
Skrocony opis dziejow koscioia w Kraszewicach 

Pod koniec XVI wieku owczesny kuznik z Kraszewic - Wojciech Roztoga przy pomocy kmieci wybudowaJ w 
Kraszewicach drewniany kosciol. Teren Kraszewic nalezal w tym czasie do parafii Gizyce. Prawdopodobnie 
inwestoTzy mieli p r z y 2 w o l e n i e na budow? z dekanatu kaliskiego. Swiadczy o tym wzmianka z 1602 roku w 
ktorej dekanat w Kaliszu informowal ,2e na terenie parafii Giiyce istnieje rowniei kofeiot w Kraszewicach.. 
Kmiecie z Kraszewic zatrudnili stalego kaplana uposazaj^c go z wlasnych gruntow w jedng wlok? ziemi 
(ca 16,5 ha), dwie t^ki i dwa ogrody. Ponadto ofiarowali meszne w zbozu i pieni^dzach. Kraszewice staly sif 
wi?c nieoficjaln^ parafi^ za przyzwoleniem dekanatu kaliskiego. 
Trzeba poiafomiowac , z c na pocz^iku XVi wieku poj^cie Kiaszewice obejmowalo terytorium od obecnej wsi 
Renta do wschodnich granic obecnej gminy Czajkow. Na wschod od rzeki Prosny liczyly si^ tylko Gizyce ktore 
w 1507 roku opodatkowane byfy od dwoch kmiecych lan6w, karczmy i jednego kola mlynskiego, oraz 
Kraszewice. W/g lustracji dobr krolewskich w 1564 roku w Kraszewicach bylo 30 kmieci w tym 10-ciu 
sottysowskich. Innych skupisk ludzkich nie bylo. Wokol rosly nieprzebyte puszcze. Pierwsz^ wzmiank? o 
Czajkowie zanotowano w 1523 roku. Podczas tej samej lustracji w 1564 roku Czajkow liczyl szesciu kmieci 
i jednego karczmarza. 
Kuznica (obecnie Kuinica Grabowska) jako wies powstala w XVII wieku na bazie zabudowan kuznikow 
jakie pobudowal kuznik Roztoga. 
Taki Stan kosciolow trwal do 1641 roku kiedy to wloscianie z Kraszewic potwierdzaj^c swoje zobowi^zania 
wobec kaplana na pismie w S^dzie w Ostrzeszowie udali si? do owczesnego Prymasa Macieja Lubinskiego 
z prosb^ 0 odt^czenie Kraszewic od parafii Gizyce. Poniewaz arcybiskup Lubinski zmarl sprawa zostata 
zalatwiona dopiero przez nast^pnego prymasa hr. Andrzeja Leszczynskiego kt6ry dekretem z 4 grudnia 1654 
roku ustosunkowal si? do prosby wloscian z Kraszewic. Nie odl^czyl jednak parafii Kraszewice od parafii 
Gizyce, ale ustanowil Kraszewice wieczystym wikariatem w ktorym wikariusz mieszkaj^cy w Kraszewicach 
mial prawa niezaleznej parafii. Proboszcz gizycki mial tylko przywilej mianowania wikariusza w Kraszewicach. 
Pierwszym statym wikariuszem byl ks. Franciszek Urbahski po ktorego smierci proboszcz gizycki ks. Jakub 
Chlebowski nie podal nikogo, a sam zacz^l administrowac wikari?. Za to stracii prawo nadawania wikarych.. 
Opisywany kosciol w Kraszewicach pod wezwaniem Sw. Katarzyny konsekrowal w 1671 roku sufi-agan 
kijowski Dzianofl, ktory zbudowal domy dia koscioia i szpital. Do wikariatu wieczystego/parafii / w 
Kraszewicach nalezaly wsie od granic dzisiejszej Renty jako dobr dziedzicow gizyckich do wschodniej 
granicy dzisiejszego powiatu ostrzeszowskiego. 
Zanotowani wikariusze w Kraszewicach to w 1668 roku ks. Mateusz Zabilski, a w 1728 roku ks. Jan Bukowski. 
W 1763 roku proboszcz gizycki ks. Jan Wronski zaopiniowal na wikarego w Kraszewicach swojego brata 
ks. Antoniego Wroriskiego. 
28 kwietnia 1787 roku staraniem ksi?zy Jana i Antoniego Wronskich zostaty ztozone akta przez arcybiskupa 
Gnieznienskiego Jerzego Pomiatowskiego na zaiozenie kamienia wf gielnego pod fiindamenty nowego koscioia 
w Kraszewicach. Kosciol ten pod patronatem Sw. Katarzyny zafiindowany przez wtoscian przy pomocy 
ksi?cia Radziwitla - starosty Grabowskiego wybudowano na miejscu starego na ftmdamencie murowanym. 
Wg spisu parafian z 1790 roku przez ks. Antoniego WroAskiego parafia /wikariat wieczysty/ Kraszewice liczyla 
2205 dusz i skladala si? z wsi: Kraszewice- 488 dusz, Ghiszyna - 461 dusz (do wsi Gluszyna zaliczono obecne 
wsie Muchy i Salamony), Czajkow z przyleglosciami 321 dusz, Kuznica Grabowska z przyleglosciami 444 
dusz, Pustkowia Zamkowskie - 461 dusz. Pustkowia Zamkowskie to w przyblizeniu tereny dzisiejszych wsi 
Mielcuchy, Klon, Jelenie, Jajaki. 
W tym samym czasie parafia Giiyce przedstawiala si? nast?puj^co: Gizyce wieS i folwark -144 osoby, Niwiska 
Gizyckie /Biemacie/ 96 osob, M^czniki wies i folwark + Reta+ Kolonia 01?dry - 204 osoby, Zamoscie wies 
i folwark + Kolonia Wygoda - 79 osob , Nieszkodna Kolonia -10 osob, Ostrow wies i folwark-364 osob 
Pieczyska wies 177 osob. Nie wykazana wies Zagoma miesci si? prawdopodobnie razem z Ostrowem. 
Wsie Ostrow, Zagoma, i Pieczyska nalezaly do miasta Kalisza. 
Raduchow wies i folwark nalei^cy do Lukasza Bnihskiego liczyly 72 osoby. 
Razem parafia Gizyce bez wikariatu Kraszewice liczyja 1144 osoby. 
Mniej licznlejsza parafia Gizyce jest wynikiem stosunkowo duzej iloSci folwark6w w ktorychbylo mniej 
ludnosci anizeli w normakiych wsiach. W parafii Kraszewice b y ^ tylko dwa folwarki - w Kuinicy i 
Michalowie. W Kraszewicach w tym czasie typowego folwarku nie bylo. Pozostalosci po posiadlosciach 
soltysowskich to mlyn, karczma i lesniczowka. 
Pod koniec XVIII wieku rozdzielone juz byly dobra Skrzyneckie od Bobrownik, ale wsie nalez^ce do dworu 
w Skrzynkach takie jak Skrzynki, D?bicze, Kopec, Kielpin, Zawady nalezaly do parafii Doruchow. 
Korzystali z „kosci6}ka" w Kuznicy Bobrowskiej. Teren dzisiejszej wsi Palaty wraz z dworem starosciiiskim 
nalezal do parafii Grab6w. 



Wielkie zmiany na ,,naszych terenach" zaszly pod koniec XVIII i pocz^tekiXIX wieku. 
Przede wszystkim nalezy poinformowac czyteinikow , ze istnialy dobra krolewskie do ktorych nalezaly trzy tzw. 
klucze stanowiqce oddzielne enklawy kazda. Byly to; klucz grabowski z siedzib^ starosty, klucz mikstacki, 
oraz klucz kuinicki na bazie dawnych kuznikow . 
Dobra prywatne- to dobra gizyckie z wsiami Gizyce, M^czniki, Zamo^c, Niwiska /Biemacie/, Reta i 
Nieszkodna. Dobra Bobrownicko- Skrzyneckie po obu stronach Prosny do ktorych z prawej strony Prosny 
nalezaly wsie Skrzynki, D$bicze, Zawady, Kielpin i Kopec. Parafia Kraszewice jako wikariat wieczysty 
nalezala do klucza kuznickiego. 
Po II rozbiorze Polski w 1793 roku wszystkie wymienione miejscowosci znalazly si? w panstwie pruskim. 
W 1795 roku w wyniku lll-go rozbioru pahstwo polskie przestalo istniec, a dotychczasowe dobra krolewskie 
staly si? wlasnosci^ kr61a pruskiego. 25 kwietnia 1797 roku krol pruski Fryderyk-Wilhelm podarowal cale 
starostwo Grabowskie (trzy klucze) na wlasnosc ksi?ciu Radziwiliowi- dotychczasowemu staroscie dobr 
krolewskich krola polskiego. 
O d t ^ wszystkie klucze staty si? wlasnosci^ prywatn^ ksi?cia Radziwila i jego spadkobiercow. 
W latach 1807-1815 „ziemie nasze" przynalezaly do Ksiestwa Warszawskiego, ale nie przestaly bye wlasnosciq 
prywatn^ Radziwiilow. Najwi?cej zmian wprowadzil Kongres Wiedenski. Rzeka Prosna stata si? granic^ 
pomi?dzy Krolestwem Prus z lewej strony, a Cesarstwem Rosyjskim z prawej strony rzeki. Wprawdzie 
formalnie nalezelismy do tzw. Krolestwa Polskiego , ale faktycznie bylismy podlegli. Trzeba przyznad, ze 
wlasnosc prywatna po obu stronach zostala zachowana. Zmieniia si? natomiast przynaleznosc 
administracyjna i koscielna. Wsie parafii Gizyce po lewej stronie Prosny (Biemacie, Zamosc, Raduchow) 
przyl^czone zostaly do parafii Grabow. Wies Palaty do parafii Gizyce, chociaz bardzo cz?sto urodzenia, sluby, 
czy zgony rejestrowano w Kraszewicach. Wsie Skrzynki, D?bicze, Zawady przyl^czono do Kraszewic. Ponadto 
do parafii Kraszewice wt^czono wies i folwark Brzeziny n/Prosn^. 
Wsie parafii Gizyce nalezaly administracyjnie nadal do powiatu kaliskiego, ale cata parafia Kraszewice wTaz ze 
Skrzynkami, D?biczami, Zawadami do powiatu ostrzeszowskiego z siedzib^ w Wiemszowie. W latach 1808-
1812 ksi?dzem komendarzem USC w Kraszewicach byl ksiqdz Stanislaw Kostka Gorski. Od 1812 roku 
przeniesiony do Grabowa. W Kraszewicach natomiast w latach 1813-1817 wikariuszem byl ksi^dz Antoni 
Rytlewski ktory zmarl w 1817 roku. W tym czasie proboszczem w Gizycach byl ksi^dz 
Jan Ludwik Krajewski ktory miast mianowac nowego wikariusza w Kraszewicach sam osiadl w Kraszewicach 
^zostawiaj^c wikariusza w Gizycach. 
Decyzj? tak^ podj^l nie bez przyczyny. Przyczyn^ bylo zmniejszenie si? parafii Gizyce o wsie z lewej strony 
Prosny, a jednoczesnie zwi?kszenie si? parafii /wikariatu/ o wsie Skrzynki, D?bicze, Kopec Kielpin, Zawady, 
Brzeziny. Ten stan trwal az do 1867 roku. Od. 1817 roku wszyscy proboszczowie nominalnie byli proboszczami 
Gizyc, a faktycznie mieszkali w Kraszewicach. Ksi^dz Krajewski zmarl w 1843 roku. W latach 1843-47 
ksi?dzem w Kraszewicach byl Adolf Pawicki. W latach 1847-52 ksi^dz Adam Podborski. W latach 1853-
54 ks. Pawel Puchalowicz. W latach 1854-72 proboszczem bylks. Pralat Wawrzyniec Malinowski. 
Ksi^dz Malinowski bardzo duzo zrobil do parafii BCraszewice. Drewniany kosciol z 1787 roku odnowi}wl871 
roku. W 1866 roku nast^pila regulacja duchowienstwa katolickiego na terenie ziem polskich . 21 stycznia 1867 
roku Kraszewice ustanowiono oddzieln^ parafi^. Przyznano drugiego ksi?dza wikariusza - Klemensa 
Brzozowskiego . Odt^d w Kraszewicach jako pelnej parafii bylo zawsze dwoch ksi?zy. Ksi^dz pralat 
Wawrzyniec Malinowski rowniez jako proboszcz parafii Gizyce pozostal do konca zycia tzn. do 1872 roku 
W Kraszewicach. Tutaj tez na cmentarzu zostat pochowany. 
Na skutek regulacji duchowienstwa katolickiego poza powstaniem samodzielnej parafii w Kraszewicach zaszly 
jeszcze inne zmiany. Od parafii - wikariatu wieczystego- w Kraszewicach odeszJy wsie d6br skrzyneckich-
Skrzynki, D?bicze, Koped Kielpin i Zawady kt6re przylaczono do parafii Gizyce. Taki stan trwa do dnia 
dzisiejszego. Z parafii Kraszewice odl^czono rowniez Brzeziny ktore przylaczono do parafii W?glewice. 
Parafia Kraszewice liczyla wtedy 6100 dusz. 
Poksi?dzu pratacie Malinowskim poshig? kaplansk^ pebiili: od marca do wrzesnia 1872 roku ks. 
Kraszewski oraz ks. Zakiewicz . Od wrzesnia 1872 roku do konca 1880 roku fimkcj? proboszcza pelnit ks. 
Bonawentura Pawlinski. Od stycznia 1881 roku do stycznia 1882 roku poshig? kaplahsk^ sprawowali ksi?za 
Maurycy Bajerowicz i Ludwik Wojnalis. Od lutego 1882 roku proboszczem w Kraszewicach zostal 
dotychczasowy pralat kolegiaty swi?tego Jozefa w Kaliszu ks. Piotr Kobylinski. 
Odtgd zaczynaj^ si? kontrowersje kr^^ce po dzis dzieri dotycz^ce budowy nowego- trzeciego z kolei 
koscioia w Kraszewicach. Parafia Kraszewice zmieniia swoj ksztalt geograficzny. Po odl^czeniu bylych dobr 
skrzyneckich Kraszewice staly si? skrajnq miejscowosci^ w parafii. Od Renty - w parafii Gizyce do koscioia 
w Kraszewicach bylo zaledwie 2 km, podczas gdy do Czajkowa odleglosc ta wynosila ponad 10 km. 
Postanowiono, ze nowy kosciol wybudowany zostanie w Kuznicy Grabowskiej (okolice dzisiejszego pomnika-
obelisku upami?tniaj^cego powstanie styczniowe). Wszystkie te informacje zaczerpni?te zostaly od dziadkow i 
pradziadkow autora oraz od innych ludzi starszych. Faktem jes t , ze w miejscowosci Salamony wyrobiono i 
wypalono cegl? na nowy kosciol. Cegl? cz?sciowo przewieziono do Kuznicy na nowy plac budowy. > 



Przygotowania do nowej budowy troch? trwaly i zaczai si? rozdzwi?k pomi?dzy ludzmi -parafianami. 
Mieszkancy Kjraszewic chcieli budowac vv miejscu starego koscioia. Mieszkancy wsi Czajkowskich rowniez 
byli niezadowoleni gdyz nowa lokalizacja koscioia skracala im drog? zaledwie o 3 km. 
Najwi?cej do powiedzenia jak zawsze, szczegolnie w tamtych czasach mial ksi^dz. Ksiadz pralat Piotr 
Kobylinski agitowal o budow? nowego koscioia w Kraszewicach. VVaznym argumentem jaki przedstawial 
ksic}dz, byl fakt ze plac budowy udost?pnit dziedzic z Kuznicy , a byl nim Jakub Eungeiman - nota bene- Zyd. 
Ksiijdz agitowal „po koI?dzie", a nawet zbieraj^c tac? mowil „nie pozwolcie na Zydowskim budowac. 
W koricu przy akceptacji ksi?dza przewieziono cegl? do Kraszewic. Proboszcz Kobylinski wybudowal obecny 
kosciol w surowym stanie. Z powodu nieprzyjemnosci jakie zgotowali mu parafianie ze wschodnich rubiezy 
parafii w listopadzie 1887 roku przeniosl si? do parafii Godziesze. Wybudowany kosciol w stylu gotyckim 
wg projektu architekta Chrzanowskiego z Warszawy. „SwoJ4 drog^ „ - ciekawe jak przedstawialby si? stan 
parafii po wybudowaniu koscioia w Kuznicy ? Nie wykluczone , ze parafia uleglaby podzialowi na dwie a 
moze i na trzy parafie. 
Nast?pnym proboszczem zostal k s i ^ z Piotr Gutman ktory dokonczyt budow? koscioia. Konsekracja nowego 
koscioia odbyla si? w 1906 roku. Patronami koscioia zostali sw.Sw. Piotr i Pawel.. K s i ^ z Gutman zmarl 
4 stycznia 1907 roku i pochowany jest rowniez w Kraszewicach. 
W latach 1907- 1922 proboszczem byl ks. Wladyslaw Guminski ktory zamontowal nowe organy, dokonczyl 
wystroj i polichromi? koscioia, oraz ogrodzil cmentarz. 
Tymczasem zdesperowani mieszkancy obecnej gminy Czajkow postanowili wybudowac swoj kosciol. Do roku 

1919 wybudowano nowy drewniany kosciol w Czajkowie ktory od 1919 roku stat si? oddzieln^ parafi^. 
W 1925 roku powstala nowa diecezja cz?stochowska do ktorej przylaczono Kraszewice i Czajkow. 
Ksiadz Guminski zmarl w 1922 roku. W latach 1922 - 25 proboszczem byl ks. Wincenty Gawlowskj. 
Od 1925 roku do 1937 proboszczem w Kraszewicach byl ks. LeonKempski. Od 1937 do 1941 roku 
proboszczem byl ks. Franciszek Strugala . Ks. Strugala dobudowal pi?tro na plebanii. Do wrzesnia 1940 
roku nadal prowadzil rejestr chrztow, slubow i zgonow. Pozniej wykonywali je cywiini pracownicy-
przewaznie Niemcy. Do jesieni 1941 roku ksiadz na zyczenie udzielal sakrament6w swi?tych. 
6 pazdziemika 1941 roku ksiedza Franciszka Strugale zabrali zandarmi takjak wiekszoscksi?zy zterenow 
wl^czonych do Rzeszy Niemieckiej. Najpierw umieszczono ksi?zy w obozie przejsciowym w Konstantynowie 
Lodzkim. Po wywiezieniu do obozu koncentracyjnego w Dachu 2 kwietnia 1942 roku zmarl smierci^ 
m?czensk^. Na prosb? siostry zakonnicy Eleonory Ciomek jedn^ z ulic w Kraszewicach nazwano ulic^ ksi?dza 
Strugaly. Po aresztowaniu proboszcza jesieni^ 1941 roku na plebanii i w opuszczonym kosciele Niemcy 
zorganizowali getto dla Zydow. Kosciol rozgrabiono . Zabrano takze dzwony. 
Poslugi kaptanskie dla mieszkancow ktorzy pozostali w parafii wykonywal ksiadz w Mikstacie w 
wyznaczonych niedzielach. Mozna bylo rowniez korzysta(5 z sakramentow svvi?tych. 
Dzieje parafii po II wojnie swiatowej s^ na ogol znane i dlatego w tym artykule nie s^ opisane. Niniejszy opis 

jest bardzo skrocony. Historia koscioia w ktorej s^ opisane wlasnosci ziemskie koscioia, wystroje kosciolow i 
irme opisane s^ w jednym z dzial6w og61nej pracy p.t. „Dzieje ziem naleZ^cych do gminy Kraszewice do kotica 
XX wieku".Praca powylsza powinna si? ukaza(5 do 2023 roku kiedy to Kraszewice b?d^ obchodzid 600 lecie 
swego istnienia. 

Materialy zrodlowe : 
-„Grab6w w dawnej ziemi wieluiiskiej „ 
-Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego-
-Akta konsystorza generalnego kaliskiego 
-Materialy od pani Danuty Konopa 
-Lustracje dobr krolewskich XVI -XVIII wieku Stanislaw Jeziomy 
-Bezposrednie wywiady 


