQczący szkoły parafialnej [8]

Przy paraftach istniały szkoĘ będące najniższym szczeblem w edukacji, naj-
częściej prowadziłje organista tzw. rector scholae. Musiał on legiĘmować się
ukończeniem przynajmniej szkoĘ parafialnej. W szkołach parafialnych uczono
pacierza i śpiewu kościelnego, poniewaz potrzebni byli minishanci i członkowię
chórów kościelnych. Szkoła parafialna dawała także podstawy wykształcenia
świeckiego. W Kucharach Kościelnych była taka szkoła para|lalna, wspomniana
pierwszy raz w dokumęncie wizytacyjnym parafii z 1608 r. Mieściła się obok ko-
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ścioła, w budynku organisĘ. Budynek był drewniany, kryty słomą z jednąizbą
szkolną i mięszkanięm, kierował nią Marcin z Kle;zewa, kantorem (nauczycie-
lem śpiewu) był Antoni Sieradęnsis z Stęradza.

Szkoła pararlaIna w Kucharach Kościelnych była jeszcze w drugiej połowie
XIX w., późnlej została rylko izba do nauki religii,

W połowie XIX w. nastąpił wyraźny przyrost ludności na wsiach, Chłopi zo-
stali właścicielami ziemi, a Ęzm samym byli zamożniejsi. Wysyłali swoje dzieci
do szkół parafialnych lub świeckich aby uczyĘ się cz7Ąać i pisać, otrzymali pod-
stawy elementarnego wykształcenia. Natomiast zamożnipanowie, szlachta, wło-
ścianie i bogaci chłopi wysyłali swoje dzięci do szk6łwyższych w miastach.

Powstanie Publicznej SzkoĘ Powszechnej w Kucharach Kościelnych datule
się na 1 9 1 9 r. W dzisiej szym rej onie szkolnym Kuchar Kościelnych od 1 9 1 9 r. do
1924 r.były trzy szkoĘ,każda zjednym nauczycielem z ańęręma oddzlałami.
Najstarsza z nich to szkoła we wsi Święcia, była to szkoła nięmiecka. Następne
w Kucharach i w Czyżewie. Szkoła w Święci powstała w tym §amym czasie,
kiedy sprowadzono do wsi osadników niemieckich.

Klasztor cystersów w Lądzte był właścicielem wsi Święcia i w 1802 r. daro-
wał jąza jakleś zasługi księciu Hohenlohe (opis według ksiąg kościelnych w Ku-
charach). Osadnicy na samym początku wybudowali dom drewniany, w którym
mięściła się sala do modlitwy, izba lekcyjna i mieszkanię dla nauczyciela.

Po kilku iatach budynek się spalił, a na jego miejscu pobudowano budynek
murowany, który stał do 1913 r. W czasach zaboru do szkoĘ w Święci uazęsz-
czaĘ dzieci pochodzenia niemieckiego, aletakże dzięctzrodzin polskich, któ-
re za naukę musiały wnosić opłatę. W 1919 r. nauczycielem szkoły niemieckiej
w Święci był Klinbal,
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Szkoła w Czyżewie w 1919 r. posiadała jedną izbę lekcyjną u pana Wró-
bla,uczył w niej jeden nauczyciel, paniZofta Rakoczy. Szkołę zlikwidowano na
wskutęk połączenia się trzech szkół w 1924 r. Szkoła w Kucharach Kościelnych
w 1919 r. miała jedną izbę lekcyjną w domu organisĘ a drugą u pana Jana
Króla. Nauczycielem w tym czasie była pani Józefowiczowa, która uczyłatakże
w Zarzęwtę orazpani Irena Stobieniówna.

a) b)

a) Szkoław domuJana Królaw latach ]9]9-]931,
b) Dom państwą Sobczaków, gdzie znajdowały się dwie sale lekcyjne

W 1924 r. doszło do połączenia trzech szkół wjednąz siedzibąw Kucharach
Kościelnych pod kierownictwem Edwarda Szmidta, jednakże jedna klasa była
w Święci, a dwie w Kucharach,

Od września w 1924 r. szkoła nosiła nazwę Trzyklasowa Publiczna Szkoła
Powszechna w Kucharach Kościelnych. Dzieci uczyły się w języku polskim,
Ęlko naŃę religii wyznania ewangelickiego prowadzono w języku niemieckim.
Uczniowie pochodzenia niemieckiego uczyli się dodatkowo po lekcjach (pry-
watnie) języka niemieckiego, choć władze oświatowe nie byĘ temu przychylne.
W roku szkolnym 1930 Edward Szmidt wyjechał, a na jego miejsce powołano
Niemca Alęksandra Batka. Nauczycięlami byli już Helena i Józęf Sobczakowie,
a szkoła była sześcioklasowa.

Państwo Sobczakowie w 193l r. wybudowali sobie nowy dom i przezna-
cryIi dlva duże pokoje na sale lekcyjne. W czasie II wojny światowej szkołę
w Kucharach zamknięto, a w salach lekcyjnych urworzono sierociniec dla dzieci
z rodzin pochodzenia niemieckiego. Tylko dzięci z rodzin nięmieckich |lazyŁy
się w szkole w Swięci. Dzieci polskie nie uczyĘ się. Mieszkańcy pochodze-
nia polskiego zostali wysiedleni, pracowali na rzęcz gospodarzy niemieckich
(tzw. ostland). Konin i okolice należĘ do tzw. kraju WaĘ, Polaków wywożono
na roboty do Niemiec, do obozów pracy i obozów koncentracyjnych.
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Zjazd nauczycieli z powiatu konińskiego

Po wojnie, w 1945 r. szkołę uruchomiono już w lutym. Lekcje prowadzone
były w wynajętych salach lekcyjnych u pańsfwa SobczakóW pierwszymi na-
uczycielami byli Helena Sobczak i Józef Sobczak jako kierownik szkoły.

Po wyremontowaniu budynku poniemieckiego w Święci , ptzęz mieszkań-
ców rejonu szkolnego, przekazano szkole dwie sale lekcyjne. Od zakończęnia
wojny uczniowie konĘnuowali naukę w pięciu oddziałach. Od ),946r. przybył
nowy nauczyciel Edmrrnd Grześkięwicz, a odpaździemika 1949r. pracę pod-
jęła kolejna nauczycielka - Zdzisława Jąkalska. W 1950 r. do szkoĘ przybył
nowy nauczycięl Gabriel Szukalski. Program szkoĘ realizowany był w zakresie
siedmiu klas, W 1952 r. w tutejszej szkole rozpocz$, pracę następny nauczyciel

- Stanisław Czerniejewski, a w 1953 r. pan Józef Sobczak rezygnuje z pełnie-
nia funkcji kierownika szkoĘ. Nowym kięrownikiem zostaje Tadeusz Krzyżak,
W 1955 r. odchodzi na zasłużoną emeryturę pani Helena Sobczak. Obowiązki
kięrownika szkoĘ obejmuje pan Stanisław Czerniejewski. Szkoła nadal mieści
się w budynku poniemieckim w Święci oraz w dodatkowo wynajętych dwóch
salach u pana J. Pińciaka i pana S. Szymczaka.W 1962 r. na emeryturę odchodzi
pan Józef Sobczak, który uczył w Kucharach od 1926 r.

Od 1967 r. przystąpiono do gromadzenia dokumentacji dotyczącej budowy
nowej szkoĘ na gruncie kupionym od pana Franciszka Króla w Kucharach Ko-
ścielnych. W 1970 r. zostaje oddany do użytku nowy budynek SzkoĘ Podsta-
wowej w Kucharach Kościelnych. Nowo wybudowana szkoła powstała dzięki
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staraniom ówczesnego kięrownika szkoł pana Stanisława Czemiejewskiego. Za
to naleĘ mu się największe umanię i podziękowanie - zostawił po sobie trwa-
ły pomnik kulturalno-oświatowy, który będzie służył środowisku kucharskiemu
ptzez dŁugielŃa.

Obecną szkoła w Kuchąrach Kościelnych po modernizacji.

W 1976 r. pan Stanisław Czemiejewski, juz jako dyrektor, poczynił stara-

ńa rwiązane z nadaniem szkole imienia. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
wytaziło zgodę i w 1977 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imięnia Marii
Dąbrowskiej. 14 częrwca 1984 r. pan Stanisław Czerniejewski po 33 latach pra-
cy nauczycielskiej, w tym 30 lat na stanowisku kierowniczymi dyrektorskim
szkĄ, przeszedłnazasłużonąemerytruę. W dniu l września 1984 r. stanowisko
dyrektora szkoĘ powierzono pani Krystynie Borek, córcę Stanisława Czemie-
jewskiego. W 1999 r. wprowadzono refomtę oświaty i szkoła w Kucharach stała
się szkołąpodstawową6-klaso]ilą. Obecnie dyrektorem szkoĘ w Kucharach Ko-
ścielnych jest pani Teresa Kruger-Wasilewska, w czasie Ę kadencji szkoła po-
zyskńa sztandar. W roku 2009/2010 przeprowadzono gruntowny remont szkoĘ
wynieniono; dach, okna, drzwi, wykonano ogólną termomodernizację budynku.
Obecnię szkoła nosi nazwę Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościel-
nych im. Marii Dąbrowskiej,
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Kierownicy (dyrektorzy) szkoĘ w Kucharach Kościelnych:
1919-1924 - pani Józefowicz
1924-1930 - Edward Szrnidt
1930-1939 - Alęksander Batka
1945-1953 - Józef Sobczak
1953-1955 - Tadeusz Krzyżak
1955-1984 - Stanisław Czemiejewski
1984-2004 - Krystyna Borek
2004 - Teręsa Krtiger-Wasilewska
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Sztąndar Szkoły Podstawowej w Kuchąrach Kościelnych
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OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W KUCHARACH KOSCIELNYCH

Figurka św. Floriana Tablica pamiątkowa

Inicj aĘwa założęnia Straży Ogniowej -Ochofniczej w Kucharach Kościel-
nychzrodziła się w maju 1915 r. Głównym agitatorem powołania jednostki ga-

śniczej i osobą która wzięła na siebię ciężar organizacylny był proboszcz fu-
tejszej parafii ks. mgr Stanisław Małachowski. WspółzŃoĘcielami strazy jako
rŃodzi ochotnicy byli Stefan Witkowski i Józef Król, a następnie z ich inicjaty-
wy powołani zostali członkowie popierający; Wojciech Przybyłowicz, Franci-
szek Sakowski, Józęf Pawłowski, Jakub Król, Marcin Bachera, Jan Król, Antoni
Witkowski, Franciszek Witkowski, WalenĘ Wiśniewski. Wszyscy człoŃowie
zgodzili się na dobrowolne opodatkowanię w celu zakupienia umundurowania
i sprzętu pożamiczego

Powodęm powstania straży był kościół parafialny w Kucharach, który jest

drewniany i świężo po gruntownej renowacji. Były to czasy działańwojennych,
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trzebabyło zabęzpięazye kościół i drewnianą zabudowę we wsi przedpożarami
i grabieżą. Pierwsze of,rcjalne zębranię mieszkańców wsi odbyło się w domu
pana Jana Króla. Na zębranię przybył powiatowy inspektor szkolny w Koninie

Józef Dypczak nauczycie1 z Główiewa. Przedstawił potrzebę organizowania
straży ochotniczej i przewodniczył w zebraniu. Zgodę na powstanie organiza-
cji strażackiej musiały wydać władzę powiatowe, dlatego wysyłaĘ onę swoich
przedstawicieli na zębranie.

ł7",|ił ln, ,
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Plan starej remizy OSP w Kucharach Kościelnych z ] 93 5 r.

SLJad zarządu podany według dokumentów z I9I1 r.: prezes - ks. Stani-

sław Małachowski, naczelnik Stęfan Witkowski, zastępca naczęInika Józęf
Król, wiceprezes - Wojciech Przybyłowicz, sekretaru - Kazimierz Witkowski,
skarbnik - Jakub Król, gospodarz Bolęsław Przybyłowicz, adiutant - Wincenty
Witkowski.

Około 1919 r. strńw Kucharach Kościelnych przechodzikyzys orgatizacyj-
ny spowodowany zŁym zagospodarowaniem środków finansowych, ByĘ ptzezna-

czone na zakup sprzętu shazackiego, jednak najprawdopodobniej przepaĘ.
W 1923 r. następuje ożywienie, OSP w Kucharach Kościelnych wstępuje do

Związku OSP Rzeczypospolitej Polski. NaleĄ wspomnieć, żę w kwietniu 1915 r.

w Polsce zostało założonę Towarzystwo Swiętego Floriana (załoĘciel Bolesław
Chomicz). W 1921 r. założono ogólnopolski Związek OSP w RP, Pierwszym
prezesem został Bolesław Chomicz.
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W 1927 r. przeprowadzono kontrolę straży w Kucharach, zarządzono \\rybo-

ry nowęgo zarządu i zakup pohzebnego sprzętu pożamtczego. Nowym \aczęl-
nikięm zostń lan Pńasz, a gospodarzem Fęliks Sadłowski. W 1929 r. zarząd
uchwalił, że na wystawę dotyczącąpożamictwa do Poznania pojedzie druh Józef
Król i Częsław Pawłowski. Następnie w 1930 r. na zebraniu sprawozdawczo-
-wyborcązm wybrano nowy zarząd. Naczelnikiem przęz aklamację wybrano
JózęfaKtóla, który pełnił tę funkcję do wybuchu II wojny światowej i kTótko
po jej zakończeniu, Na ten czas prrypada największy rozkwit straży w czasie
przedwojennym. Zakupiono sprzęt strazacki, umundurowanie, topory sikaw-
kę, wóz konny i bęczkowóz. Strażacy zdobylvają pierwsze miejsca na zawo-
dach Ęonowych i powiatowych, biorą czynny udztał w gaszeniu pożarów oraz
w uroczystościach kościelnych i świeckich.

W 1935 r, przystąpiono do budowy upragnionej remizy strażackiej. Grunt
pod budowę podarował proboszcz tutejszej parafii, a państwo Sobczakowie po-
darowali na budowę znaazną sumę pieniędzy. Pan Józef Sobczak był długolet
nim sękretarzem OSP. Wbrew wszelkim pomówieniom nowo wybudowany bu-
dynek nie był domem parafialnym Ęlko remizą strażacką na którą zarządOSP
uzyskał pozwolenie wydane 5 września 1935 r. Pozwolenie to wydał Wydział
Komunikacyjno-Budowlany w Łodzi. Do wybuchu wojny remizę pobudowano
i pokryto dachem.

W 1939 r. wybucha II wojna światowa, sttaże przeszły pod komendę nie-
miecką lub zostały rozwiązane, a działalność strażaków ogranicza się Ęlko do
gaszeńapożarów. Po wojnie Związek Ochotniczych StraĘ Pożarnych w Polsce
został romliązany, prrywrócono jego dzińalność dopiero w 1956 r. Na tęn czas
strażw Kucharach ogranicza swoją działalność do minimum, W 1946 r. obo-
wiązkinaczetnika obejmuje Piotr Zerkowski, Dzięki jego staraniom dokończono
budowę i urządzono wnętrze remtzy.

Następnie w 1954 r. rwołano walne zebranię. Naczelnikięm strairy wybrano
Henryka Kowalskiego, sekretarzem został Stanisław Czemiejewski. Na walnym
zebraniuzorganizowanym w 1957 r. pręzęsem strazy został Częsław Pawłowski,
pełnił tę fuŃcję do 1970 r. Naczelnikiem nadal był Henryk Kowalski. W 196ż
r. nowym naczelnikięm zostaje Kazimięrz Witkowski, W 1965 r. strń zorgani-
zowńa 40-1ęcie straży. Na uroczystość strażaków wyszkolił i prowadził druh
Florian Witkowski.

Straż nię posiadała kroniki ani dokumentów zawiązania organizacji, jubile-
usz zorganizowano umownię wedfug tradycji świeckiej. W 1970 r, wybrano
nowy zarząd; prezes - Józef Bachera, naczelnik - Jerzy Wrzesiński. W 1972 r,

naczelnikięm został wybrany Stanisław Głąb.
Następnie w 1982 r. na walnym zebraniu wybrano kolejny zarząd, które-

go prezęsęm zostń Jan Bachera. Od tego momentu rozpoazyna się ożywienie
działalności strażaków. Na walnym zebraniu w styczniu 7989r. naczęlnikiem
został wybrany Zdzisław SzŃalski. W lutym tego roku spaliła się stara ręmiza
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strażacka, Oficjalna wersja zdarzęnia mówi, że powodem było zwarcie instaia-
cji elektrycznej, W następnym roku przystąpiono do budowy nowej remizy. Na
początku uregulowano sprawy własności. Stara remiza stała na gruncie parafial-
nym i trzeba było nvrócić się do Kurii Diecezjalnej Włocławskiej o wydzielenie
5 arów, które kupiono za symboliczną sumę 1000 zł.

W 1992 r. obowiązki naczelnika przejmuje Piotr Zerkowski, slłr Piotra. Sta-
raniem ówczesnego zarządu i przy pomocy większości mięszkańców wsi oraz
przychylnej pomocy Urzędu Gminy w Rychwale, w 1994 r. oddano do uĄtku
nowąręmizę strażacką. W 1995 r. strażzorganizowŃa 70-1ecię powstania straży,
poświęcenie pierwszego nowego sztandaru dla OSP w Kucharach Kościelnych
i samochodu strażackięgo Zuka. Na uroczystej Mszy św. poświęcenia dokonał
ks. bp Roman Andrzejewski. W 1995 r. zasŁużony drń, Stanisław Czerniejew-
ski, z powodów zdrowotnych zrezygnował z wieloletniej fuŃcji sekrętarza.
W dniu 23 llpca 2000 r, zorganizowano 75-1ęcię straży. Odznaczono zasŁużonych
strazaków. Zarząd Główny OSP RP nadał jednostce złoĘ mędal za zasługi dla
pożamictwa. W roku następnym 2001 r. na uroczysfym walnym zebraniu spra-
w ozdaw czo-wyborczym, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą załoĘ cie-
lom straĄ i budowniczym obecnej remizy.

obecna remiza osp w kucharach kościelnvch
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Hełmy z okresu przedwojennego

Tablicę i gablotę z przedwojennyn sprzętem strżackim ufundowała rodzina Kró-
1óq poświęcerua dokonał ks. kan. Zdńsław Król i ks. kan. Tadęusz Dunaj. W kolej-

nych wyborach wybrano nowy zarząd: prezes Jan Bachera, naczęlnik - Pioh Zer-

kowski, selrętarz -Andrzej Król, skarbnik- Marek Kowalski, wiceprezes - Stanrsław

Juszczak, gosp. Piotr Pawłowski, kronikan - Sławomir Gorze7ańcryk,

Gablota ze zdobytymi w zayvodach pucharami
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W dniu 23 paździemika 2001 r. w Kucharach odbył się pierwszy Powiato-
wy Zjazd Związku OSP w Koninie. W 2003 r. straż powiększyła swoją działkę
o parking dzięki ks. T. Dunajowi i przychylności Kurii we Włocławku. W lu-

Ęm 2006 r. druhowie sftażacy obchodzili szczegóInąuroczystośó a mianowicię
poświęcenie bojowego samochodu pożamiczego marki Męrcędes, który został
sprowadzony z Niemiec. KoszĘ sprowadzenia pokrył Urząd Gminy w Rychwa-
le. Następnie sprzedano samochód IFA z drabiną strażacką a zalzyskane środ-
ki kupiono samochód VW T4. Poświęcenie i przekazanie wyręmontowanęgo
samochodu odbyło się 5 maja 200] r. W uroczystość Dnia Strażaka jednostka
w Kucharach została wpisana jako S-2.

W maju 2001 r. szczęgolnym wydarzeniem było odznaczenie Krzyżem Za-
sługi dla pożamictwa drńa prezesa Jana Bachery. Nalezy nadmienió, ze druh
Jan Bacherajest prezęsem od i982 r, Zacny i wielce zasŁużony działacz, w czasie
wieloletniej działalności strazy w Kucharach odnosił największe sukcesy: pierw-
sze miejsca w zawodach pożamiczych, gminnych i powiatowych,bięrze udział
w uroczystościach pańsrwowych i kościelnych,
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O wszystkich sŃcesach i zasługach można przecrytac w kronice, oraz na
dyplomach i pochwałach. Niemniej zasłviżonymjest drń naczelnik Piotr Żęr-
kowski. To dzięki niemu strażacy są wyszkoleni i okazale prezentują się w uro-
czystościach państwowych i kościelnych. To w czasie kilkudziesięciu lat pełnie-
nia przez niego funkcji naczeln7ka, strażacy zostali posiadaczami 60 pucharów
za rwycięstwa w zawodach. Następnym druhęm wyróżniającym się jest Piotr
Pawłowski, mechanik, operator motopompy. Dzięki jego umiejętnościom mo-
topompa jest technicznie dorównującą parametrami motopompom w skali wo-
jewódzkiej.

W 2008 r, zorganizowano Dzień Strażaka dla strażaków z OSP w Kucharach
Kościelnych; uroczystość była szczegóIna. Z lnlcjaĘwy i staraniem drńa An-
drzeja Króla, drńowie strażacy ufundowali kapliczkę Św. Floriana - patrona
strazaków.

Wszystkich osiągnięć straży w Kucharach nie przedstawiono, ponieważ
byłaby to gruba książka. Należy tylko nadmienić, że od kilkunastu lat straż
w Kucharach Kościelnych to najlepsza jednostka OSP w gminie Rychwał i jedna
z najlepszych w powiecie Konińskim,

Opis przedstawiający powstanie sttaĘ i je przedwojerure losy, został za-
czerpnięĘ z dokumentów odnaleziony ch przez druha Andrzeja Króla, pozostałe
wiadomości z kroniki OSP Kuchary Kościelnę i ze wspomnięń mieszkańców
wsi. NaleĄ nadmienió, że wszystkie uroczystości jubileuszowe zotganizowane
przez drńów odbywaĘ się na podstawie daĘ z 1925 r. kiedy to naczęlnik
Józef I(ról odbył szkolenię dla naczelników i dowódców.
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