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DZIERŻAWCY  KLUCZA  MIELESZYN 

Wielowiejscy w Mieleszynie 
     Stara szlachta mieszkająca na Ziemi Wieluńskiej, pełniąca różne urzędy ziemskie, nie wiadomo  

kiedy i w jaki sposób znalazła się w Mieleszynie, zarządzając folwarkiem należącym do cysterek w 

Ołoboku. Można to tłumaczyć faktem, że przeoryszami klasztoru były mniszki pochodzące z możnych 

rodów ziemiańskich i to one ściągały swych krewnych na zarządców. Przecież ostatnią przeoryszą 

przed likwidacją zakonu była ksieni Ida Wielowiejska od 1790 aż do śmierci w 1806 r. Wśród 

ostatnich zakonnic w klasztorze w Ołoboku w 1810 r widnieje Brygida Wielowiejska, podprzeorysza 

w wieku 38 lat, a w klasztorze od 18 lat. 

     Z najbardziej znanym Maksymilianem Wielowiejskim (syn Aleksandra i Marianny z 

Korytkowskich) spotykamy się w 1753 r, kiedy to zawarł małżeństwo z Małgorzatą Cieślówną w 

Mieleszynie. 

W ostatnim 30-leciu Rzeczpospolitej szlacheckiej na ziemi wieluńskiej w okresie konfederacji 

barskiej, będącej w pewnym sensie reakcją na gwałty rosyjskie wobec narodu polskiego, przystąpiła 

do niej szlachta wieluńska. Konfederacja barska , to był zbrojny związek szlachty, zawiązany w lutym 

1768 r w Barze na Podolu, w obronie, jak to szumnie określono, wiary katolickiej i niepodległości 

Rzeczpospolitej. A głównie chodziło tu o wystąpienie  przeciw próbom wprowadzenia reform jak 

równouprawnienie różnowierców(protestantów, prawosławnych, mojżeszowych i mahometan) 

żyjących w Polsce i ograniczenia demokracji szlacheckiej (słynne liberum veto). Podobno Polska była 

bardzo tolerancyjnym krajem jak dziś wieść niesie… Rozpętana została wojna domowa skierowana 

przeciwko narzuconemu przez Rosję  królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i 

popierającymi go wojskami królewskimi i carskimi. 

      Konfederacja na ziemi wieluńskiej zawiązała się w lipcu 1768 r, której marszałkiem został 

Stanisław Morzkowski, a jednym z konsyliarzy ( czyli członków władzy wykonawczej konfederacji, 

pomocników marszałka) wybrany został Maksymilian Wielowiejski, podwojewodzic  wieluński 

(urzędnik czuwający nad rzetelnością wag i miar), obok Szembeka z pobliskich Siemianic. 

Wojskowym przywódcą konfederacji wieluńskiej  został Maksymilian Wielowiejski, uzyskując tytuł 

regimentarza  (czyli wojskowego zastępcy marszałka). To on podczas nieobecności marszałka 

Morzkowskiego, sprawował władzę i utrzymywał  w gotowości bojowej wielunian pod dowództwem 

Józefa Zaremby. Oddziały konfederatów składające się przeważnie  z pospolitego ruszenia jazdy 

szlacheckiej, był rozbijane w puch przez regularne , acz niewielkie oddziały rosyjskie. Ostatni odział 

konfederatów wieluńskich bronił do połowy sierpnia  1772 r Częstochowy. Koniec konfederacji 

nastąpił po wkroczeniu wojsk pruskich na Ziemię Wieluńską i podpisanie I rozbioru Polski w 1773 r. 

      O Wielowiejskim  znów głośno w 1792 r, kiedy przeciwko ustaleniom Konstytucji 3-go Maja 

zawiązała się konfederacja targowicka i przystąpił do niej król pociągając za sobą tworzenie lokalnych 

konfederacji, a  szlachta wieluńska ponownie zaufała Maksymilianowi Wielowiejskiemu, obierając go 

jednym ze swych konsyliarzy. Udział Wielowiejskiego w lokalnych władzach konfederackich 

popierających Targowicę, był ostatnim tragicznym aktem w jego działalności publicznej. Nastąpił 

drugi rozbiór Polski, a Ziemię Wieluńską zajęli Prusacy, wcielając ją do prowincji Prusy Południowe. 

    W 1808 r umiera w Mieleszynie Maksymilian Wielowiejski, podwojewoda wieluński, dzierżawca 

specjalny Klucza Mieleszyńskiego w Dobrach Narodowych, Jego Królewskiej Mości Króla Saskiego, 

Księcia Warszawskiego. Pochowany został w Wieruszowie na cmentarzu Paulinów. 

Łacioski akt zgonu Maksymiliana Wielowiejskiego 
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Jego następcą został syn Ludwik Wielowiejski figurujący jako posesor, czyli dzierżawca wsi 

Mieleszyn w dobrach rządowych. Ożeniony z Klarą Marianną z Szulców, miał dwóch synów 

urodzonych w Mieleszynie:  Maksymiliana Klemensa ur. w 1810 r i Apolinarego Aleksandra ur. w 

1814 r, oraz córkę Teodorę Julię ur. w 1813 r. W 1814 roku w księdze parafialnej wymieniony jest 

zamieszkały we Dworze, komisarz Klucza Mieleszyn Ignacy Urbański, urodzony (czyli szlachcic), 

piśmienny. Ostatnie zapisy w książce parafialnej dotyczące lokai i kucharzy dworskich pojawiają się 

w 1828 r.  Czyżby to oznaczało koniec dzierżawy Mieleszyna przez Wielowiejskich? Tak się też stało, 

bowiem w 1837 r .Ludwik Wielowiejski jest dzierżawcą wsi Dzierżążnik, położonej w gminie 

Trzcinica k/Kępna. Mówi o tym metryka zgonu jego dwudziestoletniego syna Józefa (ur.1817 r), 

studenta, wystawiona w parafii Trzcinica zanotowana pod poz.58219 w Tece Dworzaka. 

 Jeszcze raz pojawia się związek z Wielowiejskimi, kiedy to w 1829 r na Uniwersytecie Warszawskim 

studiuje Maksymilian Wielowiejski (syn Ludwika) pochodzący z Mieleszyna. 

      W 1831 r rządowa agencja Królestwa Polskiego ogłasza przetarg na dzierżawę Klucza Mieleszyn. 

W  1838 r jest zapis w księgach parafialnych, z  którego wynika, że w Mieleszynie mieszkał szlachcic 

Józef Zabłocki z córką Izabelą. Natomiast sama Izabela Zabłocka, zamieszkała we Dworze 

kilkakrotnie  występuje w latach 1830-37 jako świadek  w aktach metrykalnych. Może to oni byli 

kolejnymi dzierżawcami Mieleszyna? Kim byli następni dzierżawcy –na razie nie wiadomo, ale 

ostatnimi była rodzina Pauli, kiedy to  w księdze parafialnej w 1851 r zarejestrowano narodziny syna 

Adolfa Pauli lat 39, dzierżawcy Klucza Mieleszyn. 

Widokówka z Mieleszyna 2008 r 
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Rodzina Pauli.- dziedzice, dzierżawcy folwarku 

 

     Nazwisko Pauli pochodzi od nazwy osobowej Paolo, włoski odpowiednik Pawła. 

   Prawdopodobnie rodzina Pauli wywodziła się z Tyrolu, krainy leżącej w Austrii na pograniczu z 

Włochami. Jest niejasna postać Antona Pauly, zarządcy folwarku w Jaśkowicach k/Byczyny (zm. 

w1820 r), który ożenił się w 1804 r. z niejaką Teresą Bienieck, urodzoną k/Świdnicy (1774 -1824) z 

którą  miał siedmioro dzieci, a jednym z nich był Adolf Pauli I urodzony w Suchej Wielkiej koło 

Zawoni w pow. Trzebnickim na Dolnym Śląsku. 

 Pierwszym znanym z Pauli, protoplastą ostatnich dziedziców dworu w Mieleszynie, był Adolf Pauli I 

ur. w 1811-1880 r, który z żoną Emilią Geldner miał czworo dzieci, w tym dwóch synów Adolfa II i 

Alfreda. Znana jest córka Józefa ur.1849 r, zamężna od 1879 r z Albertem Stejndamm ur. ok. 1845 r. 

W książce genealogicznej szlachty niemieckiej z 1981 r  Tom 76 wymienieni są: 

 - Magdalena Paulina Martha ur. .Breslau 20.07.1858; zgon Mieleszyn 5.03.1888 ; Russ-Polen,  

 - Adolf  Pauli II                           urodzony  6.06.1851     „      Mieleszyn 3.03.1885 

ślub  zawarli 10.06.1878 w  Mochau (Niemcy). 

To prawdopodobnie oni zostali właścicielami, a raczej dzierżawcami folwarku w Mieleszynie, który 

jak wiadomo, został przekazany w 1866 r generałowi Krasnokutskiemu w formie majoratu, to jest w 

wieczne, dziedziczne władanie. 

    . Starszy z nich Adolf II z żoną Magdaleną Lucke posiadał dwoje dzieci; syna Witolda ur. w 1880 r 

w Mieleszynie i córkę Adaminę ur. w 1879 r , która po parcelacji dworu w Mieleszynie została 

przygarnięta przez sąsiedzki dwór, a zmarła w 1970 r w pobliskiej Goli. 

  Z Dziennika Poznańskiego nr 27 z 1896 r dowiadujemy się, że w Warszawie w dniu 25 stycznia 

1896 r w kościele u Wszystkich Świętych, panna Bronisława Loga, córka Bronisława  Logi (herbu 

Kopacz) i Heleny z Arndtów z Gniezna, wzięła ślub z Alfredem Pauli, obywatelem ziemskim z 

Mieleszyna w Królestwie Polskim. 

. Po śmierci Adolfa II, zadłużony przez niego majątek przejął młodszy brat Alfred ur. w 1855 r, który 

z żoną  Bronisławą ur. w 1875 r miał trzy córki urodzone w Mieleszynie: 

 - Wanda (1897 -1968) po mężach Marczak  i Sapetto, zmarła w Warszawie. 

 - Aleksandra (1898 -1957) po mężu Sikorska 

 - Bronisława (1900 -1986) po mężu Barnat, zmarła w Poznaniu. 

Alfred Pauli, ostatni dziedzic Mieleszyna, zmarł w 1911 r, a majątek z 

powodu zadłużenia przejęła Spółka Bankowa i rozpoczęła jego 

parcelację już w 1909 r. Wdowa po Alfredzie, Bronisława opuściła 

Mieleszyn i ponownie wyszła za mąż za Wiktora Darewskiego, 

właściciela folwarku w Goli, który jednakże zmarł w 1913 r, a 

powtórna wdowa przeniosła się do Kalisza, gdzie uczyła w 

gimnazjum języka niemieckiego. Córki natomiast 

rozprysły się po całym kraju ,zakładając swoje rodziny. Dwie 

z nich na początku lat 60-tych odwiedziły Mieleszyn i podobno 

starsi mieszkańcy poznali panienki ze dworu (po którym 

pozostały tylko ślady fundamentów  na posesji Pazka). 

Ostatnim żyjącym potomkiem rodu Pauli, który ostatnio pojawił się 

w Mieleszynie, jest Stanisław Sikorski ur. w 1923 r, syn Aleksandry, 

a wnuk Alfreda.    W wydanej w roku 2010 książce Jana Maślanki opisującej 

dzieje okolicznych dworów ziemiańskich znajdują się  trzy 

wzmianki dotyczące majątku i dworu Pauli w Mieleszynie. Fakty tam podane  budzą jednak pewne 

wątpliwości; dotyczy to  imienia ostatniego dziedzica (Albert?) i daty spalenia dworu. Dwór mogli 

spalić Niemcy jedynie w 1919 r, kiedy Mieleszyn znalazł się pod  ostrzałem oddziałów Grenzschutzu, 

którzy zdobyli wieś i dopiero   po zażartych walkach w czerwcu tegoż roku musieli się wycofać z 

Mieleszyna. 

   To Stanisław Sikorski po długoletnim pobycie na emigracji (m.in. w USA) zamieszkał w 2009 r w 

Łubnicach i ufundował  swemu dziadkowi Alfredowi Pauli nowy nagrobek na cmentarzu w 

Mieleszynie. 

Alfred Pauli ok. 1900 r  
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Jak napisał w swych wspomnieniach Jan Myszor, to dwór w Mieleszynie został rozparcelowany w 

1909 r przeważnie pomiędzy miejscowych gospodarzy. Z materiału po rozebranej owczarni i innych 

budynków dworskich wybudowało swoje domy murowane wielu mieszkańców Mieleszyna. 

Szeroko te pogmatwane dzieje rodziny Pauli opisał Jan Maślanka w ostatniej książce o dziejach ludzi i 

ziem tych okolic wydanej w 2012 r.   

 

Zwózka zboża z pola do stodoły  w okolicy Mieleszyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W tle miejsce gdzie kiedyś stały zabudowania dworskie lącznie z gorzelnią. 
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Dwór w Mieleszynie 
       Dwór w Mieleszynie należał do typowych dworków dziewiętnastowiecznych jakich setki stało na 

dzisiejszych ziemiach polskich, a w ówczesnych czasach na terenie Kongresówki w guberni kaliskiej. 

Był to parterowy skromny dworek, acz obszerny, murowany z cegły i otynkowany. Klasycystyczny 

budynek wzniesiony był na planie prostokąta, nakryty wysokim czterospadowym dachem z gontów 

modrzewiowych i z dwoma świetlikami okiennymi, co świadczy  o znajdującym się tam poddaszu. 

Elewację frontową  zdobił niewielki ganek, wsparty na dwóch filarach i zwieńczony trójkątnym  

szczytem, prawie całkowicie spowity winobluszczem. 

    Dworek otoczony był niewielkim ogrodem w którym rosły krzewy ozdobne i wysokie topole. Przed 

budynkiem znajdował się utwardzony podjazd prowadzący pod sam 

ganek. Dworek spłonął podczas ataku Niemców  na Mieleszyn w 

czerwcu 1919 r. Ruiny szybko zostały wykorzystane  przez 

miejscowych gospodarzy jako 

budulec na nowe domy. 

Pamiątką po dawnych 

mieszkańcach dworu są 

zamieszczone obok zdjęcia 

ostatniego administratora 

majątku w Mieleszynie – 

Alfreda Pauli z rodziną, oraz 

mogiła na  miejscowym 

cmentarzu. Przed 

odnowieniem grobu Alfreda, 

stał tam zapuszczony  mały 

grobowiec, w którym przez 

boczne okienko widoczne były trumny. Pewnie są tam 

pochowani również jego brat  Adolf  z żoną i ich rodzice.  

Tak wyglądał dwór w Mieleszynie w pierwszej dekadzie XX w. 

Panienki ze dworu, córki Alfreda 
Pauli wraz z zarządcą Schwarzem 
około 1910 r. Rok 1900 -Alfred Pauli z żoną 

Bronisławą i z jedna z córek 
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           Dzierżawcy (arendarze) majątku w Mieleszynie –rodzina Pauli 

                                    Na podstawie aktów urodzin i zgonów z ksiąg parafialnych  

Akt zgonu Adolfa I, syna Antoniego i Teresy Bienieck 

Akt urodzin Adolfa II, syna Adolfa I i Emilii Geldner 
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Akt urodzenia Witolda Pauli, syna Adolfa II i  Magdaleny Lucke 

Akt zgonu Adolfa II Pauli  
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Akt urodzin Alfreda Pauli, syna Adolfa I  i Emilii Geldner(u góry), oraz Wandy Pauli. Córki Alfreda i Bronisławy Loga (u dołu)  
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Właściciel ziemski Antoni Krauze. 
      Po upadku Powstania Styczniowego w 1864 r władze carskiej Rosji skonfiskowały duże  

gospodarstwo kościelne w Mieleszynie o obszarze 50-ciu mórg, wydzielając z niego 6 mórg dla parafii 

na utrzymanie księdza. Resztę, wg relacji Jana Myszora, otrzymał Rosjanin o nazwisku Frujentow. 

To jego wnuczka Maria, córka Leona i Anastazji Frujentow, urodzona w 1895 r, wyszła za mąż około 

1920 r za Antoniego Krauze urodzonego w 1882 r. 

   W wykazie właścicieli ziemskich woj. Łódzkiego z 1936 r wymieniony jest Leon Krauze z 

gospodarstwem o powierzchni 50 ha. Tak więc pomyłkowo wstawiono imię poprzedniego właściciela 

Leona Frujentowa i nazwisko obecnego Antoniego Krauzego. 

 Natomiast w księdze adresowej na lata 1935/36 pod hasłem „Chotynin” jako właściciel ziemski 

wymieniony jest Krauze Antoni (Mieleszyn 50). 

       W czasie drugiej wojny światowej Krauze z pochodzenia Niemiec, podpisał volkslistę. 

Obwieszczenie Starosty Powiatowego Wieluńskiego –Wiktora Sienkiewicza z dnia 5.10.1945 r o 

rehabilitacji osób wpisanych do 3-ej lub 4-ej grupy niemieckiej listy narodowościowej lub do grupy 

tzw. „Leistungspole”. Zrehabilitowane zostały 1083 osoby w powiecie wieluńskim (zachowywali się  

w miarę poprawnie wobec ludności polskiej). Przywrócono im też obywatelstwo polskie. Między 

innymi byli to Krauzowie: 

  - Antoni, syn Karola i Emilii, lat 63 

  - Maria, córka Leona i Anastazji Frujentow, lat 50 

  - Maria Anna, córka Antoniego i Marii, lat 23 

  - Emilia Irena, córka Antoniego i Marii, lat 24 

  - Eugenia Anastazja, córka Antoniego i Marii, lat 19  

Ponieważ folwark Krauzego lekko przekraczał obszar, 50 ha objęła go reforma rolna i został 

częściowo rozparcelowany, a sam Krauze opuścił Polskę i wyjechał do Kanady. 

   Na części gospodarstwa łącznie z zabudowaniami gospodarzył Mikołaj Frujentow „Psia kola   

 

Młocka żyta z brogu na folwarku w latach 30-tych w okolicy Czastar 
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MIELESZYN  w PRL 
 

Figiel Marian Ireneusz, syn Stefana Figla sklepikarza z Mieleszyna, doczekał się not biograficznych 

w dwóch zagranicznych książkach, oraz wzmianki w Roczniku Politycznym i Gospodarczym za 1985 

r, wydawnictwo PWE 1986 r, w którym figuruje jako członek PZPR. 

 W wydanej w 1989 r anglojęzycznej encyklopedii biograficznej Kto jest Kto w socjalistycznych 

krajach Europy Tom I, znajdujemy następującą informację: 

- Figiel Marian Ireneusz ur. 20.XI.1940 r w Mieleszynie, woj. Kalisz, polski metalowiec, ukończył w 

1957 r Technikum Budowy Maszyn w Wrocławiu, potem pracował w Zakładach Metalodlew w 

Pułtusku, a od 1968 r  Zakładach POLAM. 

Podobne informacje zawarte są niemieckojęzycznej książce wydanej w 1998 r przez Herder Instytut –

Biograficzne Materiały z Archiwów Prasowych krajów Środkowo-wschodniej Europy po 1945 r, 

gdzie dodatkowo wymieniony jest zawód Figla –frezer. 

Rok 1960 -Reniu Figiel podczas urlopu z wojska na spacerze wielkanocnym w Jesionach (Las Mieleszyoski) 

Mieleszyńskie młyny wg opisu z lat 60-tych XX wieku 
        Młyn  wodny zbożowy „Chobot ”na rzece Prośnie usytuowany około 1000 m na zachód od wsi 

Mieleszyn. Według lokalnej tradycji w miejscu tym istniały młyny od bardzo dawna. Młyn w 

Mieleszynie wymieniano już w połowie XVI w. Istniejący ostatnio młyn wybudowany został w 1906 

r. Był to budynek drewniany, jednopiętrowy z nadbudówką, na palach drewnianych nad wodą; dach 

dwuspadowy, kryty papą. Przy nim parterowy budynek mieszkalny, stojący na lądzie, mający jakoby 

ponad 300 lat, z bali drewnianych; dach dwuspadowy, kryty słomą. Już po wybudowaniu w 1906 r 

młyn posiadał jakoby turbinę (?), jedną parę walców, jedną parę kamieni francuskich, żubrownik i 

perlak. Kamienie wymieniono na drugą parę walców w 1927 r. Urządzenia wodne drewniane; jaz, 
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pogródka, cztery zastawki (2 robocze i 2 jałowe). Tama z kamieni (tzw. upust) oddzielająca około 

1000 m w górę rzeki przy rozwidleniu. 

     Przemiał w okresie przed drugą wojną światową sięgał około 4 ton na dobę, Według danych 

urzędowych z 1929 r jedną tonę. 

Młyn czynny był do 1946 r. Później budynek rozebrano i w jego miejscu wybudowano nowy 

murowany, piętrowy. Część urządzeń produkcyjnych i urządzenia wodne są z poprzedniego młyna. 

Obecnie czynny, własność prywatna (Lary Maria). Stan zachowania dobry. 

A teraz jak brzmi opis po czterdziestu latach –Młyn Chobot; murowany obiekt malowniczo położony 

nad (nie istniejącym już) rozlewiskiem Prosny, w sąsiedztwie starego sadu. Powstały w XX wieku 

trzykondygnacyjny budynek o regularnym układzie okien funkcjonował do grudnia 19.. r. Położony 

jest w osadzie Chobot należącej do Mieleszyna. Dojazd drogą gruntową odchodzącą od drogi 

powiatowej Bolesławiec –Wieruszów skręcając na zachód. Przy drodze znajduje się drogowskaz na 

osadę Chobot 2 km. Młyn dostępny z zewnątrz, dojazd przez gospodarstwo rolne Larych. 

       Młyn wodny zbożowy „Grobla”, oddalony około 1500 m od wsi Mieleszyn, Według lokalnej 

tradycji w miejscu tym młyny istniały od bardzo dawna. Młyn posiadał młynówkę górną w postaci 

rowu, na rzeczce (strumień Nalepa), dopływie Prosny. Młyn ten , jeden z nielicznych w tej okolicy, 

posiadał koło nadsiębierne. Czynny był jeszcze w 1929 r. Według wykazu z tego roku jego zdolność 

przerobowa wynosiła jedną tonę zboża na dobę. Uległ on likwidacji niewiele później. Pozostał po nim 

staw i resztki pali drewnianych wystających z wody.  

       Młyn wodny zbożowy „Cieluch”, oddalony około 2000 m od wsi Mieleszyn. Według lokalnej 

tradycji młyn w tym miejscu istniał od bardzo dawna. Nazwę swą brał od nazwiska rodziny młynarzy, 

która przez długie lata dzierżawiła ten dworski młyn. Posiadał młynówkę górną w postaci stawu na 

rzeczce (odnogi strumienia Nalepa), dopływie Prosny. W 1929 r. jeszcze istniał, w urzędowym 

wykazie jego zdolność przemiałowa oceniana była na jedną tonę zboża na dobę. Uległ likwidacji 

niewiele później, jeszcze jednak przed drugą wojną światową. Pozostały po nim tylko staw i resztki 

pali drewnianych wystających z wody. 

    Na pobliskich łąkach nad Prosną według lokalnej tradycji wydobywano rudę darniową przed 200-

300 laty. Część informatorów jest przekonana, że chodzi tu o  wydobywanie rudy miedzi (kuproki). 

Na okolicznych łąkach brak wyraźnych śladów po wydobyciu rudy. Według niektórych informatorów 

stosunkowo nawet niewielkie nierówności gruntów tłumaczone są śladami po wydobywaniu rudy. 

     Nie ma chyba mieszkańca Mieleszyna, który by nie bywał na wieruszowskim targowisku. Targi w 

Wieruszowie, gdzieś do połowy lat 50 –tych odbywały się na rynku. Później targowisko było na tzw. 

Bindorzu (rejon dzisiejszego przedszkola przy ul. Dąbrowskiego). Następnie zostało przeniesione w 

okolice cmentarza (ulice Okrzei i Polna), gdzie istnieje do dziś, zatracając swój pierwotny charakter.  

     

Targowisko na Bindorzu -Wieruszów rok 1963 
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Zimy w latach 50-tych były śnieżne i mroźne, zamarzały wszystkie doły i rzeka Prosna.

 
Niedzielna sanna przez wieś mieleskiej kawalerki w 1966 r gdzieś pod lasem. 

W pierwszym okresie powojennym na terenie powiatu wieluńskiego i sąsiednich działały uzbrojone 

oddziały  podziemne, tocząc walkę zbrojną z władzą i normalizacją po pięciu latach okupacji. Dziś 

gloryfikuje się tych ludzi, nazywając ich Żołnierzami Wyklętymi, zmienia  się też nazewnictwo ich 

czynów, czego przykładem niech będą poniższe określenia: 

- banda Rudego czy Ottona to obecnie „zbrojny oddział samoobrony” 

- napady na urzędy Gminne, posterunki MO nazywa się ”poczynaniami o charakterze zbrojnym” 

- napad rabunkowy na sklep spółdzielczy to „akcja ekspropriacyjna” 

- zabójstwa ludzi niewygodnych to była „akcja likwidacyjna” 

- rozstrzeliwanie lub pobicie przeciwników politycznych, to „akcja represyjno-prewencyjna”. 

 Takich to określeń używają obecnie tzw., historycy z IPN-u, szczególnie z wrocławskiego oddziału. 

         W roku 1971 Kwartalnik Geologiczny w tomie 15 podaje, że do najstarszych należą iły (glina) 

ogniotrwałe i kamionkowe z epok retyku oraz liasu (czyli okresów triasu i jurajskiego sprzed 220-180 

milionów lat) stwierdzone w okolicy Mieleszyna. Surowce te występujące na niewielkim obszarze tuż 

na pdn-zach granicy woj. łódzkiego, nie wydają się mieć aktualnie poważniejszego znaczenia 

gospodarczego. 

         Znalezisko w Mieleszynku. Jak podaje periodyk Łódzkiego Towarzystwa Naukowego –Acta 

archaeologica Lodziensa nr 33-35 z 1987 r, to w miejscowości Mieleszynek, oddalonej od Bolesławca 

około 10 km, znaleziono tam przypadkowo szczątki kafli z pieca garnczkowego zbudowanego z kafli 

miskowych z jednym kaflem płytowym, portretowym przedstawiającym postać kobiety z 

obramieniem. Otóż postać kobiety z kafla z Mieleszynka jest uproszczoną repliką jednego z kafli 

portretowych znalezionych podczas wykopalisk na zamku w Bolesławcu….. 

Nic, jak tylko wypada zwiedzić wystawę w Muzeum w Bolesławcu, położonym przy trasie do zamku. 



22 
 
 

 

Prosna w okolicy zamku w Bolesławcu  podczas regulacji rzeki w latach 70 ub. wieku 

Powojenna emigracja 
Skończyła się wojna, rozpoczęły się wielkie powroty z wojennej tułaczki, wpierw wracali wysiedleni z 

swych gospodarstw przez Niemców i wywiezieni na roboty do Niemiec, później żołnierze frontowi 

których los rzucił do Sił Zbrojnych na zachodzie. Nie było pieniędzy i materiałów na odbudowę 

spalonych domów i zabudowań gospodarczych, na zakup narzędzi rolniczych, nasion na zasiewy i 

inwentarza żywego. Dlatego w pierwszych latach nowej Polski spora część miejscowej ludności 

sięgającej do 15% opuściła Mieleszyn w poszukiwaniu lepszych warunków życia i przeniosła się na 

tereny Ziem Odzyskanych gdzie była praca i mieszkania, gdzie czekały wolne gospodarstwa rolne. 

Ten  odpływ  wpłynął dodatnio na gospodarkę rolną Mieleszyna, zlikwidował przeludnienie 

rozrzedzając ciasnotę w domach mieleszyńskich, zapobiegł dalszemu rozdrabnianiu pojedynczych 

gospodarstw rolnych i poprawił warunki bytowe tym którzy pozostali na miejscu. 

Ubywało przede wszystkim ludzi młodych, którym nowa władza oferowała wiele realnych korzyści w 

postaci pracy w rozwijającym się przemyśle, możliwość zdobycia wykształcenia, zrobienia kariery. 

Był to awans społeczny, dotychczas nie osiągalny dla młodzieży wiejskiej, a pochodzenie chłopskie 

dawało wtedy pierwszeństwo w licznych dziedzinach życia. 

Przy przesiedlaniu się mieleszynianin wybierali tereny Śląska w szerokim tego słowa znaczeniu 

kierując się przebiegiem pobliskich linii kolejowych. Wyjeżdżali do pobliskiej Byczyny i do 

Kluczborka, ale i też dalej, szczególnie licznie do Oleśnicy i Wrocławia, w którym gminny 

pełnomocnik przesiedleńczy otrzymał do dyspozycji całą ulicę Ptasią. Zabierali z sobą zwyczaje i 

obrzędy wyniesione z rodzinnej miejscowości z którymi starali się żyć w nowym miejscu. Ten odpływ 

ludności trwał aż do kończ lat 60-tych XX w, o czym świadczy zmieniająca się liczba ludności z ok. 

1200 mieszkańców w 1939 r do ok. 700 w 2012 r. 
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Gromada Mieleszyn 

Gromada Mieleszyn istniała także po II wojnie światowej, jako jednostka pomocnicza (sołectwo) 

gminy Chotynin, a następnie gminy Bolesławiec od 1949 r.. 

Gromada Mieleszyn stała się najmniejszą jednostką podziału terytorialnego PRL z chwilą zniesienia 

gmin w latach 1954-1968. 

 Gromada Mieleszyn z Gromadzką Radą Narodową (GRN), była organem władzy najniższego stopnia 

na wsi i funkcjonowała od reformy reorganizującą administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 

1954 r do momentu zniesienia gromady Mieleszyn w lipcu 1968 r. 

Siedziba GRN gromady Mieleszyn znajdowała się w Mieleszynie, a w jej skład wszedł obszar 

dotychczasowego sołectwa Mieleszyn ze zniesionej gminy Bolesławiec oraz obszar dotychczasowego 

sołectwa Mieleszynek ze zniesionej gminy Sokolniki. Gromada Mieleszyn była jedną z 8759 gromad 

na obszarze Polski w powiecie wieluńskim w woj. Łódzkim. Po pięciu tygodniach w listopadzie 1954 

r gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu wieruszowskiego. Liczebność  gromadzkiej 

rady narodowej w Mieleszynie wynosiła 11 członków wybieranych przez ogół mieszkańców gromady. 

    Gromadę zniesiono 1 lipca 1968 r, a jej obszar włączono do gromady Bolesławiec-wieś Mieleszyn, 

osadę młyńska Chobot i kolonie Poduchowizna i Zmyślona: oraz do gromady Chobanin –wieś 

Mieleszynek i osady młyńskie Cieluch i Grobla. Taki podział istniał do  1972 r, kiedy z powrotem 

przywrócono organizację gminną. 

Gmina Bolesławiec i Chotynin 

Ostatnim wójtem gminy Mieleszyn był gospodarz Paweł Kmiecik wymieniony w księdze parafialnej 

w 1865 r. 

W latach 1867-1918 obszar wsi Mieleszyn należał do Gminy Bolesławiec, do której 31 maja 1870 r 

przyłączono pozbawiony praw miejskich Bolesławiec. Inaczej przedstawiała się sytuacja z 

Mieleszynkiem, kiedy to zostały zerwane więzy administracyjne łączące go z Mieleszynem poprzez 

wcielenie go w 1867 r do gminy Sokolniki. Obecnie Mieleszynek znajduje się w gminie Wieruszów. 

Gmina Chotynin utworzona została w 1919 r poprzez wyodrębnienie z Gminy Bolesławiec całego jej 

obszaru oprócz samego Bolesławca, który został pozbawiony praw miejskich. W tym wypadku Gmina 

Bolesławiec miała niewielki obszar składający się z trzech wąskich pasm przegradzających obszar 

gminy Chotynin. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 Mieleszyn przynależniony 

administracyjnie był do gminy Bolesławiec. Po wojnie Gmina Chotynin zachowała swoją 

przynależność administracyjną z okresu międzywojennego. 1 stycznia 1949 r gmina Chotynin została 

zniesiona, a jej obszar włączono do gminy Bolesławiec, która po jednej z reform administracyjnych 

zniknęła w latach 1954-1972 by ponownie odrodzić się jako gmina wiejska istniejąca do dnia 

dzisiejszego. 

 

 

 

 

 

 

Zwózka siana  z 
łąki na jednym z 
folwarków w okol. 
Mieleszyna 
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                            MIELESZYN  POD  ZABOREM   ROSYJSKIM 
 

   Z chwilą powstania Królestwa Polskiego po Kongresie Wiedeńskim  w 1815 r, wynikła potrzeba 

ustalenia przebiegu granicy pomiędzy Królestwem a Prusami. Trwało to z przerwami prawie cztery 

lata, nim prace demarkacyjne 

zostały zakończone. Ze strony 

polskiej kierował nimi  przyszły 

generał Ignacy Prądzyński, 

bohater wojen napoleońskich i 

Powstania Listopadowego, autor 

projektu budowy Kanału 

Augustowskiego. W roku 1821 

pod koniec czerwca obie strony 

przystępują do ustanowienia 

granicy wzdłuż Prosny, 

ustawiając słupy graniczne i 

sporządzając mapy. Mimo 

dalszych utrudnień i oporów  ze 

strony pruskiego komisarza, 

prace demarkacyjne  w dniu 20 

września doprowadzono do 

Kalisza, a na początku 

października roboty 

doprowadzono do Mieleszyna. 

W liście napisanym w 

Mieleszynie 9.X.1821 r 

Prądzyński poinformował o tym 

płk. Haukego. Pokonując znowu 

rozliczne trudności, mógł 

Prądzyński  zameldować 31 

października o ukończeniu 

ustalania linii granicznej ze 

Śląskiem 

    Do spisu treści dokumentów dotyczących II Rady Stanu Królestwa Polskiego za lata 1816-1853 

załączone jest hasło geograficzne o treści: Mieleszyn, folwark, pow. ostrzeszowski, województwo, 

później gubernia kaliska (poz.244).  

    Komisja Województwa Kaliskiego w 1831 r zamieściła w Dzienniku Powszechnym nr 321 

następujące ogłoszenie, którego fragment dotyczący Mieleszyna podajemy w całości: 

„Podaje do publicznej wiadomości, iż wydzierżawiać będzie w drodze publicznej licytacji, następne  

od 1 Czerwca 1832 r dobra Rządowe, a mianowicie: 

W Ekonomii Bolesławiec –Na dniu 1 Grudnia r. b. klucz Mieleszyn na lat sześć pro 1832/38, czyniący 

rocznego dochodu złp. 13.738 gr. 16, do którego należą: 

Wsie Mieleszyn  i Ochędzyn. 

Folwarki Mieleszyn i Mieleszynek. 

Propinacja. 

Cztery Młyny. 

Rybołówstwo. „ 

Ciekawe, jaki był los licytacji, ponieważ  na kilka dni przed jej terminem wybuchło Powstanie         

Listopadowe i rozpoczęła się wojna z Rosją. 

Ekonomia Bolesławiec –tak nazywano po rozbiorach niesprywatyzowane dotąd dobra dawnego 

Starostwa  Bolesławieckiego i klasztoru cystersek  z Ołoboku, stanowiące własność skarbu państwa 

(dobra rządowe).         

Fragment mapy pasa granicznego w okol. Mieleszyna. Zaznaczone są słupy 
graniczne nr 249 w okol Dobrygoszcza i nr 250  przy odejściu Młynówki 
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     Z ksiąg parafii Mieleszyn dowiadujemy się, że w 1838 r wójtem Ekonomii Bolesławiec  był 

Tomasz Spalikowski, a w1858 r  Marceli Cyganowski z Chotynina. 

      Do dziś zachował się słupek graniczny pomiędzy zaborami pruskim i ruskim na Podzamczu za 

Niesobem (idąc od Wieruszowa), przy skrzyżowaniu ulic Podzamcze z Graniczną. 

      Jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, to latach 80 –tych XIX w  skład parafii 

Mieleszyn zaliczana była osada Zawada, która w roku 1827 leżała w pow. ostrzeszowskim z siedzibą 

w Wieruszowie i  miała 1 dom z 15 mieszkańcami. Ciekawe, gdzie leżała ta Zawada, czy to może było 

Pustkowie ? (patrz rozdział Księgi Parafialne). 

 

 

 

 

 

 

  

Prosna podczas regulacj  

Prosna pół wieku później  
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            Akta stanu cywilnego (metryki), czyli akta urodzenia, akta małżeństwa i akta zejścia (śmierci) 

spisywał proboszcz parafii Mieleszyn. Natomiast akta wyznawców judaizmu czyli Żydów spisywane 

były przez wójta Gminy Bolesławiec. Początkowo wszystkie akta stanu cywilnego spisywane były         

wyłącznie w języku polskim. Począwszy od 1868 r nakazano prowadzić akta tylko w języku 

rosyjskim, zezwalając katolikom, ażeby na ich życzenie, sporządzający  wypisy proboszcz dołączał do 

rosyjskiego tekstu ich polski przekład. W praktyce proboszcz wypisy wydawał tylko po rosyjsku. 

       Od roku 1876  w sądach obowiązywał tylko język rosyjski, za wyjątkiem sądu gminnego ( w tym  

przypadku w Bolesławcu), lecz dokumenty musiały być wystawione w języku rosyjskim. 

   Jak informował  SYLWAN (czasopismo leśników) w 1840 r, to w Leśnictwie Sokolniki 

podzielonym na cztery straże –w  Straży Bolesławiec podleśniczym był Paurowicz Bartłomiej, a 

strażnikiem Małasiewicz Paweł. 

W Mieleszynie po1863 r działało zgromadzenie gromadzkie z sołtysem. W zebraniu uczestniczyli 

wszyscy gospodarze, w tym także kobiety. Kadencja sołtysa trwała 3 lata, Był on podwładnym wójta i 

wykonywał bezwarunkowo jego polecenia. Kandydatem na sołtysa mógł zostać właściciel co najmniej 

sześciu mórg gruntu. Otrzymywał roczne wynagrodzenie w wysokości 7 rubli i 20 kopiejek. 

       Chłopi pańszczyźniani w Polsce feudalnej stanowili grupę niewolniczą, Praktycznie byli 

własnością panów feudalnych i najbardziej zacofaną grupą społeczną. Taki stan rzeczy odpowiadał 

właścicielom wsi (na przykładzie Mieleszyna-klasztorowi cysterek w Ołoboku), którzy korzystali z 

ich niewolniczej pracy, nie mając żadnego interesu w podniesieniu ich statusu społecznego, a tym 

bardziej politycznego. Dlatego też chłopi nie mieli poczucia wspólnoty narodowej, Nie mając żadnego 

oparcia i ochrony ze strony państwa w czasach Rzeczpospolitej I (szlacheckiej), nie czuli obowiązku 

poświęcenia się w imię odzyskania suwerenności po pierwszych rozbiorach Polski w okresie Księstwa 

Warszawskiego. Obce też im były idee niepodległościowe głoszone przez ich szlacheckich właścicieli, 

szczególnie w okresie powstań Listopadowego i Styczniowego. Dlatego też nie może dziwić ani też 

oburzać fakt zwracania się przeciwko szlacheckim powstańcom na ziemi wieluńskiej. Dlatego też 

chłopi wdzięczni carowi Aleksandrowi II za zniesienie pańszczyzny, czyli uwolnienia z niewolniczego 

poddaństwa polskich panów w 1864 r, wystawili mu pomnik w Częstochowie na Jasnej Górze. Napis 

na pomniku brzmiał: Wybudowany w 1889 r przez wiejską społeczność Królestwa Polskiego. Ten 

ponad 10-cio metrowy monument został zniszczony przez Niemców w 1917 r.  

 

Ocena mieszkańców Mieleszyna w 1897 r przez ówczesnego proboszcza Stanisława 

Maniewskiego 

 „Mieleszyniacy zaś słyną w całej okolicy jako uosobienie niezgody, opinie te jednakże na 

nieszczęście wyrobiło mu kilku wichrzycieli i nicponiów, z  którymi reszta nie sympatyzuje i słusznie. 

Główną wadą Mieleszyniaków powiedziałbym jest skłonność do karczmy, w której lubieją przepędzać 

wieczory. Popęd ten pijacki w mocnej części wykorzenił ks. Nikodem Kranc, nieprzejednany 

nieprzyjaciel tego występku. Szkoda tylko, że wyszedł z Mieleszyna, bo pod niedołężnymi rządami 

jego następcy (ks. Nowackiego) wielu napowrót do kieliszka wróciło” 

 
Odpust 2011 
r orkirstra 
strażacka z 
Żdżar 
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                              II WOJNA ŚWIATOWA I  OKUPACJA  NIEMIECKA 

Życie pod okupacją 
     Na terenie powiatu wieluńskiego działało przedsiębiorstwo budowlane jakim była firma Alfreda 

Kupke z Wrocławia, które miało swą siedzibę w Wieluniu w postaci biura i magazynu materiałów 

budowlanych. Firma Kupke  zatrudniała rzemieślników Polaków różnych zawodów w tak zwanych 

grupach budowlanych (baugruppe) liczących do 30 osób pod kierownictwem polskiego fachowca. 

Taka grupa działała w Bolesławcu i okolicznych wsiach zapewniając zatrudnionym w niej niewielkie 

wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne (Kasa Chorych) a przede wszystkim przy obowiązku pracy 

chroniła przed wywiezieniem na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował w niej Stefan Dura, który 

był wysiedlony ze swojego gospodarstwa i musiał się dostać na place budowy odległe niejednokrotnie 

o kilkanaście km.  Firma Kupke zajmowała się przede wszystkim robotami budowlanymi dla nowych 

osiedleńców niemieckich z Besarabii budując dla nich stodoły, chlewy i obory. Niemcy dla swych 

kolonistów tworzyli duże gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha, łącząc dwa lub trzy 

gospodarstwa po wysiedlonych Polakach. Materiały do budowy nowych budynków gospodarczych dla 

nich zostały pozyskane w Mieleszynie w latach 1940 i 1941 z  rozbiórki murów spalonej szkoły, 

zburzonego pomnika poległych, murowanej barokowej bramy z dzwonnicą przed kościołem  oraz z 

zgromadzonych pustaków na budowę nowej remizy strażackiej. Wówczas prawdopodobnie został 

rozebrany również budynek starej carskiej, dziewiętnastowiecznej szkoły. 

  Wrzesień 1939 r. Na zdobytych terenach Niemcy dokonują pierwszych egzekucji: w Bolesławcu 

rozstrzeliwują  siedmiu Polaków, w Mieleszynie i Ostrówku po sześciu, a pięciu w Czastarach. 

Przerażona ludność polska z przygranicznych powiatów masowo uciekała w głąb kraju przed 

Niemcami. 

    Zima z 1939/1940 r była bardzo ciężka a śniegi były duże. Codziennie pędzono mieszkańców 

Mieleszyna  do odśnieżania dróg, a w szczególności drogi z Bolesławca do Wieruszowa. Przez całą 

okupację zimą każdy musiał iść odśnieżać drogi, tylko jedna osoba mogła zostać w domu. 

Wiosną 1940 r Niemcy kazali rozwalać wypalone mury spalonych zabudowań, czyścić cegłę, którą 

zaraz zabierano na budowę. Przez całą wojnę nie można było kupić  nowej odzieży, więc przerabiano 

(przenicowano) stare ubrania. Czasami zdarzało się, że jednego dnia można było kupić w 

Wieruszowie powrozy, więc rozplątano je na poszczególne sznurki i robiono z nich swetry. 

Obowiązywała godzina policyjna; zimą od godz. 20-tej a latem od 22-ej więc trzeba było wtedy z pola 

szybko zjechać. Kobiety chodząc wieczorami na skubanie pierza (pierzówki),  to musiały się u 

Niemców wpisać na specjalną listę, by wracając w nocy do domów nic im nie groziło ze strony 

Niemców. Żyto trzeba było oddać Niemcom w ramach kontygentów, nie wolno było karmić nim 

zwierzyny domowej, a konie tylko owsem. 

Ponieważ obowiązywał przymus pracy, dzieci będące na służbie u gospodarza volksdeutscha 

zajmowały się opieką nad zwierzętami w postaci dojenia krów, oprzątania świń, wyrzucania gnoju 

oraz sprzątały w domu i opiekowały się dziećmi gospodarza. Doświadczył tego na własnej skórze 

nastoletni  Henryk Dura skierowany do pracy w Siemianicach i Perzowie w powiecie kępińskim. 

                       Kartka pocztowa z 1944 r  Koperta pocztowa z 1943 r z czasów okupacji niemieckiej 
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     Wał Wschodni. Celem powstrzymania ofensywy radzieckiej, Niemcy  poczęli od lipca 1944 r 

budować w Warthenlandzie (Kraju Warty) mocno ufortyfikowany pas umocnień obronnych zwany 

Wałem Wschodnim. Składał się on z głębokich rowów przeciw czołgowych, rozbudowanego systemu 

okopów i betonowych schronów. W powiecie wieluńskim wał ten miał przebiegać wzdłuż rzeki 

Warty. Do jego budowy zmobilizowano wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn i kobiety, przede 

wszystkim Polaków. Ponad setka mieszkańców Mieleszyna brała udział  w pracy przy okopach. Na 

terenie powiatu wieluńskiego powstało kilka obozów pracy przymusowej (Einsatzlager), w których 

skupiono po kilkanaście tysięcy ludzi, umieszczając ich po stodołach i szopach. Niezależnie od 

pogody, ludzie w wodzie i błocie, a później w śniegu przy trzaskającym mrozie pracowali po 12 

godzin dziennie, aż do stycznia 1945 r, kiedy ruszyła ofensywa Armii Czerwonej, Na nic się przydał  

pas umocnień,  wojska radzieckie przeszły go jak burza, nie napotykając na poważniejszy opór 

Niemców. Zaraz za nimi powrócił do domu 20 stycznia 1945 r z roboty przy okopach schorowany i 

wycieńczony Stefan Dura. 

   Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, Tom 1, część 1 z 1998 r 

na str. 173 podaje –Drezner Leon, strzelec ON poległ 1.09.1939 r w Mieleszynie, 13 –MZ Czastary 

    str. 164    „       -   (nie znany)                            „      „                 w Mieleszynie, 13 –MZ Czastary 

 

 

  

Płonący Wieruszów 2 wrzesieo 1939 r (zdjęcie lotnicze) 
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           LOS  KONSPIRATORÓW  BATALIONÓW   CHŁOPSKICH  Z  OKOLIC  MIELESZYNA 

 

          Stanisław Matynia (1919 -2008) urodził się 15.06.1919 r w Kamionce, dziś powiat 

wieruszowski. W 1938 r został powołany do służby wojskowej, gdzie zastał go wybuch II wojny 

światowej. Brał udział w obronie Warszawy aż do kapitulacji stolicy. Zwolniony z niewoli wrócił do 

domu w Kamionce w mundurze polskim bez jakichkolwiek 

papierów. Chodził w mundurze wielokrotnie uciekając przed 

żandarmami w Bolesławcu, aż  go dopadli i rozebrali na ulicy do 

bielizny. Wierny przysiędze natychmiast rozpoczął działalność 

konspiracyjną. Podrabiał pieczątki na dostarczonych mu 

blankietach przez pracującego w gminie kuzyna i wyrabiał 

Polakom dokumenty, Wkrótce został aresztowany za nielegalne 

słuchanie radia przez żandarmów w Radostowie. Po 

przesłuchaniu, skatowany został wypuszczony, lecz musiał od 

razu uciekać przed żandarmami z Bolesławca do wcześniej 

przygotowanej kryjówki w lesie. Potem udał się do Namysłowa, 

gdzie koledzy wystawili mu nowy dokument na nazwisko Leon 

Burzyński, używany do końca okupacji niemieckiej. Jeszcze 

wcześniej krył się pod pseudonimem Zygfryd Małecki. 

Ponownie złapany przez Niemców został wysłany do  

niemieckiego obozu karnego (lagru) w Nasalach koło 

Kluczborka. Podczas odbywania kary dał się poznać swoimi 

zdolnościami zegarmistrzowskimi, naprawiając złoty zegarek 

komendantowi lagru. Dzięki temu został przemycony w lutym 

1942 r do Sycowa, trafiając do sędziwego 85 –letniego zegarmistrza Augusta Gintera. Po przedostaniu 

się do Sycowa  został zalegalizowany  jego pobyt na niemieckiej policji i w urzędzie pracy 

Arbeitsamcie za wstawiennictwem znanego w Sycowie mistrza zegarmistrzowskiego Gintera. 

Wkrótce po jego śmierci, Matynia został  na jego miejsce nadwornym zegarmistrzem na książęcym 

zamku Karola Birona w Sycowie. Raz w tygodniu przez dwa lata 1943-1944 przychodził do zamku, 

by sprawdzać i nakręcać ponad sto zabytkowych zegarów. Podczas pobytu w zamku mógł spokojnie 

nasłuchiwać wiadomości radiowych nadawanych z Londynu w języku polskim  i przekazywać innym 

Polakom. 

         Jeszcze w Kamionce, Matynia zwerbował  Romana Muszkata z Mieleszyna do tajnej 

organizacji Bataliony Chłopskie. Konspiracyjnym dowódcą na okręg Wieluń był pochodzący z 

Mieleszyna Franciszek Szymanek o pseudonimie „Dąb”.(więcej w „Mieleszyn nad Prosną” str.234 i 

235) W Sycowie Matynia rozpoczął ponownie działalność konspiracyjną zakładając komórkę 

Batalionów Chłopskich. Ściągnął do Sycowa  Romana Muszkata, który zaczął pracować u sycowskich 

Niemców, zamieszkując u rolnika  Pietzonki koło cmentarza w Sycowie. Byli cały czas w kontakcie z 

Franciszkiem Szymankiem, swoim dowódcą. Oprócz BCh, na pograniczu polsko-niemieckim działała 

Armia Krajowa przeprowadzająca kilka akcji przeciwko Niemcom. Matynia kontaktował się  w tym 

czasie z Tadeuszem Kempą komendantem AK na rejon Namysłów-Syców-Kępno 

        Po aresztowaniu w lipcu 1944 r sycowskich członków ruchu oporu, a szczególnie po 

aresztowaniu w Stradomi Władysława Skrzypeckiego (członka BCh), zwerbował Matynia do swojej 

komórki BCh na jego miejsce Stefana Wierzbińskiego pochodzącego z Krajanki w pow. 

wieruszowskim. Wierzbiński w czasie wojny terminował jako pomocnik u  niemieckich szewców w 

Sycowie i Ślizowie 

 Krótko przed wejściem Armii Czerwonej na teren Rzeszy Niemieckiej, z Matynią nawiązał kontakt 

kolega z BCh, działający w radzieckiej komórce wywiadowczej w Bolesławcu i Wieluniu. Przez niego 

Matynia poinformował swego zwierzchnika organizacyjnego Szymanka o tym, że w mieście Sycowie 

niema żadnych niemieckich umocnień wojskowych poza rowami przeciwczołgowymi. 

   Członkowie sycowskiej komórki BCh Matynia i Muszkat otrzymali rozkaz od swego przełożonego 

Franciszka Szymanka z Wielunia, aby oczekiwali na radzieckiego wojennego  komendanta miasta. 

Stanisław Matynia w 1939 r.  
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 Kiedy 18 stycznia 1945 r rozpoczęła się przymusowa ewakuacja niemieckiej ludności cywilnej z 

Sycowa, to zgodnie z ustalonym wcześniej planem awaryjnym z dowódcą BCh Szymankiem, 

skontaktował się Matynia z Romanem Muszkatem. W sobotę 20 stycznia 1945 r pozostałym w 

mieście cywilom, w tym  polskim parobkom, przydzielono opiekuna esesmana. Matynia i Muszkat 

byli pod nadzorem esesmana Wióra, zamieszkałego  w budynku na cmentarzu, w piwnicy którego 

była aparatura zdalnego odpalania zaminowanej drogi od strony Ostrzeszowa, o czym powiadomili 

wkraczających do miasta czerwonoarmistów. 

Następnego dnia po wkroczeniu Armii Czerwonej do Sycowa, gdzie większych walk nie było, 

obydwaj wyszli do miasta. Natychmiast zostali obrabowani przez czerwonoarmistów, Matyni zabrano 

zegarek a Muszkatowi ściągnięto buty. W Sycowie nastąpiły dni chaosu i bezprawia, trwały grabieże i 

podpalenia. W kilka dni potem  dotarł od strony Międzyborza oczekiwany przez nich wojenny 

komendant miasta kapitan Akimow w obstawie kilku żołnierzy. Matynia z Muszkatem pomogli mu 

zorganizować komendanturę. Po pierwszym obchodzie miasta obydwaj zaczęli werbować znajomych 

do pierwszej Milicji Obywatelskiej przy wojennym komendancie miasta, aby zabezpieczyć 

pozostałych w mieście cywilów. Zaraz dołączył do nich Stefan Wierzbiński i inni. Początkowo 

uzbierało się kilkanaście osób, Dostali biało-czerwone opaski i broń bez naboi, w kilka dni potem 

milicja liczyła już 25 osób. . Z pozostałych w Sycowie 27 Polaków utworzono 25-osobową Polską 

Brygadę Milicyjną, którą dowodził Roman Muszkat. Jego zastępcą była Stanisław Matynia W milicji 

byli tez miejscowi folksdojcze, którzy dzięki temu, że ich siostry, szwagierki i kuzynki były 

kochankami rosyjskich oficerów, mogli się czuć bezpiecznie. Do obowiązków milicji przy Akimowie 

należała rejestracja cywilnej ludności w mieście i pochowanie poległych tu cywili i żołnierzy 

niemieckich, którzy leżeli tu po polach i w rowach już od dwóch tygodni. Tym zajmował się 

Wierzbiński, a do zwożenia trupów sankami zmuszano Niemców. 

        Do Sycowa Matynia sprowadził swego szwagra Stanisława Kiszkę, żonatego z jego siostrą 

Alfredą. Kiszka był z zawodu stolarzem i kołodziejem, wykonującym piękne meble, wozy i karety.  

Matynia  uczestniczył w rozprawach sądów doraźnych przy komendanturze miasta. Miał okazję 

spotkać się z Bierutem i Gomułką kiedy próbowali dostać się na tereny Dolnego Śląska świeżo zajęte 

przez Armię Czerwoną i zatrzymali się na postój w Sycowie. 

 Gdy na przełomie marca i kwietnia 1945 r Matynia popadł w niełaskę, u komendanta Akimowa, 

wysłał siostrę Alfredę do swojego dowódcy Franciszka Szymanka, byłego szefa swojej organizacji 

BCh po dokumenty, które miały być wystawione w języku rosyjskim i potwierdzone przez 

radzieckiego komendanta majora Sokołowa w Wieluniu. Tak więc Matynia zaopatrzył się w 

odpowiedni dokument, wyjaśniający dlaczego dwukrotnie w czasie okupacji musiał zmieniać 

nazwisko oraz opisujący jego działalność konspiracyjną. Dokumenty okazały się przydatne , gdy 

został wezwany na śledztwo do NKWD z poręki Akimowa. 

           Z chwilą powołania Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Sycowie 12.05.1945 r, 

kilkadziesiąt osób z milicji obywatelskiej przy radzieckiej komendanturze, służących tu już od 

dziesięciu tygodni przeszła do  powiatowej i miejskiej struktury MO . Komendantura Akimowa 

jeszcze funkcjonowała, ale Matynia miał już dość polityki i chciał wrócić do swego zwodu 

zegarmistrza. W połowie maja chciano Matyni powierzyć stanowisko burmistrza Sycowa za pomoc i 

służbę w organizacji pierwszej wojennej komendantury w Sycowie, lecz stanowczo odmówił. Każde 

stanowisko w polskich władzach musiało uzyskać akceptację radzieckiego komendanta miasta i 

NKWD, które aż do jesieni 1946 r nadzorowało polską administrację i działalność partii politycznych. 

Gdy Matynia nie przyjął zaoferowanego przez Rosjan stanowiska  burmistrza Sycowa, Akimow 

przydzielił mu upragniony warsztat zegarmistrzowski w poniemieckiej kamienicy  za wielomiesięczną 

służbę u wojennego komendanta, a dla jego szwagra Stanisława Kiszki warsztat stolarski. Oba 

warsztaty znajdowały się obok radzieckiej komendantury. Dostał też zaświadczenie o odbytej służbie 

u Rosjan.  Choć Matynia nie był już formalnie na służbie u Akimowa, to ten zabierał go niekiedy na 

kontrole w terenie. 

          Komendantem miejskim MO w Sycowie został Stefan Wierzbiński pochodzący z Krajanki; był 

przystojnym mężczyzną, pomagającym autochtonom. W październiku 1945 r. rozpoczęły się jego 

perypetie z Akimowem. W czasie przesłuchań w NKWD Wierzbiński miał zeznać, że Akimow miał 

kochankę Niemkę ( to pewnie  z tego powodu Akimow nie dostał awansu). Wierzbicki miał też 

donieść na Matynię i Muszkata, członków sycowskiej komórki BCh. Akimow wściekły na 
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Wierzbińskiego kazał go rozstrzelać, zamieniając w końcu ten wyrok śmierci na degradację                                                              

z dotychczasowej funkcji, usunięcia  z szeregów MO i wygnanie z miasta. Matynia doradził 

komendantowi powiatowemu MO w Sycowie, aby jak najszybciej w obstawie polskiej milicji 

wywieźć Wierzbińskiego do Domasławia i tam ukryć u jego szwagra, póki sprawa nie przycichnie. Po 

jakimś czasie Wierzbiński powrócił do miasta , ale unikał Akimowa.  

         Sylwestra 1945 r spędził Matynia ze swoją narzeczoną Anią z Kamionki na balu w Bolesławcu 

k/Wielunia. Do jego stołu przysiadł się Otto ze swoimi ludźmi, pojawiając się  krótko przed północą 

na zabawie. Oczywiście wcześniej zdążyli rozbroić tamtejszy posterunek MO. 

Żołnierzem Franciszka Olszówki „Otta” był niejaki Wierzchołek z Opatowa, który po latach 

powiedział Matyni, że do końca nie miał pewności, czy ten nie szpiclował dla Niemców. 

 
Oddział Olszówki Otta, on sam w środku 1946 r 

Na przełomie stycznia i lutego 1946 r Matynia wraz z swą narzeczoną Anią wybrał się z Kamionki do 

sąsiedniej wsi Mieleszyn do rodziców jego kolegi Romana Muszkata, aby pożyczyć maszynkę do 

wyrobu kiełbasy na ich wesele. Tam na Poduchowiźnie wpadł w ręce  ottowców, którzy go 

obrabowali, grożąc mu śmiercią. W jego obronie stanął ojciec Romana Muszkata. Zabrali Matyni 

dokument od Akimowa i pierścionek z orłem w koronie w oczku, który otrzymał jeszcze od Stefana 

Wierzbińskiego do naprawy. Takim pierścionkiem jako znakiem rozpoznawczym legitymowali się 

ottowcy. Matynia został puszczony wolno przez ottowców, ale noc dla bezpieczeństwa spędził  u 

narzeczonej w Kamionce. Nim nazajutrz opuścił Kamionkę, chciał powiadomić władze, by tych 

ottowców w Mieleszynie zlikwidowali, lecz na prośby teściów zaniechał tego. Bojąc się o własne 

życie wyjechał z narzeczoną aż w Kieleckie by odczekać tam, nim za kilkanaście dni zlikwidowano 

Otta i jego oddział. 

      Kuzynką Ani narzeczonej Matyni była Irena Taras mieszkająca w 

Szpocie k/Opatowa. Z jednej strony zagrody rozpościerała się łąka z 

widokiem  na rzekę Prosnę, która niegdyś była granicą pomiędzy 

zaborami rosyjskim i pruskim. Obok rozciągał się Las Opatowski i nic 

dziwnego, że takie położenie było dobrym schronieniem dla zbrojnego 

oddziału Otta. Naprzeciw za Prosną stały rozrzucone zabudowania 

koloni Poduchowizna należącej do Mieleszyna, która także była bazą 

dla oddziałów Otta i Rudego. To właśnie tam w Szpocie Irena Taras  

poznała bliżej Franciszka Olszówkę „Otta”, kiedy ukrywał się w jej 

domu przez kilka dni, a kiedy zmienił kryjówkę nadal przychodził do 

ich domu na posiłki. Osiemnastoletnia dziewczyna zakochała się w 
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odważnym watażce, który w jej mniemaniu i opinii mieszkańców Szpotu walczył w słusznej sprawie. 

Poszła zanim jako łączniczka oddziału powiększając grono jego dziewczyn  i śmierć Otta 8 lutego 

1946 r przeżyła jako osobisty dramat. Podczas drugiej obławy 18 lutego 1946 r, kiedy wieś była 

obstawiona  przez wojsko i milicję została aresztowana i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w 

Wrocławiu w lipcu 1946 r skazana na 10 lat więzienia, zmniejszonego do pięciu lat na podstawie 

amnestii z 1947 r. W ostatnich latach Irena Taras-Nawrocka stała się ikoną dla czcicieli „żołnierzy 

wyklętych” z rejonu Kępna. 

           W końcu października 1946 r ostatni transport z niemieckimi wysiedleńcami opuścił Syców, do 

wyjazdu szykowali się też Rosjanie stacjonujący od stycznia 1945 r. Matynia mieszkał wtedy u 

szwagra St. Kiszki, obok radzieckiej komendantury i utrzymywał z Akimowem dobre kontakty. O 

termin jego wyjazdu dopytywał się ciągle Stefan Wierzbiński. Gdy Akimow pożegnał się z Matynią, 

ten przekazał wiadomość Wierzbińskiemu. Podczas przejazdu Akimowa na trasie w sokolnickich 

lasach za Pichlicami pod Lututowem banda z podziemia dokonała napadu na Rosjan, zabijając 

wszystkich ludzi z obstawy Akimowa i tylko on jeden raniony uciekł i wrócił do Sycowa, gdzie 

schronił się w domu szwagra Matyni. Myślał, że to może Matynia brał udział w napadzie, lecz ten był 

w domu i całą noc przesiedział z Akimowem w pogotowiu z bronią w ręku. Ten wypytywał się też o 

Wierzbińskiego, który w/g Matyni mógł mieć w tym udział. Może chciał się zemścić za to, że 

Akimow przed rokiem zamierzał go rozstrzelać, lecz dzięki wstawiennictwu Matyni do tego nie 

doszło. Wierzbiński poczuwał się do wdzięczności, i to nie mógł być przypadek, że dał mu ten 

pierścień z orłem w koronie niby do naprawy. Miało to chronić Matynię przed zemstą ottowców, co 

stało się wówczas w Mieleszynie. 

Wierzbiński po wyjeździe Rosjan z Sycowa zamieszkał w Ślizowie i po powołaniu 3.XI. 1946 r 

Gminnej Rady Narodowej został pierwszym powojennym wójtem w Dziadowej Kłodzie. Popadł w 

konflikt z lokalną władzą ludową i siedział w więzieniu. Po tych trapatach wyjechał w 1953 r w 

rodzinne strony (Krajanka) i wcześnie zmarł. Jego drogi z Matynią rozeszły się dość szybko, tak samo 

brak więcej wiadomości o dalszych losach Romana Muszkata.  

     W 1948 spotkał go na roku zerowym Uniwersytetu Wrocławskiego Henryk Dura, który wraz z  

Bronkiem  Korpeckim (obydwaj też z 

Mieleszyna) byli studentami tego samego 

roku. Później  Roman przeniósł się do 

Katowic,  gdzie studiował na Akademii 

Ekonomicznej (Wyższej Szkole Handlowej 

?), Ale nie wiadomo czy ją ukończył. Znany 

jest przypadek z tego okresu jaki wydarzył 

się na zabawie wielkanocnej w Mieleszynie. 

Otóż Roman wpadł do znajdującej się obok 

sali sadzawki z wodą i jak mówiono potem 

„wykąpał się”. Na drugi dzień na 

powierzchni wody unosiła się jego biała 

czapka studencka 

 Jest też wzmianka, że w latach 

siedemdziesiątych o upamiętnienie miejsca na 

sycowskim cmentarzu, gdzie pochowano w 

lutym 1945 r pomordowanych powstańców warszawskich zabiegał Roman Muszkat. 

W 2008 r zmarł Stanisław Matynia ostatni sycowski zegarmistrz. 

 

                                              Opracowano na podstawie relacji Stanisława Matyni zawartej w książce: 

                                             Był taki czas…. autorstwa Aleksandry Hołubeckiej –Zielnicy W-w 2011 

   

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego Bronek Korpecki (z 
Poduchownej) i Henryk Dura 
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                                 SZKOŁA   PODSTAWOWA   W    MIELESZYNIE 
 

     Brak źródeł pisanych nie pozwala określić daty powstania pierwszej szkoły w Mieleszynie. 

Pewnym jest jedynie, że nauczaniem mieleszyńskich dzieci  w początkowym okresie zajmowali się 

plebani. Powstawały szkoły zakładane przy kościołach parafialnych, zwane szkołami parafialnymi. 

Rozwój gospodarczy i stabilizacja polityczna Polski spowodowały szybki wzrost szkól parafialnych w 

XIV i XV w. Następny rozwój szkolnictwa na Ziemi Wieluńskiej nasila się w epoce Odrodzenia (XVI 

i połowa XVII w) kiedy ich liczba wzrasta powyżej 26 szkól. 

 Następne lata spustoszyły Ziemię Wieluńską na skutek wojen szwedzkich i następujących po sobie 

okresów zarazy co spowodowało upadek szkól. I tak w 1720 r w okręgu wieluńskim szkoły były tylko 

w 8 parafiach: Łagiewniki, Łaszew, Ożarów, Kamion, Parzymiechy, Lututów, Biała i Mieleszyn.  

      Podczas wizytacji parafii Mieleszyn w 1818 r wymieniona została szkoła, która nie miała osobnej 

siedziby. Dzieci chodziły na zajęcia do budynku, w którym mieściło się mieszkanie nauczyciela 

wyznaczone przez aktualnego dzierżawcę Mieleszyna. Do szkoły w owym roku uczęszczało 14 

dziewczynek i 16 chłopców na ogólną liczbę 557  mieszkańców Mieleszyna. Program nauczania 

obejmował naukę religii, naukę czytania i pisania oraz naukę rachowania  

      Na podstawie ksiąg parafialnych poznaliśmy nauczycieli Szkoły Elementarnej w Mieleszynie w 

XIX w, kiedy to szkoła Gminy Mieleszyn mieściła się w domu dworskim nr 27. 

 - Szymon Dłuszkiewicz – zmarł w 1811 r 

 - Kazimierz Prusinowski – 1813-1819 kiedy to zmarł w domu dworskim nr 5 

 - Antoni Zaraziński – 1821 

 - Mikołaj Baryczka -1827- 1831 

 - Antoni Pikulski – 1840-1846 

 - Konstanty Zaczyński z Wieruszowa 1849 -1880 aż do śmierci. 

Podane lata są potwierdzone odpowiednimi wpisami w księgach parafialnych. 

   W latach 1903 -1906 nauczycielem w Mieleszynie był Wincenty 

Piotrowski, pochodzący z Kujaw , urodzony w 1881 r. Po 

ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Łęczycy w 1903 r 

otrzymał pierwszą posadę w szkole początkowej we wsi Mieleszyn w 

pow. wieluńskim. Pierwsze kroki w zawodzie były bardzo trudne. 

Praca w czterech oddziałach jednocześnie, nauczanie w języku 

rosyjskim w bardzo złych warunkach nadszarpnęły zdrowie młodego 

nauczyciela. Po trzech latach nauczania, Piotrowski zmuszony był do 

wyjazdu na kurację do Ciechocinka, celem ratowania zniszczonych 

wiązadeł głosowych. W tym czasie nastąpiło osłabienie rządów 

carskich, wybuchły strajki szkolne, nastąpiły aresztowania uczni, 

wyrzucano książki rosyjskie, rozpoczęto naukę w języku polskim. Po 

powrocie do Mieleszyna poprosił o zgodę na przeniesienie i w1906 r 

powrócił w rodzinne strony. W późniejszym okresie dał się poznać 

jako doskonały organizator  i społecznik, czym zaskarbił sobie 

uznanie  społeczności wiejskiej i miarą jego zasług jest patronowanie  Szkole Podstawowej w 

Wołuszewie pow. nieszawski.       

       Pod zaborem carskim eliminowano nauczanie w języku polskim dążąc do szybkiej rusyfikacji 

dzieci. Dla przykładu podajemy co musiały dzieci w Mieleszynie wkuwać na pamięć w 1912 r, oprócz 

znajomości wszystkich tytułów panującej rodziny carskiej. Był to kalendarz określający 

pierwszorzędne dni galowe dworskie: w maju imieniny carycy, rocznica urodzin cara oraz rocznica 

koronacji cara i carycy; w czerwcu urodziny carycy; w sierpniu imieniny matki cara i urodziny 

następcy tronu; w październiku imieniny następcy tronu; w listopadzie rocznica wstąpienia na tron 

cara i urodziny jego matki; w grudniu imieniny cara Mikołaja II-go 
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 Na zdjęciu po lewej nauczyciel Marceli Pęksiński w otoczeniu 

uczni ze szkoły w Bolesławcu około 1934 r. Był długoletnim 

nauczycielem w Mieleszynie w latach 1919-1933, piastując w 

tym czasie jednocześnie funkcję sekretarza Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Pochowany jest na cmentarzu w Piaskach, gdzie jego 

grobem opiekuje się były jego uczeń –Józef Myszor. 

    Przedwojenny kierownik szkoły Paweł Gnutek w 1941 r 

wrócił do rodzinnej wsi Falkowa w okolicach Tarnowa, gdzie po 

wyzwoleniu został kierownikiem tamtejszej szkoły i zapadł w 

pamięci jej mieszkańców ze swej pięknej gry na skrzypcach. 

Dla przypomnienia, kiedy oddawano do użytku obecny budynek 

szkoły w 1958 r, to Komitet Budowy Szkoły zorganizował 

uroczystą akademię w Domu Ludowym, na którą zaprosił 

również ostatniego przedwojennego kierownika szkoły Pawła 

Gnutka, który wygłosił wzruszające przemówienie, wspominając 

tamte czasy. 

    W połowie lat 30-tych XX w, kiedy wybudowano nowy 

budynek szkolny, to w Szkole Podstawowej w Mieleszynie uczyli następujący nauczyciele: Paweł 

Gnutek, Leokadia Kowalczykówna, Tadeusz Strucki i Helena Biernasiakówna.  

 

 

Mieleszyn 1935 r- uczniowie Szkoły Podstawowej z nauczycielami; w środku p. Pichlioska oraz małżeostwo Gnutków. Z 
lewej widoczny fragment budynku szkoły z 1867 r. 
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W tym budynku rodziny Woźniaków, po prawej stronie mieściła się izba szkolna na przełomie lat 40/50 ub. wieku                                                      

     Podobny barak szkolny jak w Mieleszynie postawiony w 1946 r, był również w Parcicach, gdzie w 

1947 r. przewieziono rozebrany barak z Ziem Odzyskanych i zmontowano na nowo 

W latach 1954-58 nauczycielem w SP Mieleszyn był też Eugeniusz Lisek. Wynajmował przez 

pewien czas kwaterę u Anieli Dury w nieistniejącym dziś budynku mieszkalnym na  posesji nr 125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
Mieleszyn-Rogatka, połowa lat 60 -tych , kiosk Ruchu, przystanek PKS  i budynek szkoły podstawowej. 
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     Czasy najnowsze. W zbiórce makulatury we wrześniu 2011 r w ramach akcji „Europejski Las 

2012” zebrano 2,4 tony na kwotę 478 zł. Ci uczniowie, którzy systematycznie zbierali makulaturę 

zostali nagrodzeni na koniec roku szkolnego. 

Szkoła Podstawowa przystąpiła do konkursu ekologicznego „Otwórz oczy na świat” – w ramach 

którego uczniowie przeprowadzili wywiad z leśniczym M. Kanią z Leśnictwa Koziołek. 

W 2012 r przeprowadzono w szkole cykl zajęć w ramach programu „Trzymaj formę” organizowanego 

przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieruszowie. Przez pięć dni, określonych „Dniami 

kolorowymi”, brali udział w degustacji zdrowej żywności. 

Trzeba przyznać, że uczniowie ze szkoły w Mieleszynie biorą udział w licznych konkursach, odnosząc  

następujące sukcesy w roku szkolnym 2011/12: 

- 1 i 3 miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym dla klas IV –VI 

- 1,2 i 3 miejsce w Konkursie matematycznym w  kategorii klas I –III 

- 3 miejsce drużyny w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym 

- 2 miejsce drużyny w Międzygminnym Konkursie języka angielskiego 

- 1 miejsce na szczeblu gminnym i powiatowym w turnieju piłki nożnej o Puchar Tymbarka klas I-III. 

- 1,2 i 3 miejsce uczennic klas IV-VI w Gminnym Konkursie ortograficznym. 

- wysokie miejsca w konkursach plastycznych. 

    Uczniowie  SP Mieleszyn każdą uroczystość (np. Dzień Matki) obchodzą w kościele.  

W Mieleszynku odbywały się pikniki dla dzieci organizowane przez Fundację na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży „Wiktoria”. 

   Dowóz uczni z Mieleszyna do Zespołu Szkół w Bolesławcu do klas gimnazjalnych realizowany jest 

przez przewoźnika wybranego z przetargu przez Urząd Gminny w Bolesławcu z następujących 

przystanków: Chobot, Mieleszynek (Wypych), Mieleszynek (zakręt przy Figlu). Mieleszyn (zakręt 

obok Płuski), przy szkole SP Mieleszyn i przy przystanku PKS Mieleszyn –Dzielna. 

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki sprawdzianu po VI klasie Szkół 

Podstawowych w 2012 r. Jak wypadli uczniowie SP Mieleszyn, których było tylko ośmiu ? 

W dziewięcio przedziałowej skali wyników na tle wyników osiągniętych przez wszystkich uczni, to 

wyniki uczniów SP Mieleszyn mieszczą się w 6 przedziale –niżej średniej i wynosiły 21,38 punktów 

na 100 punktów możliwych do osiągnięcia. 

    Przyszłość SP Mieleszyn. Rada Gminy Bolesławiec w lutym 2012 r nie zgodziła się  na likwidację 

szkoły w Mieleszynie, a także w Chróścinie i Żdżarach. 

W szkole w Mieleszynie w roku szkolnym 2011/12 uczyło się 45 dzieci. Ze względu na taką małą 

liczbę uczni, szkoła ta nie może funkcjonować jak dotychczas. Istnieje możliwość, aby szkoła mogła 

działać jako Stowarzyszenie i nie byłoby potrzeby likwidować klas IV –VI. 

 Stowarzyszenie, jako takie będzie prowadziło szkołę, ustalało pensje dla nauczycielami jak również 

zasady ich pracy, liczbę godzin pracy. Natomiast koszt utrzymania budynku, wody, ogrzewania, 

energii elektrycznej będzie pokrywała gmina, lub pozyskane pieniądze z zewnątrz. 

Od stycznia 2013 r szkoła działa w ramach Stowarzyszenia. 

 

 
Dawna 
studnia 

gromadzka 
przed szkołą  
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                                                       OKRES  MIĘDZYWOJENNY 

Pomnik poległych w Mieleszynie. 
      Pomnik poświęcony żołnierzom z okresu wojny bolszewickiej  pomiędzy Polską a Rosją radziecką 

w 1920 r, uroczyście odsłonięto w1938 r. Pomnik stał w środku Mieleszyna na Rogatce przed nowo 

wybudowanym budynkiem szkoły. Dolna część pomnika od podstawy wybudowana była w kształcie 

prostopadłościanu, a górna część posiadała kształt obelisku zwężającego się stopniowo ku górze. Na 

fasadzie  pomnika znajdowała się tablica z nazwiskami żołnierzy –mieszkańców Mieleszyna 

poległych na frontach wojny bolszewickiej. Oto oni: 

   Cichy Nikodem 

   Domagała Jakub 

   Ferdynus Wojciech 

   Malik Franciszek 

   Muszkat Mateusz 

   Myszor Józef 

   Nalepa Franciszek 

   Rybka Tomasz 

   Szymanek Leon 

   Zajdler Konrad 

   Zawada Piotr                  

       Wybuchła II Wojna Światowa i kraj znalazł się 

pod okupacją niemiecką. Wojna przyniosła 

zniszczenia i prześladowania przez niemieckiego 

agresora. W Mieleszynie najpierw spalono budynek 

szkolny, później zniszczono pomnik poległych 

mieleszynian. Pomnik został zniszczony przez 

Niemców prawdopodobnie w 1940 r, kiedy 

rozpoczęły się wysiedlenia gospodarzy z Mieleszyna, 

a na ich miejsce osiedlono  Niemców besarabskich. Tablica z pomnika z wykazem mieszkańców 

Mieleszyna poległych ocalała i dopiero w latach 60 –tych XX w. została zamurowana w fundamentach 

obory u Cielka na posesji nr.138 (wg relacji Zenka Cebuli).  

Przed kilku laty starano się odbudować pomnik i nawet wylano fundamenty (widoczne za płotem 

przed szkołą). Prawdopodobnie ze względu na brak pieniędzy i małego zainteresowania mieszkańców 

Mieleszyna, akcja odbudowy skończyła się na fundamentach. 

    Podobne pomniki zniszczone przez Niemców w pobliżu Mieleszyna zostały odbudowane w 

ostatnich latach w Bolesławcu i na  Podzamczu. 

Związek Strzelecki w Mieleszynie. 
Powstały po pierwszej wojnie światowej Związek Strzelecki, paramilitarna organizacja, popularnie 

nazywana Strzelcem, zrzeszał przedpoborową młodzież, przeważnie wiejską. W zakres jego 

działalności wchodziło szkolenie pod względem sprawności fizycznej i przysposobienia wojskowego. 

Związek poza tym prowadził kursy oświatowe, pogadanki, organizował odczyty, biblioteki. 

   Na temat działalności organizacji Mieleszynie to jedynie wiadomo, że w 1936 r liczyła 12 członków, 

a prezesem jej był Jerzy Górka. W latach 1938-39 komendantem powiatowym Związku Strzeleckiego 

w Wieluniu był kapitan Edward Rajpold.To członkowie Związku Strzeleckiego w Mieleszynie 

przedstawieni są na zdjęciach (str.103) z okazji odsłonięcia pomnika poległych w wojnie 

bolszewickiej trzymają wartę honorową, a także znajdują się na grupowym zdjęciu przed bramą do 

kościoła z okazji święta narodowego. 

  Zastanawia fakt braku Związku Strzeleckiego wśród organizacji społecznych i religijnych 

działających w Mieleszynie wymienionych w referacie  Jana Myszora na walnym zebraniu Kółka 

Rolniczego w 1938 r. Czyżby na rok przed wybuchem II-giej wojny światowej zaprzestał swej 

działalności i uległ rozwiązaniu?  



38 
 
 

      Na rynku w Wieruszowie odbywały się jarmarki, miały one wielowiekową tradycję. Dzierżawca 

placu targowego (w tym wypadku rynku) pobierał opłaty w czasie jarmarku od każdej sztuki 

zwierzęcia, od każdej wiązki konopi czy lnu, a także od każdej fury tzw. dyszlowe. 

Żydówki wychodziły przed wojną nawet pod Klatkę, aby odkupić od kobiet z Mieleszyna niosących 

na targ do Wieruszowa masło, ser, śmietanę, mleko czy też jajka i samym prowadzić handel. Potrafiły 

wystawić przed swym domem wagę , trochę cebuli i już handel szedł. 

 

     Biedne dzieci w Mieleszynie nie przynosiły chleba na drugie śniadanie do szkoły bo go nie było w 

domu. Przynosiły ziemniaki ugotowane poprzedniego dnia nie obrane, w skórkach (w mundurkach). 

Na przerwach obierały je i jadły posypując solą. 

  

  W latach 20-tych najbliższe placówki Straży 

Granicznej były w Chróścinie i Goli liczące po 7 i 8 

strażników. To właśnie z nimi mieli do czynienia 

przekraczający granicę polsko-niemiecką mieszkańcy 

Mieleszyna legalnie czy też nielegalnie. W Goli istniał 

Komisariat Straży Granicznej. 

 W wyniku reorganizacji od 1930 r w Goli pozostaje 

tylko placówka Straży Granicznej wraz z Posterunkiem 

Policji i Komorą Celną przy przejściu granicznym w 

Goli.. Placówka Straży Granicznej mieściła się  w 

budynku do dziś istniejącym pod nr. 48. 

 

Wieruszowski rynek podczas jarmarku przed wojną, cały zastawiony konnymi wozami. 

Budynek Urzędu Celnego w Goli  z lat 30-tych. Jego 
ruina stoi do dziś w zaroślach nad Prosną przy moście 
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       Po zbudowaniu utwardzonej drogi z Bolesławca do Wielunia, niejaki Kopydłowski uruchomił ok. 

1919 r pierwszą linię autobusową na trasie Bolesławiec –Radostów –Parcice –Czastary –Kąty 

Walichnowskie –Wieluń. Autobus wyjeżdżał z Bolesławca w godzinach rannych, a wracał po 

południu tą samą trasą. Ciekawe, 

czy któryś z mieleszynian korzystał 

z usług Kopydłowskiego, choć 

wydaje się, że raczej chodzili 

pieszo do Wielunia, lub podwozili 

się furmanką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wóz kolejniok - podstawowy środek lokomocji  na wsi w okolicy Mieleszyna 

 

Łódzki Dziennik Wojewódzki nr. 16 z dn. 31 lipca 1931 r zamieszcza następujące ogłoszenie: 

  

Autobus w Bolesławcu w latach 30-tych  
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                                               TO  CO  PRZEMINEŁO … 

Gwarowe tworzenie nazwisk kobiet - żon mieszkańców Mieleszyna 
 

 Bartela  -   Bartelino   Musiałek - Musiałcyno                                                                                                    

 Blewąska               - Blewonscyno   Miechowski - Miechowsko 

 Brząkała  -Brzonkalino   Misiek  - Miścyno 

 Cichy                                  -Cicho 

 Cieluch   -Cieluska                 Muszkat - Muszkotka 

 Cebula   -Cebulino   Niewiadomy - Niewiadomo 

 Ciedka  - Ciedcyno   Ochocki - Ochocko 

 Dominas - Dominaska   Parkitny - Parkitno 

 Domagała - Domagalino   Pawlak  - Pawlocka 

 Dura  - Durzyno   Pazek  - Pazcyno 

 Ferdynus - Ferdynuska   Piasta  - Piościno 

 Figiel  - Figlino    Pichlak  - Pichlocka 

 Filipiak  - Filipiocka   Pisula  - Pisulino 

 Frontczyk - Fronczycka   Pietras  - Pietroska 

 Gasztych - Gasztycka   Piętak  - Piętocka 

 Galioski - Galiosko   Płuska  - Płuscyno 

 Glądała  - Glondalino   Pokora  - Pokorzyno 

 Grabski  - Grabsko   Mączka  - Monczyno 

 Grajerz  - Grajyrka   Ochędzan - Ochyndzonka 

 Gruszka - Gruszcyno   Poroś  - Porośka 

 Grzana  - Grzanino   Sergiel  - Serglino 

 Grzesiak -  Grzesiocka   Sobczak - Sobczocka 

 Górecki  - Górecko   Sola  - Solino 

 Górka  - Górcyno   Skał  - Skalino 

 Góral  - Góralko    Strycharek - Strychorka 

 Jabłooski - Jabłoosko   Syguła  - Sygulino 

 Jakubczyk - Jakubczycka   Szewczyk - Szewczycko 

 Juszczak -  Juszczacka   Sztucki  - Sztucko 

 Kania  - Kanino    Szukalski - Szukalsko 

 Kanicki  - Kanicko    Szwed  - Szwedka 

 Kijak  - Kijocka    Szukała  - Szukalino 

 Kiszka  - Kiszczyno   Szałapski - Szałapsko 

 Klej  - Klejka    Szymanek - Szymancyno 

 Kupczak - Kupczocka   Śmiałek  - Śmiałcyno 

 Konieczny - Konieczno   Świerczyoski - Świerczyosko 

 Korpecki - Korpecko   Świtek  -  Świtczyno 

 Kmiecik  - Kmiecicka   Toboła  - Tobolino 

 Lasota  - Lasocino   Tomaszek - Tomascyno 

 Lis  - Liska    Tomaszczyk - Tomaszczycka 

 Lisowski - Lisowsko   Trafarski - Trafarsko 

 Lubowski - Lubowsko   Wabnic  - Wabnicko 

 Łukowski - Łukowsko   Waligóra - Waligurzyno 

 Maślanka - Maślancyno   Wełna  - Wełnino 
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 Marek  - Marcyno   Witczak  - Witczocka 

 Majchrzak -             Majchrzyno   Warkocz - Warkoczka 

 Malik  - Malicka    Wierzba - Wierzbino 

 Markiewicz - Markiewicka   Woźniak - Woźniacko 

 Wojciak - Wojciacko 

 Wójcik  - Wójcicko 

 Wróbel  - Wróblino 

 Wypych - Wypyska 

 Wyrwa  - Wyrwino 

 Zaustowicz - Zaustowicka 

 Zawierta - Zawiyrcino 

 Zawada  - Zawadzino 

 Zimoch  - Zimoska 

 Żak  - Żaczka 

 Żurek  - Żurczyno 
Do dziś w mowie starszych mieszkaoców  Mieleszyna, chod już nie tak konsekwentnie u 
młodych, jest tworzenie nazwisk kobiet w sposób następujący: 
1) z przyrostkiem  - ka od nazwisk zakooczonych na spółgłoskę –k, a zwłaszcza 

zakooczonych przyrostkiem –ak, -ik, -yk, -ek. 
2) z przyrostkiem – ina, -yna, -ino od rzeczownikowych nazwisk zakooczonych samogłoską -

-a, lub nazwisk w odmianie przymiotnikowej, zakooczonych na –e. 
3)  z przyrostkiem – sko od nazwisk zakooczonych  przyrostkiem na –ski.    

      Jak widać z załączonego wykazu, występują również odstępstwa od podanych reguł. To nie są 

wszystkie nazwiska występujące w Mieleszynie; część nazwisk zanikła spowodowana wymarciem 

mieszkańców lub ich wyjazdem, część nazwisk jest noszona przez osoby niedawno zamieszkałe w 

Mieleszynie, czy to przez ożenek, czy to przez osiedlenie po zakupie działki; które współcześnie nie są 

już gwarowo przetwarzane. 

Gwara wieluńska. 
       Gwara jaką posługiwali się mieszkańcy Mieleszyna jest gwarą z pogranicza  językowego 

wielkopolsko-śląsko-małopolskiego. Badania  na tym terenie pogranicza międzydialektalnego dawnej 

ziemi wieluńskiej, przeprowadziła w latach 60-tych ubiegłego wieku Honorata Skoczylas-Stawska, 

nagrywając  mowę ludową na taśmie magnetofonowej. Na przebadanym terenie stwierdziła zjawisko 

zmiany wygłosowego –ch w –k, które jest uznawane powszechnie za główną cechę dialektu 

małopolskiego. Cecha ta występuje  również w Mieleszynie na podanym poniżej przykładzie, który 

Skoczylas-Stawska zapisała podczas swobodnej rozmowy z ludźmi : 

  „wieś Mieleszyn zna –k  z –ch tylko w końcówkach deklinacyjnych, występujących 

niekonsekwentnie, np. idy du nik, do tyg drugik, po starych płotak, ale też: na tych kympach, w 

dornach, łu ludziach; w czasie przeszłym dokonanym –ch jest tu silne i nie przechodzi w –k, nawet 

dzieci mówią: jo zech psziset, widziołech;”  

 
 

 

 

Mieleszyn -Kol. Wieruszowska 
lata 40/50 . Orka na kartoflisku i 
zbieranie ziemniaków wyoranych 
za pługiem. 
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Wiejski przemysł  spożywczy i inny w Mieleszynie 
        

       Na terenie Mieleszyna , tak jak i w innych okolicach , istniał wiejski przemysł spożywczy; a więc 

liczne młyny zbożowe, browary i gorzelnie tak plebańskie jak i folwarczne. Zaspokajały one lokalny 

rynek; to jest potrzeby mieszkańców Mieleszyna, jak i również  pobliski Śląsk, gdzie od XVIII w 

wywożono dużo kaszy. Kaszę wyrabiano w poszczególnych młynach, które  miały rozbudowane 

urządzenia do jej wytwarzania, jak i sposobami domowymi. 

W  XIX w  nastąpiły zmiany, w miejsce starych niewielkich młynów wodnych, poczęto budować 

znacznie większe. Likwidacji ulegają małe browary i gorzelnie, gdzie domowym niemal sposobem 

wytwarzano piwo i wódkę ze zboża. Wybudowano w Mieleszynie przez dziedzica  dużą gorzelnię z 

ulepszoną aparaturą, gdzie surowcem do destylowania spirytusu były kartofle. 

        W XVII w Wieruszów był dość poważnym ośrodkiem sukienniczym i po wsiach okolicznych, w 

tym i w Mieleszynie, rozwinęło się płóciennictwo, które z przerwami przetrwało do połowy XX w. 

Dla znacznej  części ludności Mieleszyna, której trudno było wyżyć ze słabych gruntów, tego rodzaju 

tkanie płótna na krosnach  i jego sprzedaż, było poważnym źródłem uzupełnienia dochodów w 

gospodarstwie.  

      W XV i XVI w prawdopodobnie wydobywano w Mieleszynie na nadprośniańskich łąkach rudę 

darniową, którą dostarczano do pobliskich kuźnic. 

Po uwłaszczeniu nastąpiła stagnacja gospodarcza, której przyczyny można upatrywać również w 

położeniu Mieleszyna nad granicą z Prusami. Przemysł wiejski nadal ograniczał się do młynów 

wodnych i gorzelni, a na przełomie wieków XIX i XX również wytwarzanie płótna stawało się 

nieopłacalne. Liczna grupa mieleszynian bezrolnych i małorolnych poczęła się udawać na roboty 

sezonowe do Niemiec. Tego rodzaju wyjazdy na saksy stały się podstawowym źródłem dochodów dla 

wielu chłopów z Mieleszyna. W okresie międzywojennym nadal wieś była biedna i przeludniona i 

nadal ludzie z Mieleszyna wyjeżdżali na roboty sezonowe do Niemiec. Po drugiej wojnie światowej 

nastąpiła wielka emigracja ludności Mieleszyna do pracy w miastach Dolnego i Górnego Śląska. 

      Dopiero w XXI w powstał MENOS. 

 

Pustkowie 
        Pustkowie albo pustki to miejsce opustoszałe lub obszar niezamieszkały przez ludzi, teren 

opuszczony, zupełne odludzie. Termin ten oznaczał, że była to ziemia opuszczona  przez 

dotychczasowego jej posiadacza –kmiecia, która przez brak jej uprawy zamieniała się w ugór. 

Pustkowia pojawiały się już w okresie średniowiecza spowodowane płynnością osadnictwa oraz 

odpływem ludności zdolnej do jej uprawy. Związane to było niejednokrotnie z słabością gleb. 

Pustoszały przysiólki, całe wsie się wyludniały na skutek wojen, klęsk żywiołowych i epidemii 

chorób. Zagospodarowanie pustek było nierównomierne, opierało się na krótkoterminowej dzierżawie, 

co zmieniało wielkość obszaru pustki. Starano się stworzyć atrakcyjne warunki dla nowych 

osadników. Jak wspomina Jan Myszor w swym pamiętniku, to w skład Mieleszyna wchodziły dwa 

pustkowia, przy czym jedno z nich umiejscawia na dzisiejszym Mieleszynku, gdzie było kiedyś duże 

gospodarstwo Lasotów ( potomkowie ich do dzisiaj tam gospodarzą). 

Księga chrztów dzieci w Mieleszynie w latach 1747 -52 wymienia  rodziców o nazwiskach Kazek i 

Święch zamieszkałych na Pustkowiu (położonym nad strumieniem Nalepa –dzisiejsza Grobla).  

Spis uczących się dzieci w szkołach elementarnych w roku 1790 ujmuje wieś Mieleszyn i Pustkowie. 

Natomiast na mapie kwatermistrzowskiej z połowy XIX w zaznaczone było Pustkowie położone na 

południe od Mieleszyna w rejonie Dzielnej, prawobrzeżnego dopływu Prosny. 

 W wywiadzie z  Marianną Maliczką przeprowadzonym w 1969 r wspomina, że po wysiedleniu jej 

przez Niemców w czasie okupacji w 1940 r, udała się do swej bratowej na Pustkowiu.             

Dzisiaj te nazwy wyszły z użycia, tak że trudno określić ich położenie na terenie współczesnego 

Mieleszyna.( patrz też rozdział Księgi Parafialne) 
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.Kiszenie kapusty 
Dawny zwyczaj kiszenia kapusty połączony z rytuałem. 

 

      Dawniej zajęcie kiszenia kapusty musiało być wykonane najpóźniej do końca października, gdyż 

później mogłaby kapusta się zepsuć, a nie ukisić. Mężczyźni i kobiety zbierali się wspólnie w jednym 

domu i przygotowywali kapustę do zakiszenia. Najpierw obierano kapustę z brudnych i uszkodzonych 

liści, by następnie główki kapusty drobno pokrążyć (poszatkować). Kiedy już kapusta była pokrojona 

do podstawionych wanien, któryś z mężczyzn przygotowywał się do jej ubijania  w beczce.. Polegało 

to na tym, że ściągał wierzchnie ubranie zostając tylko w koszuli i gaciach, następnie mył nogi w 

gorącej wodzie dobrze je szorując i obcinając pazury (paznokcie). 

Bywało też tak, że również kobieta ubijała kapustę , ale tę czynność wykonywali przeważnie chłopy. 

Kapustę kiszono w drewnianej beczce, wykonanej z dębowych klepek. Pokrążona kapusta była 

partiami wrzucana do beczki i przesypywana solą, a następnie mocno udeptana przez chłopa 

znajdującego się w beczce aż do puszczenia soku. Trwało to tak długo aż zapełniła się beczka, którą 

następnie zakrywano pokrywą przyciśniętą kamieniem. 

 Było przy tym dużo wesołości z racji metody wykonywania tej czynności (chłop w beczce), co było 

pretekstem do żartów i zabawy. Podczas tych spotkań nie było końca śpiewom i wesołym 

opowieściom, a także obgadywaniem nieobecnych i zwykłych plotek  o wydarzeniach bliskich i 

dalszych. Po zakończonej pracy, kiedy napełniono ostatnią beczkę kapustą, rozpoczynał się 

poczęstunek przygotowany przez gospodarza z nieodłączną flaszeczką gorzałki. Do późnych godzin 

nocnych ucztowano przy muzyce z tańcami. 

    Tak było kiedyś. W połowie lat 50-tych XX w Koło Gospodyń Wiejskich w Mieleszynie zakupiło 

szatkownicę do krojenia kapusty, co nie wymagało już tylu rąk do pracy i zanikł zwyczaj wspólnego 

kiszenia kapusty. Poza tym kapusta przestała już być jednym z podstawowych produktów 

żywnościowych. Kiszenie odbywało się w mniejszych glinianych garnkach (bunclokach). 

Szczególnie ceniony był sok z kiszonej kapusty przez męską część mieleszyńskiej społeczności. 

Przypuszczalnie dziś już nikt nie uprawia kapusty i nie kisi jej we własnym zakresie, zaopatrując się 

we wszystkie produkty spożywcze w miejscowych sklepach.   

Widokówka z Mieleszyna 2005 r  
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                                                  CZASY  WSPÓŁCZESNE 

Mieleszyn w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu 
    Muzeum Etnograficzne w Wrocławiu udostępniło swoje sale wystawowe w dniu 27 kwietnia 2012 r 

na zorganizowanie wystawy poświęconej makatkom z terenu Polski, Słowacji i innych krajów 

europejskich. Wśród nich znalazło się w gablocie zdjęcie uprzednio publikowane w książce 

„Mieleszyn nad Prosną” na str. 298 w rozdziale Folklor, obrzędy, zwyczaje. Zdjęcie przedstawia 

Mariannę Galińską (matkę Edwarda) w 1981 r w izbie na tle ścian malowanych wałkiem i 

zawieszonych makatek nad kuchnią (obecnie izba wygląda zupełnie inaczej). 

Wystawa czynna była do końca maja 2012 r, poniżej zdjęcia z wernisażu wystawy. 

 

Muzeum Etnograficzne w Wrocławiu mieści się w pięknym pałacu, dawnej siedzibie letniej biskupów 

wrocławskich przy ulicy Traugutta 111/113. 

   Innego rodzaju wystawa otwarta została w styczniu 2012 r w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wieruszowie, na której pokazane zostały obrazy Anety Piętak (córki Zbigniewa), 

mieszkającej w Mieleszynku (Grobla). Uprawia malarstwo tradycyjne, tematem jej prac są pejzaże, 

portrety, świat kwiatów i zwierząt nawiązujące do wspomnień z dzieciństwa i miejsc z tym 

związanych. Był to publiczny debiut Anety Piętak, która oczarowana jest przede wszystkim 

malarstwem polskim. 

     W dalszym ciągu Zbigniew Ajersch zaskakuje swoją inwencją twórczą, wykonując kolejne projekty 
związane z sztuką sakralną. Duże wrażenie robi wykonane przez niego w 2009 r w Węglewicach 
współczesne sgraffito według projektu prof. Macieja Kauczyoskiego na przykościelnej dzwonnicy. 
Przedstawione jest na nim Przemienienie Paoskie, węglewicki kościół oraz wierni uczestniczący w 
pielgrzymce w 1852 r. 
W Dojazdowie koło Kocmyrzowa (woj. Małopolskie) w dniu 28.05.2011 r poświęcono nową kapliczkę, 
gdzie na cokole w przeszklonej gablocie jest umieszczona figura św. Stanisława ze Szczepanowa 
wskrzeszająca Piotrowina. Autorem drewnianej rzeźby jest Zbigniew Ajersch, jak podkreślono, z 
Michałowic (obecnie mieszkający w Mieleszynie). 
    Jesienią 2011 r książka „Mieleszyn nad Prosną” została złożona w Polskim Towarzystwie 
Ludoznawczym, które prowadzi szeroką działalnośd wydawniczą. Książka złożona w określonym 
terminie po pozytywnych recenzjach wydawniczych i zaakceptowaniu przez Zarząd Główny 
Towarzystwa ma szansę wejśd do planu wydawniczego w kolejnym roku. Jednakże wiosną 2012 r ze 
względu na wcześniejsze złożenie dużej ilości prac, komisja nie odrzucając książki, przesunęła ją do 
rozpatrzenia w 2013 r. Po zakwalifikowaniu pozytywnym przez komisję, wyłania się szansa na jej 
wydanie  w ramach przyznanego dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
co nie oznacza , że tak się stanie – ale sprawa Mieleszyna pojawia się  na wyższych gremiach. 

Niestety rok 2013 przyniósł oszczędności w wydawaniu pieniędzy i sprawa została zawieszona. 
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Tygodnik Powiatowy publikuje fragmenty książki „Mieleszyn nad Prosną” 
    Lokalne czasopismo, obecnie dwutygodnik „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy” z Wieruszowa w 

roku 2010 opublikował fragmenty rozdziału Krzyże przydrożne i kapliczki w numerach z 

25.VIII.2010 r i z dnia 6.X.2010 r, oraz fragment załącznika nr.3 w numerze z 11.VIII.2010  

 

 

 

 

 

     Jan Maślanka, autor już czterech książek o dziejach wiosek leżących nad górną Prosną, w swej 

najnowszej publikacji z 2012 r „Dzieje ziem i ludzi Wójcina, Chotowa i Mieleszyna” powołuje się na 

informacje zawarte w książce „Mieleszyn nad Prosną, zarys dziejów”. Pan Maślanka raczej opisuje ze 

znawstwem dzieje miejscowych obszarników –ziemian, ich dwory i koligacje rodzinne. Tak, że  z 

Mieleszynem powiązane są opisy dotyczące przede wszystkim folwarków i ich ostatnich właścicieli – 

rodzina Pauli, Frujentowa, Krauzego i Goleniowskiego na Mieleszynku. 

 

 Książka ”Mieleszyn nad Prosną, zarys dziejów” od czerwca 2013 w Internecie! 

  www. mieleszynnadprosna.wordpress.com 

 

 

Najlepiej korzystać z przeglądarki 

Google. 

 

 

 

 

Tak wygląda strona  
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Mieleszyn w książce „Mom jo skarb” w 2013 r 
 

  Mieleszyn w grudniu 2013 r znalazł się na łamach książki wydanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego pod tytułem: 
 

MOM JO SKARB... 
DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTOWANIE 
– MIEJSCA, RZECZY, RYTUAŁY 
WROCŁAW  2013 r 
Redakcja 

Elżbieta Berendt 
 
 Publikacja obejmuje  opis dolnośląskiej kultury tradycyjnej, jaka została tutaj przywieziona przez 
osiedleńców po drugiej wojnie światowej. Składają się na nią przede wszystkim opisy związane z 
obrzędowością religijną obchodzoną w okresie najważniejszych świąt, jak Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, Zielone Świątki i inne. Wśród szesnastu opisów świętowania różnych grup ludności 
osiadłej na Dolnym Śląsku pochodzącej z różnych stron Polski Centralnej, Kresów wschodnich 
(dzisiejsza Ukraina, Białoruś i Litwa), z Bukowiny, Bośni i Francji a także małych grup etnicznych jak 
Cyganie, Żydzi, Tatarzy, Łemkowie, Ukraińcy, Bułgarzy, Grecy, Karaimowie – znalazł się rozdział: 
 

  Świętowanie w Mieleszynie nad Prosną ...............................................str.194-201 
 W wstępie do książki redaktorka Elżbieta Berent 
trzykrotnie nawiązuje do Mieleszyna jak poniżej: 

 
- W podobny sposób należy postrzegać święto rolniczych plonów – 
dożynki. Obrzęd ten w jego historycznej zmienności w rodzinnym 
Mieleszynie nad Prosną opisuje Kazimierz Dura.  
- Gruntowne porządki, poprzedzające Zielone Świątki opisuje 
Steffi Wróbel, a wszelkie formy przedświątecznego sprzątania 
wspominają też: Kazimierz Dura, Maria Ksztoń i Uliana 
Koziuk. 
……w które to pojęcie możemy wpisać chociażby przywołane 
przez urodzoną w Tuligłowach w pow. lwowskim Marię Ksztoń, 
zwyczaje noworocznej nocy, kiedy budzący się nad ranem 
gospodarze na dachach swoich domów mogli odnaleźć wciągnięty 
tam wóz drabiniasty. To samo doświadczenie relacjonuje urodzony 
w tak odległym od Tuligłów, Mieleszynie nad Prosną, Kazimierz 
Dura. 

 

 

Rozdział ten został opracowany na podstawie opisów zawartych w książce z 2010 r „Mieleszyn nad 

Prosną –zarys dziejów”. Poniżej dwa fragmenty z owego rozdziału książki „Mom jo  skarb”  

Kazimierz Dura 

Świętowanie w Mieleszynie nad Prosną 
Kąty moje rodzinne! Ja was nie zapomnę! 

Nie zapomnę przenigdy, aż do końca życia! 

Takie tchnące prostotą, takie ciche, skromne, 
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Tak drogie wśród waszego wiejskiego ukrycia […] 
Jadwiga z Szembeków  Szeptycka „Rodzinne kąty” 

Mieleszyn nad Prosną – wieś sołecka w gminie Bolesławiec, powiecie wieruszowskim, 

województwie łódzkim. Należy do parafi i Mieleszyn p.w. św. Marii Magdaleny, a ta podlega 
Dekanatowi Bolesławieckiemu i Diecezji Kaliskiej. 

Powojenna emigracja 
Skończyła się wojna, rozpoczęły się wielkie powroty z wojennej tułaczki. 
Najpierw wracali mieleszynianie wysiedleni ze swych gospodarstw przez Niemców 
i wywiezieni na roboty do Niemiec, później żołnierze frontowi, których los rzucił 
do Sił Zbrojnych na Zachodzie. Nie było pieniędzy i materiałów na odbudowę 
spalonych domów i zabudowań gospodarczych, na zakup narzędzi rolniczych, 
nasion na zasiewy i inwentarza żywego. Dlatego w pierwszych latach nowej Polski 
spora część, bo ok. 15% miejscowej ludności opuściła Mieleszyn w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia i przeniosła się na tereny Ziem Zachodnich, gdzie 
były: praca i mieszkania, a na nowych gospodarzy czekały wolne gospodarstwa 
rolne. Ten odpływ wpłynął dodatnio na gospodarkę rolną Mieleszyna, zlikwidował 
przeludnienie, rozrzedzając ciasnotę w domach, zapobiegł dalszemu rozdrabnianiu pojedynczych 
gospodarstw rolnych i poprawił warunki bytowe tym, którzy pozostali na miejscu……….. 
 

Str.194                              Dolnośląska mozaika świąt 

 

Kazimierz Dura 

rocznik 1939, urodzony w Mieleszynie w rodzinie chłopskiej, skąd po ukończeniu szkoły 
p odstawowej udał się na dalsze nauki do miasta. We Wrocławiu ukończył średnią 
szkołę i wyższe studia ekonomiczne i poza niespełna dwuletnim epizodzie w postaci 
pracy w instytucjach powiatowych w Wieruszowie, osiadł na stałe w Wrocławiu. Tam 
też założył rodzinę i przepracował do momentu przejścia na emeryturę w dużym 
zakładzie przemysłowym. Maratończyk, jego ulubioną dyscypliną sportową jest 
orientacja sportowa we wszystkich formach, oraz biegi narciarskie. Z zamiłowaniem 

uprawia wędrówki górskie ( szczególnie w Sudetach) o każdej porze roku, począwszy 
od niedzielnych wycieczek aż po ekstremalne rajdy przygodowe. Wielokrotny uczestnik 
Mistrzostw Świata, Europy, Polski i Wrocławia w kategorii weteranów w różnych 
dyscyplinach sportowych. Dziś czuje się wrocławianinem i Dolnoślązakiem, choć 
odzywa się w nim tęsknota za wsią i Prosną z tamtych lat. Chętnie też powraca 
w rodzinne strony, krainę lat młodości, coraz mniej przypominającą tą ze wspomnień. 
Autor opracowania Mieleszyn nad Prosną. Zarys dziejów 1234-2009 dostępnego na 
stronie internetowej: www.mieleszynnadprosna.wordpress.com. 
 

Mom jo skarb...                                                                                                str.201 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mieleszynnadprosna.wordpress.com/
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   W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu w 2010 r weszły z Mieleszyna Kinga Jagieniak 

i Beata Kostrzewa. Pod adresem Mieleszyn 7 utworzony został Komitet Wyborczy Wyborców Małej 

Ojczyzny (KWW Małej Ojczyzny) w celu zgłoszenia kandydatów na radnych  do Rady Gminy 

Bolesławiec. 

Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2011 r wyniosła w Mieleszynie zaledwie 40,61%. 

    Do Koła Pszczelarzy w Wójcinie, zrzeszających pszczelarzy z trzech sąsiednich gmin Łubnic, 

Bolesławca i Czastar, działającego w obecnej formie od 1997 r, należy też mieleszynianin Sztucki 

Czesław. Podtrzymuj on tradycje pszczelarstwa w Mieleszynie sięgające czasów średniowiecza. 

      W XVIII Targach Turystycznych w Łodzi w 2012 r, odbywających się pod hasłem „Na styku 

kultur” wzięły udział członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Mieleszyna wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”, które przygotowało stoisko Powiatu 

Wieruszowskiego. 

        Podczas imprezy w 2012 r „Smaki Ziemi Łódzkiej” w Łodzi było również stoisko 

wystawiennicze z Wieruszowa urządzone przez LGD „Między Prosną a Wartą”. Do współpracy było 

też zaproszone KGW z Mieleszyna. 

        Latem 2012 r zakończono prace wiertnicze nad rozpoznaniem złóż węgla brunatnego w Gminie 

Złoczew, tak że roboty górnicze rozpoczną się w 2018 r, wydobycie węgla w 2026 r. Wpłynie to na 

dalsze obniżenie poziomu wody gruntowej w Mieleszynie, jak również w Prośnie i jej dopływach, 

wszak odległość od nowej kopalni odkrywkowej to tylko niewiele ponad 30 km. 

 

         Gliniane Doły to dziś wyrobisko po glince i 

dawnej żwirowni, usytuowane na skraju terasy 

brzegowej Pradoliny Prosny, gdzie można 

zaobserwować prawie dziesięciometrowy przekrój 

glebowy, pozwalający sięgnąć wstecz do czasów 

ostatnich zlodowaceń przed 20 tysiącami lat temu. 

O tym, że odkrywki na tarasach Prosny pod 

Mieleszynem dają najpełniejszy obraz  

geologicznej przeszłości informował już Biuletyn 

nr 68-69 Instytutu Geologicznego z 1952 r. 

 

 

 

      Podczas dożynek powiatowych 2011 w Lututowie został uhonorowany rolnik z Mieleszyna 

Krzysztof Grzana odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”.  

     Domy mieszkalne Grajerzów (pos. 108 i 25) pochodzą z lat 80-tych XIX w, najstarszym 

murowanym domem w Mieleszynie był nieistniejący już dziś dom Kmiecików na pos.29. 

    Kosmalec –nazwa łąk nad Prosną, położonych pomiędzy Klatką i Cieluchowizną oraz pomiędzy 

Borkami i strumieniem Nalepa. Jest to nazwa osobowa, wywodząca się od nazwiska Kosmalec, 

Kosmalca (był też o tej nazwie las należący do Paulinów w Wieruszowie). 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic. 

     W czerwcu 2012 r zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, bez statusu organizacji 

pożytku publicznego, nowo powstałe Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Mieleszyna, Mieleszynka i 

okolic. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez zarząd w następującym składzie: 

 Prezes Zarządu  -Woźniak Wioletta 

 Wiceprezes Zarządu - Kazimierska -Małyska Iwona 

 Sekretarz  - Jakubczyk Maria (emerytowana nauczycielka, była radna) 

 Skarbnik  - Kmiecik –Gwizdek Aneta 

 Członek Zarządu - Chruściński Krzysztof 

 Członek Zarządu - Trzeciak Agnieszka 

 Członek Zarządu - Niezgódka Przemysław (miejscowy proboszcz) 

Po upływie pół roku nic nie słychać o jego działalności, ani też nie wiadomo o celach stowarzyszenia. 

Ciekawe warstwy osadowe w Glinianych Dołach 
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Siedziba stowarzyszenia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, Mieleszyn 141. 

Od 15 marca 2013 r Stowarzyszenie rozpoczęło realizację „projektu” współfinansowanego przez 

starostwo mającego na celu powstanie kółka teatralnego, a od 1 kwietnia ruszył projekt w celu 

powstania sekcji piłki nożnej, tym razem współfinansowany oprócz starostwa także przez gminę.. 

    W roku 2012 zlikwidowano dotychczas  istniejące posterunki policji, zreorganizowano struktury 

Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie i ustalono 7 rewirów dla dzielnicowych.  

Gminy Bolesławiec i Łubnice obsługuje  dzielnicowy młodszy aspirant Damian Pawlak, który ma swą 

siedzibę w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie a można się z nim kontaktować 

telefonicznie. 

 

Jubileusz Złotych Godów Pożycia Małżeńskiego (50 lat) 

  Medale przyznane przez Prezydenta RP „Za długoletnie  Pożycie Małżeńskie”, a wręczane przez 

Wójta Gminy Dominasa Leszka w poszczególnych latach otrzymały następujące pary z Mieleszyna: 

2009  - Cebula Zygmunt i Ryszarda  

                         -  Kmiecik Walenty i Halina 

  - Płuska Piotr i Krystyna 

  - Ferdynus Eugeniusz i Stanisława (list gratulacyjny za 60 lat) 

2010  - Mączka Tadeusz i Krystyna 

2011  - Grzana Bronisław i Irena 

  - Grajerz Mieczysław i Apolonia 

  - Kmiecik Stanisław i Teresa (list gratulacyjny za 60 lat) 

2012  - Kowal Czesław i Teresa 

  - Kijak Bronisław i Bogumiła  

  - Pazek Andrzej i Kazimiera 

  - Slipek Jerzy i Janina 

  - Ferdynus Eugeniusz i Stanisława (dyplom gratulacyjny za 65 lecie)                                                                                   
2013  - Grajerz Stanisław i Czesława 

  - Grajerz Bronisław i Marianna (list gratulacyjny za 60 lat) 

Corocznie podczas uroczystości  w Gminie Bolesławiec wręczane były pamiątkowe listy gratulacyjne, 

kwiaty, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana a także występy uczni z Gimnazjum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mieleszyn -Gniazdo bocianie na maszcie syreny alarmowej 
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Dotacje unijne dla gospodarstw rolnych - Mieleszyn, Polska                                                                                                                                         
188 odbiorców  w Mieleszynie otrzymało łączną kwotę 378.752,- euro                                                                           

Poniższa lista (fragm.) odbiorców została zamieszczona na stronie FarmSubsidy.org 

Grajerz Lechosław  euro 2.835                                                                                                                                                                                                                      

Cebula Grzegorz     „    2.585                                                                                                                              

Cielek Janusz   „       2.342                                                                                                                                  

Kmiecik Piotr   „       2.133                                                                                                   

Kijak Arkadiusz   „       1.906                                                                                                                 

Muszkat-Mączka Wiesława „       1.898                                                                                                                                  

Ferdynus Stanisław  „       1.895                                                                                                                                                

Zychla Adam   „       1.892                                                                                                                       

Guśpiel Andrzej   „       1.833                                                                                                                            

Kuliga Jerzy   „       1.814                                                                                                                                           

Wróbel Ireneusz                            „       1.759                                                                                                                                                

Kmiecik Ewelina  „        1.737                                                                                                                                  

Kmiecik Agnieszka                         „       1.693                                                                                                               

Toboła Lidia   „        1.600                                                                                                         

Kmiecik Jan   „        1.569                                                                                                                                

Zimoch Damian   „        1.538                                                                                                                                      

Pazek Paweł   „        1.536                                                                                                        

Zawierta Jarosław  „        1.468                                                                                                           

Niewiadomy Lech  „         1.452                                                                                                                

Piotrowicz Teresa  „         1.447                                                                                                                              

Lasota Włodzimierz  „         1.391                                                                                                                

Grzana Krzysztof  „         1.387                                                                                                                       

Malik Leszek   „         1.372                                                                                                               

Żurek Wiesław   „         1.347                                                                                                                   

Cichy Zygmunt   „         1.256                                                                                                     

Lewandowski Leszek  „         1.224                                                                                                         

Wabnic Marzena  „         1.244                                                                                                                   

Żurek Stanisław   „         1.175                                                                                                                            

Pichlak Lucjan   „         1.172                                                                                                             

Gierczak Lila   „         1.146                                                                                                               

Zimoch Tadeusz  „         1,129                                                                                                                                         

Maciejewski Maciej  „         1.103                                                                                                                       

Wróbel Józef   „         1.069                                                                                                                                     

Cichy Józef   „         1.054                                                                                                             

Gruszka Józef   „         1.046               
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Wilczyoska Bożena  „         1.035                                                                                                                  

Woźniak Grzegorz  „         1.016                                                                                                                              

Tomaszek Piotr   „            996                                                                                                                      

Ochocki Dariusz  „            978                                                                                                                          

Krzemioska Jolanta  „            956                                                                                                                             

Kanicki Jan   „            933                                                                                                                         

Kmiecik Bogusław  „            932                                                                                                                       

Glądała Zygmunt  „            923                                                                                                                

Pazek Stanisław   „            920                                                                                                                                                                                                                                             

Ochocki Sławomir  „            892                                                                                                                                                                                                         

Wypych Kazimierz  „            885                                                                                                                                                                          

Otorowski Jan   „            810                                                                                                                                                                            

Mączka Sławomir  „            795                                                                                                                                                                                                                  

Szewczyk Ewa               „            750                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lisowska Halina   „            729                                                                                                          

Wójcik Zbigniew  „            703                                                                                                            

Kmiecik Aldona          „            696                                                                                                               

Pazek Andrzej   „            681                                                                                                                   

Gzielec Jacek   „            673                                                                                                                      

Kiszka Stefan            „            661                                                                                                                                  

Górecki Ireneusz                    „            651                                                                                                       

Jastrowicz Monika  „            636                                                                                                                 

Piasta Henryk   „            635                                                                                                            

Majchrzak Andrzej  „            630                                                                                                                                                                              

Jakubczyk Stefan  „            613                                                                                                                                                         

Piotrowicz Marian  „            610                                                                                                            

Grzana Józef   „            599                                                                                                                                                                        

Wypych Paweł   „            593                                                                                                               

Szymanek Cezary  „            584                                                                                                                           

Glądała Stanisław  „            582                                                                                                                       

Szczęsny Andrzej  „            572                                                                                                                                                           

Niesobski Jerzy                               „           570                                                                                                            

Trafarski Zenon   „            569                                                                                                          

Cebula Stanisław  „            568                                                                                                                                                                                 

Wełna Janina                                 „            537                                                                                                                                     

Wójciak Grzegorz  „            516                                                                                                                                         

Marek Grzegorz                            „            501                                                                                                                                 

Lis Jan    „            489                                                                                                                                                     

Kiszka Jadwiga   „            472                                                                                                                                             

Wypych Halina   „            463                                                                                                                                                         

Prażanowski Jarosław  „            383                                                                                                                                  

Misiek Krystyna   „            374                                                                                                                                  

Ochocka Marianna  „            373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gasztych Stanisław  „            366                                                                                                                                                
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Szymanek Marek  „            365                                                                                                                                                              

Kmiecik Wojciech  „            336                                                                                                                                                                  

Zawada Zygmunt  „            333                                                                                                                                                                                                                                                                               

Czapnik Ireneusz  „           306                                                                                                                                           

Malik Jarosław   „           289                                                                                                                                

Wójcik Marzena   „          271                                                                                                                                                

Pazek Aleksander  „          265                                                                                                                                                                

Lis Marek   „          242                                                                                                                                         

Wypych Zygmunt  „          226                                                                                                                                            

Bieniek Irena   „          182                                                                                                                                                                                                                                     

Szymanek Eugeniusz  „          174                                                                                                                                             

Tomaszewska Krystyna                „          155                                                                                                                                               

Kania Jarosław   „          151                                                                                                                      

Wójcik Florentyna  „          145                      

Lipcowo -żniwny krajobraz w Mieleszynie.  
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                              OSP  MIELESZYN  

 

       Zgodnie z nomenklaturą strażacką OSP Mieleszyn jest jednostką typu S1, posiadającą samochód 

gaśniczy lekki marki Żuk, którego kierowcą jest druch Stanisław Płuska. 

       W 2011 r został wybrany nowy zarząd OSP Mieleszyn, którego skład podany jest poniżej: 

  Prezes Zarządu  - Przemysław Pazek 

  Naczelnik  - Stanisław Glądała 

  Wiceprezes  - Piotr Płuska 

  Z –ca Naczelnika - Dominik Otorowski 

  Sekretarz  - Agata Maślanka 

  Skarbnik  - Jerzy Niesobski 

  Kronikarz  - Mateusz Jakubczyk 

  Gospodarz  - Przemysław Otorowski 

  Członek Zarządu - Sławomir Ferdynus 

 Skład Komisji Rewizyjnej: 

  Przewodniczący - Zygmunt Glądała 

  Wiceprzewodniczący - Stanisław Ferdynus 

  Sekretarz  - Henryk Gzielec 

W skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bolesławcu wchodzą druchowie z Mieleszyna: 

  Piotr Płuska jako jeden z trzech wiceprezesów (prezesem jest wójt gminy). 

  Stanisław Glądała jako członek zarządu. 

Jednostka OSP Mieleszyn w styczniu 2012 r liczyła 50 członków ( w tym: jednego honorowego-

miejscowego księdza i 15 członków Młodzieżowej Drużyny, w której jest 6 druchen). 

Na działalność  OSP przyznawany jest w całej kwocie Fundusz Sołecki. 

Strażacy uczestniczą  w zawodach pożarniczych i pokazach, biorą udział w uroczystościach 

kościelnych i patriotycznych. Przeprowadzają  remonty w swej strażnicy i modernizują jej 

wyposażenie ( centralne ogrzewanie, wymiana mebli). 

      W roku 2012  OSP Mieleszyn była organizatorem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, 

w których rywalizowało 7 drużyn, w tym dwie żeńskie z czterech jednostek OSP z terenu Gminy 

Bolesławiec. Wśród  5 drużyn męskich OSP Mieleszyn zajęła trzecie miejsce. 

     Z okazji jubileuszu 130-lecia OSP Bolesławiec w 2012 r. nadano wyróżnienie „Zasłużony działacz 

ZOSP RP Gminy Bolesławiec” druchowi Stanisławowi Płusce z OSP Mieleszyn. 

  

Orkiestra dęta z pocz. lat 60-tych z kapelmistrzem z Żdżar. 
Więcej w książce „Mieleszyn nad Prosną „ str.160 
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                                             PARAFIA W MIELESZYNIE 
 

      W 1761 r  z fundacji żeńskiego zakonu cysterek w Ołoboku powstał kolejny drewniany kościół z 

funduszem wystarczającym na utrzymanie jednego księdza. Był to kościół mający 31 łokci długości 

(ok.18,5 m), szerokości 11 łokci (ok. 6.5 m) w prezbiterium, a w pozostałej części 14,5 łokci (ok. 8,5 

m). Posiadał trzy ołtarze drewniane, w głównym ołtarzu widniał obraz  patronki kościoła Marii 

Magdaleny, w bocznych ołtarzach obraz Matki Boskiej zasuwany obrazem Przemienienia Pańskiego i 

obraz św. Józefa. 

Opis kościoła z 1811 r wymienia również zachowane księgi ochrzczonych od 1601 r, ślubów od 1608 

r, oraz umarłych od 1630 r. Księga chrztów była w tym czasie sfatygowana, brakowało wielu stron. 

Był też prowadzony rejestr wiernych w parafii mieleszyńskiej. 

       Skorygowany wykaz proboszczów mieleszyńskich. 

1412   prepozyt nieznany z imienia 

1459   Wojciech „Marschalkonis” 

1474   Jan 

1541   Marcin z Poznania 

1603   Piotr Gosinis 

1690   Jan Urban Brzeźny 

1698   Błażej Tuligowski 

1714   Albert Andrzejewicz 

!744   Władysław Pawłowski 

1747 -1769  Łukasz Chamarowski 

1769 -1771  Wojciech Przybyłowicz 

1771 -1780  Józef Ligocki 

1781 -1819  Jan Kozłowski 

1819 -1823     Mikołaj Wadowski 

1823 -1864  Franciszek Skupieński 

1864 -1864  Gerwazy Bielecki, kapelan 

1864 -1874               Stanisław Pietraszewski 

1874 -1881             Teofil Zegarłowski 

1881 -1882                   Stanisław Rutkiewicz 

1882 -1889  Nikodem Kranc 

1889 -1894  Józef Nowacki 

1894 -1894                   Ignacy Charliński 

1895 -1900                   Stanisław Maniewski 

1900 -1902  Andrzej Muchański 

1902 -1903  A.Witulski 

1903 -1909  L. Kowalski  

1909 -1915       Karol Max 

1915 -1921  Marian Rogoziński 

1021 -1926  Bolesław Kotnowski 

1927 -1932  Adam Borek 

1933 -1934  Julian Kowalski 

1935 -1938  Ignacy Tochowicz 

1939 -1941  Zygmunt Jaworski 

1945 -1958  Edmund Nabrdalik 

1058 -1970  Cezary Adamski 

1970 -1999  Stanisław Bogdała 

1999 -……  Przemysław Niezgódka 
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Opis (historia) kościoła w Mieleszynie z 1897 r dokonany przez ks. Stanisława 

Maniewskiego. 

    W roku 1897 jest w Mieleszynie kościół drewniany zbudowany w 1761 r przez konwent ołobocki, 

który został pokryty blachą żelazną około 1883 r. Na dachu wznosi się dość wysoka sygnaturka 

pokryta blachą cynkową (wymieniona na nową przez ks. Zegarłowskiego). Pomalowane wnętrze 

kościoła w 1864 r jest już zniszczone i brudne. 

 Kościół posiada trzy ołtarze: 

 - ołtarz wielki zbudowany z drzewa w stylu epoki odrodzenia (brak wiadomości o twórcy i dacie jego 

budowy). W ołtarzu umieszczony w 1883 r obraz MB Częstochowskiej namalowany  na drewnie, cały 

złocony łącznie z ramami. Drugi obraz z Marią Magdaleną, patronką kościoła, był namalowany na 

płótnie przez miernego malarza. 

 - ołtarz boczny południowy, drewniany z dwoma obrazami na płótnie; jeden przedstawiający św. 

Józefa a drugi św. Barbarę i Rocha. Obrazy nie przedstawiały żadnej wartości artystycznej i 

kwalifikowały się do spalenia. 

 - ołtarz boczny po stronie północnej podobny do poprzedniego z obrazami na płótnie, bez wartości. 

Jeden przedstawiał NMP pokrytą  sukienką w drzewie rzeźbioną, potrzebującą odnowienia; a drugi 

obraz przedstawiał Przemienienie Pańskie. 

Organy odnowione  około 1894 r, siedmiogłosowe z pedałami (brak wiadomości kiedy i przez kogo 

były fundowane). 

Drewniana chrzcielnica w stylu gotyckim, pomalowana na marmurek, stała obok ołtarza północnego 

(tu również brak wiadomości o twórcy i czasie jej powstania) 

Ambona wykonana prawdopodobnie przez tego samego artystę co ołtarz główny, była w stanie 

niezłym. Wejście do niej prowadziło od strony zakrystii. 

W zakrystii był obszerny mebel (mensa) z szufladami na naczynia liturgiczne (aparaty). Nad mensą 

umieszczony był krucyfiks pięknej roboty wstawiony przez ks. Kranca. Pierwotnie był on 

umieszczony na krzyżu przydrożnym stojącym obok drogi prowadzącej z folwarku w Mieleszynku do 

Wieruszowa. Gdy krzyż się ze starości obalił, krucyfiks zabrano do zakrystii (patrz str.213 w książce 

„Mieleszyn nad Prosną”). 

Z naczyń liturgicznych były trzy kielichy, w tym dwa srebrne gustownie wykonane i jeden mosiężny 

pospolicie wykonany. Puszka do hostii przechowywanych w tabernakulum, była nowa, ze srebra, 

sprowadzona w 1894 r przez ks. Nowackiego ze składek parafian. Puszka była nakryta piękną 

jedwabną sukienką (ale poplamioną) sprawioną przez ks. Kranca. 

 Na szaty liturgiczne składało się  kilkanaście starych i zniszczonych ornatów oraz kilka nowych, 

niedrogich i przyzwoitych zakupionych przez ks. Zegarłowskiego. Była też piękna gotycka 

monstrancja wykonana ze srebra, lecz wymagająca odnowy. 

Dzwonnica była murowana, zbudowana jeszcze przez ks. Skupińskiego około 1826 r, z dwoma 

wiekowym dzwonami o pięknym brzmieniu. 

Cmentarz przykościelny został ogrodzony w 1896 r nowym drewnianym parkanem z murowanymi 

słupami na kamiennej podmurówce, jednocześnie wzniesiono nową bramę sklepioną, zamykaną 

metalową furtą. Poprzednie ogrodzenie jeszcze wzniesione przez księdza Zegarłowskiego uległo 

ruinie. 

 Podłoga w całym kościele bardzo licha, przy czym niefortunnie wypaczona pod ołtarzem. 

 Plebania murowana wzniesiona w 1833 r przez ks. Skupińskiego, bardzo obszerna, a po przeróbce 

przez ks. Zegarłowskiego posiada trzy pokoje, kancelarię, kuchnię, pokój dla służby, spiżarnię, 

piwnicę i trzy sienie. Jednak wewnątrz plebania wymagała już remontu, wymiany okien, niektórych 

drzwi i podłóg; ściany były tylko bielone. Ogrodzenie plebanii było w stanie dobrym, a płoty 

częściowo nowe. 

Budynki gospodarcze względnie dobre, ale potrzebujące już naprawy, jak na oborze wymiany kilku 

belek. Obora pochodzi jeszcze sprzed 1864 r, kiedy to probostwu odebrano większość ziemi. Stodoła 

została zbudowana przez ks. Zegarłowskiego., a także dom dla służby i obórki; te ostatnie są już w 

stanie bardzo lichym a dom dla służby wymaga wymiany dachu. 

Cmentarz grzebalny ogrodzony jest żerdziami a samo ogrodzenie jest już liche. 
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Chróścin należał do parafii w Mieleszynie od 1734 r do 1900 r. a tamtejszy kościół św. Mikołaja był 

filią kościoła w Mieleszynie. W każdą trzecią niedzielę od niepamiętnych czasów proboszczowie 

Mieleszyna jeździli tam odprawiać nabożeństwo, za co każdy gospodarz z Chróścina składał corocznie 

proboszczowi wiertel owsa ( 25 kg). W kościele były ornaty i kapy po jednym każdego koloru. Obok 

kościoła stał domek o jednej izbie służący za rezydencję  proboszcza gdy przybywał odprawiać 

nabożeństwo. Tuż przy domku była stajnia dla pomieszczenia koni i bryczki. 

          Historia kościołów w Mieleszynie i Chróścinie opisana przez ks. Maniewskiego w 1897 r ( z 

uwagami jego następców) oryginał znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie a 

mikrofilm kopii w Bibliotece Narodowej w Warszawie.  

Plan plebanii w Mieleszynie; po lewej tak wyglądała po wybudowaniu w 1833 r. z prawej po przebudowie.  

 

        Wykaz parafii diecezji włocławsko –kaliskiej na rok 1913 wymienia kościół parafialny w 

Mieleszynie wystawiony przez cysterki z Ołoboku w XVIII w, którego administratorem jest od 1909 r 

ks. Karol Max, kanonik włocławski. Parafia liczy 1200 wiernych. 

       Przegląd Techniczny, tygodnik wydawany w Warszawie, w numerze  z maja 1914 r zamieścił 

sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Techników w Warszawie za rok 1913. Nas interesuje ta 

część  sprawozdania omawiająca działalność Koła Architektów, a w szczególności jednej z komisji. 

Na życzenie biskupa Kujawsko –Kaliskiego Zdzitowieckiego (w skład tej diecezji wchodziła wówczas 

parafia Mieleszyn) zorganizowana została Komisya do oceny projektów kościelnych, która wydała 

między innymi ocenę projektu plebanii w Mieleszynie. Można więc domniemywać, że budynek 

współczesnej plebanii został postawiony w latach 1913-1914, kiedy to administratorem parafii 

mieleszyńskiej był ks. Karol Max. 

    Uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się obecnie mszą polową przy krzyżu Pod Lasem. 

Procesja do czterech ołtarzy przygotowanych przez rodziny mieszkające na trasie procesji, odbywa się 

przez całą wieś. Całą drogę dekoruje się teraz flagami w barwach kościelnych, narodowych i 

maryjnych (?), nie buduje się już dekoracyjnych bram. 

      Parafia liczy w 2012 r około 800 osób, a do kościoła wg słów proboszcza chodzi niespełna 50%. 

W marcu 2012 r po zimowej przerwie w Mieleszynie rozpoczął się szlak nawiedzania parafii diecezji 

kaliskiej przez kopię obrazu przedstawiającego MB Częstochowską w obecności ówczesnego biskupa 

Stanisława Napierały. Przygotowania do  nawiedzenia obrazem, po ponad 30 latach od poprzedniego 

w 1978 r, trwały przez 9 miesięcy. Udekorowano wieś prawie 250-ma flagami, które wkopano w 

zamarzniętą ziemię. Z Mieleszyna obraz następnego dnia trafił do siedziby dekanatu w Bolesławcu, a 

kolejnego dnia do Żdżar i dalej do następnych parafii. 

      Brak było natomiast uroczystych obchodów jubileuszu 600 lecia istnienia parafii w Mieleszynie, 

który przypadał w roku 2012. 

Nowym ordynariuszem diecezji kaliskiej został  biskup Edward Janik, którego ingres (wprowadzenie) 

nastąpiło w wrześniu 2012 r. 

      Z parafii Mieleszyn wywodzi się świeżo wyświęcony (w 2010 r) ksiądz Jacek Krzemiński, rocznik 

1984, autor pracy magisterskiej „Nauczanie Świadków Jehowy o Jezusie Ćhrystusie w świetle 

wybranych pozycji polskojęzycznych”. Jego idolem był poprzedni proboszcz Stanisław Bogdała, przy 

którego boku był ministrantem i lektorem. Obecnie jest w parafii św. Trójcy w Mikstacie. 
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KSIĘGI  PARAFIALNE 
 

      Parafia Mieleszyn ma to szczęście, że 

zachowały się księgi parafialne obejmujące 

okres od połowy XVII wieku aż do końca XIX 

wieku, dzięki temu stanowią kopalnię 

informacji o przodkach dzisiejszych 

mieszkańców  Mieleszyna i tych rozsianych po 

całym kraju. 

Co to są księgi parafialne? Otóż biskupi 

nakazali prowadzenia  rejestrów w postaci 

ksiąg wszystkich ochrzczonych, zaślubionych a 

później i zmarłych przez proboszcza parafii , w 

naszym przypadku mieleszyńskiej obejmującej 

wsie Mieleszyn i Chróścin oraz liczne 

Pustkowia. Zapisy w księgach, czyli metryki 

prowadzone były wg określonego schematu, 

ograniczając się do podstawowych informacji, 

czyli była podana nazwa wsi, rok wydarzenia, 

nazwisko i imię proboszcza udzielającego 

sakramentu, imię i nazwisko osoby której 

dotyczył sakrament i dane osobowe świadków. 

Wszystkie zachowane księgi parafialne  od 

1648 r aż do 1809 r posiadają zwięzłe zapisy 

prowadzone w języku łacińskim, co na pewno 

nie ułatwia zapoznania się z ich treścią. Księgi 

od 1648 r do 1738 r obejmują tylko akty 

zgonów, natomiast od 1747 r do 1809 r 

zachowały się księgi obejmujące akty urodzeń, 

małżeństw i zgonów pisane po łacinie. Dopiero 

od 1809 r tak zwane zapisy narracyjne w 

księgach parafii Mieleszyn prowadzone są w 

języku polskim,  niestety po przegranym 

powstaniu  styczniowym nastąpiła rusyfikacja 

Królestwa Kongresowego i proboszczowie 

mieleszyńscy zmuszeni byli prowadzić księgi 

w języku rosyjskim od 1868 r. Dotyczy to 

wszystkich dostępnych ksiąg parafialnych z 

XIX w a konkretnie ksiąg metrykalnych 

urodzeń do 1897 r, małżeństw do 1893 r i 

zgonów do 1905 r 

     Początkowe rejestracje miały typowy 

charakter wyznaniowy, ale od 1809 r kontrolę 

nad zapisami przejęły władze Księstwa 

Warszawskiego, bowiem zaczął obowiązywać 

świecki Kodeks Napoleona, który ujednolicił 

treść wpisywanych aktów i wprowadził pojęcie 

aktu stanu cywilnego. W księgach parafialnych 

Mieleszyna wpisywano akty również innych 

wyznań, spotykamy określenia „akt luterski”  

 
Najstarsza zachowana księga parafialna  obejmująca 
akty zgonu z 1648 i 1649 roku. (po prawej) 
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czy „akt żydowski” Obowiązek ten w Gminie Mieleszyn został powierzony proboszczowi, który po 

roku 1825, już w Królestwie Polskim stał się urzędnikiem stanu cywilnego Gminy Mieleszyn, Powiatu 

Ostrzeszowskiego w Departamencie Kaliskim. Po odprawieniu obrządku religijnego, ksiądz spisywał 

akt cywilny, który obejmował teraz całą stronę w księdze, a każdy rok zapisywany był w oddzielnej 

księdze. Po zamknięciu roku księgi aktów w dwóch egzemplarzach sprawdzał i zrewidował dziekan 

Dekanatu Bolesławieckiego.  Oryginał księgi przechowywany był na plebani, a duplikat księgi 

przesyłany był do archiwum w Sądzie Pokoju obwodu wieluńskiego województwa kaliskiego. 

Oryginały sporządzane były oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów wpisując akta aż do 

zapisania księgi. Natomiast duplikat obejmował tylko jeden rok podzielony wewnętrznie na trzy 

części: urodzenia, małżeństwa i zgony. Ksiądz Wadowski w 1820 r tytułował się jako komendarz 

mieleszyński, natomiast ks. Skupieński w 1829 r podpisywał się jako Rządca Parafii Mieleszyn, 

później już jako proboszcz, kolejni już jako administratorzy urzędu stanu cywilnego. 

   Typowy wpis do księgi na zakończenie 1828 r 
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  Wszystkie księgi począwszy od 1809 r po zamknięciu roku, posiadają na końcu księgi spisy nazwisk, 

pozwalające na szybkie odnalezienie interesującego aktu. Trudność sprawia odczytanie  aktów 

pisanych ręcznie przez proboszczów, czasami wręcz nieczytelnych czy to z powodu charakteru pisma 

czy to z powodu wyblakłego już zapisu, Inną trudność sprawia sama pisownia liter w owym czasie, 

tak odmienna od współczesnej. A już odczytanie tekstów w języku rosyjskim pisanych cyrylicą, 

zupełnie zniechęca do zapoznania się z aktem. Większość aktów metrykalnych w formie opisowej 

(taką mają mieleszyńskie księgi) ma podobną strukturę.  

W akcie chrztu zamieszczone są informacje dotyczące: daty urodzin (dzień, miesiąc, rok), przebiegu 

ceremonii (kiedy i gdzie się odbyła), ojca dziecka (imię i nazwisko, nazwisko rodowe matki ojca, 

zawód, stan), matki dziecka (imię i nazwisko, nazwisko rodowe, zawód, stan), rodziców chrzestnych 

(imiona i nazwiska, zawody), księdza udzielającego chrztu. 

Akt ślubu zawierał dane dotyczące: daty ślubu, przebiegu ceremonii (gdzie i kiedy się odbyła), księdza 

udzielającego ślubu, imion i nazwisk nowożeńców, ich statusu społecznego, stanu cywilnego, wieku, 

rodziców nowożeńców oraz świadków. 

Akt zgonu zawiera: datę i miejsce śmierci, wiek, imię i nazwisko zmarłego (w księgach 

mieleszyńskich nie podawano przyczyny śmierci), stan cywilny zmarłego, dane o owdowiałym 

współmałżonku (czasem o dzieciach), dane dotyczące księdza odprawiającego pogrzeb, oraz datę i 

miejsce pogrzebu 

 Poniżej podaję schemat aktu urodzenia jaki sporządzał pleban w Mieleszynie, pisany po rosyjsku: 

 - numer aktu, miejscowość podana zapisem wyróżnionym, parafia 

 - dokładna data (podane były dwie daty wg kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego) 

 - kto stawił się z prośbą o sakrament (zwykle był to ojciec dziecka lub akuszerka) 

 - dane dwóch świadków z podaniem wieku i zawodu 

 - dane osoby, której dotyczy akt (nadane imię na chrzcie) 

 - dane chrzestnych 

 - informacje o podpisaniu dokumentu (gremialnie świadkowie byli niepiśmienni) 

 - kto dokonuje zapisu ( był to aktualny ksiądz utrzymujący akta stanu cywilnego) 

Podobny schemat mają akty pisane po polsku i mniej więcej te pisane po łacinie. 

    Zapisy aktu małżeństwa mają strukturę zbliżoną do opisanego aktu urodzenia i wyglądają tak: 

 - numer aktu, miejscowość 

 - dokładna data 

 - dane świadków (wiek, zawód) 

 - dane Pana Młodego (wiek, rodzice) 

 - dane Panny Młodej      jw. 

 - informacje o zapowiedziach (trzykrotne w parafialnym kościele) 

 - informacje o fakcie podpisania lub nie umowy przedślubnej 

 - kto udzielił ślubu (tutejszy proboszcz) 

 - podpisanie dokumentu (podpisywał ksiądz, bowiem nowożeńcy i świadkowie niepiśmienni) 

 - kto dokonał zapisu ( ksiądz administrator, utrzymujący akta stanu cywilnego) 

Najważniejsze nazwiska w aktach były zapisywane zarówno po rosyjsku jak i po polsku. Ponowne 

zapisy po polsku w aktach pojawiły się w 1915 r, kiedy Rosjanie zastali wyparci z tych terenów przez 

Niemców w czasie I wojny światowej. 

Gdzie znajdują się księgi parafialne ? 

Księgi rejestracji wyznaniowej z byłego zaboru rosyjskiego, a właściwie duplikaty ksiąg metrykalnych 

przejęte po 1946 r przez Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławcu, znajdują się  w Archiwach 

Państwowych w Kaliszu, Łodzi i w Archiwum Diecezjalnym  w Częstochowie. 

 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mieleszyn w języku rosyjskim obejmujące lata 

1873 -1911 są dostępne w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Są to księgi urodzeń, małżeństw i 

zgonów. 

 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mieleszynie z lat 1808-1872 są dostępne w 

Archiwum Państwowym w Łodzi. 
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 - Księga zgonów Parafii Mieleszyn z lat 1648-1738 w 

języku łacińskim jest dostępna w Archiwum 

Archidiecezjalnym w Częstochowie. 

Wszystkie wymienione księgi są zmikrofilmowane i 

można przeglądać je za pomocą czytników w 

czytelniach znajdujących się w siedzibach Archiwum. 

Po drugiej wojnie światowej dekretem z 1945 r 

wprowadzono państwową, powszechną i jednolitą w 

całym kraju świecką rejestrację stanu cywilnego 

prowadzoną przez organ administracji państwowej –

Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Tworzy on 

księgi stanu cywilnego przechowując je przez 100 lat, a 

następnie przekazuje je do archiwum państwowego. 

Niezależnie od tego, proboszcz w parafii Mieleszyn 

nadal prowadzi  kościelną księgę metrykalną i nie ma 

już obowiązku przekazywania jej do archiwum 

państwowego.  

Dzieci nieślubne 

Były źródłem wstydu i hańby, ich istnienie ukrywano 

przed rodziną, sąsiadami, Język polski pełen jest 

pogardliwych słów określających dzieci nieślubne. 

Słowo bękart pełne jest złośliwości i pogardy, podobnie 

jak bąk lub siubr., inne słowa to podrzutek, najduch, łajdus, pokrzywnik, bajstruk lub wylęganiec. 

Kościół katolicki kwestionował prawa dzieci nieślubnych i przy każdym chrzcie zapisywał 

pochodzenie dziecka. Rozróżniano dzieci nieślubne naturalne i pozamałżeńskie. Przeglądając  księgi 

parafialne z Mieleszyna widzimy że urodziny dzieci nieślubnych były zjawiskiem częstym, mimo 

walki kościoła z cudzołóstwem i wrogiej opinii wioskowej. W Mieleszynie w latach 1808-1868 

przeciętnie na ok 25 chrztów rocznie, było od 1 do 3 chrztów dzieci nieślubnych. W tych latach ta 

liczba dzieci nieślubnych związana była z przyjazdem zarobkowym ludzi młodych do pracy w 

dworze. Trudny był los dziewcząt chłopskich i wyrobnic. One to ukrywając ciążę jak najdłużej się 

dało, były często wypędzane przez zatrudniającego je gospodarza, nieraz ojca jej dziecka. Pozostając 

w Mieleszynie jako wyrobnice lub komornice, były wytykane przez ludzi i szykanowane. Nieraz 

parobek, ojciec, po jakimś czasie żenił się z matką swego dziecka. Było wiele przypadków, że panny 

matki wychodziły za mąż za innych wbrew opinii wioskowej. Najwięcej  przypadków dzieci 

nieślubnych w Mieleszynie zdarzało się w Dworze zatrudniającym licznie dziewki w służbie 

pozostające, które przybywały z okolicznych wsi i zza kordonu. Liczne też były przypadki narodzin 

dzieci komornic, których chrzestnymi byli gospodarze wynajmujący im mieszkanie (komorę). Nie 

znaczy to, że dzieci nieślubnych nie było u córek gospodarzy –też były! Rodziły dzieci nieślubne 

wdowy, a przede wszystkim żołnierki, których świeżo poślubionych mężów zabierano do wojska na 

wiele, wiele lat. Posłużmy się tu historią narodzin dzieci pozamałżeńskich odnotowanych w księdze 

parafialnej. W 1856 r  na Pustkowiu Mieleszyńskim Agnieszka Lasota z Makowskich urodziła 

dziecko, której mąż Jan Lasota, jak to skrupulatnie ks. Franciszek Skupieński zapisał, „od 11 miesięcy 

w służbie armii Cesarstwa Rosyjskiego pozostaje”  W 1860 r po raz drugi Agnieszka Lasota urodziła 

dziecko, „ W nieobecności jej męża  spłodzone, który  od kilku lat zostaje  w wojskach Cesarstwa 

Rosyjskiego” –co odnotowuje  proboszcz. Po raz trzeci Agnieszka Lasota w 1867 r rodzi dziecko 

chrzczone przez ks. Pietraszewskiego, co odnotowuje w księdze urodzin „ która ma męża gdzieś w 

Wojskach Cesarstwa Rosyjskiego, a o którym wcale nie ma wiadomości od kilkunastu lat”. No tak, 

służba wojskowa  od 1854 r w armii carskiej trwała 15 lat, ciekawe czy wrócił mąż Agnieszki. 

     W 1864 r akuszerka Anna Trafarska przynosi przed oblicze proboszcza dziecko płci żeńskiej, które 

urodziła wdowa już od czterech lat Marianna Gruszka,  jako komornica mieszkająca na Pustkowiu 

Mieleszyńskim (okolice Grobli). Dziecko ochrzczono, a ojcem chrzestnym był krewny matki.. 

Kolejną córkę wdowy wyrobnicy Marianny Gruszki ur. w 1866 r, przynosi do chrztu akuszerka 

Marianna Żurawska, a ojcem chrzestnym był gospodarz Marceli Figiel, u którego wdowa komorą 
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zamieszkiwała (czyżby ojciec dziecka?). Na tym nie koniec dalszego rozmnażania się wdowy 

Marianny Gruszki z Wieczorków, bowiem w roku 1869 rodzi kolejną córkę , tym razem w Chobaninie 

(należącym do parafii w Wieruszowie), której dano nazwisko Wieczorek.  

 Dzieci nowonarodzone były przynoszone do chrztu zawsze przez jego ojca, o obecności matki akty 

urodzin nie wspominają. Natomiast dzieci narodzone z panny, wdowy, lub  gdy męża nie było w 

domu, zawsze przynosiła akuszerka  obecna przy połogu. 

Rody młynarzy w Mieleszynie 

Przeglądając parafialne księgi, można stwierdzić istnienie czterech rodzin  młynarzy w XIX-to 

wiecznym Mieleszynie, określanych w tym czasie mistrzami kunsztu młynarskiego. Wszyscy 

młynarze wyróżniali się tym, że byli piśmienni, o czym świadczą ich podpisy w aktach. Prześledźmy 

ich historię na przykładzie młynów Chobot, Cieluch i Grobla. 

     Młyn Chobot położony w miejscu zwanym Chobot do parafii Mieleszyn przyłączonym, 

określanym też jako Pustkowie Chobot, należał na początku XIX w do  Macieja Grabowskiego, a 

gdzieś od 1813 r przejął go syn Dominik Grabowski prowadząc go aż do śmierci w 1841 r. Następnie 

trafił w ręce Walentego  Cielucha, młynarza urodzonego i mieszkającego w Mieleszynie, piszącego się 

też jako Cielecki, który w 1829 r będąc wdowcem ożenił się z Zofią Grabowską zaledwie 

piętnastoletnią panną . Córka Walentego Cielucha  na młynie Chobot Ludwika, również podpisywała 

się na aktach jako Cielecka.  Ślady po Walentym spotykamy w księgach do 1867 r, jego syn Leon 

przejął młyn Cieluch. 

 W młynie Chobot pracował też młynarz Franciszek Kochanowski wymieniony w 1839 r. 

     Młyn Cieluch usytuowany był w  miejscu odłączonym zwanym Cieluch do parafii Mieleszyn 

przyłączonym, określanym też jako Pustkowie Mieleszyńskie, należał z początkiem XIX w do  

majstra kunsztu młynarskiego Józefa Cielucha, który w 1809 r. zamarł. Z pozostałą po nim wdową, 

młynarką Marianną z Krolów, ożenił się w 1811 r młynarz Kacper Brąś, piętnaście lat od niej 

młodszy. Kacper Brąś, syn Jakuba Brąsia, również majstra kunsztu młynarskiego, pochodził z 

Dzietrzkowic z młyna Krupka zwanym. Nim dorosły dzieci Józefa Cielucha, młynem zarządzał 

Kacper Brąś gdzieś do lat 30 –tych, pozostawiając po sobie syna Tomasza Brąsia. 

Elżbieta Cieluch w 1821 r została poślubiona przez kowala Wojciecha Zaluszyńskiego z Toplina, zaś 

jej brat Antoni, już jako Cielecki pobierał  nauki w Szkole Publicznej Wydziałowej w Wieluniu. 

Kolejni bracia Walenty po pobycie w Skomlinie przejął młyn Chobot, natomiast Franciszek Cieluch 

ożenił się z Franciszką Brzezińską, przejął młyn Cieluch samodzielnie spłacając swoje rodzeństwo i   

Brąsia. W 1845 r zmarła Marianna z Krolów, Cieluchowa z  drugiego ślubu Brąśką  zwana. Po śmierci 

Franciszka, syna Józefa Cielucha w 1864 r, młyn przejął młynarz Leon Cieluch syn Walentego z 

Chobotu, urodzony w 1833 r, piszący się też Cielecki. Ożenił się z Marianną Głowinkowską, a 

następnie z Ludwiką …….W 1859 r pojawia się dzierżawca Młyna Cieluch Tomasz Kochanowski –

dziwne?  

     Młyn Grobla, młyn oddzielny zwany Grobla do parafii Mieleszyn przyłączony należał do licznej 

rodziny Krolów, która posiadała również młyn w Chróścinie, a jeden z nich Wojciech Krol posiadał 

młyn Pasternak w Wieruszowie (1817 r). Majstrem kunsztu młynarskiego w młynie Grobla , w 1810 r 

był Jakub Krol, oprócz niego wymienieni byli w 1812 r młynarz Jan Krol żonaty z Anastazją 

Kazkową, a w 1817 r młynarz Kazimierz Krol żonaty z Marianną Brąś. 

Od 1844 r pojawia się  młynarz Tomasz Brąś na Pustkowiu Mieleszyńskim Groblą zwanym, który 

ożenił się z Agnieszką Sarnowską, a później z Marianną Burhart. W parafialnych księgach aż do roku 

1867 wymieniany jest tylko młynarz Tomasz Brąś  w młynie Grobla zwanym.( pisał się też Bronsch)  

       Śledząc losy rodzin mieleszyńskich młynarzy widać jak były skoligacone z sobą, a młyny 

przechodziły z rąk do rąk przez łączenie się tych rodzin, poprzez ożenki ich członków między sobą, 

lub braku męskich potomków.. 

Młynarze zatrudniali liczną służbę, parobków i dziewki służebne, o czym mówią zapisy w księgach  

 urodzin, małżeństw i zgonów , podające ich miejsca zamieszkania w młynach. Przykładowe zapisy: 

 - 1834 r –służący w młynie Chobot Jan i Petronela Zagon oświadczyli, że ich córka  panna Katarzyna 

Zagon w młynie Chobot na służbie zmarła. 

 - 1837 r, parobek służący z Młyna Cieluch  Paweł Grobelniok zmarł. 

 - 1839 r, zmarł służący u młynarza Brąsia , niejaki Franciszek Wiśniewski.  
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Żołnierze armii carskiej, strażnicy graniczni i skarbowi 

Księgi parafialne są także źródłem wiadomości o ludziach z Mieleszyna, którzy odbywali służbę w 

armii Cesarstwa Rosyjskiego, o żołnierzach pełniących służbę w kordonach wokół Mieleszyna, o 

strażnikach skarbowych i granicznych mieszkających w Mieleszynie. 

     Służba woskowa w armii carskiej podlegała licznym reformą na przestrzeni lat. W 1793 r służbę 

dożywotnią zamieniono na 25 letnią, która objęła mieszkańców Mieleszyna po 1815 r.. W zależności 

od potrzeb, przeprowadzano pobory od 2 do 8 ludzi z każdych 500 dusz (mieszkańców) w wieku od 

20 do 35 lat. Władza gminna (w postaci dzierżawcy folwarku Mieleszyn), wyznaczała dowolnie 

rekrutów spośród mężczyzn Mieleszyna, zabierała ich przemocą i przewożąc furmanką do Wielunia, 

stawiała przed Komisją poborową, która  badała ich przydatność pod względem zdrowotnym. Rekrut 

idąc do wojska opuszczał wieś z reguły na zawsze. W 1834 r okres służby wojskowej został skrócony 

20  lat, po tym żołnierzy zwalniano na 5 lat do rezerwy. Od 1839 r służba trwała 19 lat, a od 1854 r 

służba wynosiła 15 lat. Trzeba wspomnieć , że do wojska nie brano szlachty, inteligencji, wyznawców 

niektórych religii i inne wyjątki. Dbano by do wojska wcielani byli wyłącznie mężczyźni, którzy nie 

założyli rodziny, możliwy był też wykup od służby, na co nie było stać chłopa z Mieleszyna. 

W 1874 r wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej, już niezależny od stanu 

pochodzenia i wyznania, obejmował wszystkich mężczyzn, którzy ukończyli 21 lat. Służba wojskowa 

wtedy trwała już tylko 6 lat w wojskach lądowych. Ponieważ poborowych było więcej niż potrzeby 

armii, zarządzono losowanie i do wojska szli ci, którzy wyciągnęli los. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że w latach 1832-1873 zmarło 75 % poborowych z Królestwa Polskiego wcielonych do 

wojska rosyjskiego; a tylko 12 % wróciło do kraju. Długo jeszcze pokutowała w Mieleszynie 

przyśpiewka: „Pierdol Mańka bidę bo do wojska idę, puść wszystko w dzierżawę, bo już nie 

przyjadę”. 

Z wystawionych aktów zgonu wiadomo, że w Twierdzy Modlin w 1842 r umarł Paweł Gabryś w 

wieku 64 lat, w tymże roku zmarł w wojskach Cesarstwa Rosyjskiego Wincenty Dudek, o czym 

dowodzi świadectwo z kancelarii Księcia Namiestnika Królestwa Polskiego w Warszawie wydane w 

1852 r. Kolejny zgon nastąpił w 1849 r, kiedy to w wojsku Cesarstwa Rosji umarł Piotr Fronczewski, 

o czym mówi świadectwo wystawione przez wójta Gminy Mieleszyn, wydane na mocy Dziennika 

Guberni Warszawskiej nr 2 z dnia 31.12.1849 r. 

O służbie  w armii Cesarstwa Rosyjskiego Jana Lasoty mówią akty narodzin dzieci z jego żony 

Agnieszki z lat 1856,1860 i 1867. 

 W latach 1858-1867 żołnierzami z pogranicznej straży byli Karol Chanszyld, Szajewich i Michałek, 

objeszczik graniczny na posterunku granicznym zamieszkały to Walenty Piechowicz, objeszczik 

graniczny z posterunku Brąś to Walenty Sobota i Wincenty Sobański, objeszczik graniczny z 

posterunku Chobot to Teofil Dąbkowski. 

 W latach 40-tych strażnikami granicznymi byli Konstanty Nysłowski z Brzozy, a na Hamerni 

Wieruszowskiej Ignacy Grabowski i Konstanty Wyszławski z Mieleszynka. 

W latach 1815 -1850 strażnikami skarbowymi byli Tomasz Osuchowski, Wincenty Kowalski, Julian 

Tymowski, Kajetan Nowakowski, Ignacy Linowiecki (potem w Goli), Józef Czajkowski, Dytrych 

Karol, Marcin Borecki –wszyscy byli piśmienni. 

Mieleszyn znajdował się blisko granicy z Prusami i z tego względu został wyznaczony na stałą 

siedzibę posterunku granicznego (tzw. Kordonu) i można stwierdzić stanowczo o stacjonowaniu w  

Mieleszynie w XIX w oddziału rosyjskich wojsk. Z przytoczonych dokumentów w postaci  metryk, 

zwraca uwagę pisownia nazwisk i imion tych strażników. To typowe polskie nazwiska i imiona, 

wskazujące że ich posiadacze byli narodowości polskiej służący w armii carskiej. Jak pokazują różne 

źródła historyczne, wielu Polaków z pochodzenia szlacheckiego wstępowało na ochotnika do wojska 

rosyjskiego, osiągając nawet różne stopnie służbowe. Można też przyjąć, że ci strażnicy graniczni 

stacjonujący w Mieleszynie utrzymywali zażyłe stosunki z okolicznymi mieszkańcami, czego efektem 

były związki małżeńskie  i narodziny dzieci odnotowane w księgach parafialnych. 

Podobna sprawa ma się z strażnikami skarbowym kwaterującymi u wyznaczonych polskich rodzin. 

Zadaniem ich było kontrolowanie ruchu podróżnego na trakcie z Bolesławca do Wieruszowa. 
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Alfabetyczny spis w języku rosyjskim urodzonych w parafii Mieleszyn w księdze parafialnej  za rok 1895.  
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Kowale i inni rzemieślnicy 

W początkach XIX w było kilku kowali określanych przez proboszcza majstrami kunsztu kowalskiego 

jak Kazimierz Sitarski, Józef Gajewski, Antoni Gaszyński z którego córką ożenił się Piotr Najgberg i 

prowadził kuźnię po śmierci teścia  w latach 1812-1843 (był piśmienny). Natomiast z córką 

Gajewskiego ożenił się kowal Konstanty Mądel. 

Kolejnymi kowalami w Mieleszynie w latach 1837-1868 byli Grzegorz Matuszewski, Wincenty 

Kadłubek (kowal dworski), Franciszek Frycia, August Frycia (ożenił się z Głowinkowską), Dionizy 

Piekielny i Ignacy Jasiniak. W 1863 r pojawił się rzemieślnik profesji kowalskiej Ignacy Markiewicz –

czyżby to był przodek dwudziestowiecznych kowali Markiewiczów Michała i Teodora ? 

 Stelmachem był Szczepan Głowinkowski z Trzcinicy i Józef Mitelski, stolarzem Wojciech 

Dopiewski, Karol Boehm i Władysław Nagadalski, krawcem Franciszek Górecki, cieślą Andrzej 

Kempa, szewcem Karol Mądel i majster kunsztu szewskiego Kalog Jan z Byczyny ,  (podpisujący się 

Kallok Johann). 

 

Akuszerki 

    Były to kobiety zajmujące się udzielaniem pomocy rodzącej kobiecie, dzisiaj to położne, zwykle 

starsze kobiety, które same wielokrotnie już rodziły. Korzystały z doświadczeń przekazywanych z   

pokolenia na pokolenie, kobiety te nazywano również babką. Gdy dziecko urodziło się słabowite i 

zachodziła obawa, że nie przeżyje dnia, to babka chrzciła  je z wody. 

Przeciętna wieku akuszerek w Mieleszynie wynosiła 40 -50 lat, choć zdarzały się i młodsze, co 

zapisywał ksiądz w księgach urodzin. Na brak zajęcia akuszerki nie narzekały, biorąc pod uwagę 

liczne narodziny sięgające liczby ponad 20 porodów rocznie .  Kobieta po porodzie musiała leżeć 

siedem dni, a dziecko należało ochrzcić do dwóch tygodni. Rodzicami chrzestnymi byli najbliżsi 

krewni, a po powrocie z dzieckiem z kościoła goszczono się przy gąsiorze okowity..                                                 

W latach 1813-1867 akuszerkami były: Marianna Durzyna (lat 73), Agnieszka Gaj, Krystyna 

Maliczka, Petronela Kanicka, Franciszka Szymanek, Elżbieta Sapalina, Zofia Prętka, Zuzanna Prętka, 

Marta Ferdynus, Franciszka Muskat, Brygida Burzak, Helena Sobczak, Julianna Muskat, Jadwiga 

Myszor, Marianna Zaklepina, Elżbieta Grabska, Gertruda Maliczka, Helena Szczęsna, Zofia 

Mikołajczyk, Elżbieta Zając, Józefa Kowalska, Kunegunda Ludwiczka, Salomea Jaroszka, Jadwiga 

Motylka, Zofia Lasota, Zofia Kowalska, Marianna Wypych, Balbina Maliczka, Kunegunda Piekielna, 

Anna Trafarska, Marianna Żurawska (Żuraw), Franciszka Zyguś i Karolina Motyl. 

Nazwiska akuszerek są nam znane z aktów urodzin, wystawianych przez proboszczów 

mieleszyńskich, dlatego że akuszerki stawiały się do okazania dziecka panny lub wdowy, przynosiły 

do chrztu dzieci mężatek podczas nieobecności ich mężów, lub gdy ojców ich dzieci od lat nie było w 

domu (wojsko?), Dwa ostatnie przypadki były bardzo rzadkie, za to było dożo dzieci panieńskich 

(przeważnie panien służących we Dworze), które przynosiła akuszerka do chrztu. 

 

Organista 

Przedstawione nazwiska organistów znane są z ksiąg parafialnych z racji występowania przeważnie w 

roli świadków przy wystawianiu aktów metrykalnych. I tak w kolejnych latach organistami byli: 

Mateusz Froniewski (1809-1839 r), Dominik Froniewski (1832-1834), Kajetan Nowakowski w 1839 r, 

Andrzej Zawada z Pustkowia Toplińskiego, żonaty z Franciszką Froniewską (1842-1848), Tomasz 

Rzeszowski (1853-1858), Łukasz Szyszkowski (1862-1863), Walenty Kuzaj (1865-1868), Józef 

Kostowski 1881 r. Organiści byli ludźmi piśmiennymi. 

 

Dwór w Mieleszynie –oficjaliści i służba zatrudniona w folwarku 

Dużo pracowników Dworu pochodziło z terenu Wielkiego Księstwa Poznańskiego (dzisiejszego 

powiatu kępińskiego), na służbę przyjmowały się też panny z sąsiednich wsi. 

   Wynagradzana w naturaliach (zboże, owoce, warzywa) była służba i komornicy. Dziewki służebne 

pracujące na folwarkach Mieleszyn i Mieleszynek i pastuchowie dostawali 3–4 korce żyta zapłaty 
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rocznej i jeden korzec owsa, 1–4 korce grochu oraz trochę tatarki, prosa i rzepaku(korzec = ok. 100 

kg). Służące dostawały dodatkowo zgrzebne płótna, parę nowych butów lub podszycie starych. 

Pieniądze za swą służbę dostawali dworscy pisarze prowentowi,  gorzelniani, włodarze, , ogrodnik, 

sieczkarz, bednarz, wołowiec, stróż dworski, mielcarze, fornale. 

Sługa , który samowolnie porzucił służbę, skazywany był przez Sąd Gminny na areszt do 3 dni i mógł 

zmuszony do powrotu 

 

Ekonom –  urzędnik dworski, rządca, który zarządzał folwarkiem podczas nieobecności dziedzica, 

nadzorował roboty rolne i poganiał w polu chłopów. 

 Ekonomami byli Łukasz Witkowski w 1808 r,  Wojciech Sarnowski,  w latach 1814-1837, Hegner w 

1838 r, później znani nam Ferdynand  Rotter, Jan Medyński i Karol Schoeybel –wszyscy byli 

piśmienni. 

Włodarz –oficjalista dworski dozorujący w polu ludzi przy wszelkich robotach rolnych na folwarku. 

W latach 1810-1867 byli to Jan Zimoch, Piotr Kraśny, Michał Makowski, Szymon Siejka, Jan 

Kanicki, Mateusz Poprawski, Bartłomiej Kaczmarek, Franciszek Sieczka, Jan Jabłoński, Antoni 

Pilarski, Franciszek Płuska. 

Pisarz –urzędnik dworski zajmujący się rejestrowaniem i prowadzeniem kontroli przychodów i 

wydatków, czyli całą rachunkowością na folwarku Byli nimi Józef Opacki, Antoni Żurawiński, 

Wojciech Sarnowski, Jan Wolf –pisarz prowentowy, Karol Schoeybel, Chmielewski Franciszek. 

Rataj – najemny parobek folwarczny we Dworze, Byli to Walenty Zimoch, Ignacy Górka, Wincenty 

Kos, Jan Sioch ewangelik, Roch Wypych, Filip Froniewski, Wincenty Tomaszewski, Szczepan Gloc, 

Jan Wala, Wojciech Naciskała, Szczepan Grajerz, Jakub Gloc, Józef Sieczka. 

Fornal – najemny robotnik rolny, obsługujący parę koni roboczych wraz z wozem, wysoko 

wynagradzany w naturze i gotówce. Fornalami byli Mateusz Frąc z Ochędzyna, Marcin Malik, Jan 

Kucharski z Donaborowa, Wincenty Kos, Florian Dura, Jędrzej Wypych, Karol Łytka z Parcic, Michał 

Ledwig, Szymon Sepiołowski z Torzyńca, Jan Gloc, Jakub Gloc z Donaborowa, Piotr Olejnik z Żdżar, 

Mateusz Łuczak, Mateusz Mruczek, Jan Szymalak, Grzegorz Kryś, Jakub Wesołowski, Jakub 

Poninski, Nikodem Żuraw.  

Owczarz – to był arystokrata chłopski. Będąc pracownikiem w owczarni zajmował się strzyżeniem, 

doglądaniem owiec i czuwaniem nad całym stadem. Dzięki jego wiedzy weterynaryjnej mógł być 

lekarzem i był traktowany przez chłopów jako znachor. Znał się również na urokach i umiał je 

zadawać. Był zawsze osobą szczególnie szanowaną w Mieleszynie. Owczrzami byli Machynia, 

Krystian Kubik ewang., majster kunsztu owczarskiego Jakub Podemski, Kazimierz Knapik,  owczarek 

Michał Praliński, Stanisław Fronia, Krystian Keler ewang., Karol Panek, Jan Schierdewahn, owczarek 

Szymon Siejka z Śląska, Kasper Kałużniak (Kałuża), Jan Woda. 

Forszpan – z niemieckiego „vorspann” doprzęg, dawniej podwoda, stangret, woźnica, powożący 

koniem, furman. Znani są: furmani Tomasz Grabski z Dzietrzkowic i Tomasz Faryś: forszpani to 

Tomasz Grabski, Jakub Sergiel, Paweł Grzanka, Andrzej (Jędrzej) Sołyga, Tomasz Faryś i Franciszek 

Jabłonka. 

Pastuch – inaczej pasterz pilnujący i opiekujący się zwierzętami udomowionymi podczas wypasu na 

pastwisku lub łące. Byli to Tomasz Faryś, Jan Żurek, Szymon Motyl, Teofil Szałapski, i Jakub Gloc. 

Karbowy –niższy oficjalista dworski, nadzorujący pracę chłopów na folwarku. Nazwa jego pochodzi 

od nacięć karbów na kiju, które rejestrowały ilość wykonanej pracy przez chłopa. Karbowymi byli 

Teofil Szałapski, Bartłomiej Kaczmarek, Jan Miatelski, Jan Wolf. 

Stróż – strażnik pilnujący zabudowań dworskich, szczególnie w nocy. Byli nimi Kazimierz Dura, Jan 

Domagała, Jakub Sergiel, Maciej Grafiński, Andrzej Kublanek stróż nocny, Andrzej Soplik, Andrzej 

Kobylajka. 

Polowy –Wojciech Stawowy, Jan Szynalak. 

Ogrodowy – Jan Gluba, Karol Rydel, Józef Morgoński, ogrodnik Augustyn Zagner. 

Cieśla dworski – Idzi Franczak,Ignacy Głowinkowski, Antoni Skipiński, Antoni Żuber. 

Inni –mielcarz, z niemieckiego; słodownik pracujący w browarze dworskim w słodowni, Zajmował 

się produkcją słodu z jęczmienia w procesie kiełkowania ziarna na klepisku, będącego surowcem do 

warzenia piwa –byli to  Jan Bauditz i Wojciech Chytrzyński, wolarz (wolarek) zajmujący się hodowlą 

wołów Jan Gruz albo Wróbel, mularz dawniej murarz albo zdun Wojciech Opacki i Józef 
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Gwoździński, służący Jakub Poninski i Jakub Gloc, gospodyni we Dworze Jadwiga Żurek i 

Katarzyna Dulas, panna we Dworze Marianna Kowalska (Bogucka). 

Kucharz –w latach 1808-1828 byli we Dworze następujący kucharze: Antoni Zieliński, Jędrzej Wilk 

z Lubczyny, kuchmistrz służbę we Dworze odbywający Jan Knarowicz, Józef Kamiński, kuchmistrz 

Franciszek Krzemiński, Wojciech Chytry z Chotynina, Mikołaj Bogucki piśmienny, Felicjan 

Gaczyński, Tadeusz Sibiński. 

Lokaje dworscy – w latach 1810-1828 byli: Walenty Mosiński, Antoni Żurawka (Żurawiński) 

piśmienny, Piotr Nowakowski, Józef jezierski, Antoni Ulatowski i Franciszek Niedzielski. 

Karczmarz – w latach 1810-1967 to starozakonny karczmarz Szymon Baron Szmulowicz (na 

karczmie w Mieleszynie zamieszkiwali Zydzi Jakub i Samuel Hajzyk piśmienni), włościanin na 

karczmie obsiadły Jędzrzej Szałapski, na karczmie zamieszkały Karol Leszner ewang., Kazimierz 

Dura, Ulankowski Kazimierz,   ,  Józef Gwoździński, Józef Chyliński, , Wawrzyniec Szymanek, Roch 

Wieczorek, Kaczmarka Antonina Meiner,  Maksymilian Łagowski piśmienny, Wojciech Kuliga też 

szynkarz. 

Gorzelniany – zajmował się produkcją spirytusu surowego poprzez fermentację ziemniaków lub 

zboża w gorzelni dworskiej- w latach 1809 -1864 to  Żyd Szymon Szmulewicz Baron (jego ojciec 

prowadził karczmę w Parcicach) , starozakonny Salamon Pienkus, Roch Oleksiński, Ludwik Ohirdorf 

ewang., Mikołaj Żurawiński, Piotr Medyński, Teodor Kucharski, Teofil Dziubiński piśmienny. 

Najbardziej opłacalne dla Dworu było wtedy pędzenie i sprzedawanie piwa oraz gorzałki. W 1794 r. 

zysk z propinacji (wyłączne prawo właściciela dóbr ziemskich do produkcji piwa, gorzałki i miodu) 

sięgnął 51 procent rocznego dochodu z włości. Na dodatek pan feudalny przymuszał chłopów do 

kupowania piwa i gorzałki i innych trunków w swoich karczmach.  . 

 

Folwark Mieleszynek. 

Folwark dworski Mieleszynek do parafii Mieleszyn był przyłączony, podobnie jak miejsce odłączone 

Mieleszynek gdzie mieszkał zagrodnik Piotr Muskat w 1838 r. 

Na folwarku byli zatrudnieni na służbie  następujący pracownicy w latach 1809-1864: ekonom Piotr 

Gaik, włodarz dworski Bartłomiej Kaczmarek, Franciszek Jabłonka i Grzegorz Zygmunt, który był 

też karbowym, rataj Walenty Zimoch, fornal Józef Wala, majster kunsztu owczarskiego Jakub 

Podomski, owczarz dworski Mateusz Kołodziejczyk, Krystian Szpot ewang., Józef Szpot luter, 

Krystian Kubik ewang., Krzysztof Szpeta, Jan Shierdewahn i Jan Hadaś, pastuch dworski Jan 

Szergiel, Bonawentura Faryś i Jan Gloc, dozorca Michał Palmowski. 

Karczmarz –Michał Gerlic ewang., jego brat był karczmarzem w Żdżarach, Krystian Chanecki, 

Izydor Muskat, Józef Goździński, Tomasz Kubacki 

Leśniczy królewski –Godfryd Gerlic, podleśniczy Gotlib Gerlic luteranin. 

Na folwarku pracował też Jan Gerlic piśmienny ewang. oraz starozakonny Herszlik Salamon 

piśmienny. 

Leśnicy i strażnicy 

      Lasy w okolicy Mieleszyna w tym czasie administracyjnie podlegały Nadleśnictwu Sokolniki, 

którym kierował nadleśniczy, a pomocą służyli mu podleśniczowie, bezpośrednio odpowiedzialni za 

gospodarkę leśną. Natomiast do ochrony lasu przed szkodami i kradzieżami powołani byli strzelcy. 

Z chwilą podziału Leśnictwa Sokolniki na Straże, dawni leśniczowie stali się strażnikami pełniącymi 

służbę w straży Bolesławice. 

- Podleśniczym Borów Królewskich Jego Królewskiej Mości Króla Saskiego, Księstwa 

Warszawskiego był od 1809 r Gotlib Gerlic ewang., jego brat Jędrzej był karczmarzem w Zdżarach. 

W 1815 r  Gotlib Gerlic jest leśniczym królewskim na Pustkowiu Kozioł. 

- Podleśniczym królewskim na miejscu odłączonym zwanym Kozioł przyłączonym do parafii 

Mieleszyn w 1814 r jest Bogumił Gerlic ewang., który następnie figurował jak strażnik lasów król. 

- kolejnym podleśniczym mieleszyńskich Borów Królewskich w 1819 r jest Gotfryd Gerlic (Gotfried 

Goerlitz) ewang., który następnie był strażnikiem lasów rządowych i zamieszkiwał na Pustkowiu 

Kozioł. 

- Strzelcem w borach rządowych był Adam Figiel na Pustkowiu Kozioł. 

- Strażnik lasów rządowych (lub strzelec) Adam Szafrański zamieszkały na Pustkowiu Mieleszyńskim 
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- Strzelec lasów Rządowych z Pustkowia Żdżarskiego Franciszek Makowski. 

- Podleśniczy Straży Bolesławiec w posadzie leśnej Koziołek Bartłomiej Paurowicz w 1838 r. 

- Strzelec lasów rządowych Ksawery Kantler piśmienny i Paweł Nowicki z Przywór. 

- Strażnik lasów rządowych Franciszek Pel w 1866 r. 

Probostwo  i parafia 

- Dziewką służącą na plebanii w 1809 r była Agnieszka Strzelczykowa. 

- W domu plebańskim Mieszkali komornik plebański Adam Żaba i komornica Katarzyna Latońska. 

- Służącym  na gospodarce  na Probostwie był Roch Słodowy, a gospodynią Zofia Rzeszowska. 

- Parobkami na probostwie byli Jan Żurek i Łukasz Wardęga z Ochędzyna. 

Na plebanii za czasów ks. Skupieńskiego mieszkała jego matka Katarzyna Skupieńska z Wielunia oraz  

jego bratanica Tekla Skupieńska, której ojciec Wincenty mieszkał w Żdżarach. Po jej ożenku z 

Ignacym Opackim z Bolesławca zamieszkali przez jakiś czas na plebanii. 

 Kościelnymi byli w 1865 r Jan Kanicki, a w1868 r Andrzej Czapnik, kantonistą w 1813 r był Walenty 

Faryś 

 Zapowiedzi ogłaszano (potem zawieszano) przy głównych drzwiach Domu Gminnego Mieleszyn o 

godz. 12 w południe w niedzielę ( co to był za dom i gdzie stał?). 

 W 1826 r w aktach urodzin pojawiają się chrzestni oprócz świadków., a w 1868 r zaczęto pisać 

metryki w języku rosyjskim. 

 

Pustkowia 

W księgach parafialnych spotykamy się z określeniami miejsca zamieszkania , które dziś nie 

występują i są trudne do zidentyfikowania. Nie mniej postaram się je wyłuskać z poszczególnych 

ksiąg z lat 1809-1864 i wyjaśnić ich pochodzenie oraz lokalizację na terenie obecnych wsi Mieleszyn i 

Mieleszynek. 

 Początkowo używane są pojęcia  w postaci miejsca odłączonego tak zwanego Gaweł, Cieluch, Żurek, 

Lasota, Zawada czy też Kazek i do parafii Mieleszyn przyłączone, potem nazywa się te miejsca         

pustkowiami. Nazwy ich wywodzą się od nazwisk gospodarzy tam osiadłych. 

Pustkowie Gaweł – mieszkał tam Grzegorz Gaweł i Tomasz Figiel 

Pustkowie  Żurek –mieszkał Franciszek Żurek i młynarz Jan Krol 

Pustkowie Lasota –mieszkał Błażej Lasota, Sebastian Myszor 

Pustkowie Kazek –mieszkał Kazimierz Kazek, Piotr Kazek, Piotr Muskat, Kazimierz Muskat. Jan 

Krol 

 Pustkowie Zawada –mieszkał Stanisław Zawada. 

Wszystkie te Pustkowia sąsiadowały blisko z sobą, a ponieważ z niektórych wymierali męscy 

przedstawiciele rodzin, wżeniali się inni gospodarze, tak że poczęto nazywać je wspólnym 

określeniem Pustkowie Mieleszyńskie. Dołączono do niego Cielucha i Groblę.  

Pustkowie Mieleszyńskie  zamieszkiwały  rodziny zagrodników Kazka, Figla, Lasoty i Muskata, a 

także Otorowski, Mikołajczyk, Szymański, Sergiel, Zawada, młynarze Cieluch, Krol i Brąś. 

Generalnie można stwierdzić, że osady zaliczane do Pustkowia Mieleszyńskiego położone były za 

strumieniem Nalepa po obydwu strona dzisiejszej szosy do Wieruszowa. 

 

Pustkowie Chobot –jego nazwa prawdopodobnie wywodzi się od nazwiska Chobot, spotykanego w 

księgach parafialnych z XVIII w. 

Pustkowie Kozioł to późniejsza leśniczówka Jaśki obok wsi Nalepa. Po Pustkowiu Kazek pozostała 

przez długi czas używana nazwa Zakazkiem, odnosząca się do wschodniej części Borków. 

 W pobliżu były Pustkowia Chobot z młynem i Wojciechem Kopisem, Pustkowie Kozioł gdzie 

mieszkał Dominik Kozioł a wżenił się Adam Figiel, Pustkowie Żdżarskie to Jaworek –mieszkał tam 

Franciszek Makowski, Pustkowie Przyworskie albo Nalepa mieszkał tam Jan, Edward i Paweł Nalepa, 

Była też Hamernia Wieruszowska, Dzielna, Wełna gdzie mieszkał Idzi Wełna, Koziołek ,Pustkowia 

Czastarskie , Jaśki, Piekło k/Czastar, Jaworek, Osieckie, Cieszęcińskie, Skomlińskie zwane Klasak. 
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Status społeczny i majątkowy 

W księgach parafialnych przy wypisywaniu metryk, obok wykonywanego zawodu znajdujemy 

określenie przynależności klasowej. Poniżej podajemy wyjaśnienie niektórych pojęć używanych przez  

proboszczy mieleszyńskich. 

- włościanin –tak nazywano wszystkich mieszkańców Mieleszyna, nie będących dziedzicami i 

szlachtą. Było to używane w XIX w określenie chłopa, oprócz kmieć, rolnik, czy wieśniak. W 

księgach powtarza się określenie „włościanin na gospodarstwie swym osiadły” lub „ na zagrodzie 

zamieszkały”. 

 - gospodarz –to właściciel gospodarstwa, który stał wysoko w hierarchii społecznej wsi, 

gospodarujący na jednym łanie (17 ha) lub na więcej. 

- półrolnik –gospodarz na pół łana (ok. 9 ha) 

- kwartnik –gospodarz na  ćwierć łana (ok.4,5 ha), to określenie pojawiło się w aktach w 1839 r. 

- zagrodnik –chłop średniorolny, posiadający dom i gospodarstwo o powierzchni do ¼ łana. 

 -wyrobnik –człowiek wynajmujący się do pracy na roli lub innej usługi na pewien czas za 

wynagrodzeniem; inaczej najemnik. 

 - rataj –robotnik wiejski nie posiadający roli, ubogi chłop 

 - parobek –sługa, pracownik gospodarski lub folwarczny –jako przykład posłuży wpis z 1835 r „zmarł 

Wojciech Zimoch w służbie za parobka zostającego u gospodarza Jakuba Lisa” 

 - komornik –(inaczej lokator),kątnik – to ubogi chłop mieszkający u innego chłopa, bez roli. Zapis w 

akcie zgonu z 1835 r „wyrobnik komorą zamieszkały w Mieleszynie Jan Gay zmarł” 

- chałupnik –chłop bezrolny, posiadający tylko chałupę z obejściem i ogródkiem 

 - czcigodny, wielebny –określenie wiejskiego plebana 

 - sławetny, znakomity, dostojny –określenie mieszczanina (np. mieszkańca Wieruszowa) 

 - mistrz kunsztu np. kowalskiego, poważany –określenie rzemieślnika 

 - urodzony –przymiotnik określający szlachtę, poza tym  Wielmożny. Przykładowo wymieniana w 

aktach z lat 1830-37 „urodzona Izabela Zabłocka w Dworze zamieszkała”. 

Wieś Mieleszyn w  XVIII i  XIX wieku zamieszkiwali półrolnicy, kwartnicy, zagrodnicy, komornicy i 

chałupnicy. Trzy ostatnie grupy tworzyły biedotę wiejską. Chłopi, którzy mieli kawałek własnej ziemi 

(półrolnicy i kwartnicy), mogli ją zaorać, obsiać i zebrać plony dopiero po odrobieniu pańszczyzny na 

folwarku. Za darmo harowali we Dworze średnio cztery dni w tygodniu - przy pługach z uprzężami, 

lemieszach, radłach, cepach. Jak wyglądała pańszczyzna odrabiana w mieleszyńskim Dworze? 

Włościanie do robót dworskich musieli wychodzić w następujących terminach: 

- w miesiącu kwietniu i maju od wschodu do zachodu słońca 

- w czerwcu i lipcu po wschodzie słońca o godz. 5 do godz. 8 wieczorem 

- w sierpniu i wrześniu od wschodu do zachodu słońca 

- od października do końca marca powinni o samym poranku wychodzić. 

Wyznaczony odpoczynek włościanina wynosił latem dwie godziny w południe, oraz  przerwa na                               

śniadanie i podwieczorek dla wytchnienia, zimą zaś w południe jedną godzinę. 

  Gdy zamieniono pańszczyznę na oczynszowanie chłopów w Mieleszynie, pojawiło się w księgach 

parafialnych nowe w 1849 r określenie na włościan „czynszownik”, Oznaczało to, że chłopi zamiast 

odróbki pieszej czy zaprzężonej płacili teraz czynsz, przeważnie określany ilością zboża, którym 

trzeba było się rozliczyć w listopadzie. Po uwłaszczeniu w 1864 r  pojawia się nowa formuła 

„gospodarz” począwszy od 1865 r. 

Żebracy 

      Była to bardzo liczna grupa ludzi, stanowiąca w XIX w istną plagę. Chodzili od domu do domu po 

żebrze, w zamian za zmówiony pacierz otrzymywali jałmużnę, przeważnie w postaci uproszonego 

chleba. Zdarzało się, że każdy dom był odwiedzany kilkakrotnie przez dziadów proszalnych 

najliczniej gromadzili się przed kościołem, szczególnie podczas odpustu a w Wszystkich Świętych 

przed cmentarzem. Często żebrakami zostawali starzy rodzice, którzy zostali wypędzeni z domu po 

przekazaniu gospodarki swym dzieciom, a także ci co przepuścili gospodarkę  w karczmie 

Dla wyjaśnienia podajemy określenie dziada lub dziadka proszalnego, którymi byli miejscowi, zwykli 

żebracy urzędujący przed kościołem Natomiast dziadami kalwaryjskimi określano żebraków, którzy 
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chodząc po odpustach modlitwą i śpiewem wypraszali jałmużnę. Istniał też przesąd dla zapewnienia 

dziecku dobrobytu brania na chrzestnych osoby ubogie,  komorników, często żebraków. O czym 

świadczą wpisy w księgach parafialnych. 

O ludziach żyjących w Mieleszynie, a utrzymujących się z jałmużny dowiadujemy się z księgi zgonów 

W 1828 r spotykamy zapis „ z jałomużny życie utrzymujący, Franciszek Skupień, wdowiec, urodzony 

na Szląsku, a tu w Mieleszynie przechodząc  życie zakończył” (było to 20 lutego o godz. 9 rano –

pewnie zamarzł) 

W 1835 r z jałomużny się utrzymujący Jan Żyła lat 67 zmarł. 

-  1847 r z jałomużny żyjąca zmarła Weronika Jaworska, Helena Myszorka i kaleka Jan Myszor. 

-  1848 r                jw.              zmarł Bonawentura Faryś. 

-  1855 r           jw.              zmarła rodzina: Tomasz Grabski i Elżbieta Grabska 

-  1856 r             jw.                zmarł  Norbert Gotfryd, w młynie Grobla czasowo zamieszkały, w 

tymże samym roku umarł żebrak niewiadomego nazwiska, imienia i wieku z jałomużny żyjący w 

przechodzie przez wieś. To tylko niektóre wpisy, duża bowiem liczba żebraków żyła w Mieleszynie. 

 

Inne 

          Informacje zawarte w księgach parafialnych dały nam obraz zwyczajnych ludzi żyjących w 

Mieleszynie, którzy rodzili się, zawierali związki małżeńskie, mieli dzieci i w końcu umierali. Przy 

odrobinie wyobraźni można nakreślić pełen obraz ich życia, ich relacje rodzinne. Panowała wysoka 

śmiertelność wśród dzieci czy kobiet rodzących zbyt wiele razy, lub spowodowana chorobami, które 

dzisiaj są w większości wyleczalne. W Mieleszynie żałoba po śmierci żony gospodarza nie trwała zbyt 

długo, co spowodowane było czysto praktycznymi pobudkami jak opieka nad dziećmi i domem. To 

decydowało o kolejnym ślubie, nieraz w miesiąc lub dwa po zgonie poprzedniej żony. Stąd niekiedy 

trudno było rozpoznać, kto był rodzoną matką dzieci  a kto macochą. Kłopot sprawiały też imiona 

dzieci w tej samej rodzinie, bowiem gdy pierwsze dziecko zmarło, urodzone kilka lat później 

dostawało to samo imię. Dziedziczenie nazwisk chłopów w Mieleszynie upowszechniło się dopiero w 

XVIII wieku. Zawiłości w odmianie  pisowni nazwisk w księgach parafialnych, mnogość małżeństw, 

powtarzalność imion w jednej rodzinie, wreszcie nieczytelne księgi utrudniały poszukiwania 

informacji  w nich zawartych. Jest to działanie czasochłonne a jednocześnie niesłychanie wciągające. 

Jako przykład podaję w załączeniu odtworzoną historię rodziny Durów w Mieleszynie.. 

     W 1828 r zanotowano w akcie zgonu śmierć stulatka Jakuba Jarocha. Jak wynika z aktów 

małżeństwa,  były też  zawierane małżeństwa pomiędzy katolikami i ewangelikami (np.: w 1838 r.). 

Dużo małżeństw było  z wdowcami i wdowami. Na ślubie Łukasza Chudego z Marianną Kazek w 

1814 r jeden ze świadków  był, tutaj cytat „brat cioteczny ojca zaślubionego, a wuja tejże 

zaślubionej”- ciekawe jakie pokrewieństwo łączyło nowożeńców? Przy wypisywaniu aktów 

małżeństwa określano status młodych następująco: „młodzieniec lub córka przy rodzicach bawiąca”, 

lub „ w służbie zostająca”, albo „przy bracie swym zostający” 

W  1838 r jest zapis, z  którego wynika, że w Mieleszynie mieszkał szlachcic Józef Zabłocki z córką 

Izabelą. Natomiast w 1863 r zamieszkiwali niejacy Aleksander Pozer i Maksymilian Łagowski, 

obydwaj piśmienni z własnych funduszy się utrzymujący. 

W 1856 r w więzieniu Piotrkowskim umarł Grzegorz Witkowski, mąż Katarzyny z Szukałów. 

 Z zapisów w księgach parafialnych wynika, że w Mieleszynie było dużo służących „ w służbie 

zostających” tak u gospodarzy jak i we Dworze, u młynarzy, karczmarzy i na plebanii. 

 Analfabetyzm w Mieleszynie. Prawie wszystkie akty w księgach parafialnych posiadały formułkę 

„Akt ten po przeczytaniu przez Nas (tj. księdza) podpisany, albowiem stawiający (tj. ojciec dziecka, 

akuszerka) lub nowożeńcy i świadkowie niepiśmienni”. Przecież w tym czasie cały czas istniała 

Szkoła Elementarna, byli nauczyciele, a analfabetyzm był powszechny. Jedynymi piśmiennymi w 

Mieleszynie byli dzierżawcy folwarku, niektórzy oficjaliści dworscy, młynarze, organiści, niektórzy 

kowale, strażnicy skarbowi, leśnicy no i księża z nauczycielami –czyli arystokracja wiejska. 

Pierwszym włościaninem piśmiennym był czynszownik Karol Zimmer (albo Cimmer) w 1849 r 
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,sądząc po nazwisku pewnie kolonista z Śląska Opolskiego. Kolejnym chłopem, który umiał się 

podpisać w 1855 r był chałupnik Antoni Kiszka. W 1865 r wymieniony jest gospodarz Paweł Kmiecik 

jako wójt Gminy Mieleszyn ? 

    Siedliskiem ewangelików, zwanych też lutrami w parafii Mieleszyńskiej był niewątpliwie Folwark 

Mieleszynek. W księgach parafialnych wymieniana jest rodzina  Gerliców, której członkowie byli 

karczmarzami i leśniczymi w lasach  królewskich, kolejni ewangelicy to rodzina Szpotów owczarzy 

dworskich, wymienianych w latach 1809-1825, prawdopodobnie  wszyscy przybyli z Śląska. 

Ewangelicy trafiali się też wśród owczarzy dworskich w Mieleszynie. Parafia ewangelicka 

usytuowana była w Wieluniu i posiadała trzy filie. Spis z 1897 r podaję liczbę 51 ewangelików na 

terenie Gminy Bolesławiec. 

    Wiek włościan przedstawiany za pomocą liczby lat, podawano w księgach na podstawie zeznań 

osobistych, bez określenia daty urodzenia. Różnice w wieku wykazane w różnych aktach dochodziły 

nawet do lat dziesięciu. Jedynie akty urodzin i akty zgonów są wiarygodnymi źródłami, mogące 

potwierdzić wiek danego mieszkańca Mieleszyna. 

    Pisownia nazwisk osób wymienionych w księgach parafialnych też jest sama w sobie ciekawostką 

tamtych czasów. To samo nazwisko wpisywał proboszcz mieleszyński odmiennie w zależności od 

wieku i płci, co zaobserwujmy na przykładzie dwóch nazwisk Dura i Glądała. 

     Odmiana nazwiska DURA i GLĄDAŁA stosowana w XVIII I XIX w księgach parafialnych w 

Mieleszynie: 

 -Durzak - tak nazywano chłopców i kawalerów                         -  Glądałka 

 -Durzanka - określenie używane do dziewcząt i panienek             -  Glądalanka 

 -Durówna -          „                 „       do panien                                -  Glądałówna 

 -Durzyna - ta nazwa przysługiwała mężatką i kobietom starszym- Glądalina   

 -Dura  - forma nazwiska dla mężczyzn dorosłych                    - Glądała   

    Imiona stosowane w Mieleszynie na przykładzie ksiąg metrykalnych z XIX wieku. 

Najpopularniejszym imieniem kobiecym w tym okresie było imię Marianna; nie było rodziny w 

Mieleszynie w której nie byłoby przynajmniej jednej Marianny, a imię to przechodziło z pokolenia na 

pokolenie. Kolejne  imiona gęsto stosowane na tym terenie to: Anna, Anastazja, Barbara, Brygida, 

Bonawentura, Cecylia, Dorota, Ewa, Elżbieta, Franciszka, Gertruda, Helena, Jadwiga, Julianna, 

Katarzyna,  Krystyna, Kunegunda, Łucja, Maria, Marcjanna, Małgorzata, Magdalena, Petronela, Róża, 

Rozalia, Regina, Scholastyka, Teresa, Tekla, Urszula, Wiktoria, Zofia i Zuzanna. 

Imiona męskie: Antoni, Andrzej, Bartłomiej, Błażej, Franciszek, Filip, Grzegorz, Jacenty, Józef,  Jan, 

Jakub, Kasper, Kazimierz, Łukasz, Michał, Maciej, Mikołaj, Mateusz, Paweł, Piotr, Roch, Stefan, 

Stanisław, Szymon, Tomasz, Urban, Walenty, Wojciech, Wawrzyniec (Laurenty).     

    Numeracja domów prawdopodobnie została wprowadzona w Mieleszynie przez administrację 

pruską, kiedy Ziemia Wieluńska po trzecim zaborze Polski została wcielona do prowincji Prusy 

Południowe. 

Przeglądając akty urodzeń z pierwszych dwóch dekad zauważamy, że ksiądz wpisywał również 

numery domów, w których narodziły się dzieci. Próba sporządzenia wykazu gospodarstw wg 

numeracji spełzła na niczym, ponieważ te same osoby były zapisane pod różnymi numerami domów. 

Albo mieszkańcy nie pamiętali jaki jest numer ich domu ze względu na panujący powszechnie 

analfabetyzm, albo spisujący dane ksiądz popełniał błędy. Udało się tylko zidentyfikować zabudowę 

folwarczną i Pustkowia. I tak domy dworskie miały numery 1-4, karczma dworska była pod numerem 

6, szkoła gminna miała numer 27, dom plebański nr 55, Dwór nr 56. Chobot nr 57, natomiast 

Pustkowia: Zawada nr 58, Cieluch nr 59, Lasota nr 60, Gaweł nr 61, Grobla nr 62, Kazek nr 64, domy 

dworskie Folwarku Mieleszynek nr 65 i 67, karczma na Mieleszynku nr 66, leśniczówka Gerlicz nr 

68, Pustkowie Kozioł nr 69 i dom Kazimierza Muskata na Mieleszynku nr 63. 

    Nazwiska rodzin mieszkających w Mieleszynie odnotowane w  księgach parafialnych w XVIII w. 

Adamek, Adamczak, Bełka, Baryczka, Bartosik, Błaszczyk, Burzak, Bury, Brząkała, Brąś, Chobot, 

Cygan, Cieluch, Ciećka, Chawis, Cherman, Chwałkowski, Cyran, Chącel, Cichy, Domagała, Dura, 

Drabek, Dobrzygoszcz, Drzonek, Ferdynus, Fikus, Faryś, Fras, Florczak, Figiel, Froniewski, Grajerz, 

Gaj, Gabryś, Gmerek, Grabowski, Górecki, Grajewski, Góral, Gaszyński, Gaweł, Grzeszczyk, Gerlic, 

Garis, Gach, Jaroch, Jakiel, Janikowski, Kozieł (Kozioł), Kazek, Kmieć, Konat, Kmiecik, Kowal, 

Kanicki, Kos, Kuras, Kasprzak, Kwaśny, Kryma, Konieczny, Kołodziejczyk, Krol, Krystek, Kunicki, 
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Kubik, Lisowski, Lasota, Lis, Latoń, Leszczyński, Lubowski, Łabuda, Mieszała (Mieszkała), Misiek, 

Magier, Mania, Muskat, Machynia, Mielcarz, Miś, Malik, Momot, Myszor, Mormol, Mądel, Motyl, 

Nowak, Owczarz, Olszakowski, Olbrycht, Polowy, Pastucha, Pele, Pyzała, Prasiak, Prusinowski, 

Przybył, Pazek, Prędki, Podemski, Szukała, Święch, Szczęsny, Stępień, Stelmach, Szałapski, Szergiel, 

Stefaniak, Sapała, Stawoski, Skupień, Sciegacz, Szpeta, Siurek, Strzała, Stryjak, Szymanek, Skubis, 

Szewczyk, Urbański, Wełna, Wojt, Wojcik, Woźniakowski, Wala, Wypych, Zimoch, Zuzek, 

Zgrzebny, Zaleśny, Zawada, Żurek, Żołnowski, Żarnowski,.   

Akt zgonu żołnierza carskiego w Twierdzy Modlin pochodzącego z Mieleszyna w 1842 r 
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                                    RODZINA  DURÓW w MIELESZYNIE   

  Na podstawie aktów urodzin, zawartych małżeństw i zgonów w XIX w.  

JAN  DURA (brak danych) +  Marianna Dura  z  Stępniów  1735-1816 

matka Kacpra  i  Macieja 

 
 
I..KACPER  DURA  - ur. 1778-1832 r ; włościanin gospodarz, żonaty z Marcjanną  Magier ur.                              

.                 1787-1839 r. córką Stefana  i Agnieszki z Gajów, mieszkał pod numerem 25. 

              1. Córka Franciszka ur. 1814-1867 r, zamężna od 1830 r z Mikołajem Dudkiem ur. ok.             

                  1811 r z Chróścina, osiadłym potem w Mieleszynie. 

             2.Córka Agnieszka  ur. ok. 1817-1864 r, zamężna od 1840 r z Janem Grajerzem ur. ok.1812 r, 

.                 wdowcem z Przywór                     

            3.Córka Marcjanna ur. 1822-1863 r zamężna od 1843 r z Kasprem Kałużą ur. ok. 1816-1863 r 

                  komornikiem i wyrobnikiem z Dąbrówek .                               

             4. Córka Marianna ur. ok. 1823-1858 r. ,służąca. zamężna od 1855 r z Janem Malikiem ur.     

..               ok. 1828 r, wdowcem, który po jej śmierci poraz trzeci  ożenił się w 1858 r z Teklą Paprotą.  

              5.Syn Wojciech    ur.1827-1842 r 

              6.Syn Filip- ur. 1819-1874 r, żonaty od 1839 r z Łucją Zimoch ur. 1821-1891 r,  

                     6.1 Syn Mateusz        ur. 1841 r, komornik; żonaty od 1862 r z Konstancją Szukałą ur. ok.         

.                         1842-1866 r; powtórnie żonaty z Małgorzatą K…….. ur. ok. 1835-1892 r z Kamionki,                       

.                         gdzie osiadł jako gospodarz. Trzeci  raz żonaty w 1892 r z Katarzyną Miś z Goli.    

                            6.1.1  Córka Marianna     ur.1863 r, panna 

    6.1.1.1. Córka Wiktoria  ur. 1888-1889 r 

    6.1.1.2. Córka Marianna ur. 1891-1891 r 

    6.1.1.3. Córka Marcjanna ur. 1891-1891 r 

    6.1.1.4. Syn Aleksander  ur. 1897-1897 r 

    6.1.2  Syn Józef                  ur.1867 r 

                6.1.3  Córka Julianna         ur.1869 zamężna od 1894 r z Mateuszem Kolendą 

                                         Dura Idzi                   ur.1893 r (nieślubny syn Julianny)              

    6.1.4  Córka Rozalia          ur.1894-1894 r 

    6.1.5  Syn Roman        ur.1896 r 

    6.1.6  Córka Petronela       ur. 1898 r 

  `6.1.7   Córka Wiktoria        ur. 1899-1899 r 

   6.1.8   Syn Józef                  ur. 1901-1902 r 

   6.1.9  Córka Marianna        ur. 1903 r 

   6.1.10 Córka Petronela       ur.1919-1920 r 

                    6.2     Syn Walenty        ur. 1844-1845 r 

                    6.3   Córka Katarzyna   ur.1847 r 

                    6.4   Córka Wiktoria     ur. 1850 r 

                    6.5   Córka Marianna    ur. 1853 r zamężna od 1879 r z Janem Kmiecikiem ur. ok. 1845 r,  

                            komornikiem                   

                    6.6   Syn Jan                   ur. 1856 r, komornik, parobek we Dworze, żonaty od 1890 r  z                                   

.                            Marianną  Gruszką  ur. w 1866 r, córką nieznanego ojca  i wdowy Marianny  .  .     .   

….                        Gruszki z Wieczorków ur. ok . 1837 r, komornicy. 

             6.6.1       Syn Leon      ur. 1891-1891 r 

                         6.6.2    Córka Julianna ur.1891, zamężna z Wład. Smorawskim, zm. ok.1935 r w       

…                                   Danii 
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                        6.6.3   Syn Stefan  1896-1946 r ślub w 1927 r z Anielą Frontczyk  1900-1977 r 

    6.6.3.1     Syn Henryk       ur. 1928 r 

    6.6.3.2      Syn Piotr       ur. 1933-1945 r 

    6.6.3.3     Syn Jan       ur.1936-1936 r 

    6.6.3.4      Syn Kazimierz     ur. 1939 r 

    6.6.3.5      Córka Kazimiera ur. 1942 r  

                         6.6.4  Córka Józefa ur. ok. 1900 r, zamężna z Michałem Łozińskim, zm. w 1975 r w     

..                                 Belgii 

                        6.6.5          Syn Stanisław  (1901 -1980) żonaty z Marianną Misiek (1897 -1977) 

                        6.6.6         Syn Jan (1908 -1997), żonaty z Władysławą Wójcik (1903 -1999) 

                    6.7     Córka Małgorzata  ur.1859 r, zamężna od 1880 r z Piotrem Ferdynusem, wdowcem 

                               ur. ok. 1830 r z Kamionki 

                    6.8    Córka Kunegunda  ur. 1865 r 

            7.Syn Jan ur. 1830 r, wyrobnik, polowy w Dworze, żonaty od 1859 r z Antonią Ulankowską    

.                             ur. ok.1838 r  z Sokolnik, służącą za dziewkę we Dworze.                 

                    7.1     Córka Julianna      ur. 1860 r. 

            8.Syn Jakub  ur. 1811-1879 r; półrolnik, kwartnik, czynszownik; żonaty z Elżbietą Grajerz ur.              

.                         ok.1816-1850 r,  od 1835 roku; po  jej śmierci, powtórnie żonaty w 1850 r z .                                           

.                                Agnieszką Lasotą ur. ok. 1823-1878 r 

                  8.1      Syn Jan                   ur.1837 r 

     8.2     Córka Franciszka   ur.1839 r, zamężna od 1860 r z Janem Lisem ur. ok. 1838 r 

                  8.3     Córka Petronela     ur. 1841 r, służąca, zamężna od 1866 r z Mikołajem . .     .   .  .     

.                           Ochendzanem, wdowcem, ur. ok.1832 r   na Krajance.       

                   8.4    Syn Kazimierz         ur. 1844-1845 r 

                   8.5    Córka Magdalena  ur. 1846 r 

                   8.6   Syn Franciszek       ur.1849-1852 r. 

                   8.7    Córka Marianna    ur.1853-1860 r  

                   8.8   Syn Jan                    ur.1855 -1881 r.   

                   8.9   Syn Franciszek       ur.1860-1860 r 
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II..MACIEJ  DURA – ur. 1775-1846 r; gospodarz, na starość komornik, żonaty z Marianną Grajerz, 

.                  która zmarła w 1803 r i drugi raz żonaty z Katarzyną Fronia ur. ok. 1782-1845 r., mieszkał   

.                  pod numerem 14. 

 

1.Syn Kazimierz –ur. 1797-1839 r, najpierw stróż dworski, mieszkał w domu dworskim, potem 

karczmarz we Dworze; pierwsza żona Katarzyna Migulska z Trzcinicy, dziewka służąca, zmarła 

(1801-1821). powtórnie żonaty od 1823 r z córką kowala, Marianną Gajewską ur. ok. 1803 r, która po 

jego śmierci wyszła za mąż  w 1841 r za Konstantego Mądla ur. ok. 1821 r 

        1.1       Córka Marcjanna  ur.1825-1893 r 

        1.2      Córka Barbara     ur.1827-1829 r 

        1.3      Syn Ignacy            ur.1830-1831 r 

        1.4      Syn Stanisław      ur.1834-1856 r, żonaty od 1856 r z Franciszką Lis ur. ok. 1835 r ,  która 

                 po jego śmierci zamężna od 1858 r z Maciejem Zimochem ur. ok. 1839 r.                                                                        

        1.5      Córka Agata    ur.1832 r; zamężna z Łukaszem Grabskim ur. ok. 1833 r 

        1.6     Syn Antoni            ur.1837-1856 r 

2. Syn Idzi  -ur.  1799-1810 r 

3.Syn Wincenty –ur. 1801-1848 r; kwartnik, żonaty od 1828 r z Urszulą Wypych ur.  1810 r, która po 

jego śmierci w 1848 r, powtórnie wychodzi za mąż w 1850 r za Franciszka Stojeńskiego (wdowca)  

        3.1       Córka Elżbieta  ur.1830 r, zamężna od 1853 r z Józefem Siwik ur. ok.1834 r z Przywór 

        3.2       Syn Marcin  ur. 1832-1884 r, czynszownik i gospodarz żonaty od 1859 r z Katarzyną     ..                       

..                  Gloc  ur. ok 1843 r. 

                    3.2.1          Syn Antoni            ur. 1863-1865 r 

        3.2.2         Syn Józef                ur. 1865-1866 r 

        3.2.3         Córka Kunegunda ur. 1867-1867 r 

        3.2.4     Córka Marianna   ur. 1868 r zamężna od 1890 r z Józefem Szymankiem                             

..                                  ur.1863  

        3.2.5         Syn Tomasz           ur. 1870 r 

        3.2.6     Syn Kazimierz      ur. 1873 r, ożenił się w 1905 r z Wiktorią Brząkałą w                                          

…                                  Chróścinie 

   3.2.6.1 Córka Marianna ur. 1905 r 

        3.2.7         Córka  Franciszka  ur. 1875-1877 r 

        3.2.8         Syn Antoni              ur. 1879 r 

        3.2.9         Córka Wiktoria       ur. 1881 r 

        3.2.10       Syn Wincenty         ur. 1884-1884 r 

      3.3        Córka Magdalena ur. 1836-1839 r 

      3.4        Syn Franciszek       ur. 1839-1840 r 

      3.5     Córka Katarzyna    ur.1841 r, służąca,  zamężna od 1865 r z Piotrem Musiałkiem               

……..           parobkiem  ur. ok. 1840 r w Wójcinie 

      3.6       Córka Wiktoria       ur. 1842 r zamężna od 1862 r z Józefem Rejzler ur. ok. 1840 r .                        

…                 Kamionka 

      3.7       Córka  Salomea     ur. 1845 r, gospodyni, zamężna od 1865 r z Szymonem Lisem 

      3.8       Syn Walenty      ur.1848 r, żonaty od 1879 r z Marianną Kmiecik ur. ok. 1862 r 

4.Syn Antoni    -  ur. 1805-1805 

5.Syn Maciej  -   ur.  1807-1810 

6.Syn Kacper   – ur. 1810-1892 r; zagrodnik, czynszownik, gospodarz; żonaty od 1829 r z Marianną 

Jaroch ur. 1807-1848 r, po jej śmierci powtórnie żonaty w 1848 r z służącą Agnieszką Dudek 

ur.ok.1822-1899 r w Chróścinie. 

                  6.1             Córka Marianna ur.1830-1857 r, zamężna od 1856 r z Marcinem Gruszką ur. ok 

                                  1836 r, który po jej śmierci ożenił się w 1859 r z wdową Anastazją Wójcik. 

                  6.2           Córka Antonina  ur. 1836-1839 r 

                  6.3            Syn Ludwik          ur.1838-1838 r. 

     6.4           Córka Agnieszka ur.1843-1850 r 

                  6.5           Syn Antoni           ur.1849-1850 r 
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                  6.6           Córka Magdalena    1850-1852 r 

 

7.Córka Konstancja –ur. 1815-1820 r. 

8.Córka Petronela  - ur. ok. 1817-1843 r, zamężna od 1836 r z Michałem Terpisz ur. ok. 1816 r 

9.Córka Katarzyna   -ur.1819-1826 r 

10.Syn Jan                   -ur.1827-1827 r 

11.Syn Florian           -ur. 1814-1885 r, fornal we Dworze, komornik, chałupnik, czynszownik, 

gospodarz; żonaty od 1836 r z Zofią Nowak(Siuryk) ur. 1814 r. 

       11.1       Syn Jędrzej           ur.1836-1894 r 

       11.2      Syn  Andrzej          ur. ok.1836-1894 r; wyrobnik, gospodarz, żonaty z Julianną                  

Makowską       ur. ok. 1839 r. ? 

     11.2.1     Córka Franciszka  ur. 1863 r (urodzona w Chotyninie) 

                 11.2.2     Syn Antoni            ur. 1865 r żonaty z Marianną Grajerz od 1891 r 

             11.2.2.1          Syn Michał           ur. 1892-1893 r 

                          11.2.2.2          Syn Szczepan        ur. 1894 r 

              11.2.2.3          Córka  Marianna ur. 1897 r 

                          11.2.2.4          Syn Nikodem        ur. 1901-1901 r 

 11.2.3        Córka Jadwiga      ur. 1867 r zamężna od 1890 r z Franciszkiem Nowojerskim 

 11.2.4        Córka Agata          ur. 1870 r. zamężna od 1892 r z Stanisławem Wypychem 

              11.2.5        Syn  Teofil              ur. 1872-1877 r 

 11.2.6       Syn  Piotr                ur. 1874 r 

              11.2.7       Córka Tekla            ur. 1877 r 

              11.2.8       Syn Andrzej            ur. 1879 r 

              11.2.9       Syn Jan                    ur. 1882-1891 

   11.3         Córka Józefa          ur.1840-1848r. 

   11.4        Córka Franciszka   ur.1842 r zamężna od 1863 r z Janem Makowskim ur. ok. 1842 r w .       

.   .                  Chotyninie 

   11.5         Syn Piotr                 ur. 1844-1846 r 

   11.6         Córka Marianna    ur. 1847 r zam. od 1866 r z Wincent. Wykrotą ur. ok. 1817 r Chotynin  

   11.7         Syn Jakub               ur. 1851 r 

   11.8         Syn Maciej             ur. 1856 r 

   11.9         Syn Walenty          ur. 1858-1859 r. 

 

III. Marianna Dura –zamężna z Izydorem Burzakiem , zmarłym w 1803 r,  mieli córki 

Gertrudę ur. ok. 1792 r i Annę ur. w 1799 r 

IV. Kazimierz Dura -ur.1774 r (brak danych) 

V.  Michał  Dura – zmarł w 1783 r 

 

 

Pozostali Durowie z Mieleszyna (nieokreśleni) 
Mikołaj Dura – ok.. 1770 r ? 

Paweł Dura ?     - żona Rozalia 

              Córka Zofia  -?-1872 r(zmarła) 

Dura Piotr ur. 1876-1877 r –syn Marianny Dura, ale której? 

Antoni Dura ur. ok. 1889 r z Żdżar, syn Wojciecha i Marianny z Rosińskich, ożenił się w 1919 r z 

Weroniką Lara z Chotynina ur. ok. 1895 r 

Scholastyka Dura    ur. ok. 1837 r, zamężna s Pawłem Fioneczek ur. ok 1832 r 

Katarzyna Dura       ur. ok. 1841 r, zamężna z Józefem Mitelskim ur. ok 1840  r 
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           PRZODKOWIE  RODZINY   DURÓW  z  MIELESZYNA nad  PROSNĄ 
  

  Skąd przywędrowała rodzina Durów do Mieleszyna, jak dotychczas nie wiadomo. W wcześniejszych  

księgach metrykalnych parafii Mieleszyn z XVII  wieku nazwisko Dura nie występuje. 

    Po raz pierwszy pojawia się w Mieleszynie niejaki Mikołaj Dura w 1770 r z okazji zapowiedzi 

ślubu.          

      Wiadome jest na pewno, że za protoplastę naszego rodu uważany może być Jan Dura (brak 

danych) wymieniony w aktach urodzenia (po łacińsku) trzech synów i Marianna Dura, ur. ok.1735 r 

i zmarła w wieku 81 lat w 1832 r w Mieleszynie jako akuszerka, mieszkając na komorze u syna 

Macieja. Prawdopodobnie jej panieńskie nazwisko brzmiało Stępień….                                                                           

                                                                                                                                                                                                 

 

     Mieli trzech synów: Kazimierza ur.  w 1774 r, Macieja ur. 1775 r i zmarłego w 1846 r, oraz 

Kaspra ur.  1778 r i zm. w 1832 r. Była też córka Marianna ur. ok.1772 r, zamężna z Izydorem 

Burzakiem, o czym mówi akt chrztu ich córki Anny z 1799 r. Prawdopodobnie mogły być dalsze 

dzieci ?... 

 

Akt zgonu Marianny Dura, matki Kaspra i Macieja 

Akt chrztu Anny, córki Izydora Burzaka  i Marianny Dury 
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       W akcie małżeństwa z 1813 r Gertrudy Burzak, służącej, i Łukasza Malika –wymienieni są jako 

świadkowie Maciej i Kasper Durowie, obydwaj bracia rodzeni matki  zaślubionej - Marianny, żony 

zmarłego już Izydora Burzaka. Proboszcz mieleszyński podaje błędnie jej nazwisko rodowe jako 

Domagała. 

W kolejnym roku 1814 występuje Maciej Dura, włościanin, gospodarz liczący 40 lat, jako brat 

rodzony Heleny z Cieluchów, matki zaślubionej Tekli Gaweł z Tomaszem Figlem i jako wuj tejże 

zaślubionej. Ciekawe, sprawa do wyjaśnienia. 

Takie dziwne koligacje  spotykamy w następnym roku 1816, kiedy w akcie małżeńskim świadkiem 

jest Maciej Dura, brat wujeczny Salomei z Pikułów, matki zaślubionej Marianny Pośpiech z 

wdowcem Janem Kmiecikiem (albo Zuzkiem). 

Jeszcze raz  bracia Maciej i Kasper Durowie  są świadkami na ślubie w 1825 r, jako wujowie 

zaślubionej Anny Burzak z Franciszkiem Kuśpikiem, córki Marianny Burzak i już nieżyjącego 

Izydora. 

W 1839 r akt zgonu panny Marcjanny Owczarek lat 63, wykazuje jako świadka komornika Macieja 

Durę, będącego bratem ciotecznym zmarłej, czyżby jego matka mogła pochodzić z Owczarków ? 

     Właśnie od tych dwóch synów Jana i Marianny –Macieja i Kaspra (Kacpra) rozrosła się licznie  

rodzina Durów w Mieleszynie przez cały XIX wiek. Sprzyjała temu ich bujna rozrodczość, co można 

było stwierdzić na podstawie aktów urodzenia znajdujących się w księgach parafialnych z tamtego 

okresu. 

   Pierwszy syn Maciej Dura urodzony w 1775 r, a zmarł w 1846 r był dwukrotnie żonaty, z pierwszą 

żoną Marianną Grajerz, zmarłą w 1803 r miał trzech synów: 

 - Kazimierz 1797-1839 r 

 - Idzi  1799-1810 r 

 - Wincenty 1801-1848 r 

   Powtórnie żonaty ok. 1804 r z Katarzyną Fronia żyjącą w latach ok.1782-1845 miał pięciu synów i 

trzy córki: 

 -Antoni  1805-1805 

 - Maciej 1807-1810 

 - Kasper 1810-1892 

 - Florian  1812-1885 

 - Konstancja 1815-1820 

 - Petronela 1817-1843 

 - Katarzyna 1819-1826 

 - Jan  1827-1827                                                                                                                  

 

                                                                                                                 

            

 

 

 

 

 

 

Akt zgonu Macieja Dury  w 1846 r 
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Syn Macieja –Kazimierz Dura osiadły w pobliżu kościoła na karczmie był wręcz rozchwytywany jako 

świadek lub chrzestny przy chrzcinach, podobnie jak jego żona Marianna, Także przy pogrzebach  

występował często jako świadek, o czym świadczą wpisy w księgach parafialnych. 

 

 

    Nas przede wszystkim interesuje linia zapoczątkowana przez Kaspra Durę ur.  1778 r i zmarłego w 

1832  r w wieku pięćdziesięciu pięciu lat, żonatego z Marcjanną Magier  ur. 1787 r i zmarłą w 1839 

r. Mieli wspólnie ośmioro dzieci, cztery córki i czterech synów: 

 - Franciszka ur.1814 r, zamężna z Mikołajem Dudkiem   

 - Agnieszka ur.ok.1817 r, zamężna z Janem Grajerzem  

 - Filip  1819-1874 r 

 - Marianna ur. ok.1822 r, zamężna z Kasprem Kałużniakiem 

 - Marcjanna  ur.ok.1823-1857 r, zamężna z Janem Malikiem   

 - Wojciech 1827-1842 

 - Jan  ur.1830 r, żonaty z Antonią Ulankowską 

 - Jakub  1811- 1879 r, dwukrotnie żonaty z Elżbietą Grajerz i Agnieszką Lasotą.  

W domu Kaspra na komorze mieszkała  dziewka służąca, która w 1817 r urodziła dziecko.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Akt zgonu Marcjanny Dura, żona Kaspra  

Akt zgonu Kaspra Dury z 1832 r  



79 
 
 

     Naszym przodkiem był Filip Dura, kwartnik, czynszownik i gospodarz żyjący w latach 1819-

1874, żonaty z Łucją Zimoch, córką komornika żyjącą w latach1821-1891 z którą miał ośmioro 

dzieci: 

 - Mateusz ur. w 1841 r, trzykrotnie żonaty 

 - Walenty 1844-1845 

 - Katarzyna ur. w 1847 r 

 - Wiktoria ur. w 1850 r 

 - Marianna ur. w 1853 r, zamężna z Janem Kmiecikiem 

 - Jan  1856-1915 

 - Małgorzata ur. w 1859 r, zamężna z Piotrem Ferdynusem 

 - Kunegunda ur. w 1865 r                                                                             

Akt urodzenia Filipa Dury z 1819 r, syna Kaspra I Marcjanny  I Łucji Zimoch z 1821 r, żony Filipa Dury (u dołu) 

Akt małżeostwa  Filipa Dury i Łucji z Zimochów 
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      Bezpośrednim przodkiem był parobek Jan Dura, syn Filipa a wnuk Kaspra, żyjący w latach 1856-

1915, żonaty od 1890 r z komornicą Marianną Gruszką, urodzoną w 1866 r i zmarłą w 1941 r, z 

którą miał sześcioro dzieci: 

 - Leon  1891-1891 r 

 - Julianna 1891-1935 r, zamężna z Władysławem Smorawskim 

 - Stefan 1895-1946 r, żonaty z Anielą Frontczyk 

 - Józefa  ur. ok.1900-1980 r, zamężna z Michałem Łozińskim 

 - Stanisław 1901-1980 r, żonaty z Marianną Misiek 

 - Jan  1908-1997 r, żonaty z Władysławą Wójcik 

 

    I tak wkroczyliśmy w XX i XXI wiek, dalsze dzieje rodziny Durów opisane są w opracowaniu 

Henryka Dury „Nasza Rodzina” z 1999 r. 

   

    Wszyscy nasi krewni byli włościanami czyli chłopami posiadający gospodarstwa rolne po 

komasacji gruntów około 1830 r. Na skutek dużej dzietności, kiedy gospodarstwa trzeba było dzielić 

wśród licznych dzieci, stawali się półrolnikami, kwartnikami, zagrodnikami, chałupnikami, 

komornikami, wyrobnikami a także parobkami i fornalami będącymi na służbie we Dworze. 

Począwszy od roku 1849, kiedy zostali oczynszowani i zamiast odrabiać pańszczyznę na rzecz dworu 

płacili czynsz, określano ich czynszownikami. Szerzej na ten temat jest napisane w rozdziale Księgi 

parafialne str 56. 

Daty urodzin określane w formie „ur. ok.” wyliczone zostały na podstawie innych aktów np. zgonu, 

małżeństwa czy urodzin innych członków rodzin, w których proboszcz określał wiek danej osoby. 

 

                    Opracował to potomek w szóstym pokoleniu –prapraprawnuk Kazimierz Dura 
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Akt zgonu Filipa Dury, syna Kacpra i Marcjanny 
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Akt urodzenia Jana Dury, syna Filipa i Łucji (u góry) oraz Marianny Gruszki (u dołu) 
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Akt małżeostwa Jana Dury i Marianny z Gruszków w Mieleszynie 
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                        DURA  Stefan, syn  Jana  i Marianny z Gruszków  
 

 

               

                        
 

 

 

 

 

 

 

Stefan Dura 

  ok. 1925 r 

 

 

  

Akt urodzenia Stefana Dury z 1895 r w Mieleszynie , syna Jana i Stanisławy ? z Gruszków 
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                        MIELESZYN  na  STARYCH   MAPACH 
  

           Stare mapy, niejednokrotnie przechowywane w archiwach, są nieocenionym źródłem wiedzy o 

Mieleszynie i okolicach, naszej małej ojczyzny. Śledząc utrwalony na mapach  obraz naszej 

miejscowości, jednocześnie poznajemy jej historię i zmiany jakie zaszły na przestrzeni ponad dwustu 

lat. Na starych mapach można odszukać przebieg dawnych dróg, nieistniejące młyny wodne, 

leśniczówki, pustkowia, stare koryta Prosny i strumienia Nalepy. Tropiąc ślady przeszłości, 

jednocześnie widzimy jak rozwijała się nasza wioska, przybywało zabudowy. 

 

Mapa Wielkopolski z 1793 r w skali 1:610.000 
             

 

        To chyba pierwsza mapa na której  zaznaczony jest Mieleszyn ( Mielenczin) oraz osada Cieluch 

(Sielucha) z zniekształconymi  nazwami. Powyższy wycinek mapy pokazuje najbliższe otoczenie 

Mieleszyna z zaznaczonymi miastami Kępno (Kempen), Wieruszów, Sokolniki (Sokolnicki), Wieluo i 

Bolesławiec (Boleslawice, Kl.Buntzlau). Kolorem niebiesko –zielonym zaznaczono granicę na Prośnie z 

okresu rozbiorów Polski. Zaznaczono tylko główne trakty przebiegające  z Wieruszowa przez Sokolniki 

do Wielunia oraz z Bolesławca  na płn do Sokolnik na płn-zach do Ostrzeszowa. Na mapie niezbyt 

wiernie zaznaczone są lasy otaczające Mieleszyn, natomiast strumieo Nalepa w okolicy dzisiejszego 

Mieleszynka posiada kilka rozgałęzieo, a na wysokości Nalepy duży staw. W dolinie Prosny i jej 

dopływów pokazane są łąki i bagna. Poczyniono też próby ukazania rzeźby terenu metodą kreskową, 

co widoczne jest na zachód od Prosny i w okolicy Skomlina.  
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Niemiecka mapa topograficzna Prus Południowych Gilly’ego z lat 1802-03 w 

skali ok. 1:150.000 

        Fragment większej całości,  jaką jest mapa Prus Pdn, prowincji utworzonej po drugim rozbiorze 

Polski w 1793 r przez prusaków na terenie byłej Wielkopolski i Ziemi Sieradzkiej. Mapa była 

zredagowana przez Dawida Gilly i wydana w 1803 r. 

 Przedstawiony jest po raz pierwszy kształt zabudowy Mieleszyna w formie ulicówki, która sięgała 

niewiele więcej niż do połowy obszaru  dzisiejszej zabudowy. Kościół umiejscowiony jest w  po 

wsch. stronie wsi, co później było powielane na innych mapach, dla których wzorem była  mapa 

Gilly’ego. Pokazany jest Stary Trakt biegnący z Bolesławca przez Piaski do Wieruszowa mający 

długość 1,5 mili pocztowej. Jego przebieg jest zupełnie odmienny od trasy współczesnej szosy, przy 

czym największą różnicę widać na odcinku z Bolesławca. Droga prowadziła przez Stare Piaski, 

następnie w pobliżu Krupki, dalej przez fragment dzisiejszej Poduchowizny by potem skręcając  w 

kierunku wsch.  dojść do Mieleszyna pomiędzy dzisiejszymi posesjami Maciejewskiego i Woźniaka i 

wyjść na teraźniejszą drogę przez Kol. Wieruszowską. Od Grobli trakt prowadził do Wieruszowa 

wzdłuż skarpy brzegowej Doliny Prosny, co do dzisiaj doskonale jest widoczne w postaci polnej drogi 

zwanej Starym Traktem. Z innych gruntowych dróg zaznaczone są drogi  z Mieleszyna do Nalepy i na 



86 
 
 

pdn do Wiewiórki, a z Grobli do Pieczysk. Dzisiejszy Mieleszynek ukazany jest jako siedziba 

folwarku i jednego zabudowania, a za strumieniem pokazane jest drugie zabudowanie określane 

później  jako Kazek. Ukazany jest również budynek, gdzie później była leśniczówka Jaśki, a także 

rozrzucona zabudowa w rejonie młynów  Grobla i Cieluch. Dzisiejsza Kamionka przedstawiona jest w 

formie  Kolonii Kamionka składającej się z pięciu zagród, tyko Piaski mają zwartą zabudowę, nie 

istnieje jeszcze Klatka, na miejscu której rośnie las. Pozostałe lasy przedstawione są  w wielkości 

podobnej do dzisiejszej, za to niema Borków. 

    Zastanawiająca jest duża liczba młynów wodnych, i tak na Prośnie najbliżej Mieleszyna pokazane 

są młyny bez nazwy w Mesznarach, Chobocie i powyżej Chobotu oraz Krupka. Po drugiej stronie 

rzeki zaznaczona jest Kuźnica Miedzi (Kupfer H.) powyżej folwarku w Dobrymgościu i młyn 

Moszynski. Na strumieniu Nalepa są młyny nienazwane Cieluch i Grobla, Nalepi młyn i młyn w 

Krajance. 

 W dolinach Prosny i jej dopływów bardzo wyraźnie zaznaczony jest zasięg łąk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pierwszy plan Mieleszyna z 1802 r  

Plan z lat 1811 -1822 r 

 Plan z 1821 r  

Plan z 1819 r 
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Rosyjska mapa topograficzna Królestwa (Carstwa) Polskiego z 1811-1822 w 

skali 1:252.000 

Oczywiście , jest to wycinek z pełnej mapy pokazujący tereny leżące w bliskiej odległości od 

Mieleszyna. Nazewnictwo miejscowości podane jest w  języku rosyjskim pisane alfabetem 

słowiaoskim (cyrylicą). Na pierwszy rzut oka, treśd mapy jest podobna do poprzedniej mapy Gilly’ego 

z niewielkimi zmianami wynikającymi z innej skali narzucającej jej generalizację. Podobnie podany 

jest zarys zabudowy Mieleszyna z kościołem po wschodniej stronie wsi, taki sam przebieg dróg, 

rozmieszczenie młynów wodnych, kształt lasów. Jedynie co ożywia mapę, to inna szata graficzna z 

mocnym kolorowym akcentem  zaznaczonej granicy na Prośnie pomiędzy Rosją a Prusami. 

 

Plan z  początku XIX   
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Mapa powiatu Ostrzeszowskiego z 1821 r w skali 1:200.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ten fragment niemieckiej mapy jest prawie bliźniaczo podobny do Mapy Gilly’ego z 1803 r z 

drobnymi zmianami wynikającymi z zastosowania innej skali mapy. Pokazana jest tylko główna droga 

prowadząca z Bolesławca  przez Piaski i Mieleszyn do Wieruszowa tzw. Stary Trakt. Po raz pierwszy 

ukazana jest poszarpana wydorami linia skarpy Pradoliny Prosny w rejonie Mieleszyna, a sama rzeka 

posiada liczne rozgałęzienia i odnogi nad którymi położone są liczne młyny wodne. Naniesione są 

nazwy młynów –Cieluch, Chobot, Moszczynskie i Krupka na Prośnie oraz na strumieniu Nalepa – 

Cieluch i Nalepi. Jak widad, to były dwa młyny o nazwie Cieluch, a przecież do tej starej rodziny 

młynarzy należał również młyn Chobot. Ciekawostką jest odmienne  graficznie zaznaczenie lasów  po 

jednej i drugiej stronie Prosny. 
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Niemiecka (pruska) mapa Reymanna z 1874 r w skali 1:200.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mapy Reymanna to były mapy wojskowe, jedne z najdokładniejszych map Europy  Środkowej w 

XIX w. Pierwszą  serię map opracował na potrzeby pruskiej armii kartograf Daniel Reymann. Mapy 

drukowano w jednym kolorze w okresie 1806 -1908 tylko w skali 1:200.000. Mapy były wydawane 

przez różne wydawnictwa, a od 1876 r przez Sztab Generalny Armii Pruskiej. 

 Powyżej przedstawiona mapa, pomimo daty jej wydania w 1874 r przedstawia topografię terenu z 

początku XIX w i przypomina treścią  mapę Gilly’ego. Kolorowym akcentem mapy jest zaznaczona 

linia graniczna: kolor żółty oznacza granicę Kongresówki w zaborze rosyjskim, kolor pomarańczowy 

to granica Śląska, prowincji pruskiej; kolor niebieski to granica Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 

zaborze pruskim. Metodą kreskową  zaznaczona rzeźba krawędzi wysokiego brzegu doliny Prosny. 

Zaznaczone są liczne młyny wodne na Prośnie, jak Chobot, Moszczynski, Krupka, Kuźnica (KH) i 

inne. Na strumieniu Nalepa określony jest  młyn Brons i Nalepi  oraz dwa inne. Wieś Mieleszyn jest 

oznaczona punktowo z zaznaczonym  symbolem kościoła, a w Mieleszynku jest folwark. Przez 

Mieleszyn biegnie droga z Bolesławca do Wieruszowa i wychodzą dwie pomniejsze drogi do Nalepy i 

Wiewiórki., Widać jak w późniejszym czasie uaktualniono mapę  i naniesiono wieś Kamionkę przy 

drodze z Piasków, która dalej biegnie skrajem Lasu Żdżarskiego do drogi wychodzącej z Mieleszyna. 
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Plan z lat 1822 -1839 r 

Plan z wydania w 1864 r  

Plan z 1847 r  

Plan z lat 1849 -1863  
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Topograficzna Karta Królestwa Polskiego z 1843 r, skala 1:126.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mapa ta ,zwana potocznie mapą kwatermistrzowską, jest najsłynniejszą mapą opracowana przez 

polskich kartografów w XIX w ramach Kwatermistrzostwa Sztabu Generalnego armii Królestwa 

Kongresowego w latach 1822 -1839 (  po 1831 r w Korpusie Topografów armii rosyjskiej). Powyższa 

mapa przedstawia fragment Królestwa Kongresowego ujęty na dwóch arkuszach map, a w 

szczególności okolice Mieleszyna. Mapa jest jednokolorowa, treść mapy obejmuje teren ograniczony 

rzeką Prosną będącą granicą Kongresówki. Rzeźba terenu odwzorcowana jest metodą kreskową, co 

szczególnie uwidacznia Kępę Mieleszyńską oraz dolinki cieków wodnych Bruźnicy, Smugu, Dzielnej 

i wydorów na terenie dzisiejszych Borków. Ukazane jest głębokie obniżenie terenu, zapadlisko, zwane 

do dziś Zapad z czym wiąże się legenda o zapadłej karczmie. 

    Przedstawiony kształt zabudowy wsi Mieleszyn wyraźnie pokazuje ulicową zabudowę, przy czym 

część płn uległa rozbudowie. Zaznaczone jest współczesne położenie cmentarza, kościół, zabudowania 

probostwa i dworu. Pojawiła się luźna zabudowa wzdłuż drogi aż do Smugu (dzisiejsza Kol. 

Wieruszowska).  Mieleszynek to zabudowa folwarku i luźna zabudowa wzdłuż drogi w kierunku 

zachodnim. Tam gdzie dzisiejsze Krzaki jest Kopis i Napierały a nad strumieniem Nalepa znajdują się 

osady młyńskie Cieluch i Grobla a także Lasota i Kazek. Dalej w kierunku wschodnim nad 
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strumieniem przy Mieleskiej Drodze idącej z Ochędzyna zaznaczone są zabudowania Cierlicza 

(Gerlicz), potem Kozioł i budynki Nalepy. Nadal nie ma Klatki, rośnie tylko las, a przy drodze idącej  

z Mieleszyna na północ jest osada Pieczyska. Na południe od wsi w rejonie Dzielnej zaznaczone są  

Pustkowie, Jaśkowizna, Zimochowizna i Szczepakowizna. Jest już leśniczy Kozel (dzisiejszy 

Koziołek). Pokazany jest zarys rozbudowującej się wsi Kamionka na krzyżówce dróg od lasu w stronę 

Krupki i drogi na południe. Piaski zaznaczone są tam gdzie dzisiejsze St. Piaski, jest cmentarz i 

kaplica  św. Małgorzaty, Pustkowie Kwietniki (Kwiatoń). Wzdłuż  Prosny wykazane są młyny wodne 

Cieluch (dwa), Dobrygoszcz, Chobot i Młyn Krupka czyli Kania oraz w Piaskach na Małgorzatce. 

Bardzo szczegółowo pokazana skarpa brzegowa Doliny Prosny z łąkami po prawej stronie rzeki, a 

także przebieg strumienia Nalepy w bagnistej dolince. Od strony cmentarza wykazany  jest ciek 

wodny w kierunku Glinianych Dołów wpadający do Prosny, zbierał on wody spływające  z pól 

mieleszyńskich rowami przez wieś. 

    Ciekawa jest sieć drogowa naniesiona na mapie, możemy zobaczyć jak przebiegały  sto 

kilkadziesiąt lat temu drogi, których już nie ma. Okazuje się, że na południe w kierunku Bolesławca 

wybiegają aż trzy drogi, zachodnia to Stary Trakt opisany już przy innej mapie, środkowa to pewnie 

już Nowy Trakt zaznaczony równorzędnie z poprzednim (to dzisiejsza szosa do Bolesławca) i droga 

wschodnia łącząca się w rejonie Dzielnej z traktem. Była jeszcze droga z końca wsi prowadząca do 

Dzielnej to pewnie dawna droga która prowadziła do Wiewiórki. Pojawiła się droga prowadząca ze 

wsi  przez las do Jaworka (Droga Wieluńska) od której odchodziła droga do Żdżar. Wzdłuż zachodniej 

linii lasu zaznaczony jest stary gościniec (zwany też Mieleską Drogą) prowadzący od Ochędzyna  do 

Bolesławca, przebieg tej drogi z pewnymi modyfikacjami widoczny jest  do dziś. 

W kierunku północnym biegła droga do Wieruszowa,  w niezmienionym kształcie istnieje do dziś 

tylko do Grobli, gdzie odbijała na płn-zach i zachowała się do dziś w formie polnej drogi zwanej 

Starym Traktem. Od dworu pokazana jest droga prowadząca w rejon Krzaków, która istnieje do dziś w 

lekko zmienionym przebiegu. Istnieje jeszcze zanikająca droga zwana Skotnicą, pokazana na mapie 

jako prowadząca od Smugu na Mieleszynek. Nie ma już drogi wychodzącej gdzieś w rejonie posesji 

Trafarskiego i prowadzącej do Mieleszynka , a także drogi wychodzącej w rejonie posesji Wójcika i 

prowadzącej  w kierunku Wypikawy gdzie łączyła się z Żdżarską Drogą. Ta ostatnia natomiast biegła 

przez Wypikawę, potem skrajem łąk Podstawem do Lasoty i dalej do Krzaków. Dziś nie ma 

niektórych fragmentów tej drogi. 

Mapa Powiatu 

Wieluńskiego z ok. 1847 r 

w skali 1:126.000 
Wycinek mapy topograficznej 

Powiatu Wieluńskiego pokazujący 

okolice Mieleszyna z zaznaczoną 

na różowo granicą przebiegającą 

wzdłuż rzeki Prosny. Jest to mapa  

opracowana przez Korpus 

Topografów armii rosyjskiej 

wykorzystujący materiał zebrany 

przy tworzeniu mapy 

Kwatermisrzowskiej. Szata 

graficzna, rzeźba terenu, rzeki i 

zarys lasów jest taki sam. 

Natomiast nie wykazano 

wszystkich dróg, lub ich 

niedorysowano, co świadczy o małej staranności przy wydaniu tej mapy. Zaznaczone są dwie drogi 

prowadzące do Bolesławca –Stary i Nowy Trakt. 
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Mapa katastralna  gruntów wsi Mieleszyn z lat ok.1849 -1863 w skali około 

1:25000. 
 

     Oryginał tej mapy znajduje się w zbiorach kartograficznych Archiwum Głównego Akt Dawnych w 

Warszawie. Patrząc na tę czarnobiałą kopię kolorowej mapy, mamy kłopot z wiernym oddaniem 

szczegółów zawartych w treści mapy. Można się domyślić, że mapa służyła jako podkład 

przynajmniej trzykrotnie przy nanoszeniu pomiarów geodezyjnych i innych. Datowanie jej określono 

na podstawie  podobnego opracowania jakim był Plan Zbiorowy Młyna Cieluch (patrz str. 70 

Mieleszyn nad Prosną). Bardzo wyraźną kreską zaznaczony jest  przebieg Prosny oraz kontury lasów 

bezpośrednio przylegających do gruntów wsi Mieleszyn. Na mapie naniesione jest szereg nazw 

terenowych, których część wyszła już z użycia; podane są nazwiska samotnych gospodarzy (osad), 

przedstawiona jest bogata sieć dróg polnych a także zarysy rzeźby terenowej oraz nowy podział 

gruntów dokonany po komasacji. Poniżej podane są nazwy odczytane z mapy : 

 - Dolina Prosny – bardzo szczegółowo naniesione są wszystkie zakręty i zakola Prosny, liczne 

starorzecza i doły, strumienie i ujścia wydorów oraz zarys terasy brzegowej pradoliny. Samo 

naniesienie za graniczną Prosną  nazwy Królestwo Pruskie określa datę opracowania mapy przed 

rokiem 1871 (zjednoczenie Niemiec). I tak począwszy od północy od granicy z dobrami Wieruszowa 
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spotykamy określenia Doktorska Łąka, za Cieluchem, Kosmala, Przy Kosmalcu, Nad 

Kosmalcem, Plaszczyzna, Bronz, Kosmalec (łąka pomiędzy Borkami a strumieniem Nalepa), 

Podłącze i Sasnowki (powyżej Chobotu), Chobot (osada młyńska), Zagony, Stok, Ogrody 

(pomiędzy Prosną a Młynówką na wprost drogi ze wsi), Baniowiec, Grudziki, Paprotnia, Kuntów, 

Motrawy (te ostatnie nazwy dotyczą terenów w rejonie Glinianych Dołów i na Pańskim), Dębowa 

Łąka (powyżej Krupki nad Dzielną). 

- Nazwy pól, nieużytków, pastwisk – Odcinek i Brzezina (pola graniczące z dzisiejszą Klatką i 

lasem), Borek (dziś obsadzone lasem), Podstaw (przy drodze Szkotnica uchodzącej do Mieleszynka), 

Pnie, Zapad i Glinianki (tereny pomiędzy Wypikawą a Kol. Podlasem), Kaleń (dzisiejsza granica 

Borków i Kol. Wieruszowskiej), Borek i Dąbrówka (położone wzdłuż Stoku), Kolonia (pola zach. 

części dzisiejszej Kol. Wieruszowskiej), Nad Stokiem (teren na płn-zach od cmentarza),Stoczek i 

Nad Stoczkiem (pola powyżej Smugu), za Gmerkiem (Gmerek mieszkał, tam gdzie dziś Piotrowicz), 

Polka (grunta przed Glinianymi Dołami), Ogrodzisko (teren przed dzisiejszą Poduchowną), Dębowe 

łącze, za Dworem, ku Dzielnicy, Pod Dębową Łąką i Dzielna (to grunty położone po obydwu 

stronach traktu do Bolesławca do strumienia Dzielna –stanowiły one wraz z Kolonią, Dąbrówką i 

Borkiem prawdopodobnie własność dworu w Mieleszynie). Za Dzielną spotykamy określenie Do 

Krupki, a przy lesie Niwka p. Olszyną. W rejonie dzisiejszego Koziołka jest nazwa terenu Podleśny 

i Koziołek. W okolicy dzisiejszego gospodarstwa Wełny spotkamy nazwę  pola Stryi. 

- Nazwy osad, gospodarstw – Lasota, Bronz (lub Brąś, Brońś) to teren dzisiejszej Grobli, 

Mieleszynek występuje jedynie jako folwark, Figiel ( na Pustkowiu Kozioł) w rejonie późniejszej 

leśniczówki Jaśki koło Nalepy, Kazek nad strumieniem Nalepa na wysokości dzisiejszego pola Lisa 

Jana, Napierała i Kopis to dzisiejsze Krzaki, Chobot dawna osada młyńska, Mieleszyn wieś sięgała 

zabudową do połowy obecnej wielkości (na dzisiejszym miejscu jest określony kościół), Koziołek to 

leśniczówka. 

- Lasy –przedstawione są dwa kompleksy leśne, które na podobnym obszarze rosną do dziś. W lesie 

położonym na północ  od Mieleszynka spotykamy nazwy Wilcza Kłoda, Brzezina i Bagniska, 

natomiast Las Mieleszyński podzielony był  na Malinowie, Koziołek i Wielki Las. 

Zostając przy lesie widzimy, jak wyraźną, grubą kreską zaznaczony jest podział obszaru leśnego na 

poszczególne obręby. Widoczne są też  drogi prowadzące z Mieleszyna  przez las do Ochędzyna, do 

Nalepy, na Koziołek a także Wieluńska i Żdżarska Droga. 

Przedstawiona jest cała siatka dróg dająca pogląd na ich przebieg przed prawie dwustu laty, wystarczy 

tylko dokładnie przestudiować mapę. Charakterystyczny jest przebieg czterech dróg od strony 

strumienia Nalepa, które łagodnymi łukami przecinając wieś dochodzą do drugiego strumienia 

Dzielna. Przypomina to trochę trójpolowy system uprawy ziemi, który w tym okresie zarzucano, a 

jego istnienie pokazuje mapa. Oczywiście pokazany jest trakt z Wieruszowa do Bolesławca w nowej 

jak i w starszej wersji. Na mapie zaznaczony jest  zarys Smugu, Bruźnicy i innych cieków wodnych, 

jednakże trudno jest je wyłapać w gmatwaninie czarnych linii. Pokazane są stawy młyńskie przy 

młynach Cielucha i Bronsia (później Grobla). 

   Mapa wyraźnie przedstawia podział ziemi uprawnej na 70 osad rolnych (gospodarstw) o 

powierzchni 18-tu morgowych, a także przygotowany podział pod przyszłe kolonie Wieruszowską i 

Podlasem. Reszta gruntów nie podzielona na działki to ziemie dworskie folwarków w Mieleszynie i 

Mieleszynku oraz tzw. serwituty. 

Ogólnie rzecz biorąc, to powyższa mapa przypomina mapę kwatermistrzowską, pozostaje pytanie, czy 

przypadkiem geometrzy nie wykorzystali jako podkładu  pracy topografów wojskowych? 
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Mapa Królestwa Polskiego z 1863 r w skali 1:504.000  
 

 

     Fragment mapy obrazujący przebieg głównych dróg w okolicy Mieleszyna w połowie XIX wieku. 

Mieleszyn wykazany jest jako siedziba parafii, przez który przebiega trakt pocztowy, a stacje 

pocztowe znajdują się w Wieruszowie i Bolesławcu. Odległość z Mieleszyna do Wieruszowa wynosi    

6 wiorst, a do Bolesławca 4 wiorsty. Ciekawostką jest zastosowanie zielonego koloru do oznaczenia 

lasów, jednakże ich zarys przedstawiony jest w sposób dowolny. Na mapie zastosowano metodę 

kreskową do oznaczenia rzeźby terenu, co wyraźnie uwidacznia położenie Kępy Mieleszyńskiej na 

Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wyraźnie  nakreślony jest przebieg strumienia Nalepa. 
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Rosyjska mapa Guberni Królestwa Polskiego z 1872 r w skali 1:420.000 
 

       Na przedstawionym fragmencie mapy okolic Mieleszyna  pokazana jest schematyczna sieć 

ważniejszych dróg z podanymi odległościami między miejscowościami. Mieleszyn pokazany jest jako 

wieś posiadająca kościół parafialny , przez który przebiega trakt pocztowy pomiędzy dwoma stacjami 

pocztowymi z Wieruszowa do Bolesławca. Kolorowy czerwono- niebieski  pas oznacza granicę 

między zaborami pruskim i rosyjskim. Rzeźbę terenu przedstawiono metodą kreskową. 

Ciekawostką jest ruskojęzyczne  nazewnictwo miejscowości pisane alfabetem słowiańskim –cyrylicą i 

wydanie mapy w Sankt Petersburgu..  

        W latach 1831 -1915 ukazało się mnóstwo map w różnych skalach od 1:300.000 do 1:1.105.000 

przedstawiających teren Królestwa Polskiego, albo gubernie Królestwa Polskiego, albo Wielkie 

Księstwo Poznańskie, albo Prowincje Śląsk lub Poznań na których zaznaczony był Mieleszyn i 

wyglądało to mniej więcej tak, jak na powyższej mapie. Mieleszyn zaznaczony był punktowo z 

przebiegającą przezeń drogą, kilka okolicznych miejscowości i wyraźnie zaznaczona kolorowa granica 

na Prośnie. Mapy Królestwa Polskiego wydawane były w Warszawie z treścią w języku polskim, a 

były to znane mapy wydawane przez Kolberga, Zinberga, Gotza i Baracza. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

      

Plan z 1941  (1887) r 
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Niemiecka mapa z 1889 r w akali 1:100.000  
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          Przedstawiony fragment mapy topograficznej jest częścią wieloarkuszowej (arkusze Krotoszyn i 

Byczyna) mapy Niemiec wydawanej pod koniec XIX w, dlatego umieszczone są na niej zniemczone 

nazwy miejscowości .Rzeźba terenu oddana jest metodą kreskową , choć zarys linii brzegowej Doliny 

Prosny dodatkowo pociągnięty jest kreską. Dokładnie też zaznaczona jest zabudowa poszczególnych 

wiosek. W Mieleszynie (Meleschin) zabudowa po północnej stronie osiągnęła już linię lasu. 

Zabudowana jest Kol. Wieruszowska po wsch stronie, stoi budynek szkoły, gorzelnia (Fabr.) oraz 

dwór (Gut) i kościół. Stoją budynki po wsch stronie na Kol. Podlasem i na Wypikawie. 

Zastanawiający jest budynek stojący wśród pól po pdn stronie wsi, mniej więcej w miejscu gdzie dziś 

rośnie stara grusza polna na Zimochowej miedzy (patrz austriacka mapa z 1914). Mieleszynek to 

jedynie folwark (Vw. Meleschtschinek), tak samo Klatka (Vw. Kljatki).Kolejne wioski  to Kamionka i 

Piaski, gdzie zabudowa jest podobna do współczesnej, przy czym na St. Piaskach pokazany jest 

folwark. Nalepa posiada rozproszoną zabudowę kilku gospodarstw, podobnie jak Krzaki. 

   Nad Prosną wykazane są młyny Mesznary, Chobot, Mościński i Krupka oraz nad strumieniem  

Nalepa młyny Cielucha i Bronsia. Nowością jest linia rosyjskich  posterunków granicznych –

kordonów, z których ten zaznaczony poniżej młyna Mesznary posiadał swoją nazwę: Kordon Usstjuk. 

Pozostałe kordony rozmieszczone  na mapie były przy Grobli, na drodze do Chobotu, na skarpie 

powyżej Glinianych Dołów i w Piaskach. Istnieją leśniczówki  Jaśki i Koziołek, pokazane są dwa 

stawy na strumieniu nalepa; przy Grobli i przy folwarku na Mieleszynku. 

   Przez Mieleszyn biegnie już Nowy Trakt do Bolesławca, lecz obok niego pokazana jest inna droga z 

Starych Piasków obok dworu w Mieleszynie na łąki Zacieluchem. Dalej do Wieruszowa  droga 

prowadzi Starym Traktem. Inne drogi umieszczone na mapie  to droga do Chobotu, Skotnica, do 

Wiewiórki, na Koziołek, Wieluńska i Droga Żdżarska. Las Mieleszyński przedstawiony  jest w formie 

postrzępionej, jakby był spalony albo wyrąbany. Także w rejonie dzisiejszej Klatki  zniknął las a na 

obszarze dzisiejszych Borków pojawiły się trzy kępy zagajników. 

 

 

Ten fragment arkusza Mapy Rzeszy Niemieckiej opracowanej pod koniec XIX w pozwala badać 

rozwój przestrzenny Mieleszyna ze względu na dokładne odwzorcowanie jej układu przestrzennego. 

Na jej podstawie możemy zobaczyć dziewiętnastowieczny charakter zabudowy Mieleszyna (patrz 

powyżej). 

Mapa jest graficznym odwzorcowaniem starego układu zabudowy wsi i można powiedzieć, że po raz 

pierwszy Mieleszyn został tak dokładnie przedstawiony. Poprzednie mapy niemieckie, jak mapy 

Gilly’ego czy mapy Reymanna nie były tak dokładne, przynajmniej jeśli chodzi o przedstawienie 

zabudowy wsi. 

  

Plan z 1887 r  
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Austriacka mapa wojskowa z 1881(1874) r w skali 1:300.000 
 

 

                    Mapka jest fragmentem arkusza Kalisz, będącego częścią wieloarkuszowej mapy 

Niemiec. Mieleszyn zaznaczony jest punktowo jako siedziba parafii, przez który biegnie droga 

pomiędzy dwoma stacjami pocztowymi w Wieruszowie i Bolesławcu. Zaznaczone są też sąsiedzkie 

wioski Kamionka i Piaski, trochę dziwna droga z Mieleszyna do Kamionki, stary gościniec z 

Ochędzyna do Bolesławca oraz Żdżarska Droga biegnąca nad łąkami Podstawem. Oprócz Prosny 

zaznaczone są jej lewe dopływy Brzeźnica, Nalepa i Małgorzatka. Rzeźba terenu przedstawiona za 

pomocą kresek. 

Wzdłuż Prosny zielono-niebieskim paskiem zaznaczona granica między Niemcami a Rosją.                          

 

 

 

 



100 
 
 

 

 

Mapa powiatu wieluńskiego z Atlasu Królestwa Polskiego Bazewicza   

z 1896 r w skali 1:420.000 

                Mapa jest fragmentem większej całości wchodzącej w skład Atlasu geograficznego 

ilustrowanego Królestwa Polskiego opracowanego przez Józefa Michała Bazewicza wg najnowszych 

ówczesnych źródeł i  wydanego w Warszawie. Ilustracje wokół mapy przedstawiały ruiny zamku w 

Bolesławcu, klasztor i kościół paulinów w Wieruszowie oraz statuę NMP z popiersiem ks. 

Kordeckiego w Wieruszowie .Następne wydanie ukazało się w 1907 r. Mapa jest kolorowa, z tym że 

kolorami oznaczono granice powiatu i tło mapy. Ciekawostką jest pokazanie  wydm ciągnących się 

wokół Mieleszyna  metodą kreskową.  Wyróżnione są  siedziby gmin jak Bolesławiec, Dzietrzkowice, 

Sokolniki czy Wieruszów. Oprócz Mieleszyna wykazany jest też Mieleszynek, Cieluch Młyn, a z 

sąsiednich wsi Pieczyska, Nalepa, Kamionka i Piaski. 

Wyraźnie wykreślony jest przebieg strumienia Nalepa, prawostronnego dopływu Prosny. 

       Przez Mieleszyn prowadzi droga z Bolesławca do Wieruszowa, gdzie zaznaczone są stacje 

pocztowe z podaniem odległości pomiędzy nimi a Mieleszynem. Z Mieleszyna wychodzi też droga do 

Nalepy oddalonej o 2 wiorsty. 

Na mapie wieś Mieleszyn zaznaczona jest jako siedziba parafii rzymsko-katolickiej. 
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Niemiecka mapa z 1902 r w skali 1:300.000                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Trójkolorowa mapa, będąca fragmentem arkusza Wrocław - niemieckiej popularnej trzysetki 

o nazwie  Mapy przeglądowe Europy Środkowej wydawane na przełomie XIX i XX wieku. Fioletowy 

pas, to zaznaczona granica wzdłuż Prosny pomiędzy zaborami pruskim i ruskim. Na Mapie możemy 

prześledzić przebieg ważniejszych dróg, rzeki, lasy, położenie młynów, folwarków i leśniczówek. 

Położenie wsi jest określone punktowo, przy Mieleszynie zaznaczony jest kościół i dwór, natomiast 

nie ma Mieleszynka, jest tylko piktogram określający folwark, podobnie przy Klatce. 

     Rzeźba terenu przedstawiona jest za pomocą metody kreskowej. 
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Niemiecka mapa z 1901 r w skali 1:200.000 

                                                                                                                                                                                  

                    Duży fragment  z arkusza Oleśnica - wielokolorowej mapy topograficznej Rzeszy 

Niemieckiej, przedstawiający okolice Mieleszyna w bardzo czytelny sposób. Treść mapy prawie 

współczesna, jeśli chodzi o położenie wsi , lasów, łąk i przebieg dróg, za niektórymi wyjątkami. 

Ciekawostką jest pokazanie przebiegu Kozackiej Drogi od St. Piasków do kordonu w Mieleszynie w 

formie drogi gruntowej, a dalej do Wieruszowa w postaci ścieżki biegnącej Dol. Prosny wzdłuż 

granicznej rzeki. Droga Żdżarska po wyjściu z lasu nie biegnie przez Zapad, lecz skręca do 

Wypikawy. Z młynów określone są tylko młyny Brońś i Chobot, pozostałe bez nazwy. Nie ma jeszcze 

wsi Klatka, tylko folwark o tej nazwie, nie ma zabudowy Mieleszynka ponad stawami, brak 

leśniczówki Koziołek, zamiast Borków pokazane trzy kępy krzaków.  W Mieleszynie zaznaczony 

kościół, gospodarstwo Frujentowa. 
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   Niemiecka mapa z 1914 r w skali 1:300.000 

         Na tym dużym wycinku mapy (z arkusza Poznań, Wrocław, Płock, Opole, Piotrków)  

obejmującej teren dzisiejszej gminy Bolesławiec z przyległościami postaramy się opisać teren 

przyległy do wsi Mieleszyn. Jest to trójbarwna  mapa topograficzna, gdzie kolorem niebieskim 

oznaczone są rzeki i stawy, kolorem brązowym przedstawiona jest rzeźba terenu wykonana metodą 

kreskową, a kolorem czarnym wykreślone są  linie komunikacyjne (drogi i koleje). Podane są tez 

wysokości terenu w wybranych punktach. Najbliższe przystanki kolejowe z Mieleszyna znajdują  za 

granicą po stronie pruskiej w Podzamczu (Wilhelmsbrueck) w Łęce Opatowskiej (Lenka). 

 Mieleszyn oznaczony punktowo posiada kościół i dwór, poza tym ukazana jest już zabudowa oprócz 

głównej wsi ,także  kolonie Wieruszowska i Podlasem oraz Wypikawa. Nie ma zaznaczonego 

Mieleszynka, choć jest naniesiony folwark. Za to pojawia się Klatka, jest Nalepa, Kamionka i Piaski w 

nowym położeniu, a gdzie są Stare Piaski pokazany jest folwark. Symbolami zaznaczone są 

leśniczówki Jaśki, Wełny i Koziołek. Także zaznaczone są młyny wodne Mesznary, Cieluch, Grobla, 

Chobot, Moszczyński i Krupka, a w Dobrymgościu folwark. Prawie współcześnie zaznaczony jest 

obrys lasów, w dalszym ciągu nie ma śladu Borków. Dobrze jest zaznaczone obniżenie strugi Dzielnej 

i ujście Smugu w stronę Prosny. Przez Mieleszyn prowadzi droga od Bolesławca Nowym Traktem, a 

do Wieruszowa dalej prowadzi Stary Trakt. Pokazana jest droga do Chobotu od Kol. Wieruszowskiej i 

z Grobli, a w drugą stronę Skotnica na Mieleszynek, skąd jest droga do Klatki przez którą prowadzi 

droga z Czastar do Wieruszowa. Droga Żdżarska z lasu przechodzi obok Zapadu na koniec kolonii 

Podlasem, dziś niema już tego odcinka. To właśnie ten przebieg drogi pragnął odtworzyć Edek 

Galiński rozmawiając z ówczesnym wójtem Pietrasem, który obiecywał przychylność temu 

projektowi , o ile Edward przedłoży mu mapę z dawnym biegiem drogi….. 

    Przez wieś poprowadzona jest droga w stronę lasu, zwaną dalej Drogą Wieluoską, którą kiedyś 

pieszo lub furmanką udawali się mieszkaocy Mieleszyna do starostwa w  Wieluniu  
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Niemiecka mapa topograficzna z 1943 r (1900,1937) w skali  1:200.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przedruk wcześniejszej mapy topograficznej Niemiec przedstawia powyższy fragment z 

arkusza Oleśnica - okolice Mieleszyna. W Mieleszynie zaznaczono folwark Krausego, kolonię 

Zmyśloną, kościół. Powiększyła się zabudowa Mieleszynka, szczególnie dzisiejsza Cieluchowizna. 

Jest wieś Klatka, przez którą przebiega droga, współczesna szosa z Wieruszowa do Parcic. Nad Prosną 

i strumieniem Nalepa zaznaczone są młyny, z których tylko jeden młyn Chobot jest określony z 

nazwy. 

Wzdłuż Prosny na całym jej biegu zaznaczona jest ścieżka po wsch stronie rzeki, oraz most na 

wysokości Dobrygościa. Aktualizacja mapy objęła także naniesienie linii kolejowej z Kępna do 

Wielunia i z Kępna  do Kluczborka. 

Mapa posiada warstwicową rzeźbę terenu z naniesionymi punktami wysokości.  
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Niemiecka mapa z 1914 r(1887,1912) w skali 1:100.000 

            Trójkolorowy przedruk mapy z 1887 r (arkusz Byczyna-Bolesławiec), zaktualizowany, na 

której zastosowano przedstawienie rzeźby terenu za pomocą brązowych warstwic, ale tylko po wsch 

stronie Prosny. Wykorzystano tutaj za podkład mapy rosyjskie, które obejmowały teren całego 

Królestwa Kongresowego. Natomiast rzeźba terenu za Prosną nadal przedstawiona jest za pomocą 

metody kreskowej. Bardzo wyraźnie zaznaczona jest linia lasów i łąk, które naniesione są w 

niebieskim odcieniu. 

     Zabudowa Mieleszyna (125 domów) osiągnęła już linii lasu po wsch stronie, niema jeszcze 

budynków po płn stronie drogi od Rogatki po cmentarz, którego też niema naniesionego. Zaznaczony 

jest folwark (Vw.) na miejscu dworu, przy trakcie do Bolesławca jest gospodarstwo Frujentowa. Przez 

Las Mieleszyński biegną drogi na Koziołek, do Nalepy, Droga Żdżarska i Wieluńska, przy których 

zaznaczone jest rozległe bagno dzisiejszego Jeziora Żdżarskiego. Naniesiono także zagajniki w rejonie 

Glinianych Dołów i nad Dzielną pod Kamionką, także szeroką łąkę w dolinie Dzielnej przy trakcie. 

Jest kilka punktów triangulacyjnych podających wysokość terenu.  Wkroczyły pola do Dol. Prosny na 

Zagony, do Baniowca i na Pańskie. Pokazane są graniczne strażnice-Kordony, młyny Moscinski, 

Krupka i w Bolesławcu. Jest stara droga biegnąca od dworu, przez Stare Piaski do Bolesławca, której 

ślady są widoczne do dzisiaj. Nie istnieje już dziś  odbiegająca od niej droga do Kordonu nad łąkami 

(Kozacka Droga). 

    Sąsiednie wioski graniczące z Mieleszynem liczą sobie Kamionka 38 , a Piaski 23 domostw.  
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 Austriacka mapa z 1914 r w skali 1:200.000 

               Okolice Mieleszyna przedstawione na tym wycinku pochodzą z arkusza Opole - barwnej, 

austro-węgierskiej Mapy generalnej Europy Środkowej. Jest to powielana mapa z ok. 1889 r i 

przedstawia stan faktyczny z tego okresu. Mieleszyn przedstawiony jest jako wieś ulicówka, z dwoma 

koloniami Wieruszowską i Podlasem z zabudowaniami po wsch stronie drogi, oraz z pokazaną 

zabudową Wypikawy i Mieleszynka. Na rogatce zaznaczony jest kościół , karczma, budynek carskiej 

szkoły, a po zach stronie wsi  gorzelnia dworska. Ciekawe .co oznacza budynek pod literkami H.H. ? 

Jak stwierdzono na innych mapach austriackich, ten symbol literowy  oznaczał Herrenhaus czyli dom 

pański, dwór, dworek. Czyżby to miało oznaczać , że w Mieleszynie pod koniec drugiej połowy XIX 

w miał się znajdować  w tym miejscu jakiś dworek? 

      Przez wieś biegnie trakt pocztowy z Wieruszowa do Bolesławca, po jego zach stronie zaznaczona 

jest równolegle biegnąca droga. Droga Żdżarska ma pokazany stary przebieg przez Zapad i nowy do 

Wypikawy, przy tym rozdrożu stoi budynek kordonu (strażnicy rosyjskiej). Naniesione są niektóre 

młyny wodne jak Cieluch, Brońś, Moszczyński i Krupka, leśniczówki Jaśki i Koziołek, do której 

prowadzi droga z Mieleszyna oraz spory staw na strumieniu Nalepa. Ukazana jest zabagniona Dolina 

Prosny na odcinku powyżej Chobotu, a wzdłuż rzeki zaznaczona jest granica pomiędzy Rosją a 

Prusami. 

       Metodą kreskową odwzorcowano rzeźbę terenu, co w sposób plastyczny uwidacznia Kępę 

Mieleszyoską, wydmy od Nalepy do Krajanki i  przy drodze do Wiewiórki. 
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Mapa Guberni Kaliskiej z 1915 r w skali 1:420.000 
 

       Ten fragment rosyjskiej mapy pokazuje główniejsze drogi z podanymi odległościami, 

ruskojęzyczne nazwy miejscowości oraz linie kolejowe po pruskiej stronie z Kępna do Podzamcza i w 

kierunku Byczyny. Sam Mieleszyn oznaczony jest jako siedziba parafii. Ciemnoniebieską linią 

oznaczono granicę pomiędzy Niemcami a Rosją, a  sam teren guberni kaliskiej zaznaczony jest na 

niebiesko. 

 

 

  

Plan z około 1890 r  
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Niemiecka mapa Prowincji Wrocław z 1920 r w skali 1:300.000 

      Powyższy fragment mapy okolic Mieleszyna należy traktować jako ciekawostkę, dokument 

tamtych czasów. Niemcy dalej zaznaczyli granicę na Prośnie, która tam przebiegała w okresie 

zaborów. 

Można się pobawić odczytywaniem zniemczonych nazw polskich miejscowości po obydwu stronach 

Prosny. Sama mapa nie wnosi nic nowego, jej treść oparta jest na przedruku arkusza Mapy 

Przeglądowej Europy Środkowej z końca XIX wieku z wyłączeniem rzeźby terenu i szaty roślinnej 

(lasy, łąki, bagna). 
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Niemiecka mapa Górnego Śląska z zaznaczeniem nowych granic z 1923 r w  

skali 1:300.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Również ten wycinek mapy okolic Mieleszyna  jest dziewiętnastowiecznym  przedrukiem niemieckiej 

Mapy Przeglądowej Europy Środkowej z wydania trójkolorowego. Nadal pokazano starą granicę 

pomiędzy Rosją a Niemcami z okresu sprzed I-ej wojny światowej (trochę węższa różowy pasek) . O 

dołu mapy jest naniesiona nowa granica (szerszy pasek). 

       Jak widać, to Mieleszyn nadal był w strefie przygranicznej, co wiązało się z przemytem i 

przerzutami do pracy w Niemczech. 

 

 

  

Plan z 1923 (1890) r  
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WIG –owska (polska) mapa topograficzna z 1935 r w skali 1:300.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragment operacyjnej mapy polskiej, arkusz Kalisz-Wrocław, przedstawiającej okolice Mieleszyna w 

latach 30-tych ubiegłego wieku, graficznie przyjemna dla oka. Mieleszyn ukazany jest jako wieś 

posiadająca kościół i leżąca przy drodze z Wieruszowa do Bolesławca, obok której zaznaczono 

folwark Krausego. Zaznaczona jest zabudowa głównej wsi, na Kol. Wieruszowskiej, Poduchownej i w 

Chobocie. Na strumieniu pokazane stawy młyńskie u Cielucha i na Grobli, oraz stawy rybne w 

Mieleszynku. Z młynów pokazany jest tylko młyn  Moszczyński i Krupka, leśniczówka na Koziołku i 

w Dobrymgościu. Las Borek osiągnął już spore rozmiary. Naniesione są sąsiedzkie miejscowości 

Klatka, Mieleszynek, Kamionka i Piaski. Są linie kolejowe z Kępna do Wielunia i do Byczyny oraz 

mocnym brązowym kolorem zaznaczone drogi bite. Rzeźba terenu przedstawiona rysunkiem 

brązowych warstwic. 

   Na prośnie zaznaczona granica między województwem poznańskim a łódzkim. 

 

 
 

 

Plan z 1901 (1890) r  
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WIG –owska (polska) mapa z 1937 r w skali 1:500.000 
                                                                                                                      ,                                                                       

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mapa w tej skali (arkusz Kraków) - pokazuje w sposób schematyczny drogi, rzeki ,linie kolejowe czy 

też kompleksy leśne, co widać w okolicy Mieleszyna. Sam Mieleszyn, tak jak i inne miejscowości 

zaznaczony jest kółeczkiem z krzyżem w środku, co wskazuje na obecność kościoła. Po zachodniej 

stronie drogi do Wieruszowa zaznaczony jest las Borki, a na wsch od wsi Las Mieleszyn ograniczony 

od płn strumieniem Nalepa. Rzeźba terenu pokazana jest za pomocą warstwic i cieniowania. 

     Wzdłuż Prosny zaznaczona jest granica pomiędzy województwami poznańskim i łódzkim, 

natomiast Górną Prosną i od Chróścina na zach biegnie granica państwowa pomiędzy Niemcami a 

Polską. Najbliżej Mieleszyna zaznaczone są przystanki kolejowe na Podzamczu, w Czastarach-

Józefowie, w Łęce i Kosztowie (to już za granicą). 

     Na bazie tej mapy wydawano mapy w tej skali w okresie powojennym aż do lat 50-tych XX w., np. 

arkusz Łódź w 1947 r. 

 

  

Plan z 1902 (1890) r  
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Plan z 1914 (1887) r  

Plan z 1914 (1889)  

Plan z 1943 (1900,1937) r  

Plan z 1933 r.  
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WIG-owska mapa topograficzna z 1935 r(1933) w skali 1:100.000 
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Oryginalna, kolorowa polska mapa wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny, tzw. setka 

wigowska, wyróżniająca się szatą plastyczną i zawierająca ogromną ilość szczegółów. Dziś jest 

nieoceniona przy szukaniu śladów minionego świata z lat trzydziestych ubiegłego wieku i stanowi 

wartościowy dokument zmian jakie zaszły  w okolicy Mieleszyna. Przedstawiony fragment mapy 

składa się z dwóch wycinków z arkuszy Rychtal-Byczyna i Kępno, przedstawiający stan faktyczny z 

roku 1933. 

       Już pierwszy rzut oka na mapę wskazuje zmiany, jakie zaszły przede wszystkim   w Dolinie 

Prosny. Takich urokliwych meandrów rzeki już nie ujrzymy, bowiem na odcinku od Bolesławca do 

Wieruszowa  rzeka Prosna  płynie prostym kanałem po regulacji w latach 70-tych ub. wieku. Zniknęły 

starorzecza, po dawnych młynówkach ledwo widoczne ślady (patrz rozdział  Prosna str.242). Inaczej 

wyglądają stawy na Mieleszynku, zmniejszył się staw  młyński przy dawnym młynie Grobla, nie ma 

stawów rybnych przy dawnym młynie Cieluch, skrócony jest przebieg strumienia Nalepa. 

    Duże zmiany nastąpiły w zalesionych terenach, szczególnie widać to na Borkach, gdzie 

powierzchnia lasu zwiększyła się kilkakrotnie, a część zwana za Kazkiem na mapie przedstawiona jest 

jako nieużytek porośnięty jałowcami, Także, jako bezleśne pokazane są okolice Kociej Góry ciągnące 

się wzdłuż Starego Traktu (szerzej napisano na ten temat w rozdziale Lasy Mieleszyna str. 265). 

    Droga do Wieruszowa prowadziła od Grobli nad łąkami w Kosmalcu, a na odcinku wiodącym przez 

Borki widać po obydwu stronach drogi liczne chałupy (nawet półziemianki) biedoty. Zaznaczona jest 

Skotnica, droga do Chobotu, drogi na łąki, do Krzaków, Nalepy, na Koziołek, wzdłuż lasu na 

Kamionkę i dalej do Wiewiórki, Drogi Wieluńska i Żdżarska a także ścieżka, która prowadziła z Kol. 

Podlasem  wśród pól a potem zapłociami na Rogatkę używana jako skrót do kościoła i przez dzieci do 

szkoły. 

Mapa informuje, że Mieleszyn posiadał w tym czasie 214 domostw, Kamionka 55, Piaski 36, 

Klatka26, Mieleszynek (Wypikawa) 20, Kol. Mieleszynek 13, Nalepa 7, osada młyńska Chobot 2, 

osada leśna Koziołek 2, zaznaczony jest młyn Krupka i zabudowania po młynie Moszczyńskiego. Jest 

naniesiony folwark Goleniowskiego i Krauzego, już tylko gajówka Jaśki i leśniczówki na Koziołku 

oraz w Dobrymgościu. 

 Rzeźba terenu przedstawiona za pomocą brązowych warstwic w sposób plastyczny pokazuje 

ukształtowanie okolicy Mieleszyna, szczególnie obniżenia którymi płyną  okresowo wody. W dużym 

lesie pokazany jest spory bagnisty teren, z którego powstało dzisiejsze Żdżarskie Jezioro. 

Niemiecka  mapa topograficzna z 1937 r (1935) w skali 1:100.000 

                                                                                                                                                                         
Wycinek z (arkusza 

Brzeg) niemieckiego 

wydania polskiej 

mapy topograficznej 

Polski opracowanej 

przez Wojskowy 

Instytut Geograficzny 

w 1935 r. Naniesiono 

zniemczone nazwy 

miejscowości jak np. 

Meleschin (Mieleszyn) 

czy Boleslawez.  



115 
 
 

Niemiecka mapa topograficzna z 1940 r (1936,1933,1884) w skali 1:25.000 

       Jest to niemieckie wydanie polskiej  mapy topograficznej Polski opracowanej przez Wojskowy 

Instytut Geograficzny  w 1933 r –arkusz Boleslawice. Generalnie rzecz biorąc, to mapa przedstawia  

ten sam teren opisany przy WIG-owskiej mapie taktycznej w skali 1:100.000, jedynie bardziej 

szczegółowo. Szczególnie widoczne jest to przy analizie rzeźby terenu, biegu rzeki Prosny, zabudowy 

osadniczej i obszarów leśnych. Z ciekawszych rzeczy, to pokazana jest grobla na strumieniu w 

miejscu, gdzie kiedyś stał dom Kazka, zaznaczony jest rów wzdłuż którego prowadziła kiedyś ścieżka 

z Mieleszynka na Grześkę, poza tym na wsch. od Mieleszynka, w lasku nad strumieniem Nalepa stała 

czyjaś zagroda. Droga na Zagony prowadziła przez bród na Młynówce, dla pieszych była tylko kładka. 

Nie było też mostów na Prośnie w rejonie Młyna Moszczyńskiego, Dobrygościa i Chobotu, 

przechodzono przez upusty, a furmankami przejeżdżano przez brody. 
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Niemiecka mapa topograficzna z lat 1941-42 w skali 1:100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fragment przedrukowanej mapy (arkusz Byczyna) z wcześniejszego okresu (1889 r) na której 

spotykamy naniesione zmiany. Dodano nowe kolonie Poduchowną i Zmyśloną, folwark Krausego 

przy trakcie do Bolesławca, powiększono zabudowę Kol. Wieruszowskiej po zach stronie i naniesiono 

dalszą zabudowę Wypikawy i Mieleszynka. Naniesione zostały stawy na Mieleszynku i przy młynach 

Cielucha i na Grobli (Bronś). Zwiększyła się też powierzchnia lasu na Borkach po zach stronie drogi 

do Wieruszowa, przy której naniesiono kilka chałup biedoty mieleszyńskiej. 

 

 
 

Plan z 1944 (1889) r  
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Niemiecka mapa z 1944 r (1942,1936) w skali 1:100.000  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy fragment mapy z dwóch wycinków (arkusze Krotoszyn, Grabów, Syców- Oleśnica, Brzeg, 

Kluczbork) wieloarkuszowej mapy Niemiec jest przedrukiem starszej mapy  z 1889 r na której  

nadrukowano zmienione nazwy miejscowości przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej. 

Uaktualniono Mieleszyn o nowe kolonie Poduchowną i Zmyśloną, dodano folwark Krausego, stawy 

na Mieleszynku i las na Borkach. Zaznaczona jest nowa linia kolejowa z Kępna do Wielunia                                                                             
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Niemiecka mapa drogowa z 1940 -1944 r w skali 1:300.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycinek niemieckiej mapy drogowej (arkusz Wrocław) z okresu II-ej wojny światowej daje jedynie 

przekaz o rodzaju głównych dróg jakie przebiegały w okolicy Mieleszyna. O klasie drogi mówi kolor i 

grubość kreski. Od południa zaznaczona jest granica pomiędzy Wartenlandem a Reichem. Oprócz 

dróg zaznaczone są linie kolejowe i rzeka Prosna z dopływami. Nazwy miejscowości są zniemczone 

lub zmienione przez niemieckiego okupanta.  

Plan z 1940 (1933) r  
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Niemiecka mapa lotnicza z 1942 r(1938) w skali 1:500.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta mapa jest przedrukiem polskiej mapy arkusz Kraków i niemieckiej mapy z serii map Środkowej 

Europy i wydana przez Sztab Generalny niemieckich sił lotniczych (Luftwaffe). Mapa wielokolorowa 

zawiera tylko główne drogi, linie kolejowe, rzeki i lasy. Podane są nazwy tylko większych 

miejscowości, inne jak Mieleszyn zaznaczone są linią głównej zabudowy. Umieszczono stawy na 

Mieleszynku, zaznaczony jest kierunek przepływu Prosny. 

    Rzeźba terenu przedstawiona metodą kreskową. 

 

   

Plan z 1944 (1933) r  
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Amerykańska mapa z 1944 r w skali 1:100.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten fragment mapy (arkusze Brzeg i Krotoszyn) okolic Mieleszyna był opracowany na potrzeby II-ej 

wojny światowej przez  służby kartograficzne armii amerykańskiej (Army Map Service). Podstawą do 

ich wykonania były niemieckie Mapy Rzeszy Niemieckiej tzw. Grossblatty uaktualnione o polskie 

WIG-owskie setki, co można zobaczyć porównując te mapy. 

   Cechą charakterystyczną tej mapy jest zaznaczenie ciemnoczerwonym kolorem dróg i intensywna 

zieleń kompleksów leśnych, rzeźba przedstawiona za pomocą warstwic. Co przedstawia mapa jeśli 

chodzi o Mieleszyn, zawarte jest przy opisie map niemieckich i polskich w skali 1:100.000. 

 

 

  

Plan z 1937 (1935) r 
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Amerykańska mapa wojskowa z 1944 r w skali 1:250.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment z amerykańskich map Centralnej Europy, arkusz Wrocław, opracowany na potrzeby II-ej 

wojny światowej na podstawie niemieckich  map w skali 1:300.000 i 1:200.000 z lat 1914 -1936.  

Czerwonym paskiem zaznaczona jest przedwojenna granica między Niemcami a Polską. Bardzo 

intensywnym kolorem czarnym zaznaczone są linie kolejowe, a ważne drogi podkreślone czerwonym 

kolorem. No cóż, w Mieleszynie zaznaczony jest jeszcze kościół który został spalony w 1939 r i 

usunięto pogorzelisko. Zaznaczone są też sąsiednie wioski Piaski, Kamionka, Nalepa , a w Klatce 

pokazany jest tylko folwark, a nie ma wsi. Mocno zielonym kolorem zaznaczone są lasy.  
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Mapa topograficzna z 1983 r w skali 1:25.000 

 

       Współczesny obraz wsi Mieleszyn nie zmienił się w jakimś większym stopniu od tego 

przedstawionego na mapie topograficznej (arkusz Sokolniki) sprzed trzydziestu laty. Jedynie to, co 

trzeba podkreślid, w krajobrazie Mieleszyna zaistniała gęsta sied linii energetycznych, co zaznaczone 

jest na mapie po raz pierwszy. No i droga do Wieruszowa prowadzi asfaltową szosą przez Klatkę, a 

Stary Trakt zaznaczony jest przerywaną kreską jako droga polna (zresztą sporadycznie używana jako 

droga dojazdowa do pól i łąk). 

 



123 
 
 

 

 

 

 

 

 

Plan z 1975 r  

Plan z 1983 r  

Zdjęcie lotnicze z lat 90-tych  
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  Plan z 1993 r  

Zdjęcie satelitarne z ok.2005 r  

Plan z 2002  

Plan z 2009 r  
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Plan z 2008 r  

Plan z 2008 r  

Centrum Mieleszyna na zdjęciu satelitarnym z 2011 r 
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         OPIS  WSI  BEZPOŚREDNIO  SĄSIADUJĄCYCH  Z  MIELESZYNEM 
 

Nalepa 
      Podczas lustracji w 1789 r przy opisie wsi Przyory (Przywory) w starostwie Sokolnickim 

wymieniony jest młyn na stawie nowo ze wszystkim wybudowany, „Nalepa” nazwany, gontami 

pokryty, do którego drzwi pięcioro na zawiasach o  jednej izbie, komorze i młynicy. Podczas tejże 

lustracji starostwa Sokolnickiego przy opisie wsi Krajenka (Krajanka) wymieniona jest struga, zwana 

Nalepą rozdzielająca okoliczne bory. 

Po raz pierwszy na mapie pojawia się Nalepi Młyn w 1802 r. W XIX wieku spotyka się określenie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pustkowie Przyworskie lub Pustkowie Nalepa, określające miejsce gdzie mieszkała rodzina Nalepów. 

       Kolejny zapis o kolonii Nalepa mamy z 1883 r, kiedy miejscowość ta położona w powiecie 

wieluńskim, gminie i parafii Czastary w odległości wiorst 22 (23 km) od Wielunia, posiadała 6 

domów mieszkalnych i liczyła 51 mieszkańców. 

Nalepa wieś w 1921 r liczyła 43 osoby , w tym 22 kobiety zamieszkałych w 6 budynkach 

mieszkalnych. 

Obecnie Nalepa  o zabudowie rozproszonej, jest przysiółkiem wchodzącym w skład sołectwa 

Przywory. Przy drodze z Nalepy do Krajanki znajduje się pamiątkowy  obelisk, upamiętniający 

poległych polskich żołnierzy z Batalionu Obrony Narodowej, którzy stoczyli z Niemcami bitwę pod 

Krajanką 1-go września 1939 r. W środku Nalepy jest niewielkie wyrobisko, częściowo zalane wodą, 

po dawnym kamieniołomie piaskowca jurajskiego wydobywanym przed 1939 r. Zostały  one 

wykorzystane do budowy drogi Czastary –Walichnowy. Na zachodnim krańcu Nalepy przy tak zwanej 

Mieleskiej Drodze prowadzącej z Ochędzyna, stoi budynek dawnej leśniczówki Jaśki, zwanej w XIX 

w Pustkowiem Kozioł. Obok stoi wiata odpoczynkowa z miejscem na ognisko prowadzona przez 

Leśnictwo Mieleszynek. Przez Nalepę przebiega czerwony szlak rowerowy Ziemi Wieruszowskiej, a 

także jest gospodarstwo agroturystyczne „Anka”. 

Określenie przysiółka wywodzi się od nazwy osobowej Nalepa.  

Piaski 
        Pierwszy opis wsi Piaski do starostwa bolesławieckiego należącej, spotykamy podczas jego 

lustracji w 1789 r (były to dzisiejsze Stare Piaski). 

Wieś Piaski, czyli inaczej Pokora (lub Pokorzyn) zwana, folwarku dworskiego nie posiadała, tylko 

ludzie przysiadli osiedli i opłacali czynszu gruntowego na kwotę  zł. 448 .Poza tym na wieś przypadał 

obowiązek wypicia (propinacja) piwa 10 beczek i 42 garncy oraz 84 garncy gorzałki, z czego miało 

wpłynąć 105 zł podatku z ich wyszynku. W tej wsi wszyscy mieszkańcy mieli postawione swoje 

budynki na gruncie starościńskim z drzewa z lasów także starościńskich im pozwolonych, własnym 

ich kosztem wystawione. Trzymali do tego grunta i łączki sobie od dworu przydane, z których czynsz 

Nalepa -fragment zabudowy  
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podług ugody z dworem opłacali. Było takich mieszkańców (gospodarstw) w liczbie ośmiu. W tej wsi 

była też szopa do robienia cegły. 

Przez Stare Piaski prowadziła kiedyś główna droga z Bolesławca przez Mieleszyn do Wieruszowa, 

której ślady jeszcze dziś są widoczne, a jej przebieg można odtworzyć  na podstawie map z pierwszej 

połowy XIX wieku. Dzisiejsza szosa, to tak zwany Nowy Trakt, który wyprostował poprzednią drogę  

i został wytyczony w drugiej połowie XIX w. 

           Piaski to dawna wieś królewska, w której w XVIII wieku  był młyn wodny, zwany 

Małgorzacki, bowiem stał nad strumieniem Małgorzatka oraz była też karczma. Na pewno, co 

najmniej od 1522 r czynny był kościół św. Małgorzaty, filia kościoła farnego w Bolesławcu, a przy 

nim cmentarz parafialny. W 1781 r Marianna Gaik ufundowała nową świątynię, która po kilku 

remontach stoi do dziś. Jest to drewniany obiekt, oszalowany i kryty gontem; wybudowany w stylu 

wieluńskim. 

W 1888 r wymieniona jest wieś Piaski nad rzeką Prosną, w powiecie wieluńskim, gminie i parafii 

Bolesławiec, położona w odległości 28 wiorst od Wielunia, która miała 21 domów mieszkalnych  i 

liczyła sobie 208 mieszkańców. 

W czasie przeprowadzonego w 1921 r spisu powszechnego wykazano w Piaskach 31 budynków 

zamieszkałych przez 221 osoby, w tym 121 kobiety .Oprócz tego wymieniony był Nowy Kwiatoń 

kolonia liczący 3 budynki z 15-oma osobami, w tym 8 kobiet. 

Dziś wieś sołecka w gminie i parafii Bolesławiec, powiecie wieruszowskim i województwie łódzkim. 

Obszar sołectwa to 274 ha z liczbą ludności 129 osób w 2004 r. 

        Atrakcją  sołectwa Piaski jest 

niezaprzeczalnie drewniany kościół 

cmentarny, szczególnie po ostatnich 

renowacjach wraz z otaczającym go 

cmentarzem. W wnętrzu kościoła 

charakterystyczny osiemnastowieczny 

ołtarz z bramkami, w którym do niedawna 

był ( skradziony w 2009 r) z tego samego 

okresu obraz patronki św. Małgorzaty. Na 

cmentarzu znajdują się  ponadto liczne 

zabytkowe mogiły i grobowce z drugiej 

połowy XIX wieku. Są tam groby 

poległych w 1918 r za Ojczyznę 

Antoniego Chmielewskiego i St. 

Burzyńskiego oraz poległego w 1921 r Alojza Bartosza w III-cim Powstaniu Śląskim. W dniu 1 

września 1939 r w pobliżu cmentarza w bitwie nad Małgorzatką polscy żołnierze powstrzymali 

natarcie  niemieckie. Na cmentarzu pochowani są dwaj obrońcy polegli 1.IX.1939 r –podoficer Fr. 

Bojarski i sołtys wsi Tomasz Pokora. Na cmentarzu są też dwie mogiły prawosławne Rosjan, 

ogrodzone kutym parkanem, w jednej z nich spoczywa generał Poznański. 

Przez Piaski przebiega czerwony szlak rowerowy Ziemi Wieruszowskiej. 

 

Kamionka 
       Pierwsza wzmianka o Kamionce figuruje w opisie starostwa bolesławieckiego podczas jego 

lustracji w 1789 r. Wymieniono Kamionkę przy opisie wsi Piaski, jako pustkowie za Piaskami ku 

granicy mieleszyńskiej (na strumieniu Dzielna), kędy 4 pustkowianów w chałupach  swym kosztem 

wybudowanych mieszka. Każdy z nich kawał gruntu nowo wyrudowanego posiada i czynsz do dworu 

opłaca. Na mapie z 1802 r pojawia się Col.(kolonia) Kamionka w okolicy dzisiejszej krzyżówki.  

 W 1827 r Kamionka liczyła już 17 domów mieszkalnych i 139 mieszkańców. Natomiast  w 1882 r 

Kamionka wymieniana jest jako wieś w powiecie wieluńskim, gminie i parafii Bolesławiec, leżącej w 

odległości 26 wiorst od Wielunia i licząca 260 mieszkańców oraz 16 domów mieszkalnych.  

Rozwój Kamionki i zabudowa w dzisiejszej postaci nastąpił w drugiej połowie XIX wieku, w wyniku 

postępującej parcelacji ziem rządowych, oczynszowania kolonistów a także zniesienia pańszczyzny. 
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W podobny sposób rozwinęły się współczesne Piaski wzdłuż drogi będącej przedłużeniem Kamionki. 

Spis powszechny w 1921 r wykazał we wsi Kamionka 53 budynki, 

zamieszkałe przez 425 osoby, w tym 217 kobiet. Oprócz katolików 

mieszkało w Kamionce 16 ewangelików. 

Dziś wieś sołecka w gminie i parafii Bolesławiec, powiecie 

wieruszowskim i województwie łódzkim, położona 9 km na pdn-wsch 

od Wieruszowa. Powierzchnia sołectwa Kamionka to obszar 259 ha z 

liczbą ludności w 2004 r wynoszącą 219 osób. Urzędowa nazwa to 

Kamionka, z odmianami Kamionki, kamionkowski. Gwarowe określenia 

–kamiunka, kamjunki, kamiuński. 

W niedalekiej przyszłości przewiduje się rozwój wsi w związku z 

powstającym polem golfowym na nadprośniańskich łąkach, czego 

dowodem jest otwarcie w 2012 r restauracji „Pod Kasztanem”.  

 

 

 

 

 

 

Krupka 
            Przy opisie wsi Piaski podczas lustracji starostwa 

bolesławieckiego w 1789 r spotykamy się z wzmianką o młynie Krupka 

zwanym, za Piaskami na rzece Prośnie lokowanym, kosztem młynarza także Krupka zwanego, 

wybudowany, z którego tenże młynarz czynsz do dworu podług kontraktu corocznie opłaca w kwocie 

zł. 414. 

W 1883 r Krupka-Młynisko wymieniana jest jako osada młyńska, położona nad rzeką Prosną, w 

powiecie wieluńskim, gminie i parafii Bolesławiec, licząca 1 dom mieszkalny i 12 mieszkańców. 

W przeprowadzonym w 1921 r spisie powszechnym osada młyńska Krupka  liczyła 1 budynek 

zamieszkały przez 11 mieszkańców, w tym 5 kobiet. 

Nieistniejąca kapliczka na krzyżówce  w 
Kamionce postawiona w 1945 r na okazję 
przeżycia  II wojny światowej. (zdj. 2007 r) 

 

Młyn wodny Krupka w 1979 r.  
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Dzisiaj dawna zagroda młyńska Krupka przynależy do sołectwa Kamionka i składa się z 

rozpadającego  drewnianego młyna wodnego i murowanego domu młynarza z drewnianym gankiem z 

1898 r. Jak mówi tradycja, to młyn istniał w tym miejscu od zawsze. Budynek młyna wzniesiono na 

początku XX wieku na drewnianych palach, które wzmocniono w 1967 r betonowymi podporami. 

Kiedyś młyn posiadał dwie pary kamieni francuskich i żubrownik na kamienie śląskie, a napęd czerpał 

z koła wodnego podsiębiernego. Po roku 1930 założono w nim turbinę, parę walców, śrutownik na 

kamienie francuskie i nowe maszyny czyszczące. Młyn przemielał wówczas do 2 ton zboża na dobę. 

Jeszcze w 1969 r stan młyna oceniany był jako dobry, od 1983 r jest nieczynny, popadł w ruinę, a 

młynówka  i staw przy młynie został pochłonięty przez roślinność. 

 Na łąkach nad Prosną  począwszy od Bolesławca  po Krupkę powstają pola golfowe z określoną 

infrastrukturą, co na pewno zmieni nie tylko krajobraz zdziczałych i nieużytkowanych łąk, ale i życie 

w wsiach Piaski, Kamionce i na Krupce. 

. Klatka 
           Po raz pierwszy spotykamy się z Klatką w 1883 r, kiedy to położony w  gminie Galewice  i 

parafii Wieruszów wymieniony jest folwark Klatka liczący  2 domy mieszkalne i 18 mieszkańców. 

Odległość do miasta powiatowego Wieluń wynosiła  32 wiorsty (ok.33 km). W spisie urzędowym 

folwark nazywany był Klutka 

Powtórnie pojawia się Klatka w spisie miejscowości parafii rzymskokatolickich w Guberni Kaliskiej z 

1912 r. Już jako miejscowość należy do parafii w Wieruszowie w Dekanacie Wieluńskim. 

Prawdopodobne zasiedlenie Klatki nastąpiło na początku XX w, kiedy nastąpiła parcelacja folwarku i 

wytyczono nowe działki osiedleńcze. Wtedy też pojawia się Klatka jako wieś na mapach z tego 

okresu. 

Podczas spisu powszechnego w 1921 r Klatka  określona została jako kolonia, która liczyła 23 

budynki mieszkalne z liczbą 146 mieszkańców, w tym 66 kobiet. Administracyjnie należała w tym 

czasie do gminy Galewice, powiatu Wieluń i województwa Łódź. 

          Dzisiaj Klatka  to wieś sołecka w gminie , parafii i powiecie Wieruszów, województwie Łódź. 

Położona jest 3,5 km na pdn-wsch od Wieruszowa, przy drodze powiatowej z Wieruszowa przez 

Mieleszyn do Bolesławca, a także począwszy od ronda do Parcic i do Pieczysk. Południowym skrajem 

wioski, Starym Traktem biegnie zielony szlak rowerowy Wokół Wieruszowa. W Klatce jest 

gospodarstwo agroturystyczne „Koniczynka” Eugeniusza Figla.  

Urzędowa nazwa stosowana to Klatka z odmianami Klatki, klatkowski. Gwarowe określenia to: 

klatka, klatki, klatkoski. Nazwę wsi wywodzi się od określenia klatka –co oznacza szopę, budę, 

komórkę, albo od określenia staropolskiego oznaczającego zagrodę, zasiek; lub też od nazwy 

osobowej Klatka.  

 

Koziołek 
          Osada leśna, wymieniona w 1883 r jako Koziełek, leżąca przy uroczysku o tej samej nazwie , w 

powiecie wieluńskim, gminie Bolesławiec, parafii Wójcin w odległości  25 wiorst od Wielunia. Osada 

liczyła 3 domy mieszkalne z 22 mieszkańcami i była siedzibą straży leśnej w podleśnictwie rządowym 

Chroślin (Chróścin). Natomiast na mapie kwatermistrzowskiej z 1839 r wykazany jest leśniczy Kozel. 

Klatka -widok od południa  
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Jak opowiadała Marianna Maliczka ur. w 1877 r , to nazwa Koziołek wywodziła się od nazwiska 

leśniczego, który tam mieszkał.  

Spis powszechny w 1921 r wykazał leśniczówkę Koziołek o 1 budynku zamieszkałym przez 9 osób, w 

tym 3 kobiety.

 
Koziołek -fragm. leśniczówki  

        Dziś nazwą Koziołek określany jest spory przysiółek w sołectwie Żdżary, a także Leśnictwo, 

które ma swą siedzibę w tradycyjnym miejscu w nowo wybudowanej leśniczówce. Więcej o Koziołku 

można przeczytać w rozdziale –Lasy Mieleszyna z książki „Mieleszyn nad Prosną” z 2010 r. 

Moszczyńskie 
            Młyn nad Prosną, który w 1885 r liczył 1 dom mieszkalny i 5 mieszkańców, zaliczany był do 

powiatu ostrzeszowskiego, należał do gminy i wsi Opatowa, w którym była też poczta. Spis 

powszechny 1921 r  wymienia osadę młyńską Moszczyński Młyn z 1 budynkiem zamieszkałym przez 

14 osób. Kolejna wzmianka pochodzi z 1935 r, kiedy młyn wymieniony jest w spisie miejscowości  

powiatu kępińskiego. Dziś nie ma po nim ani śladu, pozostała tylko nazwa nieużytkowanych łąk 

Mościńskie  (szerzej opisano historię młyna  na str. 259 w książce „Mieleszyn nad Prosną” z 2010 r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tłumy ludzi na Mościoskim w sierpniową niedzielę 1961 r 
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Załącznik nr 1                 

                                                    SŁOWNIK  GWARY                                                                                                                                                                                                                                                                                 

wsi Mieleszyn i okolic opracowany w 1957 r          
 

Bamber- pogardliwe określenie            barczyk -orczyk  

                 małego chłopaka                     barki – orczyki do sprzężaju  pary koni 

buc –nadąsany chłopak                           burka –zimowa kurtka z grubego sukna 

baśka –owieczka ,jagnię                          batki – krótkie spodenki sportowe,                                                                                   

babry – brudy, nieczystości                                  kąpielówki 

bawidełko –zabawka                                biksa –blaszane wiaderko  lub pudełko  

brzezina -brzoza                                                     zamykane pokrywą 

borek –lasek, mały bór                             brywka –rodzaj gołębia hodowlanego 

blablik –cukierek                                        buczeć –beczeć, płakać, ryczeć 

bróg, brożek –stóg                                     baba –kopka ułożona z garści  

buldog –traktor                                                       skoszonego zboża 

brynśpiryt –denaturat                               bierz go! –szczucie psem 

baś ,baś, baśka, baśka…-                           baron, baron tryk –drażnienie barana 

     - nawoływanie owcy                             busiuu, busiuu…  – drażnienie byka 

chadra –szmata, ścierka                           chebzie –chwast, zielsko    

cip, cip, cip…. -wołanie na kury                ciba, cibuśka –pieszczotliwe określenie 

cibiątka –kurczęta                                                                 kury 

cieśka –koń                                                  cyganić -kłamać   

ciciek –kotek                                               ci, ci, ci…. -nawoływanie kota  

chapeć –stary but                                       cyga –koza 

charkać –pluć                                              charchotka –gardziel, szyja 

chebłotać –bulgotać                                   chebły –pomyje 

 chrosta –krosta                                           celynder –szklany klosz do lampy 

chla bracka –plucha, błoto z deszczem                       naftowej 

chlipać –siorbać                                            ciuj do chlewa –nawoływanie na owce 

centrafuga –wirówka do mleka                 chlapać, ochlapus –chlać, opijus 

ciapać –grzebać                                            chybocka –zabawa taneczna 

do jodła –wołanie na krowy                      dwór, iść na dwór –podwórze, świat,  

deka, derka –koc                                                     wyjść z chałupy na powietrze 

dziołuszka, dziołcha –dziewczyna             dziabka –motyka do kopania kartofli 

drela –siewnik 

frycówka –bicie                                             funt –pół kilo 

gnać –gonić, też pędzić bydło                     gorzć –garść skoszonego zboża 

gady, gadzina –wspólne określenie                  snopeczek uwiązany podczas  

     drobiu, bydła i trzody chlewnej                    ubierania za kosiarzem 

gorcek –kubek                                            gaga –ból (dziecinne) 

gródka –miejsce ogrodzone w                 gicele –nogi 

   w pomieszczeniu lub plac                      gnotek –pieniek służący do rąbania na  

gibać –skakać                                                               drzewa 

gibki –zwinny                                              giyry –nogi 

głąb kapuściany –nieuk, tępak                 gniotek –chłopczyk łobuzujący 

grzebielnik – miejsce na grzebienie        grot –specjalny łuk zamocowany na  

          wiszące na ścianie                                 kosisku do zagarniania słomy przy 

gatki –gacie, kalesony                                     koszeniu zboża 

gruszka –żarówka                                       giznąć –chlustnąć, rzucić 
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gizdracka –błoto, niczystość 

hamrać –gmerać, skubać                          He, heno –wołanie na krowy,  

harmośka –harmonia                                        zmuszające je do pójścia do przodu 

habas –ochłap                                             hetka –pogardliwe określenie konia 

haka –motyka do pielenia                                      (cudzego) 

Józefy –kolędnicy                                        jojnys –poagrdliwe określenie kogoś 

kozok, kozicek (kozocki) –chłopak            klapoce –pantofle 

kopoc –dwuzębne widły zagięte na         kiper –nazwa gry grupowej 

     końcu do zrzucania gnoju z wozu        knebel –gruby kij, pała 

kis –żwir, piasek                                           kości –sztuczny nawóz 

kucać –kaszlać                                              kasta –pudło 

katąg –tekturowe pudło                             kielce –zęby 

koza – areszt lub kara zostania po            kląkry –klamoty, graty 

    lekcjach w szkole                                     kopyść –drewniana pałka służąca do 

kluka, klukos –nos                                                rozgniatania ziemniaków 

komórka –składzik, schowek                     kartofle –ziemniaki 

kumoter, kumotra –kum, kuma                kizia –kotka 

kierzonka –urządzenie do wyrobu           kolybać –kołysać w kolybce (kołysce) 

      ręcznie masła 

kościelny się wiyszo –kiedy dzwoni w południe 

ląp –łach                                                       lycki –lejce 

lanie –bicie                                                   lygo –łóżko, legowisko 

lampa –twarz                                               loda – ręczna sieczkarnia 

liba, liba … -wołanie na gęsi                      lyź, leziesz –idź, idziesz 

ledwoń –leń                                                 lalok –obcy (dziecinne) 

lekstryka –elektryczność 

łociy, łocię –wołanie na krowy w celu     łupina –łubin 

        skręcenia w bok                                   łolszyna –olcha 

łazić –chodzić                                               łazik –włóczęga 

łazikować – włóczyć się, 

machlyrz –oszust                                      machlować –oszukiwać 

makiera – przyrząd do robienia            mycka –czapka 

    rowków przy ręcznym siewie            maciek –laska 

mamrać, mamrotać –ględzić                muzyka –zabawa taneczna 

majs –kukurydza                                     makówa –głowa 

motorcyk –motocykl                               morga –pół hektara 

maszyna –młocarnia 

nynać –spać (dziecinne)                         nana –krowa 

na –masz                                                   naćkać –najeść 

no –tak                                                      osrejmurek –pogardliwe określenie 

okur –niedopałek papierosa, pet         obmierzły –wstrętny 

odziywka –ochronne palto przed         ogród – podwórze, ugorek ogrodzony 

       deszczem                                          ostry jak wynda –naostrzony nóż 

plunek –przemoczony, mokry              prątek –metalowy ,zagięty na końcu pręt, 

prygać –skakać                                                  pogrzebacz 

pieprzyć –coś czynić nie od rzeczy       pręgło –część żurawia studziennego 

papa, dać w papę –pysk, dać w pysk   plaskaty –płaski 

paplać –gadać, pleć głupstwa               pizgnąć – rzucić, uderzyć 

płachta –prześcieradło                           portki –spodnie 

pustak –betonowy kamień                    pławić –pływać, kąpać 

     zrobiony w formie                              piździ – ostro dmucha, zawiewa 

plyndze –placki ziemniaczane              psi, psi….. –wołanie na szczeniaka 

poleku –pomału                                       przychlybioc –wierzchnia część kierzonki 

piyrda- negatywne określenie 
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rząg, rzyng – łach, szmata                      rzniątka –bicie, lanie 

ryćka –stołok, taboret ,zydel                susek –wychudzony osobnik 

szrank –szafa                                           sabatnik –piec do wypiekania chleba 

sipa -łopata                                              sipka –szufelka metalowa 

szczyniok –młody dzieciak                    spyrka –skwarka 

saladera –seradela                                 skarlyta –kra  

siupać –siąść (dziecięce)                       siecz, zsieczona –kosić, zkoszona 

staje – miara powierzchni pola            spółdzielnia, kołchoz –sklep GieeSu  

sładno –łatwo                                          szczakiel –sucha galąź 

śpąga – kawał drąga do płotu               śrupać –bić batem, ciąć 

ślupa –morda, twarz                               śtajger –rodzaj gołębia hodowlanego 

tąkać, ztąkać, wytąkać –moczyć,          trepy –drewniaki 

       zmokrzyć, zmoknąć                          tretuar –chodnik 

taś, taś…… -wołanie na kaczki 

uchaa, jydz –wołanie na krowy do 

        zatrzymania i żarcia trawy 

worzta –ułożone warstwowo snopki      wiee –wio (wołanie na konia)  

        w sąsieku stodoły                               wypurciać –wygrzebać coś schowanego, 

wnyki –bicie                                                      zabrać ukryty przedmiot 

wiliorze –kolędnicy                                    wanka –wanna 

wiśny –zwinny, sprytny                             wońtować –wymiotować 

wypławić się –wykąpać                             wachtyrz –stróż nocny 

wachować –pełnić wartę                          wtranżalać –jeść 

wyfudek –wychodek, ustęp                     weź go! –szczucie psem 

warówka –zupa mleczna zaklepana       wierzchynko –pokrywka, np.: u kanki 

zachy –łachy, ubranie                               zgężały –zmarznięty, skurczony z zimna 

zuber –pogardliwe określenie starej     zoska –sos 

      zabiedzonej krowy                               ziele –ozdobna roślina hodowana na  

zopucia –ugorki za stodołami                                oknie w mieszkaniu 

zgutka –czkawka                                        zipieć, ledwo zipie –żyć, ledwo żyje 

zmachany –zmęczony                               zygać, pozygować –tykać, szturchać 

żyniesz krowy? –pędzisz krowy?        

żgoc –przyrząd kuchenny do gniecenia 

   kartofli, do źgania ich 

 

    

                                                                                              Opracował w czasie wakacji „De-Ka” 
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           Załącznik nr 2                                       

                                                              W Y W I A D 
  z Marianną Malik (ur. 1877 r), zamieszkałą w Mieleszynie, pow. Wieruszów, woj. Łódź, będącą w 

wieku 91 lat, dokonany  w dniu 1 września 1968 r przez Honoratę Skoczylas- Stawską. 

       Podczas wywiadu uczestniczyła w nim  Stasia Malik, córka Marianny, Trafarsko ( ale czy Wanda, 

czy jej matka, nie wiadomo) oraz nie zidentyfikowany mężczyzna ( o imieniu Piotr) i możliwe więcej 

osób. 

     Osoby biorące  podczas wywiadu określone są pierwszą literą imienia:                                                         

H- to Honorata Skoczylas-Stawska                                                                                                                            

M- to Marianna Malik                                                                                                                                                      

S – to Stasia, córka Marianny 

 

H. Babcia, to opowiedzcie może o tym, jak żeście sioli lyn i jak żeście  go obrabiali ?                                                                                                                                                                       

M. Tak się zasioło, zaś się pełło, i zaś się rwało ,i zaś się moczyło we wodzie i zaś się robiło, było takie, 

…było takie do roboty, nazywało się łomek, cierlica…..                                                                                           

S. Łomkiem się łamało tyn lyn, cierlicą się potem trzaskało …                                                                              

M.   …cierlicą czesało, i zaś się przyndło,i zaś się prało, i zaś się śmiało, i zaś się snuło (były takie 

snowidła), to się snuło, zaś się nawijało na te krosna (to były takie krosna) i zaś się robiło …                                                                                       

H. Co się robiło?                                                                                                                                                                 

M. Ano płótno.                                                                                                                                                               

H. A jakie gatunki płótna były ?                                                                                                                                   

M. Takie były… i grubsze i ciynksze, to nazywało się jedno ciynksze, drugie grube… paczesne, to my 

tak je nazywali, tak my robili.                                                                                                                                      

H. A jak bielyliście to plótno, żeby było białe ?                                                                                                            

M. A tys, a tys….To się rozciągało takie  półki płótna na bielniku, tak się rozciągało….                                                                                                                           

H. No i co ? A kiedy, w jakie dnie?                                                                                                                                    

M. To rozmaicie, nieroz było tak  pochmurno, to się wyniosło, pomocało, zaś się znów zrobiła 

niepogoda, to się znów poswijało, znów kaj to się pociepało  po tych kontach żeby schło i tak, i 

tak…….  Łe , bo to ta cłowiek sobie z tego co robił, bo pozapominało ……                                                     

H. A coście syli z takiego płótna lnianego?                                                                                                              

M. A to worki się  syło, kosule, z tego ciynkiego płótna to się syło kosule, a te z tego grubszego  to zaś 

worki się syło, syło…., tak worki….                                                                                                                               

H. A jakie na pościel, tyż płachty ?                                                                                                                                 

M. A tak, te płachty tyś się robiło na tę pościel….. Starodawnie  mówią płachty, tero nie, dawniej ino 

płachty.                                                                                                                                                                              

H. A co jesce kobiyty robiły z tego ?                                                                                                                               

S. A o tych wełniakach powiydz….                                                                                                                                                     

M. A to wołny my przondły, farbowały i zaś my buroki robiyły na krosnach, tak.                                     

Farbiyrz nam farbował, a my tak zaś, bo to skórowy jeździł do Castor, to się naprzyndło, zaniosło do 
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tych Castor.I łone tu przyjeżdżały, farbowaną przywoziły, a tą białą znów brały, tak. I zaś się śmiały tą 

wełną, i zaś poswijały, i zaś buroki się robiły, no…..                                                                                                                            

H. A jak te buroki wyglądały?                                                                                                                               

M. A takie w pronzki rozmaite…. takie  rozmaite. Skoda, że jo ni mom wcale starego, jo mioła długo, 

ale się potargały…….. Rozmaite takie były prązki, i takie i takie…….                                                                                                                           

S. Ale powiydz jakieś mioła buroki, jakie były pronzki, wiysz dobrze!                                                                      

M. No jakie, no to były rozmaite, to tak: białe i corne, jakieś takie modre, cerwone, to takie były, i 

siwowe…                                                                                                                                                                               

H. Jak się szyły te buroki ?                                                                                                                                     

M. Jak się syło?                                                                                                                                                                    

H. Jak one były układane?                                                                                                                                      

M. Układane? Takie fołdy układane były, jakby to tak takie fołdy ukłodoł, ukłodoł…… wiele razy tak 

układane i tak się syło.                                                                                                                                                       

H. A cyście tak przysywali takie staniki, takie oplycki?                                                                                             

M. Tyż te oplycka, to były tyż. Tak się wyszywało, taką wołną, tak się stroiło te oplycka, żeby były 

ładne.                                                                                                                                                                                     

H. To kiedy chodziły w tych burokach ?                                                                                                                            

M. Ło, a to tak dawni wiecnie chodziły. Do kościoła chodziły, i do miasta chodziły, i tak na co dzieo 

chodziły.                                                                                                                                                                                

H. A latem nie?                                                                                                                                                               

M. Latym nie, latym to nie. Latym zaś takie kiecki były.                                                                                                  

H. To powiydzcie tak dokładnie, jak się kobiyty ubierały, wszyściutko, od samej koszuli aż na samą 

Dom Marianny Maliczki w 2005 r. Obecnie  nie istnieje, bowiem został rozebrany w 2011 r. (posesja nr 129). 
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górę.                                                                                                                                                                                   

S. Powiydz, jak kobiyty chodziły, twoja mama, babcia. Takie mioły koszule wyszywane, takie 

staniki……. jak mi nieroz opowiados.          

 

Prząśniczki przędą nici na kolowrotkach i snują na snowadłach ubrane w stroje z Ziemi Wieluoskiej 

  M. Takie mioły oplycka, u tych rękawów były takie tocne, zapinane, były wyszywane takie. I tu te 

oplycka też były wyszywane. Jo tyż trochy wyszywała….        jo tyż trochy  wyszywała. A to chodziły, 

jak było gorąco, to te oplycka i te kiecki miały. A te oplycka  powyszywane mioły. I to przyszyły do 

tych kiecków cienkich. I bez jupków.  To te kosule takie były; rękawy były rzęsiste, ooo, a tutej tocne i 

tego, i tego   ……. I to tak pozapinało się. I to tak było bardzo ładnie, bardzo było ładnie 

H. A   czy fartuski tyż mioły?                                                                                                                                              

M. Fartuski tyz mioły. I tutej takie kołnierzyki wysywane tyz mioły. A to niciami rozmaitymi, i takie 

cerwone, i fiołowe, i zielone, takie rozmaite…                                                                       

H. A co kładły panny na głowę?                                                                                                                                   

M. A na głowę? To były te cepki, na głowie były cepki….. A teroz już cepków juz nima.                                                                                                                                                      

H. A latym?.......   

                                                     xxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                           

H. A teroz opowiydzcie może jak chłopy chodziły ubrane?                                                                                       

M. Chłopy? Chłopy takie, takie miały wełniane kamizelki. Tu takie fołdy trochę za sobą miały. I miały 

spodnie płótniane, farbowane to płótno było i te spodnie miały, tak….                                                                                                                                          

H. A jakie copki?                                                                                                                                                                                                           

M. A copki? To takie miały rozmaite; to jakoś mówiły kaszkiyty… kaszkiyty. To takie rozmaite mieli, 

takie.                                                                                                                                                                                      

H. A te kamizele to dopiero kładli jak już byli ubrani?                                                                                                 

M. A to oblykł, a to było z rękowami. Z rękowami były te kamizele i takie trochę były fołdy.                                                                                                                                               

H. A co chłop zawdziewoł na koszulę najpierw?                                                                                                           

M. A tak, tak.  Jeszcze takie jaki  mieli, takie barchanowe. To te jacki oblekli na kosulę, a zaś tę 

kamizelę na tę jacky.                                                                                                                                                           

H. A gacie z cego syli?                                                                                                                                              
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M. Gacie? Gacie, to tak i płótniane, kto mioł, bo to była biyda, piyniyndzy nie mieli, to i z płótna tego 

ciynkiego. Jak kto mioł, to sobie kupił barchany takie, bo tero ino mówią flanela, flanela tero. A 

dawno na to mówili barchany, a tero flanela. …… I to tak było.                                                                                                                                    

H. No a portki jakie?                                                                                                                                                          

M. No, a to takie były rozmaite. Mówili na nie cajgowe. Te portki, tyż takie były szyte na te poski. A do 

kościoła takie mieli, jakie który mioł, jeden takie, drugi takie…..                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

H. A jak tu na wsi pannę młodą ubierali?                                                                                                                        

M. Bo do tego, do ślubu? Ooo bardzo marnie! To tak:  miała fartuch i kiecky i tyn jupę, taką jupy, No 

to tam miała takie bandaże sobie, takie z tego to do stopka była, do stopka…… A tutaj  to była tak 

nakryta… Batystowe chustki takie były, duże, to ją tak nakryli i tutaj szpilką zapiyli. No i tyż z gołą 

głową tam, wianuszek na tej głowie… i tak. Nie było welonów ani nic pani, nic. Ino tak: kiecki, 

fartuch……                                                                                                                                                                          

H. A młody pon jak wyglądał?                                                                                                                                                                                                                        

M. Młody pon to tak: jak mogł, to tyz se takie oblcynie kupił, tyz jakie takie. I tutaj tego przypiyły mu 

taką wstązeckę białą i mirty. Tak, no i tu mu przypiyły, tymu młodymu panu. A ona znów mioła 

wianek z mirty na głowie.                                                                                                                                                     

H. A jakie to mioł przyodzianie?                                                                                                                                       

M. To już tak mioł: takie palyto, takie mioł; a to tu mioł takie krótkie i kaj tu była ta wstonzka z tą 

mirtą. A tu zaś tak nakrył taki płaszcz, jak to teraz mają płaszcze. I to tez taki płaszczyk mioł.                                                                                                                   

H. No a druchny jak się ubierały i drużbowie?                                                                                                          

M. Druchny no to tak: druchny miały takie, no takie miały ubrania, jak jo som mom teraz ubranie. 

Takie rzęsiste. I fartuchy; i takie białe jaki, albo  tak jak……  No i znów miała na głowie korunę, taką 

korune z takich kwiatów…. Tam, w mieście  kupowały taką korunę; i na głowie……                                                                          

A drużby to tyż tam miały, sprzód miały taką wstęgę, i tu tego u tych copków  mieli poprzypinane  taki 

wionek przypiynty, to  u drużbów tak miały.                                                                                                                     

Druchny i druzbowie z parą młodych z przełomu XIX/XX w 

 

u XIX/XX wieku w wieluoskim 
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H. A umielibyście opowiedzied o swoim weselu ?                                                                                                      

M. Łooo… moje wesele to było bardzo marne! Bo jo tyz nie chcioła wcale, ino mnie tyn łociec 

namowiali, namowiali, że będę mied dobrze, a dobrze. To jo jak przyszła ze ślubu tego dnia, to się 

zbeczała……. Bardzo miałach kiepskie swoje wesele! A moja siostra (Magdalena ur. 1873 r) tak samo, 

tys go nie chciała, bo wciąż, bo ona była dziołcha taka młoda jesce, a on taki stary był. Z Ochendzyna 

był taki obstarny chłopak, to tyz tak płakała.                                                                                                                                        

Jesce tam były takie panie Chobocionki, co z moim ojcem się tak bardzo, tak kolegowali te Choboty, 

bo się Choboty nazywali. To one poprzychodziły na to wesele: Gdzie ty Lis, pan miał rozum. Taką                                                                                   

ładną córkę, takiego kwiotka za takiego męża…. Tak się dziwiły.   

       A mój ojciec (Paweł Lis rocznik 1844) to tak się łakomił  na majątek. Jo tyż tak mioła.                                                                             

 

 

H. No to tyż opowiedzcie, jak to te wesele wyglądało, jak wos wyswatali pierw?                                      

M. Jo na swoje wesele to żech tak zrobiła. Ksiondz mioł jechad do Wielunia, bo to było na msę rano, i 

kozoł, żeby  się pospieszad. A jo to mioła jedną taką swotkę, co to ubierała te młode, tam do tego 

ślubu. To ona mnie obłucyła, a jo nazod wszystko ściepła, ździerała, becała, nie dała se rady. Ale żech 

się boła ojca i matki, żeby nie iśd do  tego kościoła. I tak żeś sobie pani, myślała: pójdy i wezmy już tyn 

ślub, a wezmę zaś uciekny. Tak żym, co to za rozum–zaś uciekny. I pojechałam zaś po tym weselu 

pani, do Niymiec. I zaś w tych Niymcach, nie wiym jak my tam jechali, to w Kympnie mu chciałam z 

tego kuferka jego rzeczy wyciepad i gdzie indziej jechad. Ale taki mnie tam złapał, taki Dura (Jan) się 

nazywał, on z nami się znoł, z moim ojcem tak. I tam mnie wzion na klin,pado: Maryjko, co ty robisz? 

Przecież, pado, żebyś ty była z takich ojców jakichś tam, ale przecież z takich ojców znacznych 

przyszła, tak; i bogaci, nie biydni ani nic. Bo przeciyż tu wszystko było, miody tu były, wszystko to 

było, ale co to z tego.                                                                                                                                                       

I tak jo już tego Dury usłuchała, ale wiy pani co, jo to tak tyn, ale jo całe lato ciągle na bok na bok, na 

bok postawiła, jo go posuwała. Jo zaś tam sobie łaziła i nijak. Takie było moje wesele. I tak mi całe 

życie się wiodzie.                                                                                                                                                               

Ale pani, mówią że Niymcy…. te Cyganki nie wiedzą. Tak one mi wywróżyły, bo jo mioła piyrszego 

chłopoka  bardzo bogatego, ale mi się nie podoboł, bo jo tyż była przebierno jak pies. O jeje kochany, 

Na pierwszym planie dom kryty strzechą Zimocha Teofila (Kacęcego) sąsiada, z którym Maliczka miała najwięcej 
kłótni i rozpraw sądowych. Za nim okazały dom Lisów i Maliczki w 1957 r, a w głębi bieleje budynek plebanii. 
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jak jo tak wspomny…… Ale to tak pani, dawno powiadają: kto przebiyro to przebierze. I to jest 

prowda!   I tak mi powiadali, te Cyganki: Pani miała wielkie szczyoście, to nogami podeptała, a na Łysą 

Górę, na wysokie się ciepała. Ale pani nic nie byndzie miała w życiu, wiecny smutek, wiecnie byndzie 

brakowad i jesce byndzie pani miała wielkie sąda.                                                                                                                           

I takich pani, miałam wielkie sąda,wszystko. I wszystko miałam i z sąsiadami; kradli mnie te sąsiady! 

Ojej jej… co ja tu pani, wyżyłam! To już powiedziałam: Matko Boska, padom, żebym wcale się nie 

żyniłam, ino we dworze za dziywky pracowała i zaś bym była sobie rynty na starośd brała……  Co jo już 

dokonywała.  Jak mi pani, te Cyganki wróżyły, tak mi wszystko wiódło. Wszystko jest prowda, 

wszystko! Tak , moja pani!                                                                                                                                            

H. A chłop już wom dawno obumarł?                                                                                                                             

M. A to już byndzie, wieży trzynoście lot, trzynoście lot w styczniu, minęło w styczniu (1955 r).                                                                                                                                           

H. Toście go nie lubieli?                                                                                                                                                

M. Nie, łon taki boł…… jo nie wiym . Mnie tu sonsiad, jak żem tą jego córkę na tę druchnę prosiła, jak 

to wesele moje miało byd, to on tak powiado: Dziołcha, tyś jest życiowa taka do ludzi, do wszystkiego, 

a łon taki…., to wy życia nie spyndzita, wy  nie spyndzita życia jak się należy…. I łon prowdy 

powiedzioł! Jo przyszłam od tego sonsiada i becy, poszłam do izby, do tej gdzie tam były te 

cworoki…… I tak tam znowu żym  becy i tak becy, a matka (Julianna z Kopisów rocznik 1849) zobocyli i 

powiadali ojcu: o znowu ją nasadził bo tak becy. I takie pani, było moje życie. O  Jezus Maryjo 

Świynto!                                                                                                                                                                   

H. A może pamientocie, jak to starosta na weselu wyśpiewuje, opowiedzcie no, co ten starosta robi 

na weselu czy starościno?                                                                                                                                              

M. Starosta na weselu, to  dawno za mojej pamięci na weselu nie był. Tu nie był, nie w Mieleszynie. 

Jo nie wiym, żeby na cudzych wsiach. Ale, ale w Mieleszynie to starosty nie było. Jak jo była, ale już 

wiele lat, jak jo już miała kole pięddziesiąt lot, to żem tam była. Po sąsiedzku chłopok się żynił, to 

byłam na weselu. T tam był ten starosta, w Łubnicach na weselu boł starosta, boł, boł…….  To on se 

tam takie trochy rozpowiadoł, za czym ten obiad mieli jeśd. To tak opowiodoł, opowiodoł …….                                                                                                                           

H. Jak był ubrany?                                                                                                                                                            

M. To ubrany był, ubrany tyn starosta jak i wszystkie chłopy, nie był nijak ubrany. No tak, miał palyto, 

taki był trochy przepasany, wstęgą przepasany.  Wstążeczkę mioł taką……, przepasany.                                                                                           

H. A czy tutaj u wos też, jak przyjeżdżają z kościoła, to tyż zamykają im drzwi i muszą potym prosid by 

im otwarli?                                                                                                                                                                                              

M. Tyz, tyz…                                                                                                                                                                                   

H. Jak to wyglonda?                                                                                                                                                         

M. Zamkną i nie wpuscą, dopiero musi tyn młody pon lub starszy drużba iśd zapłacid i ci dopiero 

odemkną. A tak to zaciągną drogę łaocuchem, ani rusz! To jak zapłaci, to puszczą, odemkną i puszczą, 

tak, tak……                                                                                                                                                                           

H. A co wynoszą młodym z chałupy?                                                                                                                            

M. Tym młodym? A chlyb! Ze ślubu przyjdą, no to drzwi zawierają  i tego, nie chcą wpuścid, zamkną 

drzwi i koniec! To łone tam śpiewają, śpiewją tak, to tak śpiewają tam. I zaś odymkną, i zaś też młodej 

pani tyn bochynek chlyba podają do rynki, to tak…     Łojej, już tak tyle nie pamiyntom…..                                                                    

H. A umielibyście opowiedzied, jak to i kiedy potym są te ocepiny?                                                                  

M. A ocepowiny, można powiedzied, to tak wybierają: jedno nosi misky, drugie świycky, a trzecio 

znów wódkę. Tak to dawają i prosą a prosą, żeby tam dawali chrzestnym.                                                                                                                                                    

H. O co prosą?                                                                                                                                                                     
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M. O pieniądze. O ta, ta z tą miską potrząsa, żeby dawali  gospodarze pieniądze, gospodyni też. Tam 

śpiewją:                                                                                                                                                                

„Dejcie a dejcie, w y gospodarze                                                                                                                            

boście nabrali piyniyndzy za zboże.                                                                                                                                 

A dejcie nom, a dejcie nom dobre gospodynie,                                                                                                  

bożeście wy nobrały piyniyndzy za świnie……… „                                                                                                                                               

A rozmaite, takie tam śpiewki tak śpiewają.                                                                                                                       

H. Co dawali?                                                                                                                                                                               

M. „Namówiył bym wodę,                                                                                                                          

namówiył bym kamieo,                                                                                                                                                      

a wos gospodarzu namówid nie mogę………..”                                                                                                                         

Tam takie rozmaite……                                                                                                                                                               

I to tak to dawali:  a po pól rubla, bo to dawniej były jeszcze ruble, pół rubla, to rubla, jak tam do 

kogo. Jak był bogaty to doł wiyncyj. Jo też dużo wybierała na cepek, bardzo dużo! Zbiyrała, a to tak 

my wybierały. A zaś to ocepowiny, to się tak: młodą panią prowadzało, śpiewało przed północą, tak 

tam śpiewało się. Łoni grali, a tu się dookoła taocowało. I to zaś znów, jak tego się wyśpiewało 

znowu, znowu i tak furt za koleją aż się wyśpiywało wszystkie te śpiewki. No i zaś dopiero ją tego, tam 

prowadzała,prowadzała zaś ją tego. I zaś mówiła, jak tam było na imię temu młodemu, czy tam Stasiu 

czy Pietrek, czy jak:                                                                                                                                                         

„Odbierz mi ją                                                                                                                                                                   

bo ci ją wodzę jak liliją.                                                                                                                                                  

Jak mi nie odbierzesz, oddam ją matce.                                                                                                                          

Niech matka zrobi sobie z nią co chce”.                                                                                                                             

I to wtenczas ten młody pon przychodził, no i pocałował w rękę matkę i tę córkę odebrał, se tą swoją 

żonę od tej kobiyty co to prowadzała ją.   A to była bardzo fajno……………., to było bardzo ładnie, a 

tero? Co tam……. Tak było ładnie, że jej…                                                                                                                                     

H. A ile dni było wesele?                                                                                                                                                  

M. Dawno było trzy dni. A zaś to było dwa dni, a zaś ino tylko dziyo i noc, a tero tylko jedną noc. Trzy 

dni pani, było. A za mojej pamiynci, jak moja matka mówiła, to cały tydzieo; od poniedziałku do 

piontku. Wesele i wesele było. Tak, to tam znosili kury, takie były tam strzelce się porobiły. I to te 

gospodarze, którzy byli tam na tym weselu, no i tam te drużby byli, wszystko szło. Takie tam były 

strzelce na kury. Do każdego domu kto był na tym weselu, to tam szli i te kury po przynosili, i skubali, 

gotowali ,jedli i pili i tam ojej, bardzo, bardzo dawno  wesoło było. A zaś za mojej pamiynci to były ino 

dwa dni; moje wesele tyż było dwa dni, mojej siostry tyż. A tero to już na wieczór na ślub 

poprzychodzą lub nie i do rana, i po weselu.                                                                                                                                  

H. A ile mieliście dzieci z tym chłopem?                                                                                                                        

M. Eee, dzieci to była kupa, siedem. (rodzeostwa Marianna miała ośmioro –Paweł, Magdalena, Józef, 

Stanisław, Jan, Adam, Piotr i Jakub)                                                                                                                            

H. Wszystkie się wychowały?                                                                                                                                        

M. Wychowały się tak, ale jak to na te chrapki tak dzieci umarły, to mi też jedno umarło, półczwarta 

roku miało. Taki kozocek fajny był, zgrabny kozocek, zachorowało i zmarło. I ten drugi kozocek też by 

mi umarł. Ino zaraz do doktora pojechali. I Tyn doktor tyż tak  kryncił głową, że to trochy za późno. 

Ale jeszcze on mu takie jakieś dał mu zastrzyki mocne. To dziecko poczciwe, pijanuska mu z gęby 
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tymu przyszły. Jeszcze jo tam miała lokatorkę i becy, padom, pódźcie bo mi Józiu umiyro. A ona 

powiada: cicho, cicho, nie wrzeszcz, bo powiado, są to pado, lyka  za mocne, to pado, to się przesilo. 

Łon jest pado, chłopocek mocny, to przetrzyma. I łona mi prawdy powiedziała! I zaś chwilkę tak 

odszczynkło i ozwało się, i żyło. No, ale chudziok, byndzie ze dwa lata, był w Belgii w kopalni, teraz 

dwa lata byndzie na września  dziesiątego, dwa lata byndzie jak zmarł……..  Rok minął teraz,                                                                                                                                                            

H. A ile miał lat?                                                                                                                                                                 

M. Mój Boże, miał dwadzieścia, a jeszcze nie, pojechało biydne do tej Belgiji i tam się mordowało. I 

jeszcze tam na wojny z tej Belgiji poszli do Angliji te Poloki biedoki. Pani, to się nie opłaci w tej 

kopalni, to takie młode zmarnowad. Dłużej nie żyją jak do sześddziesięciu lat. A jak już  sześddziesiąt 

lat  to wszystko umiyro. Mój Boże kochany…….                                                                                                              

H. To tylko wam jedno córka została?                                                                                                                            

M. Jedna, i tyn syn co tam jest na tej koleji, tak to wszystko wymarło.                                                         

H. A powiedźcie, jak dawno u was w Mieleszynie skubali piyrze? Czy się schodziły kobiyty?                                                                                                                                 

M. Tak, schodziły się. A to gospodyni chodziyła po tych kobiytach, żeby przyszły skubad. To 

przychodziły, były i trzydzieści i dwadzieścia, Wiela ich się tam  zeszło. I skubały, jak poskubały to im  

tez taki podkurek dała znów ta gospodyni……..  No tak im podkurek mówili. To tam wypid, to tam 

herbaty, to kawy ugotowała, tam chleba. Bo teraz pani, to wysypują  bardzo dobrze do piyrzynia. 

Dawniej pani, to kawę ugotowała, jak nie miała masła, to tam z tym tłustym, tam tego chleba 

posmarowała i to było wszystko. A tero to wsypują dużo do piyrza.                                                                                                                 

H. A jak mówią na takie darcie piyrzo?                                                                                                                           

M. Piyrzówka, na piyrzówkę. Gdzie idziesz? Ano na piyrzówkę idę.                                                                         

H. A co tam se kobiyty opowiadają w takie długie wiecory przy darciu piyrza?                                                     

M. Ło pani, a tam ło tym, tam o chłopokach, to tam o gospodarkach, kto wiy to tam, który sobie co 

wymyśli to powiada.                                                                                                                                                            

H . A czy tu  ludzie dawno se opowiadali o południcach, o strachach?                                                                      

M. No prawda, widzi pani, to były jakieś carownice co mlyko odbierały.                                                             

H. A jak odcydzały te mleko?                                                                                                                                             

M. A widzi pani, co było jo nie wiym, a tero nie ma nic. A dawni przecież my tu za ojca mieli śtyry 

krowy, ile mlyka, masła. Itak nam się zrobiło pani, że nic ino krowiocami leciało i krowiocami. 

Wszystko! Masła nie mogli zrobid, To tu kobiyta po sąsiedzku  latała, bo była jeszcze taka młoda, to 

powiada: Lisko, jak jo to  nie zrobiy?  Jak dobre to wszystko sobie weźmiesz. Jak zrobicie, to wszystko 

zabierzecie. Ło biydno kobiyta, tak robiyła, tak robiyła wiy pani, co ino się skrzyło. Co uloli, co uloli, 

takie dwie wanny ulewali z tej kierzonki tego 

mlyka. To się tak wszystko skrzyło jak pociorki. A 

smród był krowiocami! Jak pani poczciwa, co to 

mogło byd?                                                                                                                      

Tak tyn mój ojciec zrobił. Były bardzo duże 

doły……..                                                                                          

Takie owcorze, to oni umieli pani. Ten nasz 

ksiondz, to jeden umarł, jak mu tak zrobił. Bo on 

tam gościł, tam u sąsiada. Szedł z gościny do dom. 

A chłopok tam owcorza ze dwora wlozł na jego  

kooczyny. A to było to w nocy, ten ksiondz zobocył, Krzyż na grobie ks. Teofila Zegarłowskiego pochowanego 
na cmentarzu w Mieleszynie, na którego miał rzucid urok 
owcorz z dworu w 1881 r, przyczyniając się do jego 
okropnej śmierci. 
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że jakiś tam chłop rwie w tej koocewinie. A on mioł dwa psioki i poszczuł tymi dwoma psiokami. A to 

był chłopok tego owcorza i te psioki go targały. No i jak ten ksiondz widział, że to zadośd, 

zagwizdowoł do siy, żeby już go nie targały. A tyn chłopok powiada,tyn chłopok: Cekaj ty popie, nie 

musioł by byd mój łociec owcorzem, żeby tobie życie darowad. I wiy pani, tak zrobił, że musioł 

umrzyd! Pochowany jest na naszym cmyntorzu, tyn ksiondz. Tak mu zrobił, tak umiał! Łojej…….. (był 

to ksiądz Teofil Zegarłowski, zmarły w 1881 r)                                                                                                                               

H. to co ludzie mówili, czy mioły z diabłem spółkę te owcorze?                                                                               

M. A co tam wiy, co się zrobiło. Łon, ten ksiondz jakoś gnił też z ciała, o Jezus co ten ksiondz cierpiał. 

Tak mu założył. Tak umieli, o jej, jej……                                                                                                                     

Albo, jak to mówią moje ojce, taki forsztun  służył tam we dworze. Ano jechali, jak to taki ksiondz, to 

tu, to tam se jedzie. I te kunie takie fajne były, ten jeden to był bardzo fajny kuo. I padł ten koo na tej 

drodze, a on pryndko z tej brycki  zeskoczył, ten forsztun. I  temu kuniowi i coś tam zrobił. I ten kuo 

się tylko otrzonsł, wstał i idzie jak gdyby nigdy nic. Ano i zaś na bryckę włazi ten forsztun a tyn ksiondz 

powiada tak: A co ty za zabobony robisz, co to za zabobon? Jak go wzion halsowad, się schowad, A on 

powiada: Jo nic nie mówił. Cekaj ty, ty popie. Zły boł, cekaj ty popie! Jak no zaś pojedziemy drugi roz, 

a tak się stanie……. abo to tak, abo to…                                                                                                                             

H. Co to było z tym mlykiem, jak ojciec poszedł do guślarza, z tym mlykiem co to się tak burzyło?                                                                                                                                              

M. Acha , z tym mlykiem. Ano nie było rady i łojciec poszedł na drugą wioskę, nie tak daleko zaro, ta 

wioska Chobanin się nazywo. I tam wzion flasecky tego mlyka i zanios, mówi. A on tam wzion  tyn, tyn 

co tyn, jak tam mówili guślorz na niego. Ło panie, powiado, przecież pon nie ma nic ino krowince. I 

przecież taki pani, boł. Ino krowincami  wszystko leciało i skrzyło się jak, jak żywe srebro, tak się 

skrzyło. Ano zaś, opowiadoł nam tyn ojciec tak: Niby się nie stało, ino gospodynie nicpote. Takie ziele 

jest, że gorki trzeba parzyd tym zielem, to się nic nie stanie. Aaa, mój ociec zawołał, ale panie może to 

u mnie nima tego ziela. Jest u pana, w każdym ogrodzie, w każdym ogrodzie jest. Ale to wie pani, 

pokrzywy. Pokrzywy to były i łon tak powiado, że nic nie ma, to pokrzywami, to nic nie zrobi. A jak się 

krowa ocieli, to pado, nic nie trza zamykad, pilnowad, ino mietły za progiem położyd, mietły. Ona już 

nie przyjdzie, ona nie spaprzy krowy, nie przyjdzie. Tak wszysko memu ojcu opowiado. I ociec 

przyszedł i zaś moja matka naprawiona, Tak pani, jak przedy było, tak się wszystko naprawiło. Zaś 

moja matka tak stale, tak stale  te gorki parzyły. Bo dawno w te gorki cedziły te kobiyty.                                                                                                                                        

H. Jakie to gorki były?                                                                                                                                                      

M. Takie kamiynne, jak u mnie w siyni. Pokoz no tam Stasia pani.                                                                          

H. To jo już wiem.                                                                                                                                                             

M. Takie to gorki, kamienne takie były. A to tam się cedziło,no. Tu nieroz moja matka co dziyo 

dwanaście, bo to były śtery krowy, przecież ojejku, mlyka było a było pani. To tego masła brały do 

ksiyndza, do dwora i tak kobiyty na wieś brały, te biydne to brały. Zaś było takie masło jak krystał, jak 

przody było, takie fajne, dobre masło było.                                                                                                                        

A tak było pani, a tak leciało pani, krowiocami!                                                                                                            

H. Jo słyszałam, że dawno to tys tak, jak kobiyta miała niedobre ocy, to oprzyurocyła świnie na 

przykład.                                                                                                                                                                             

M. Ano, to tak godali, że tu ten przyrok. A wie pani co, jo pasła krowy, jo powiym pani, jo nie wiym, jo 

w to nie wierzy, bo jo wiym co to to? Jo se pasy tak, stoje na tym ugorze przy krowach i tak se tam 

mrucy sobie i stoje.  A tyn chłop był taki wysoki, wysoki taki, on był żonaty, już nie żyje. Tam z kolonii 

szedł…. I tak patrzoł na mnie, tak patrzoł! A jo se tak stoła  i mrucała przy tych krowach. I tak uszedł 

kawałek na tej prawie, na tym, na wase, nie na dzioł, na Trafarskiego dzioł za Zawadów…  Jo siy tak 
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chwieje, chwieje pani, i buch na 

ziemię. Wcale nie wiedziałam o 

nicym. Czary! Ale jo przecież 

wiedziołam, bo te kobiyty i ojce 

stale opowiadali, że jak człowiek 

tak stanie, to zaraz wziood kosule, 

kosulę wyciągnąd i poplud trzy 

razy dół ….saksmiskad . No to ja 

tak zrobiyła i zaroz….. A tak to mi 

wszystko tak lotało, tak lotało!  Już 

mi się za chwilkę wszystko robi 

dobrze i wstałach i taka byłach jak 

przody. I tyn chłop mnie przyuroczył. Powiadają, taki człowiek nie każe, nie winien, nie wie, czy mo 

silne mocne oczy, i to się zrobi.                                                                                                                              

A roz żem siano pani, wiozła, chłopok mi tam wiózł. I kobiyta taka przesła. A jo leciała tu bardziej 

ścieżką, a on tam jechał. I jo wyleciała na tyn szosą z tej ścieżki i patrzy, a koo leży, ten konik leży a 

chłopok stoi. Jo lecy: Co siy stało? Co siy stało? On pado, kobiyta przesła i koo zaroz wierzgnął. Tak jo 

żywo wzięła i odczyniła, przejechała przez konia  tą kosulą. I koo ino wstoł, i tak siy otrząsł….      I koo 

idzie jakby nigdy nic. I co to pani mo, i co to pani mo, że ta kosula pomocna. To jest dziw! A jakby, 

pani, tym nie odczyniła, to by zdechł.                                                                                                                       

Abo prowda, przyszła jedno kobiecina do mnie . Jo mioła gęsi, ona tyż gęsi, a my jednacy starzy. Ona 

przyszła i powiado tak: Łolo Boga, to gęsi twoje takie ładne, a moje to takie do niczego. Jo padom: Bo 

trzeba im dad źryd, padom, jo widzis nasypię im żyta i żrą, a ty tam kto wiy, może kartofle i to jesce 

mało. Ośmioła siy. Jesce jest łona nawet moja krewno, ta kobiyta. Jesce żyje, żyje. Dwa lata młodso 

jeno, młodso jeno odymnie, żyje. Moja pani, jak posła do domu, ino jak gęsi nażarły się i wegnałach 

je. Mój Boże, a one dostały tego uroku. Jo rano do gęsi, a moje gęsi się wszystkie  chwieją, tak 

chwieją siy, tocają. Takie pomocane, jakby pani wzięła i każde utonkały w wodzie. Jo tak becy przy 

tych gęsiach, tak becy, tak becy… Zaś jego siostry szły do kościoła i przysły, co tu słychad. A jo padom, 

tak wszystkie gęsi mi  zdychają. I one wzięły sześd, tych gąsiąt do swoich tam w domu. I one 

odczyniały te przyroki i te gąsięta odżyły, zdrowe były. A mnie wszystkie pozdychały, nie poradziłach 

wyratowad. Że to w tym domu się tak stało i że przyrok był już przetrzymany za dużo, pani, za dużo. 

Bo jak przyrok siy przetyrzymo za dużo, to nic nie wyjdzie, nie pomoże. I tak mi siy stało z gęsiami 

moja pani. Taki ich to los; jo nie wiym….                                                                                                                                                         

H. A może o tych piyniądzach powiecie, ojcowych?                                                                                                   

M. Łe, o jakich piyniądzach?                                                                                                                                             

H. Pieniądzach, jak wam zgineły pieniądze….                                                                                                                    

M. Co za pieniądze?                                                                                                                                                            

S. Dziadkowych..                                                                                                                                                              

H. A dziadkowi jak to zginęły  pieniądze, nie pamiętocie?                                                                                         

M. Aaa, dziadkowi Lisowi. Ło to pani, to bardzo długo trza opowiadad.                                                              

H. No to jeszcze trochę opowiedźcie.                                                                                                                           

M. T o tak, pani, było, mój dziadek (Jakub Lis rocznik 1799, żonaty z Marianną Szukaliną ur. w 1804 r, 

włościanin, kwartnik) mioł bardzo dużo piyniyndzy, łon handlował tak bydłem to…. I oni sobie tak to 

powtykali, jak to stary człowiek. Takie to były listwy w starych chałupach, to za listwy, to za framugi, 

Mieleszyn, lata 40/50 -powrót z pola furmanką załadowaną nacią kartoflaną 
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kaj niebądź se powtykali te piyniondze. A łon tam chodził, tyn sonsiod, chodził i  on wszystko wiedział 

kaj co. I nie mógł się dostad zaroz, żeby to ukraśd. Oni poszli wszyscy do kościoła, zamkli tyn dom. A 

łon sobie wzion tam od północy i wytargoł snopki. Dwa wyrwoł i wloz bez góry i do siyni i do tej izby i 

te piyniondze tam powybierał. Oni przyszli z kościoła, patrzą dach tutaj, tam dziura. A matka moja 

nieboszczka (Julianna Lis z Kopisów, zamężna od 1871 r) lecieli po wodę, oboczyli i padają, co tam jest 

dziura jakoś w dachu zrobiona. Co ci to znaczy? Oni poszli oboczyd tam i do piyniyndzy… A piyniyndzy 

nima, wszędzie powyprzątane, Taki boł! Ano i tego, zaś ten dziaduś, taki już nie mieli miejsca. Żeby 

ten rakorz, żeby chod trochy sobie wzion, a on wszystko powybierał. Mieli wiencej w dziurach, ale oni 

tam … Padają, jeszcze mój ojciec prawie się ożynioł (w 1871 r ), a ten dziadek to był dziadek (Jakub). I 

tak tyn dziadek powiada mojemu ojcu: Paweł, idź no ty do tego guślarza, bo to znali tego guślarza. On 

to był Bartłomiej czy też Kazik, nie pamiyntom. Tyn mój ojciec poszedł i powiado, a on zaro pado. 

Ooo…       on wszystko wiedział,  zaroz w lustrze postawił. To tyn! Ojejku, ociec mówi tak: Przecież to 

jest mój sonsiod. W lustrze go postawił i zaroz zoboczył. Ano i tak, i tak ojciec mówił: Co mu tu 

zrobid? Ano jo mu zrobiy, ale pan by musioł wziood go na swoje sumienie. To ja mu tak zrobię, że jak 

ludzie wyjdą z kościoła, to on przed bramą, pado sobie, byndzie na tyłku siy smykoł i wołał: Jo Lisowi 

piyniondze ukrodł, jo Lisowi piyniondze ukrodł. Tak by mu zrobił pani, ale by musioł ojciec na swoje 

sumienie wziood. I łoni nic nie zrobili . I przyszli i powiadali, ale swojemu ojcu . A ociec powiada: Nic 

żem nie zrobił, bo tak i tak. Tyn mój ojciec (Paweł) i tyn dziadek (Jakub) był on bardzo chłop dobry: A 

kto by takiego rakarza złodzieja broł na swoje sumienie. Łon to wszystko zmarnuje te grosze i tak nie 

bydzie mioł i tak bydzie krodł, I on siy dowiedział, tyn złodziej o tym ,że tyn mój ojciec tam boł. I 

przyniósł  te piyniondze. Obłapił tak tego dziadka, tak obłapioł, tak płakoł, żeby mu już darowoł, bo 

powiado, przeciy stracił tyla i tyla, a te reszty oddoł. A ojciec: Ależ ty gałganie, tyn dziadek  daruje ci, 

ale żebyś wiyncy tak nie robił. Ło kochany, kochany powiado, sąsiodku, jo już wiyncy, wiyncy, możecie 

na dworze  je zostawid, jo już ich nie wezmy, nie rusy. Tak się prosił i tak mu dziadek reszty darował 

tych piyniyndzy, a co oddoł to oddoł. I tak było! Takie guślorze tam byli                                                                                                                                                                     

S. I co tam mlyko ciekło z tych uzdów… jak to było?                                                                                                         

M. Co? Aaa,  z tych uzdów…                                                                                                                                                 

S. Opowiydz to.                                                                                                                                                                  

M. Che, che, che……, to takie pierdoły, to pani, che….. To łon u tego mego dziadka(Jakuba) Lisa służył, 

taki parobek, o. Dawni z koomi jeździli na łęg, na trowy, a tero to nie jeżdżą. A to było tak do dnia, do 

dnia jechał z tym kuniem, tak powiado. Kobiyta była  płachtą odziono, białą płachtą, tak powiado. 

Wlekła tyn gornek, pado: Biery pożytek, ale nie wszystek. Biery pożytek ale nie wszystek. Ta kobiyta 

tak, a szła po tyj trawie. A tyn parobek tak jij się przyglondoł, tyn kozok. Jak łona odesła to on nie 

śmioł, jak łona odesła, powiado, wzioł te uzdy i tak wlykł i pado tak: Jo biery pożytek ale już wszystek, 

tyn parobek. O jak zaś łona odesła, to łon tak wlykł, moja pani. I jak przyjechoł, jak wziyno mlyko ciyc 

z uzdów, to przeciy ojciec powiado. Ani to nie jest kłamstwo, to jest prowda!                                                  

I tyn, łon się tak boł, przyszedł i powiado: Gospodorzycku, com jo narobił. Coś narobił? A on: No , bo 

taka kobiyta była płachtą odziona i miała gornek, i tak wlykła po tej trowie  i mówiła tak: Biery 

pożytek, ale nie wszystek. Biery pożytek ale nie wszystek. Ale jo, powiado, jak ona odesła, to jo sobie 

tyż dla śpasu wzion te uzdy i tak włóczył, a tak wołał ech: Biery pożytek ale już wszystek. I tak mlyko 

gospodarzu ciece, tam, pado, jo pwiesił pod szopą, tak ciece. Łoni tyż śmieli się i padają: Co bydzie siy 

o to kłopotoł, niech tam ciece, to ono tam wyciece i ciyc nie bydzie. I tak się zrobiyło, tak pani.                                                                                        

A to tam bidowali, to tam bidowali, i że tam latały płachtami poodziewane…Staśku…..     Na tej 

Dziylnej, padają, to tam bardzo dużo  tam latało,  latało tych kobiyt z  płachtami .  A tero pani, tak nie 
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słychad, a downi takie głupstwa były, jo nie wiym co to, pani.                                                                                                                                          

H. W południe tyz jakieś łaziły, nie?                                                                                                                               

M. Tego…                                                                                                                                                                             

H. W południe tyz jakieś łaziły, południce…                                                                                                                   

M. No, no. To tyz tak klepali…….  I zaś …. Bo ja wiym?                                                                                                

H. Co łone mioły robid, co łone robiły?                                                                                                                        

M. Łone, te przypołudnice? To łone tak tam lecioły w pole, to łone tak na psoty komu były. Coś tam 

zrobiyły tam, to narwoły , to to, to to. Co to, pani, przy połednicach, że połednice zrobiły.                                                                                              

H. Ale powiadali tyż, że w nocy dusiły tyż.                                                                                                                      

S. A, o morach?                                                                                                                                                       

M. To są mory, pani.                                                                                                                                                             

H. Jak to, powiydzcie.                                                                                                                                                        

S. Chodziyła do nos.                                                                                                                                                         

M. O mój Boże pani, to takie klepy, to było….. To mój ojciec (Paweł) tyż tak opowiodoł o tych klepach, 

Powiadali, o, że były trzy córki jednego ojca, a wszystkie były morami. Ano, a taki dziod przyszedł na 

nocleg, tyn dziod. I mu, jak to taki dziod, to go wszy jodły, to na słomie leżoł, na podłodze, tak się tam 

chymroł.. A one chudziny, jak przyszła ta  godzina, to one se tak radziły, pado. Mój Boże, ty to bydzies 

tak, ty to wyjdzies tak, bydzies mioła drzewo i to bydzies zaroz mioła. Na to drzewo siyndzies, ale jo 

mom zająca. Jak jo go, kiej jo go złapiy zająca. A ta trzecio znów mioła, co łona to mioła? Jo już 

zapomioła, zapomnioła co to trzecio mioła……. Zapomniołach pani kochana…….                                                         

I tak se urzekały bidne, te siostry, te córki…. Rano zaś ociec je budził, jak to do dnia, budzł: Wstojta 

dziołcha, wstojta. A tyn dziadek to miał tak powiedzied: (Padali,   ze to prawda! Bo jo nie wiym, oni 

tak powiadali.) O, zaś córki nie budźcie, bo łone dośd w nocy wytrzymały dzisiej. A co łone 

wytrzymały? A kaj łone były?  A łon mu dopiero opowiedział, że tak i tak. …Ale, co ta trzecio mioła? 

Ta jedna zająca, jedna drzewo, a trzecio córka… to jo już zapomnioła.  Żeby im doł spokój. I łon siy tak 

zadziwił, ten ojciec, matka: Co tu na to robid? Co tu na to robid? No, ale padają, nie wiadomo co to 

jako lecyli i czy jak, cy co, pani, nie opowiym. Tak mi nie powiadali.                                                                                                              

S. Powiydz jak do ciebie, do wujny chodziyły….                                                                                                          

H. A do wos tyż chodziyła mora ?                                                                                                                                                  

M. Do mnie to nie chodziyła.                                                                                                                                                      

H. A do kogo?                                                                                                                                                                          

M .Ino do mojej bratowej.                                                                                                                                                  

H. A to opowiydzcie.                                                                                                                                             

M. O matko jedyna, jak łona, jak łona ożyniła siy z moim bratem (też Paweł ur. w 1872 r). To jak łon 

społ z nią , to nie przysła, a jak łon nie przyszedł do niyj- już zmora idzie. Już siy gnom pierzyna, 

ciynżor idzie, już siy spad chce. A łona siy tak broniyła, tak broniyła, broniyła… Ty świnio! Po co ty tu 

idzies, co ty chcez zy mnie? Tak zwie, zwie, póki może. A zaś już nie poradziyła siy ozwad. A łona 

przysła i tak ją złapała za szyje.. łaaaaaaaaa, tak żegotała do niyj, do mojej bratowej. O Jezus kochany, 

to powiado: To żem ją łapała, jo już siy nie boła. To siy świątczynym lnym broniyła. Ten świontek żem 

łapała, a to ona pado, była. I nie mogła nigdy rady jej dad.                                                                                                                                                    

S. Powiydz jak przysła do ciebie.                                                                                                                                     

M. Aaa…. ale ona nie mogła mnie wydusid, nie mogła…                                                                                        

Tyn mój chłop co umarł, Malik, to jechoł do Lututowa na jarmark. Wybieroł siy na tyn jarmark, a to 

już widniało. No i na tyn jarmark pojechoł, a jo, bo to było małe dziecko, jo na tym łóżku z dzieckiym 
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sobie śpiy. Siedziałach i jesce mu tam pedziała, co ma kupid tam, i tak zechse siedziała. Jak on wyszedł   

z chałupy, to pani, taki ciynżor od nóg po pierzynie do mnie. Ale to taki ciynżor, co rety! A jo siy tak 

wystraszyła, jak żym wrzosła, padom: Co to ty tu idzies, przecies jo ci nic nie winna? A jo se myśle, nic 

ino z tyj bratowej. Wiydziałach, że ta carownica, ta mora tak łazi. Padom: Przeciy jo ci  nic  nie  winna. 

Jak jo ci winna, to przydź jutro rano, to ci dom. Ale nie przyszło nic. Nie przyszło, i ona nie mioła 

prawa jakoś do mnie wznieść. A tom bratową tak gniotła jak nie wiym. I to od tej złości jak jo 

topadała: Przyjdź jutro rano do mnie, to ci dom, Powiydz mi, co jo ci winna? To , jak pani, dawni były 

takie kominki, taki piec, to taki jasny ogieo mi oświeciło i taki blask mi zrobiła i posła z tym jasnym 

ogniem. Tak pani, było!                                                                                                                                                   

S. Powiydz jak były dzieci po porodzie, jak diabły kradły ?                                                                                      

M. Ło matko, łe  to to wszystko jedne pierdoły………. Jo pani tak, bo cłowiek i tak w goroncce, nie, po 

tym dziecku. No łon tam pojechoł w pole czy gdzieś, a jo na tym łóżku leży, tak se leży i żeś jesce 

różaniec położyła. Powiadają dawno, że to takie diobły kradły dzieci. Jo se tyż różaniec położyła na 

tej, w tym kolybce, przy tym dziecku i tak sobie leży, a dziecko w kolybce leży. A tu pani, jak siy  w 

sieni krowy wzięły bośd, musiały siy bośd, bodły siy. Bo jo wiym, czy to jo w goroncce tak mioła, czy 

co? Ale to tak siy bodły i mecały, Matko Boska! A jo nie wyłaziła, bo siy boła, bo jo przeciyż dopiero to 

dziecko malutkie porodziła, to jo przecież nie wyłaziła jesce z łóżka. Już siy tam krowy poprzebijają, 

pozabijają się, tak pani kochana! I jak przyjechali, zaraz opowiadałam. Padom: Czyś ty tych krów nie 

uwiązał? Coś ty pojechoł, krowy się pourywały, tak się poprzebijały, biegej do chlywa, co tam pewnie 

wszystko pozdychało poprzebijane. On poszedł, pado: Pleciesz, przecie tam  krowy wiszą i nic. I to tak 

siy działo. Ale to tak rycały te krowy, żeby jo  spała, ale przeciy jo nie spała. Jo nie wiym co to pani, 

było.                                                                                                                                                                                         

H. A opowiedźcie, jak to podciepki kobiyty mioły, co diobły porywały dzieci.                                              

M. No jo nie wiym. To powiodali, że tak, jedna tu po sąsiedzku mioła, jedny to   syn, a tak to same 

dziołchy. A tak tyn synek siy urodził i taką mioł wielgą głowę. I to dziecko biydne to tak. Wszystkie 

powiodali, że to taki podciepek, podciepek, Taką mioło silną głowę, ino nic, tylko uuuuuuuuu……. Tak 

tymi ustami wiecnie, wiecnie tak warcało. I to tak godali, że  jak tymu się były biydy piekło, to łon 

tymu to tyż bydzie, co im wzion to dziecko tej matki.   Bo to prowda? To tak godali. I umarło zaś to 

dziecko .                                                                                                                                                                             

Ano i tak, łoni poszli w pole kartofle kopad. A to zaś dziewusce kazali kolebad to dziecko. Była  tam i 

izba i kuchnia i były tak we drzwi, to  jak tutaj szyby. I łona  kolybie, jak to taka dziołuszka, śpiywo se i 

kolybie to dziecko. Patrzy, a tam sobie, a tam  taki pan przechodził w kapelusie po tej chałupie. Łona 

siy tak wystraszyła i uciekła. I tak leciała w pole do tych ludzi, pado: Jezus, jaki tam, pado, pon chodzi 

po naszej izbie. Tako zastrochana tam dziołuszka zaleciała. Łoni przyszli, nima nic; dziecko w kołysce, 

pana nima, nic. A ono, pado, że widzioła. Bóg ta wiy co ona widzioła ta dziołuska. I w kapelusie się 

przechodził taki chłop duży. Takie pierdoły che, che….,to  takie pierdoły che, che, o jej ….                                                                            

H. A mówili tyż, że jakieś świycki lotały i prowadzały ludzi?                                                                                        

M. A świeczniki, no to tak klepali, jo nie wiym, ze tak świecili,że to to……. To siy świeciło pani, po polu 

świyciło siy. A bo tutaj do tego, to chodził tyn świecznik bez ogród, wiys Stasiu, bez Dymbskowizny, 

bez ogród Ferdynusów do Kanickiego pod łokna. No tu do Pawła ( Kanickiego, rocznik 1864 r), jak 

Pawoł żoł. Zawsze tak szło, to my przecież oknem siy przyglądały. To bez te ogrody, a mój syn Staś 

uczył się na szewca, tak siy boł, to tak biydny kozok uciekoł drogą bez słowa, nie patrzoł.  A przeciyż  

mu świycznik nic nie robił, no. I  to tak chodziyło, chodziyło i przysło za okno, widzis i to tak postoło i 

kajś znikło. I stale tak chodziło, długo chodziło. I co to mogło byd? Jo ci nie wiym, co to mogło byd, jej, 
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jej…                                                                                                                                                                           

My wszystko wygodały, co i 

jak…                                                                                                                                  

Zaś żech siy ożeniła, zaś już 

zech nie jechała, bo to 

robota była, zaś dziecko 

było……                                                                                                                                      

S. Jak ktoś siy urodzi pod 

księżycem musi chodzid po 

dachach….                                                                                   

 M. Jak?                                                                                                                                                                               

H. Może o tych strzygach 

trochy też coś powiecie, 

pamiyntocie? Jak ktoś siy 

pod księżycem urodzi, 

potem po dachu łazi?                                                                                                                                                         

M. Aaa, no to powiadają, że to to…, jo nie wiym, że to, to tak, jescy że to się jak urodzi, że musi 

chodzid po tych dachach. Wiysz Piotruś, na Kanickiego Pawła to mówili. Słyszałeś ty? … Nie 

słyszałeś?...Widzisz, że on chłop chodził, że go widowali chłopoki, że on chodził po dachu, że jakby 

pani, kto zawołał na niego , to spadnie i zabije się. A tak to on bydzie  łaził, utykoł i on nic nie wiy bo 

on śpi. I on nic nie wiy, on oblyzie i nie zabije się. A gdyby kto zawołał, to by ocucioł i siy zabioł.  

Godali, że tyn Paweł tu chodził, Kanickiego, zaroz po sąsiedzku. Ksiyndze godali, że on chodzi po 

dachach. Że takie chłopoki co latali po tej drodze-to oni go widzieli. Ale oni go widzieli i nie wołali na 

niego, boby się zabił. Łon tak poutyko, poutyko, zaś zlyzie, idzie na miejsce, układzie się i on nic nie 

wie. Łon przecie nie wie kaj boł, abo co. To jest tak…..                                                                                                                                                             

A bo powiadają, jak taki strzyga się urodzi…. A na co ksiondz   zawsze palec zaś wtyka, jak chrzci 

dziecko? Bo jakby mioło ząb, to jest strzyga, to ksiondz inaczej chrzci. Ksiondz powiada, zawsze tym 

palicem objedzie, żeby zymba czud.                                                                                                                            

  S. Opowiydz, jakie złodziejose były, co  ludzi prowadziła.                                                                                         

M. Nie wiym co łona mówi.                                                                                                                                                 

H. Jakieś złodziejose podobno były, co prowadzały ludzi.                                                                                          

M. Złodziejose? Łe, to to takie głupstwa…                                                                                                                                          

H. A coście słyszeli ?                                                                                                                                                              

M. No to jo tak słyszła…., jo tera wcale w to nie wierzy.                                                                                         

H. A powiydźcie.                                                                                                                                                              

M. Że to tak opowiadali, opowiadali, że to, to tak prowadzo.                                                                                    

S. Żeście mówili nieroz , że to tak prowadzało gdzieś kogoś.                                                                                    

M. Ooo…, prowadzono, że to prowodzoło, jo nie wiym co to siy 

robi. Co to siy człowiekowi zrobi. Wiy pani co, jo tyż mioła takie 

zdarzynie. Jo szło od siostry (Magdy) z Ochendzyna. I powiadają, 

że takie są złodziejose. I wiy pani co, że do trzeciego razu w to 

miejsce przychodziyłach wedle krzyża. Przeciych szłam prawie 

To po dachu tego domu (pos. nr 21) chodził Paweł Kanicki jako lunatyk. 

Ochędzyn-Strojkow; krzyż przy 
Mieleskiej Drodze. 
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prosto tą drogą, bo wiedziałam dobrze te drogi. Com przyszła, już krzyż jest, już ta sama droga. Co to 

było, to jo nie wiym. Do trzeciego razu, jak zaś wziyłam siy żegnad, paciyrz mówid , dopiero przyszłam. 

Nie mogłam se rady dad. Ino, ino w to miejsce przychodziła.                                                                                                                      

  H.Oni tak zwodzili?                                                                                                                                                           

M. To kogoś, to jest, zapomniołach; tyz tak, ale któregoś to chłopa? T tak go prowadzało po takich 

rudawach, po takich trzęsawach, że nie mógł se wcale dad rady.  No , a zaś jakoś widzita ominęło i 

został się  na suchym placu przed…..                                                                                                                                

  S. A jak to było, jak  Wójcik chodził do panny na Krajonky?                                                                                          

M. Jak?                                                                                                                                                                                

H. Jak Wójcik chodził do panny na Krajonky, co mu siy 

przydarzyło?                                                                       

M. Aaa.., Antek! To go tyż tak prowadzało po tym borze, pani. Tyż 

go tak prowadzało, że nie mógł dad stary rady. Gdzie to łon 

wychodził zawsze? Na Koziołek? No co on pado: Przecież żech 

wiedzioł drogę i tu przeciy pójdę, tu tą drogą. Wyszedłech, pado i 

jestem już na Koziołku. Dawni jest tam leśniczy, co się nazywoł 

Koziołek . No i na Koziołku, na Koziołku wiecznie, pado. Ino zaś 

tam jakoś popuszczało i przyszedł do dom. Ni mógł se rady dad. 

Nie wiym pani co to  jest.                                                                                                                                                   

Albo moja bratowo, roz tys szło. Ona tyż opowiadała: Że jak zem 

odprowadzała swego syna, był we wojny tam, wzieli go do Kalisa tam, nie , do Poznanio, tam budy 

musioł robid….. I ona biedna patrzy, że nosiła tak przed wieczorem, on to boł. I tam go furt 

odprowadziła i szła nazod, już tak się ściemniało. I pado tak: Idy, idy a tu, powiado, coś za mną. Tak 

sapi, tak idzie i tak idzie…. I przecież  coś było…..   A łona się boła obejrzed za tym. I furt ją tak 

prowadziło i prowadziło i dopiero, pado, zaś  jakoś ustało sapied. A ona już w takim strachu, że już 

pado, mało żywa była. I tak furt za nią szło, sapiało, sapiało i jo ,pado: Jo tak pacierz mówiła i tak żech 

siy żegnała i już myślała, że mnie zamorduje……. I zaś jakoś ją popuściło, przysła i opowiodała nom to. 

Pado: Coś było, coś było, pado, przeciyż kaj to mnie prowadziło, prowadziło cha, cha…   

                                                            xxxxxxxxx                                                                                                       

H. A możeście by cos zaśpiewali z takich starych śpiewek?                                                                            

M. Aj… jej..                                                                                                                                                                

S. Po co Lilka do ślubu sła, to jest ładna.                                                                                                            

M. Aaa… do ślubu, ale jo tu mioła tej Lisowej tutaj zaśpiewad, alech było choro, i nie zaśpiewała.                                                                                                                                        

H. T o zaśpiewajcie, no.                                                                                                                                         

M. Jak jest tam na imię młodej pani? 

                                                        xxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                             

H. Babcia, a jak, kiedy to u wos wynoszą tak płoty  z podwórka, to koła, to  jakieś  tam brony gdzieś 

wynoszą do drugiygo . W jakim to czasie?                                                                                                                

M. Łe, no ba jak jadą w pole, che, che…  Tak to nie wiym kiedy wynosą.                                                                  

H. Nie na Nowy Rok?                                                                                                                                                       

Stara leśniczówka na Koziołku  
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M. Aaa…, Łe tam….. zaś tam wynosą, jak jest wesele, jak jakiś bal, jakieś tam imieniny. To tak, biorą i 

wynosą. Tero Józkowi (Lisowi) to potrzaskali furtky, jak wesele było (Liliany Lis z Bogdanem 

Majchrzakiem), to mu tyż potrzaskali. To takie psinco….                                                                                                                                                                   

H. To zaśpiywejcie o tym żołnierzu, co to bez las szedł.                                                                                             

M.  Ojej, jej.. to baba staro ma śpiywad?   Tyle narodu, umieją, a żodno…Ino siy śmieją i patrzą na 

mnie, a jo już się  dużo naopowiodała, a wy jesce nic.  Ta  umiym, umiym dobrze , to tam o jakichś 

zajączkach, królickach , kto wiy co umiem. A Trafarsko to nie chce?                                                                                                          

H. To młodo kobiyta jesce.                                                                                                                                               

M. Młodo, no młodo!                                                                                                                                                                  

- . Ale to wy zacnijcie.                                                                                                                                                                     

H. No to babcia zaśpiywojcie.                                                                                                                                      

M. O mój Boże, pani się tak myncy zy mną.                                                                                                               

H. Zaśpiywejcie.                                                                                                                                                                 

M. Zaśpiywejcie, no to zaśpiywejta. Śpiywad to wy też umyta. No kozoła, żeby jo śpiywała. No to tak, 

z jedną zaśpiewom. Bo to człowiek teroz do śpiewu? To ani pani, dociągnąd, ani melodyja, ani to. Jo 

już tero za słabo jestem. 

  Z tej ta strony Bycyny                                      (śpiew) 
  wyrośli tam corny las. 
  We dnie się mi myśli, a w nocy  mi się śni, 
  że mój miły jedzie nas. 
  We dnie się mi myśli, a w nocy  mi się śni, 
  Że mój miły jedzie nas. 
Jedzie łon ci a jedzie 
na tym siwym koniku. 
I przypina sobie, i przypina sobie, 
szablę po lewym boku. 
I przypina sobie, i przypina sobie, 
szablę po lewym boku. 
 Jo se szablicke  przypioł, 
 obejrzoł się na swój dom. 
 Silnie żywnie płakoł, silnie zywnie płakoł, 
 aż ze zadrżoł pod nim koo. 
 Silnie żywnie płakoł, silnie żywnie płakoł, 
 aż ze zadrżał pod nim koo. 
Matula usłyszała, 
syneczka się pytała: 
A mój miły synu, coś ty na wojny wydoł? 
Coś ty na wojny wydoł? 
 Wydał ci mnie, wydoł, 
 Byczyoski jenerał. 
 Na wojny mnie wydoł, w kajdany mnie łokuł, 
 jeszcze wachy przy mnie doł. 
 N a wojny mnie wydoł, w kajdany mnie łokuł, 
 jeszcze wachy przy mnie doł. 
Wacha mnie wachowała, 
od rana do wiecora.                           
A po tym poraniu, po dobrym śniodaniu, 
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na wojnę mnie odesłał. 

A po tym poraniu, po dobrym śniodaniu, 

na wojnę mnie odesłał                       

H. Jaką weselną zaśpiewojcie, jak to wyprowadzali  młodą panią. Jak młodą wyprowadzali? 

M. Aaa.., wyprowodzali… ano, ojeje.., to tak: 
  Przypaczcie się wszyscy ludzie                            (śpiew) 
  W wianku była, w cepku idzie. 
  Przypaczcie się i wy sąsiedzi, 
  Jak jej ładnie cepek siedzi. 
  Przypaczcie się i wy panny, 
  Bo ten cepek bardzo ładny. 
  Przypaczcie się i wy gwdowy, 
  Bo tyn cepek prawie nowy….. 
M. …. mi się tero prawie myli. 
H. A dali było jesce? 
M. Jo umioła dłużej, jo sobie tero nie mogy przypomnied, jo sobie zapomnioła. 
H. A jak kawalerom odśpiewowaliście? 
  A ulica w ogrodzie                                               (śpiew) 
  Rośnie to proso, a proso 
  A bo to Liluchna drożsa nad złoto, nad złoto. 
  Ło wszystkie rybki wyszli 
  A jeno okoo został 
  A podziynkuj Panu Bogu 
  Żem biduchny dostoł. 
  Jest tu izba i komora 
  Za nic mi kamienica. 
  Pójdzie Liluchna za Bogdusia,  
  A chodby za ślachcica. 
   Studzienecko cembrowano  
   Kto ją cyntrował, cyntrował 
   Ło to ci ten kochanecek 
   Co powyndrowoł, powyndrowoł. 
H. Wy umieliście jesce ładniejse,śpiywyjcie. 
   Bóg wom zopłod i wy w łoknach                (śpiew) 
   Niejednemu copka zmokła 
   A komu teroz zmoknąd bydzie 
   Kiej tu Liluśki nie bydzie 
   A u Lisa w sieni wilcy prosię… 
   Wzieni je Bogusiek chodził 
   Nie zabiyroł w siyni 
M. Różne tam było, jo teroz pozapominała… 
   A za górecki zaszła 
   A trzewiczkami trzasła 
    A poody? Jasineczku  
   Byody z tobą pasła 
   A za górą…………. zapomniało mi się. 
H. To może jak młodą panią wyprowadzali? 
S. Jak to było, kiedy to młodo panna: 
   Próżna nie była bo wianek wiła….. 
- dali nie umiem. To ładne! 
M. Aaa… to, łe to takie klepoki. 
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S. Ładne,… ileż to nie spała ino wianek wiła…. Jakie to ładne! Zaśpiywej, przypomnij sobie.  
M. Eee.., plecies, przecież, to jest przecież…. 
S. … no młoda pani! 
M. Młoda pani, a wionek nosiła? 
S. No, no to – łona próżniocka nie była, bo nie spała….. 
M. Wiym, to jest takie: 
   Panowie muzykantowie                          (deklamacja) 
   Prosę wos na chwilkę, 
   Na małą godzinkę 
   Przestancie grad 
   Młoda panna  mnie prosiła 
   Żebym tyn wianek wynosiła. 
   Jo tyn wianek wynosę, 
   O sto złotych prose. 
   Sto złotych nie dacie 
   Młodej panny mied nie byndziecie. 
   Wolno mi go dad, albo nie dad, 
   Albo młodej panny do komory oddad.  
   Bo ta  młoda panna nie próżnioczka była,  
   Kiej ten wianek wiła. 
   Trzy nocki nie spała 
   O źiółka się starała. 
   Czwartej do połowy, kiedy miała 
   Z młodym panem rozmowy. 
   Jechała ona bez bory, bez lasy, 
   Bez różne marasy. 
   Kulgu? tym, wózek się połómoł 
   Zajechała na Kluczborek 
   Wytrzyj, wytrzyj , młodej panny dłonie.  
Wytrzyj, wytrzyj razy tysiąc 
Ona musi ci przy ołtarzu przysiąc 
   Bo twój marny tysiąc w kieszeni śniedzieje 
   Jej droga cnota, zawsze jej się śmieje. 
S. Jeszcze o tej zielonej łące ładne. 
                                                         xxxxxxxxxxxxx 
 
M. Przebierały się, i chodziły, biyli i cukierki dowały i kozały pocierz mówid. 
H. Jak na nich mówili? 
M. Kozali pocierz zmówid, jak to mówili: 
  „Zmów pociorysek 
  Dom ci cukierysek” 
H. A jak na nich mówili? 
M. Wilijorze. 
S. Józefy 
H. A Józefy to wszystko jedno? 
M. Ano Józefy no tyż, wilijorze a Józefy to wszystko jedno. 
H. Wilijorze to we wiliją, tak? 
M. No tak. 
H. A w Boże Narodzynie tyż? 
M. Tyż Józefy, a w Boże Narodzynie tak samo pani, tak samo. 
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H. A jak śpiywoli, czy też oni tyż poprzebierani, na śmierd, na Żyda, na Heroda?                                                 
M. Poprzebierani byli, jeden za anioła, drugi za diobła, trzeci tam znowu, to takie byli poubierani. Ten 
diabeł mioł taki ogon, ojej… Betlejorze śpiewali, takie mieli, takie koło okrągłe, co to tak lotało i 
śpiewali ładne pieśni. Też chodzili. 
H. Kiedy Betlejorze chodzili? 
M. Na Gody, na Gody, na godne świynta. 
H. A nie na Trzy Króle? 
M. No to tak, na Trzy Króle? A nie zaś.. Nie pamiyntom, może na Trzy Króle. Jo pozapominała. 
S. A jak to loli na Wiylkanoc? Przeciyż matka wiy wszystko, jeszcze matka matki. Tam dziewuchy pod 
studnie podprowodzali, wiodrami lali, co przemokniynte były. Wszystko przebierad było. 
H. A na  Wielkanoc u wos tyż jojka malowali? 
M. Malowali, malowali…. Wszyndzie siy loli, do studni dziołchy prowodzoli i wiodrami loli  te dziołchy. 
H. A co na świynconke  nieśli? 
M. Co? 
H. Na świynconky co nieśli? 
M. A co tam, pani, trochy miysa, jajko, kiełbasy kawołek. 
S. Niech matka powiy jak Ferdynuska zanosiła, niech opowiada. 
M. Jedna gospodyni to mioła, napakowala taki kosz. I wszystko tam było i miyso, słonina a na wiyrzch 
położyła zaś placek, a tu znowu bochyn chleba pod pachy i tak wlokła che, che… w tym koszyku. To 
tak pani było! 
H. A jak tyn stół wielkanocny ubierali? 
M. Jak?...... Kiedy to dopiero jedli, to miyso…. tą świynconke, jak przyszli z kościoła to jedli tą 
swiynconkę. Kożdy  się  tak radowali, z tych dzieci, to tak leciało wszystko. Bo pani dawno to jak był 
post, cały post siy nie jadło miysa, nie  jak tero. To wszystko z tego kościoła, to biedactwo to tak 
leciało na to jodło, Mój Boże! Bo to było pragnące wszystkiego, bo co to… Ale jesce za mojej matki, 
jak jesce moja matka byli młodzi, bo siy zaś ożyniyli tyż, to mi opowiadali, że bez mlyka, a nic z 
mlykiem nie wolno było, nic! Jo powiadam: A co wyście tak jedli? Ano, pada tak matka: groch, 
kapusty, marchew, brukiew… Ale to wszystko postne? 
Jo nie wiym, jak to ci ludzie żyli, jo nie wiym. A tero, a tero jedzą kiełbasy, wszystko, cały post pani, 

tero nima postu. Tero to tak dwa posty są; w Wielki Piontek i w tyn Popielec, a tak to nima postu. 

Dawno to posty były, i do św. Piotra, jak i ino, ojej, jej… To były posty a posty. Tero postów nima. 

S. Jak się w wiliję wychodzi  na dwór, jak jest dużo gwiazdów, to dużo jajek w tym roku kury zniosą. 

A jak nima, to mleka jest dużo. Matka to wiy i nie chce szczegółowo opowiedzieć. 

M. Dodejta kurom w obronckach. Żeby z jajkiem się nie błonkały po kontach, ino żeby były w kupie. 

S. Ale co im dawać?                                                                                                                              

H. Co im w obronkach dawać? 

M. Ziarnie, nie kartofle, tylko ziarnie w obronckach. 

S. A jak to było, kiedy dziewuchy chodziły wieczorym w wigilie, zamiatały kuchniy i śmieci…. Jak to 

tam było? 

M. Ooo…, to tak zamiotały kuchniy i przeciepowały sonsiadowi: „ wy, mota pchły”, żeby wszystkie 

do wos poszły. Takie pierdoły rozmaite. 

I to tak zamiotały i przyszły te śmieci przeciepować przez płot sąsiadowi „ wy, mata pchły”.  

Wyśta wszystko powiedzioły, jo nie mom nic. Teraz niech łone opowiadają, łone też dobrze wiedzą. 

                                                       xxxxxxxxxxxxxxxx 

H. No może jeszcze o jakichś strachach? 

S. Jak to, jakoś na Barbary co przyndły kobiyty i przychodziło coś pod okno, jak to było? 

M. Łe, zaś psinco to, a to tak zaś godali: 

     „ Rary, rary, dziś  świyntej Barbary” – żeby nie przondali, że żaby  zeźrą lyn, no. Żaby bardzo lyn 

źrą, jak w świyntą Barbary przędzą kondziel. No i tak chodzili za okno i tak wołali „Rary, rary, dzisiej  

świyntej Barbary”. 

 S. W tyn, w Częstochowie mieszkała artystka jednego państwa. Zawsze uczyła się, prowda ,w tym 

swoim pokoju. Tak klaskała, gwizdała, śpiywała, tańczyła, wszystko tak robiyła. I zmarła. Późnij tak 
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samo w tym mieszkaniu siy robiło. I poźniej dali na mszą i to przestało. To jest prawdziwe! To nam 

nauczycielka, która mieszkała u nos przed wojną i opowiodała. 

M. A jak to było w Niymcach, to tam tyż był taki dom postawiony na polu. To my tam kolo tego 

domu robili. Jak tam pani, strasało! To we dnie strasało. Tam nikt nie poradził był. 

S. W Wieruszowie, w śpitalu, jak jo tam leżała …….. 

M.  To tak w cegły prało, ślugało i zwolało i nic nie było, pani, nic. Kto wiy co. I to tam  mówili, że 

tam jakiygoś zabili Poloka, i tyn Polok chudziok chodzi i tego wybawienia chce. Żeby się ktoś ozwie 

do niego, ale kto się ozwie, to każdy się boi. A jak przydzie noc, to siy tam całom noc, padają, tak siy 

w tym budynku świyci i tak siy świyci. To siy tak wszystko trzasko, trząsło w tym budynku, to tam 

nikt, a nikt nie miyszkoł. Tam mieszkali….. brali, bo niepodobieństwo. I tego domu tam nie rozwalali, 

ino tak było, i było. Jak jo tam była w tych Niymcach, to jo tam wiym, jo tam widziołam. Jak siy tak 

trochy by to sarzeje na wiecór, to już tam trzasło, i już cegły walą. To my też nieroz zaś dlugo stoły, to 

my tak z dala siy przyglondoły. O jej, jej, to tys tak tam było. Tak strasało, i to tam powiadali te 

ludzie, te Niymce, że to jus, że tam Poloka, że tam była karczma, że to coś i Poloka zabili, i że od tego 

czasu tak strosy i tak strosy. Tam, pado, nikt nie potrafi miyskać. Nikt nie miysko, pani,  i  tyn dom 

stoi i tam taki strach. I nie rozbierają, na pamiontky trzymają. I tak tam  to to ciągle i tak stroszo. 

S. Jak to nauczycielka  opowiadała, w Niymcach, taki pan boł, co mioł dziewięćdziesiąt dziewięć 

dworów. Taki bogaty. Bo jak by mioł sto, to już nie wolno było, to by mu odebrali. To mioł ze złota 

balkon, ale to on z diabłym coś mioł. W tym, tego, w tym dworze to musiał co rok ktoś zginąć, czy się 

utopić, czy zabić, czy zawsze coś było. 

H. Babcia, a u wos tu we wsi nie ma takich miejsc co  stroso? 

M. Takich miejsc gdzie stroso…. 

H. No wedle krzyża, na drodze. 

 - Na Dziylnej tutaj stroszało. 

S. W Wieruszowie w szpitalu, to roz doktor ze żoną przyszedł, wiecorem to było, ksiynżyc tak 

świycił…. 

H. Babcia to też wiy? 

S. O nie, nie! 

H. Niech babcia też powiy.  

M. On sobie tak chodził i on zajrzoł, patrzy, a tam tako twarz, by to tego, jak to mówią, tego 

Chinczyka. I tak sobie myśli;  przecie to tutaj, jak to może wlyźć człowiek, przecie to było do góry, 

pani, na drugim piyntrze. Przecie  tam był taki piyntr długi. I tak sobie myśli, bo to wszyscy się boli, 

powiadał, że tam tak stroszo. I tak było! I taki bielutki stanął, i tak som patrzoł, on to widzioł. I zaś się 

tak boły, tak siy boły te wszystkie, że ani nie szły. Tam była kuchnia, i one musiały iść wedle tych 

drzwi kuchni. To się tak boły stroska tego. 

S. To była wyraźna twarz Chinczyka. On podszedł pod okno i myśloł, że ktoś stoi za oknem na 

piyntrze. Podchodzi pod okno i wyraźna twarz Chinczyka i straszało. 

M. W sondzie była taka kuchnia, na dole w sondzie. Tam tyż tak stroszało. Aż się boły i po dwie, bo 

trza tam było po dwie szły, bo się jedno boła. I tak stroszało. 

                                                        xxxxxxxxxxxxxx 

H. To powiydźcie, gdzieś cie przebywali we wojny 

ostatnio? I czyście jaką krzywdę mieli od Niemca? 

M. A jo tu mieszkała i zaś jak nos wygnali, to się wybrałam 

na Kamionky. I z Kamionki siy wybrała na Pioski. Tak, i to 

tam na tych Pioskach zaś jak my tam mieszkali. Zaś się ta 

wojna kończyła, przyśli tam Ruscy. A to my na tych 

Pioskach byli, a tak na Kamionce byłam i tak zaś tym 

Niemcom robiła wszystko. Krowy dojiłam, wszystko 

robiłam. To miałam, pani, wtedy siedemdziesiąt lat, we 

wojne. No tero , pani, policy, jest tero dwadzieścia trzy  lata 

po wojnie, tak. Ano widzi pani.. 

Jeszcze jo wszystko robiyła, Zbiyrała kartofle za maszyną, 

Niymcom żyto ubiyroła, wszystko. To tak te Niymce po 

mnie szli, że nie było głowy. Łono godała, pado, przeciy Kobiety gotowe do pracy przy hakaniu  
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matka ma tyle lot i nie może robić. Tak pado. To siy nie robi jakie lata, ino jaki człowiek jest. 

Widzieli, że jo jeszcze jest mocno, bystro, to tak ciekli za mną. Jo chciała, to szła, bo mnie nie wolno, 

bo miała za duże lata – ale jo szła. Tak wiy pani co, to jak my tam kopały  u jednej gospodyni, to ta 

jedna gospodyni taka tyż była, że łona mnie chcioła zakopać. Łona taka była, myślała…………….. A 

jo była w Niymcach, to jo tam umioła wszystko kopać i kartofle. To łona tak kopała, tak kopała! A jo 

jak tam zaszła  po to komorne, to łona prawie tym, a jo zaszła. A jo tam była ubrana jak siy należy, jo 

fartuch mioła  prawie cysty. Ooo..! My takiej nie potrzebujemy, bo my tu potrzebujemy do roboty 

kobiyty, ale nie takiej  jak żeście wy. Tak mi mówiła. A jo jej tak nic nie mówiła. To ta gospodyni nas 

wźiyna. To drugo gospodyni, bo tam były. Ano , posły my kartofle kopać, zaceły my kopać. To jej syn 

tys, tak kopią, a łona tak kopie, tak kopie.. A jo sobie myślę, cekaj jo ciy tam puscy. Jak, pani, zech siy 

dołożyła, jak żeś wzieła po niemiecku kopać… Kudy, to ona kopać nie dała se rady, tako była zło. A 

tak kopać, kopać, a jak tam jest, powiado. Koszyk, padom, zaraz prosy scebrować za mną. Ojej, jej… 

co jo wtedy wtyncas mioła, jak łona była zło na mnie…. To żadnej robocie, cy to my poszły do siana, 

czy tak, to jo siy tam nie doła. One myślały, że to my tak, takiej my tu nie potrzebujemy. Łona 

myślała, że jo tu ustrojona nie bydy nic 

robić. Albo Niymka, jej, jej – jak ona już 

mnie chwaliła. A bo jo tak to robiyła. Jak 

poszła kartofle zbierać, jeszcze łona 

pedziała, ta co dziś jest  w tej gminie (Szwed 

Lonia), Trafarsko, ta jej córka, to pado, 

byłaby Malicka moją mamę (Kubotkę) 

spaliła przy kartoflach. Bo łone zbierały, i 

łona wcale  nie mogła dać rady zbierać , ani 

za maszyną.  I tak siy biydno zmordowała, 

zmordowała. 

Mnie to było wszystko letko, mnie ta było 

letko, jo ta była  do wszystkiego sprawno. 

Tero to tak, tero to nie poradzy ani sobie, ani 

komu. A łona  tutaj, tutaj nieroz pado: 

Malicko, bo my się tam nieroz bardzo 

obserwowały. Łona bardzo chcioła, żeby jo szła z komornym tam do nich w ten wojny. Ale jo tam 

mioła iść, ale zaś żech nie posła. To  ona pado: Malicka, godo, mocie tam przyjść do mamy. Ale jo 

zawsze siy zbierała i nie poszłam, Nigdy nie poszłam…… 

H. A od Niymców żeście tyż trochy ucierpieli, czy nic? 

M. Od tych Niymców, to tak nie powiym, bo to tak my ni mioły. 

H. A może pamiętocie, jak tu gdzieś aresztowali, zabierały Poloków? 

S. Co Wittland dobry był? 

M. Aaa…, to łon wzioł pierzyny, łóżko, safy pozabiyroł morda wszystko, prowda, prowda! No to było 

nicpote, a jak siy już od tego Niymca wybierała, to przyciekł, żeby siy zostać, bo tyn Niymiec 

wiedzioł, że jo im bydy robić. Ale łon tak…, tak, tak. 

Ale szkoda ,że jo nie pedziała  na tych Zimochów (Teofil Zimoch –Kacyncy), że przez Zimochów siy 

wybiyrom, bo dziecka  właziły na drzwi i chuśtały siy, kto wiy co. Jak jo co mówiła, pado: A to  co 

Malicka, albo to wase? To nie wase. Widzisz , tak robiyły! Ojej, jej…, co się tu robiyło. 

 I to ja się tam wprzód, prowda na Pustkowie siy wybrała, tam do tej swojej bratowej.  Zaś na 

Kamionky, prowda na Kamionky do tego, tam z Pustkowia. I tam mioła, prawda, mioła rozmaicie 

mioła.  

No to my chodziyły po takie kwaśne mlyko, pani, to tyn jedyn taki boł, co to tam tym mlykiem rządził 

wszystko. Co zaś roz dosła, to trochę wloł, na drugi roz zaszła: To wyście tu byli po to mlyko! Jo 

podom: Ty zarazo, podom, wielaś mi to wloł. I ten papiyrek taki, co mioł na to mlyko, jak żem  żła 

pod giyry: Zeżryj  wszystko,padom, jo i tak żyć bydy. Łon dzisiaj, pani, chłop, który nic nie wort. A 

mnie Pan Bóg doł zdrowie, i do dzisiaj zdrowa i robić poradzy, a łon nie poradzi wcale robić. 

H. A jak łon siy nazywo? 

M. Zimoch! Zimoch! 

H. To tyn co mieszkoł wele  szkoły? 

Kobiety i chłopy z okolic Mieleszyna na robotach przymusowych  
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M. O nie, łon tutaj jest, na wsi, Pietrek, wiesz Zimoch, Pietrek Zimoch (syn Kazimierza). On ci taki 

był, taki piesek. I to widzisz, żebym to jesce obco była. Ale on przecież, jest przecież syn po moim 

kuzynie, to przecież jest rodzina! I takie było nicpote! A on chlapoł śmietany, upasł się,  taki boł. I 

teroz w choroby wpadł i widzi pani, jak to jest. Jo by mu jesce tero pedziała: Widzis, jak żeś mi 

dokucoł, widzis, widzis! A jo dzięki Bogu zdrowo i jescy poradzy robić, Tak nie poradzy, ale jak co 

poradzy, to poradzy, to robiy… A łon nie poradzi nic!!!  

H. Babcia, a uciekaliście tyz przed Niemcem w wojny? 

M. Tyz zem uciekała, oj pani kochana, jak my poleciały na pole  do takiego wydoru to my tam 

siedziały, my tak zmarzły. Zaś my znowu się boły, że nos tam Niymce spotkają. Znów my uciekły w 

sośnie, tam my znów……. ( i tu się urywa nagranie).  

  

  

 

   

                                                                                                                                                                                                                         

 
  Dr Honorata Skoczylas-Stawska była pracownikiem naukowym i wykładowcą Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Filologii Polskiej. Urodziła się w podwieluńskiej wsi 

Dąbrowa, szkołę podstawową i Liceum ukończyła w Wieluniu. Tu nauczyła się kochać ziemię 

wieluńską i jak sama mówi, będąc już na emeryturze, trwa to do dziś.                                                                             

        Określano ją badaczem etnograficznym i lingwistycznym, nagrywała samodzielnie na taśmie 

magnetofonowej mowę ludową. W powiecie wieruszowskim takie badania oprócz Mieleszyna 

przeprowadziła w Węglewicach, Galewicach, Jutrkowie, Czastarach-Kniatowy, Chróścinie, Wójcinie i 

Łubnicach. Jest autorką wielu prac naukowych i publikacji, jak np. Fonetyka w gwarach dawnej ziemi 

wieluńskiej (1977 r.) 

          Za swą pracę była wielokrotnie  wyróżniana honorowymi odznaczeniami, nagrodami 

rektorskimi i ministerialnymi a w 2006 r nadano Honoracie Skoczylas-Stawskiej honorowe 

obywatelstwo Wielunia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury regionu wieluńskiego. 

 

                                                                                                

                                                                    

Akt urodzenia Marianny Malik z 1877 r sporządzony przez księdza Zegarłowskiego – rodzice to Paweł Lis i Julianna Kopis 
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 Załącznik nr 3                        

                     WYKAZ  GOSPODARSTW  w  MIELESZYNIE  wg   POSESJI 

                                                        (Obecni i poprzedni właściciele) 

Wieś –część południowa. 

  . Zakład tapicersko –meblowy; Teren dawnego Kółka Rolniczego; jeszcze dawniej boisko LZS 

  . Parking parafialny; Dawna organistówka do 2009 r. 

 7. Slipek Jerzy; Kanicki Jan 

 8. Wójcik; Grzana Marcin 

 9. Musiałek; Markiewicz Teodor; Markiewicz Antoni 

10. Sztucki Czesław; Pazek Teofil 

11. Żurek Józef; Poroś Antoni; Płuska Ludwik 

12.Toboła Krzysztof; Matuszewski; Wala Jan 

13.Materek Edward (z Wrocławia); Płuska Piotr 

14. Bartela Zenon; Lipińska; Glotz 

15. Borowik; Grajerz Lucjan (dawna Żydówka) 

16. Ferdynus Eugeniusz; Cichy Stanisław 

17.Kmiecik Zygmunt; Kmiecik Tadeusz (również dom parafialny) 

18. Kmiecik Piotr; Lisowski Zygmunt; Lisowski Stanisław; Lisowski Józef 

19.Witczak Stanisław (zmarł); Witczak Stefan 

20. Malik Franciszek; Malik Franciszek (ojciec) 

21.Kanicki Stanisław (zmarł); Kanicki Jan, Kanicki Paweł 

22. Maślanka; Lubowski Piotr 

23. Zimoch Zbigniew; Zimoch Edward 

24. Piasta Henryk; Piasta; Olej 

25.Grajerz Bronisław;  Grajerz Franciszek 

26. Zimoch Teresa; Zimoch Jarosław; Zimoch Kazimierz 

27.Zimoch Zygmunt; Zimoch Stanisław 

28. Budynek dawnej mleczarni, sklepu, pijalni piwa 

29. Kmiecik Walenty (Wacek); Kmiecik Kazimierz 

30. Salachna Marian; Cichy Piotr 

31. Grzana Józef; Pazek Tadeusz 

32. Ferdynus Stanisław (sołtys); Ferdynus Eugeniusz; Stojecki 

33.Wabnic; Kmiecik Antoni; Lasota Idzi 

33a. Ochocki 

34. Wrzosek; Ochocki; Szymanek Franciszek 

35. Zychla Adam; Płuska Piotr 

36. Szulc; Grajerz Mieczysław 

37. Błasiak; Zaustowicz Józef 

38 Wełna Janina; Wełna Stanisław 

39. Cebula Jan, Muszkat Kazimierz; Lisowski Teodor 

40. Cebula Grzegorz; Cebula Eugeniusz 

41. Górecki; Lukowski Bolesław, Blewonska 

42. Kanicki Jan; Kanicki Kazimierz; Kmiecik Leon 

43.Kanicki Lechosław; Korpecki Bronisław 

44. Pichlak Lucjan; Pichlak Ignacy 

45. Marek Stanisław; Kanicki Stanisław 

46. Gruszka Józef; Gruszka Roman 

47 Ferdynus Sławomir; Klej Roman 

48. Kmiecik Marian (zmarł); Kmiecik Roman 

49. Gruszka Józef; Dominas (VD) 
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50. Otorowski Jan; Ciećka Stefan 

51. Płuska Stanisław; Szukała Idzi 

      Pichlak Lucjan; Cichy Jakub 

 

Kolonia Podlasem 

   . Domagała Elżbieta (Kowalczyk) 

54. Mączka Tadeusz (zmarł); Szukała 

55. Cebula Zenon; Szymanek Teofil 

56. Szukała Jerzy; Szukała Roman 

57. (dawna pijalnia piwa) Kmiecik; 

58. Waligóra Edmund; Cichy Jakub 

59. Kmiecik Zygmunt; Kmiecik Józef 

60. Wójcik Mieczysław 

61. Wójciak Zenon; Marek 

62. Michałek Zenon (zmarł) 

63.                                       ; Piasta Władysława 

64. Guszpiel Ludwik; Ochocki Stefan 

65. Wójcik Zbigniew; Wójcik Stefan 

                                     ; Filipiak 

66. (z Wieruszowa); Lubowski Ludwik 

67. Pietrzak; Strycharek 

68. Gasztych Józef; Sobczak 

69. (z Wrocławia); Janus Antoni 

70.                          ; Śmiałek Franciszka 

71. Galiński Edward (zmarł);Korpecki Antoni 

72. (z Niemiec); Markiewicz Piotr 

73.                                 , Grzana Stanisław 

74. Szymanek Bronisław; Szymanek 

75. Konieczny Kazimierz; Konieczny Tomasz 

75a. Ajersz Zbigniew 

76. opuszczone; Wiła; Majcher 

77. Syguła 

78. Misiek Bogdan (zmarł), Misiek Witek 

79. Pazek Stanisław; Pazek Idzi 

 

Wieś –część północna  (od lasu) 

81. Owczarek Anna; Strzelecki Władysław 

82. Kasprzak Zdzisław; Ferdynus Kazimierz 

83. Ochocki Czesław; Korpecki Bolesław 

84. Zimoch Tadeusz (zmarł); Wójcik Antoni 

85. Wypych Kazimierz; Wypych Bolesław 

86. Wabnic Andrzej; Brząkała Bogdan; Brząkała Stefan 

87.Kmiecik Antoni; Kmiecik Stanisław; Grabski 

88.Mączka; Mączka Henryk; Lisowski Stefan 

89. Pazek Aleksander; Pazek Jan; Lisowski Stefan  

90.Kiszka Antoni; Kiszka Jan 

91. Niesobski Jerzy; Kmiecik Jan 

92. Pazek Mikołaj; Dominas 

93. Wypych Tadeusz; Dominas 

94. Kuliga Jerzy; Dura Piotr 

95. Okoń Andrzej; Miechowski 

96. Cebula Walenty; Grabski Julian 
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97. Kanicki Mirosław; Sergiel Tomasz 

98. Cichy Józef; Cichy Józef 

99. Szymanek Henryk; Wójcik Władysław 

100. Pisula Józef; Pisula Wacław 

101. Grajerz Stanisław; Misiek Wacław 

102Wójciak Mieczysław; Ochędzan Antoni 

103. Niewiadomy Lech; Niewiadomy Antoni 

104. Glądała Teodor (zmarł); Szałapski 

         Wójcik Zenon; Wójcik Stanisław (była pijalnia piwa) 

105. Wypych Ryszard ; Lisowski 

106. Kowal Czesław i Szatkowski; Pawlak i Biskupiak Stefan 

107. Grzelec Henryk; Motyl Stefan, Górka Idzi 

108. Grajerz Lechosław; Grajerz Józef 

109. Świtek Bogdan; Świtek Stanisław 

110. Bezyn Piotr; Juszczak Stefan 

111. Grzana Krzysztof; Grzana Jan 

112. Cichy; Pazek Stanisław 

113. Wójcik Flortentyna; Wypych Bolesław; Wypych Stanisław 

114. Wypych Piotr; Wypych Stanisław; Wypych Idzi 

115. Błaszczyk; Żurek Józef 

116. Żurek Stanisław; Żurek Stefan 

117. (z Wrocławia); Piętak Paweł; Wójcik  

118. Jakubczyk; Jakubczyk; Dura 

119. Dorywała Ewa; Wójcik Zenon; Wójcik Stanisław 

120. Kanicki Jan; Kanicki Bronisław 

121. Grajerz Lechosław; Okoń Władysława, Okoń Antoni 

122. Kijak Arkadiusz; Kijak Józef; Kijak Wacław 

123. Kostrzewa; Pisula Dariusz; Pisula Stanisław 

124. Piotrowicz Florian; Ciećka (z Krajanki); Domagała: Gmerek 

125. Zimoch Tadeusz (zmarł); Zimoch Władysława, Dura Aniela; Dura Stefan; Frontczyk Wincenty ;  

         Ochędzan 

126. Misiek Krystyna; Misiek Stanisław i Muszkat Zofia; Muszkat 

127.Cebula Stanisław; Cebula Zenon; Cebula Jan i Szewczyk 

128. Płuska Krzysztof; Zimoch Teofil 

129. Niewiadomy Lechosław (dom rozebrany); Malik Antoni 

130. Żurek Wiesław; Lis Józef, Lis Paweł, Lis 

131. Kmiecik Tadeusz; Tomaszek Piotr, Zawada 

         Zakład produkcji opakowań  PPH-U Menos  

132. Trafarski Zenon; Trafarski Antoni 

133. Szymanek. Szymanek Piotr 

          Kmiecik Jan; Kmiecik Stanisław 

134. Kmiecik Jan; Piasta 

135. Pokora; Matysiak 

136. Pokora Teodor; Pokora Bronisław; Szukała Mikołaj 

137. Kijak Bronisław; Boryczka Antoni 

138. Cielek Janusz; Cielek; Lisowski; Misiek 

139. Lis Jan; Lis Antoni; Malik Jan 

140. Dom Strażaka (remiza OSP), Owczarek (kuźnia)   

 

Kolonia Wieruszowska – część wschodnia 

141. Szkoła Podstawowa 

142. Wilczyński 

143. Cichy Bronisław; Warkocz 
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144. Wilczyński; Parkitny Antoni; Misiek Antoni 

145. Cichy Zygmunt; Cichy Stanisław 

146. Drwalewski; Mączka Józef 

147. Kania Bogdan; Matuszewski  

148. Czapnik Tadeusz; Skrzypska 

150. Pietras Władysław; Szukała Tomasz  

151. Lisowski Zbigniew; Lisowski Stefan 

152. Ferdynus Eugeniusz; Ferdynus W.; Trafarski 

153. Ochocki Bogdan; Ochocki Czesław 

154.Pazek Jan; Pazek Stefan 

154a. Skał 

155. Majchrzak Bogdan 

156. Zimoch Zofia; Czapnik Stanisław 

157. Piotrowicz; Fronczyk 

 

159. Kmiecik Stanisław, Mączka Zdzisław, Mączka Stanisław 

160. Lasota 

161. Lasota; Wróbel Stanisław 

162.Jakubczyk; Mączka Stanisław 

163.                              ; Gasztych Władysław 

164. Płuska Piotr; Wyrwa Wacław 

165. Cichy Janusz, Cichy Wacław 

166. Wójciak; Zawada Józef 

167. Wróbel Zdzisław, Wróbel Bronisław 

168. Wróbel Ireneusz i Henryk 

 

Kolonia Wieruszowska –część zachodnia (od Smugu) 

170. Ochocki 

      . Szukała  

171. Pazek Stefan 

        . (z Wieruszowa) 

 

174.Wróbel; Majchrzak 

175. Ferdynus 

176. Żak Jan 

177, Gnat Bożena; Glądała Antoni 

!78. Misiek Józef vel Mieczysław (umarł) 

 

        Zakład metalowy Skowrońskiego 

181. Bieniek 

         Wilczyński Marian 

         Sklep Spożywczy Jakubczyka (dawniej GS) 

183. Łubniewska 

 

Podcmentarnia 

184. Misiek Stefan (zmarł) 

185. Skał; Figiel Henryk; Figiel Szymon 

186. Kupczak 

187.Ferdynus Ireneusz, Ferdynus  

!88. Ochocki Zbigniew; Ochocki   

189. Szewczyk Jerzy 

189a Szewczyk Jerzy 
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           Pazek Andrzej 

190. Szymanek 

          Pokora Józef 

          Chwaliński 

          Pazek Andrzej 

          Chruściński, Zaustowicz Stanisław 

205. Kubikowski M; Maliński 

206. Wiśniewski, Pazek Józef, Pauli Alfred  

         Woźniak Jan; Wożniak Andrzej 

         Musiałek 

210. Maciejewski Wiesław, Maciejewski Stefan 

211. Plebania 

         Kościół 

 

Poduchowizna 

        . opuszczone( ani śladu); Bardela 

        . opuszczone          „        ; Hess 

         . Muszkat Maryla; Muszkat Kazimierz, Muszkat Julian 

         . Kmiecik Władysław 

         . Tomaszek Piotr, Tomaszek 

         . Korpecki Roman, Korpecki 

         . opuszczone; Łydka 

         . Zawierta Stanisław 

 

Zmyślona 

           . Kania Mirosław  

          . (opuszczone) Miś Mikołaj 

                                   , Domagała Piotr 

          . Woźniak; Tomaszczyk Wiesław 

          . Ochędzan; Boryczka Stanisław 

          . Cichy Wacław, Żurek 

224. Lis Marek; Lis Stefan 

225. Szukała Zenobia; Szukała Danuta 

       . Wypych Szymon; Pazek Wacław 

227. Białek Bronisław 

228. Szukała Stanisław 

 

230. Kania Zbigniew; Grabski Teofil 

       . Ferdynus Eugeniusz; Pazek Mikołaj (opuszczona) 

232. Kania Danuta; Kania Wincenty 

 

Chobot, Krzaki 

       . Lary 

      . Malik 

       . Prażanowski 

       .                      ; Zawada 

       . (opuszczona); Sikorski 

       . (opuszczona); Kopis 

       . Skała Władysław 

       . Gaj 
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       . Wróbel Stanisław 

       . Zelny; Jastrowicz 

 

Mieleszynek –Cieluchowizna i Grobla 

 1. Grzesiak 

 2.Toboła Jerzy; Góral 

 3.Duda; Mendel Paweł 

 4. Szatkowski 

 5. Pokojowczyk Wiesława; Witczak Roman 

 6. Pokora Antoni 

 7. Pokora Stanisław 

 

9. Małys Zbigniew; Lewandowski; Cieluch Zenon; Cieluch Leon;  

10. Krupiński Jan 

11.                          , Figiel Piotr 

12. Długowski 

13. Piętak i Lasota; Światłowski Bolesław 

14. Ferdynus Alojzy (Lech); Dura Florentyna, Dura 

14a. Kijak Roman 

 

Mieleszynek –Kolonia (wieś) 

15.Lasota Arkadiusz, Lasota Walenty; Lasota Marian 

16.  (z Wrocławia); Wójcik Roman 

17. (z Wrocławia); Świerczyński 

!8. Lasota Paweł (agroturystyka+sklep); Lasota Józef 

19. Długowski Andrzej, Myszor Jan 

20. Ochocki Jacek; Ochocki Tadeusz 

20a. Bezen 

21. Misiek Aldona; Misiek Stanisław 

22. Wójcik Czesław; Szewczyk 

23.Jabłoński Adam; Jabłoński Bronisław 

 

25. Cicha; Cichy Mikołaj 

25a, Sola; Sola Bronisław 

26. Wypych Tadeusz; Wypych Piotr 

27. Szwed Jerzy; Szwed Feliks 

28. Maślanka Mirosław; Szwed Józef 

                                          ; Pisula Wojciech 

42. Leśnictwo Mieleszynek 

 

 

 

 

 

Mieleszynek -Wypikawa 

    . Krzyżanowski (z Wrocławia)  ; Dura Stanisław 

31. Ochocki Leon ;Figiel 

31b. Grabski 

32. Sztucki Lucian; Ochocki Jan 

 

33. Wierzba Jan; Ochocki 
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34. Figiel Ryszard; Figiel Marian 

 

35.Szukalski Roch; Szymanek 

 

36. Ferdynus 

37. Wójciak Robert; Lemiesz Bronisław 

38.                              ; Zając 

39.                              ; Sieczka Stanisław 

40. Wojciak 

41. Ochocki 

 

     Powyższy wykaz został opracowany w 2009 r na podstawie materiałów dostarczonych przez Piotra 

Płuskę i wspólnego objazdu wsi Mieleszyn i Mieleszynek wraz z przysiółkami w listopadzie 2009 r z 

wymienionym już Piotrem Płuską jego samochodem.                                                                                        

 

 

Mieleszyn latem  
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Załącznik nr 4 

                                   WSPOMNIENIA  JANA  MYSZORA 
                                                                 (fragmenty) 

Motto 

   W Imię Najwyższego 

   Pisać tu zaczynam, 

   By pamięć uwiecznić 

   Gdy dziadów wspominam. 

   By i swoje życie 

   W pamięci zachować, 

   Kiedy będą po nas 

   Już lata rachować. 

   Niech cię Bóg zachowa 

   O książko kochana, 

   W której pamięć ojców 

   Dla nas zachowana. 

     Luty 1969 rok 

 

  Historia jako wstęp do napisania tego pamiętnika 
          Czerwiec 1990 rok 

Zanim przystąpię do napisania tego pamiętnika chciałbym  napisać coś o miejscu ich 

zamieszkania.  

 

 Miejscem pobytu jest wieś Mieleszyn z dwoma koloniami to jest Wieruszowską i Podlasem 

oprócz tego są jeszcze oddzielne po Cieluchu wraz z młynami, gospodarstwo i młyn Hobot na Prośnie 

i dwa pustkowia duże kiedyś gospodarstwo Lasotów oprócz tego było duże gospodarstwo kościelne o 

obszarze około 50 mórg położone w strony Bolesławca. Z którego wydzielono 6 mórg do parafii 

księdzu a resztę zabrał jakiś rosyjski nazwiskiem Frejentow, który pobudował się na tej ziemi. 

Mieleszyn był wsią jak też jeszcze wsie Chróścin Ochędzyn i Łubnice. A Łubnice były ośrodkiem 

zakonu Cystersek, które to wsie zamiast podatku dziesięciny w naturze, a późniejszym czasie 

pieniędzmi. Wkrótce przed rozbiorem Polski 

przeniósł się z Łubnic do Łołobku koło Kalisza 

gdzie po rozbiorze przez Prusaków został 

rozwiązany. 

       Mieleszyn po rozbiorze Polski pod zabór 

rosyjski gdzie ziemie były rozdrobnione nastąpił 

tak zwany ukaz czyli zcalenie gruntów –co 

powstało 70 gospodarstw po 18 mórg (morga 56 

ar.) które udawało się podzielić równolegle 

stosownie do już zamieszkałych, a którym nie 

wypadło musiał się przenieść. Pozostało jeszcze 

do rozparcelowania 200 mórg jako tzw. serwituty 

które później po 3 morgi dodano do każdego 

gospodarstwa. 

Jest to plan który daje nam możność do 

zorientowania w późniejszym opisie miejsca 

pobytu osób nas zainteresowanych; w 

szczególności rodowodu przodków pochodzenia 

i skojarzenia naszych rodzin Myszorów, Malików i Domagałów……………… 

Fragment rękopisu Jana Myszora  
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                                     Pierwsza wojna Niemcy – Rosja 
Przed pierwszą wojną po zaborze Polski granica pomiędzy zaborami była rzeka Prosna z naszej strony 

stali  Rosjanie jako straż graniczna co jakieś dwa kilometry były ich koszary zwane kordonami. 

U nas był taki kordon pomiędzy rozwidlaniem dróg idących na Klatkę a głównym trachtem do 

Wieruszowa. Kordony były budowane za pieniądze rządowe nawet przez miejscowych gospodarzy za 

pobrane pieniądze od rządu. U nas kordon był pobudowany przez Cielucha na jego gruncie na tem 

rozwidleniu dróg. Żołnierze z tego kordonu pilnowali granicy od młyna obecnie Larego do tak zwanej 

Kociej Góry. Latem stali nad rzeką a zimą opodal rzeki na drogach. 

      Było to w sierpniu 1914 r byliśmy ze siostrą Maryśką i rodzicami co żeśmy pilnowali  krów, a 

matka z ojcem zagrabiali po żniwach sciernie było dużo barłogu po koszeniu kosami żyta. 

Na ugorach gdzie pierw gęsi paśli był pastucha pięknie grał na fujarce gdyśmy byli w samem końcu 

pola, przyszedł do nas i mówi –czy wiecie że wojna Niemcy z Rosją –nasz dziedzic taki zmartwiony 

bo pierwsza wiadomość o wojnie. 

W nocy z naszego kordonu wyjechali ruscy co im było niepotrzebne spalili poznosili na kupy i spalili 

mieli cztery konie co mogli to zabrali. Na granicy już ruskich nie ma, ludzie donosili. 

Po paru dniach zobaczyli Niemców, którzy grupowo przychodzili zaczęli palić kordony. Ja 

przytrzymałem krowy, bo matka poszła obiad gotować było to przed domem gdzie dobrze było widać 

kordon, a tu kupa Niemców wyszła od północy z lasu i prosto do kordonu i zaczyło się dymić ze stajni 

nagle całem płomieniem stajnie zostały objęte, ale koszary stały były kryte papą. Pewnie wnieśli 

snopek słomy i zapalili słoma się spaliła. Potem widać jak Niemiec wszedł na dach wyrąbał w dachu 

dziurę i dach się zapalił. 

Z początku Niemcy przejeżdżali na koniach, a widzieli żeśmy się z pastuchem gdyśmy byli u swego 

pola bo tam pasał krowy na tem ugorze, to nam mówił i śmiał się że jego żona była na grzybach gdzie 

rosły kozaki, a drogą przejeżdżali Niemcy czy nie ma tu kozaków ona myślała że się pytają o grzyby, 

a ja im mówię, że tutaj niema ale tam dalej to jest dużo i zawrócili z powrotem i cwawom uciekli. Bo  

Niemcy straśnie się bali ruskich kozaków. 

Pary dni był spokój nareście na Warcie front się utworzył. Było słychać strzały. W międzyczasie była 

mobilizacja póki niemcy nie objęli, wszyscy mieli się stawić do Piotrkowa. Dużo wróciło do domu. 

Bo tam był taki zgiełk, że niektórzy uciekli z powrotem do domu, a kto się bał to poszedł na wojnę. 

 Niemcy brali się odrazu za gospodarkę. Postawili niemców  na urzędy, ale nie było tak ostro jak w 

czasie drugiej wojny. Nie mieli takich uprzedzeń do polaków. Ale pobierali kontygenty. Bydło i 

świnie zabierali. Był tak zwany trefiniarz chodził po gospodarstwach wraz sołtysym gdzie zastał 

więcej bydła czy świni zakładał plomby na ucho i trzeba było odwieść lub zaprowadzić do powiatu do 

Wielunia. Zapłacili ale po urzędowej cenie. 

 Raz dowiedzieliśmy się że idzie trefiniarz to żeśmy z jałówką uciekli do lasu a dziadek miał dwie 

krowy to jedny do pokoju wprowadzili, a naszą jałówkę zapisał, bo chłopak który był z naszą jałówką 

i ze swoją zawcześnie wyprowadził z lasu zastąpili my i naszą jałówkę zapisał, była większa i 

tłuściejsza. 

Raz poszedłem z ojcem do zrębu zobaczyć pnie w zrębie na które mieliśmy num. na asygnacie do 

wykopania pnie. Bo Niemcy wyrąbywali lasy, a gospodarze mierli wyznaczone wywozić po parę 

kubików na stację na Podzamcze na wagon co szło do Niemiec. Gdy dochodziliśmy spowrotem 

widzimy że na naszym podwórku są żandarmi i naszą furmanką wyjeżdżają gdzieś, a Lasota naszymi 

końmi jedzie. Nie wiemy co to znaczy. Bo gospodarza nie było to poszli do Lasoty który musiał 

jechać naszymi końmi do Radostowa. Bo byli na rowerach. Wieczorem powrócił. 

    Na drugi dzień klacz zachorowała i po dniu choroby ojciec wypuścił na podwórze gdy byliśmy 

wszyscy przy chlewie. Klacz wyszła powoli obeszła wkoło podwórze przyszła do nas każdego 

powąchała i zaczyła przy gnoju coś szukać. Stał snopek słomy matka mówi rozściel jej ten snopek, 

Mo ona chce się położyć, powąchała ten słomy układła się parę razy kopnęła nogami i zdechła. Matka 

zapłakała nie tylko z tego, że bydle jaki ma rozum, że przyszła pożegnać się z nami przed śmiercią. 
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                                    Sprawy ekonomiczno organizacyjne 
Mieleszynek jako folwark należał do dworu w Mieleszynie. Gdy Mieleszyn dwór został 

rozparcelowany to Mieleszynek został wydzierżawiony pomiędzy rolników. A pozostawiony ośrodek 

gdzie były stawy las i przytem kawałki ziemi uprawnej zostawiono na gajówkę, gdzie zamieszkał w 

pozostałych budynkach gajowy Kaczor będący gajowym na przyległych lasach sokolskich. 

W roku 1920 po powstaniu Polski Mieleszynek został rozparcelowany na 14 parceli po 8 ha każda. 

Tylko został ośrodek rybny powiększej części to stawy, las i reszty przy stawach i lesie grunty orne. 

Na ośrodek przyszedł z Piotrkowa kapitan rezerwy opatrzony krzyżem Goleniowski wraz  żoną i 

dwojgiem dzieci. Objął i wziął się za zagospodarowanie w szczególności stawów rybnych. 

Sprowadził rolki i szyny, za pomocą tych wózków i szyn pogłębiał i rozszerzał stawy przez sypanie 

grobli i oczyszczenie z niepotrzebnych drzew. A za sprzedane drzewo płacił robotników. Co 

popewnem czasie stały się dużym obszarem rybnym, a pewnym czasie rozszezeniem i uregulowaniem 

dopływu potoku przez ekipę melioracyjną, co pomogło na większe spiętrzenie wody do stawów. 

       Po śmierci mojego ojca w 1924 roku granicząc się tylko o miedzy z jego gruntami jako młody 

gospodarz na swojym gruncie. A zarazem gdzie jego dróżka przez las prowadziła około mojego 

podwórza na główną drogę, zaprzyjaźniliśmy się. W szczególności  o przyjścia z wizytą w długie 

wieczory jesienne. Ja mając dopiero 20 lat a on już pięćdziesiąty rozmawialiśmy na różne tematy 

rolnicze i światowe. Że pan młody a ja już w podeszłem wieku, ale chodzi o to że pan ma trochy 

szkoły prędzej się rozumiemy. A jest dużo rzeczy co by tu można zrobić. A gospodarząc tak w 

pojedynkę jest dużo trudniej, a byłoby żeby się zorganizować. Jak ja tu jadę do kościoła to Widzy 

takie połacie nieużytków porośnięte najwyżej jałowcem. Pan tu jest miejscowym i zna te wszystkie 

sprawy, dlaczego to tak jest czy to jest własność gromady, czy to ta niegospodarność gromady czy to 

leśniczy. 

Więc wytłumaczyłem mu, że tą sprawą już się zainteresował pewien który tu się zjawił. I też tak 

tłumaczył jak pan. Chodził po domach i zbierał pieniądze po 1 rublu, bo było przed w czasie rozbioru 

Polski. Tłumaczył jak pan i zbierał pieniądze na kupno sadzonek, gdy już oszperał wszystkich, to 

zniknął i nikt go więcej nie zobaczył. Zrażeni tym ludzie do dziś pamiętają i mogą pana uznać za 

takiego oszusta. Bo jak się ktoś czem się oparzy to dmucha na zimne. Ale ja to mówię o 

zorganizowaniu się i sami to robić. Jak by pan chciał się tem zająć to by może się i to udało, bo widzę 

że pan jest taki przedsiębiorczy i chce się panu tem zająć. A pan tu już miejscowy i zna to niech pan 

spróbuje. Bo już powstają tak zwane stowarzyszenia rolnicze pod nazwą „kółek rolniczych” i najpierw 

założyć taką organizację a potem dużo rzeczy robić, nie tylk o zagospodarowaniu tych nieużytków ale 

wiele innych.  

Tak spotkał się z sołtysem  i kierownikiem szkoły że tu kapitan Goleniowski chciałby mieć spotkanie 

w niedziele spotkanie z mieszkańcami Mieleszyna w pewnej sprawie co by dotyczyła mieszkańców 

Mieleszyna. Najpierw wspomniałby o tych nieużytkach jakie są w gromadzie. Przyszło niedzielę p 

mszy sołtys zatrzymał zebranych przedstawił zebranym. Pewna część mężczyzn poszli do szkoły i 

Kapitan zabrał głos i przedstawił o co chodzi że dziś nie chce na długo zatrzymywać ludzi że to jest 

pora obiadowa i każdemu się spieszy się do domu że chciałby tu on wie pewne sprawy dotyczące 

mieszkańców Mieleszyna, i tylko dziś ustalić czas na ogólne zebranie, bo tu jest więcej spraw które 

dotyczą do omówienia. I dziś może byśmy omówili czas kiedy byłby najodpowiedniejszy, że możew 

niedzielę po nieszporach w każdym miesiącu w ostatnią niedzielę. Jedynie tylko że jest to dużo spraw 

o zalesienie nieużytków na serwitutach i innych spraw w gromadzie a jeżeli by wam to nie 

odpowiadało możemy zmienić zebranie w innym czasie, to już możemy sami uzgodnić. Bo omówiłem 

z kierownikiem szkoły że możemy i mogą zebrania tu w tej klasie. 

I tem zainteresował ludzi, a wszyscy się liczyli z Kapitanem w odpowiednią niedzielę po nieszporach 

zebrali się przeważnie mężczyźni i kapitan zabrał głos i dziękując za tak liczne przyjście, że jestem 

katolikiem to tu jeżdzy do kościoła to widzy przy drodze taki wielki obszar nieużytków, a przecież to 

by mógł być las, tylko trochy zadbać, bo przecież to źle świadczy o takim stanie czyje to jest. 

Rozmawiałem już  o tem ze swoim sąsiadem Myszorem. To on mi wytłumaczył, że to już kiedyś 

mkiało być zrobione przez jednego pana który się tu znalazł. To pozbierał pieniądze na sadzonki od 

ludzi i więcej się nie pokazał. Ale nie czekać na kogoś, ale się zorganizować zrobić sami. Teraz w 

Polsce powstają organizacje rolnicze tak zwane „Kółka Rolnicze”. Czy by i u was nie mogło powstać 
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takie „Kółko Rolnicze” i wybrać zarząd, który się mógł zajmować spólnemi sprawami rolnemi, jak i 

to co mówiłem zalesieniem tych nieużytków. I dziś takie zebranie ogólne mogło powołać i wybrać z 

pośród was taki zarząd, czy też zrobić jeszcze następne zebranie. Ozwały się głosy poco tyle razy 

robić to proszy zgłosić kandydatów to najpierw wybieramy prezesa. 

Ozwały się głosy: prezes  Kap. Goleniowski 

   sekretarz pan Gnutek Paweł      nauczyciel Kr. Szkoły 

   skarbnik Brząkała Franciszek   gospodarz 

   na gospodarza Lis Jakub                       gospodarz 

   na zastępcy gos. Myszor Jan                 gospodarz 

Czy wszyscy  za tem zarządem –wszyscy. 

A sprzeciwu nie było. 

      I ten sposób powstało Kółko  rolnicze które miało się troszczyć o sprawy ogólne 

 i ma być zarejestrowane w Powiatowem Kole Rolniczym w powiecie w Wieluniu. 

Front wojenny Rosjan w Mieleszynku          
18 stycznia 1945 r. go. 17 ej 

nastąpił u nas tak  niespodziewanie żeśmy się nie spodziewali. Nasz gospodarz dworu Niemiec nie był 

wcale powiadomiony. Robota we dworze szła normalnie. Prawie co przedtem dwie furmanki i pary 

ludzi wysłano za Wieluń do kopania okopów. A żona tego naszego Niemca wyjechała po sprawunki 

do Wieruszowa. W tem nagle wróciła z powrotem. Że rosyjanie podjeżdżają szosą pod Wieruszów. 

Nasz Lehman zarządził najpierw żeby mu wstawić taki duży co dał sobie zrobić do mieszkania i 

wszystkie furmanki naszykować do wyjazdu i do ałodywania. 

Wtem zdzwonili południe. Tak wszyscy do mnie co robimy. A ja schować się wszyscy, żeby ani 

jednego nie było. A mieszkałem o pół kilometra. Tak oni wszyscy przysiedli do mnie. Nawet i 

mlecarz co przyjechał się spytać co robimy. A Lehman latał jak wściekły. Idź i zaprząg te swoje konie. 

I wywiózł go za rzekę, bo nie był taki zły. Bo nawet kiedyś o żniwa co trzech Rosjan ukrywało się w 

życie. To go włodarz powiadomił to powiedział, że i oni chcą żyć. 

To wsiadł na wóz tylko z walizką i kazał jechać na inny most, a nie na Wieruszów wraz ze swą żoną i 

ciotką. A mleczarzowi powiedziałem że jak będziesz mógł   bo został a ty wróć do domu. Tak wrócił o  

godz wieczorem i zameldował się jak żołnierz, że rozkaz spełniony. Ale już pomiędzy wojskami 

rosyjskimi. 

Jak Lehman odjechał to żeśmy  wrócili do dworu że musimy się zająć teraz dworem, że po dwóch jako 

wacha do północy, a po północy drugich dwóch pilnowało, nawet powiedziałem którzy. Ale to 

wszystko stało się inaczej. Gdyśmy wracali do domu był już mrok, a gdy byliśmy już przy moim 

domu. Patrzymy w pole a tam cała lawina co się porusza więc czekamy. A tu wojsko podchodzi do 

nas i jeden woła do nas –a szto takie. Odpowiadamy „polak” –wot to kamrat – a gdzie my idziemy –

doma. 

A tutaj bo to mój dom. To więc wszyscy za mną. Matka moja i ci wszyscy co mieszkali ze mną 

wystraszyli się. Mówię żeby się nie bać bo to już front rosyjski bez strzelania są  u nas. Nas idzie 

mnogo żeby mieszkanie im szykować bo będą tu nocować. To żeśmy w moim pokoju, pierzyny 

pozbierali i meble jak najszerzej ustawili i mówią mi żeby można słomy na podłogę nasłać, bo będą 

spać żołnierze. Że był tu jeden ale uciekł. A kudy on był żeby im wskazać. Więc idziemy, a i ja byłem 

zainteresowany co się tam we dworze dzieje. Wszędzie już wojska i taborów, jak zaszliśmy to już tam 

włodarz z nimi poszedł, i już otwrli mieszkanie. Najpierw to fuzje coś ze sześć zabrali i radio, a potem 

koce i co się dało, jeden ruski znalazł taczkę i jak siana nakładł i odjeżdżał do samochodu. I już nie 

było już do rządzenia, bo wszystko jest germańskie. A nawet i polacy co mogli to brali, bo ruscy biorą 

to i my. A gdy doszli do świniarni to strzelali w głowy i brali do wojska ?A nawet polakom strzeli 

bieri polak bo to germańskie. Niektórzy maciory już prosiętami pobrali, że do rana mało już świń 

zostało. Gdzie było dużo ludzi to udało im się wybrać co lepsze. Wróciłem do domu, a tu pełne 

samochodów i konnego taboru. To przyniosłem im te słomy, bo miałem dać trzy snopki więc rozesłali, 

było jak w stajni. A nam pozostało łóżko w kuchni to matka miała się położyć. 

A po drugiej stronie domu gdzie mieszkał jeden z pracowników dworu z żoną i dwiema dziećmi, było 

czterech oficerów czyli sztab Alterji z rozłożone mapami na stole i telefonem przy którem 2 żołnierzy 
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i mówi żeby dzieci przykryć bo będą strzelać i podaje przez telefon do tych co przy armatach. A ja 

nawet nie wiedziałem że tam 9 armat stało i po trzy strzały z każdego działa. Była godz. 21. Mówili 

mi  że Koncern strzelali?. 

     

                                                         Melioracja 
W roku 1959 przybyła na Mieleszynek ekipa melioracyjna z Łasku do przeprowadzenia 

odpowiedniego stanu Kanału Nalepa –Mieleszynek. S powodu starań i skarg trzech właścicieli 

gruntów o zatapianiu ich parceli przez niewłaściwe spiętrza wód do stawów w Mieleszynku. Przybyło 

osiemnastu pracownikiem z kierownikiem Rejmonczykiem. Chcąc zająć się tą pracą prosili sołtysa, o 

ulokowanie ich przynajmniej na rok czasu w odpowiednim miejscu do zamieszkania i składowania 

materiałów potrzebnych do tego. 

Więc zwrócili się do mnie. Po uzgodnieniu z kierownikiem przyjąłem. Bo mogę dać dwa mieszkaania. 

A placu jak widzi jest dużo na składowanie, a nawet pod dachem w szopach. 

Mają ze sobą sienniki i koce, a słomy u mnie nie brakuje, mówię  nawet o wyżywieniu. Przynajmniej 

obiady i kawę byle zagotować bo oni kawę dostają z przydziału. 

Bo będzie i ze mną i żoną z trzech letnim synkiem, to mogła by pomagać. Bo to wszystko do 

uzgodnienia, a ja prowadzę rachunek to chyba krzywdy wam nie zrobię. 

Ludzie się z nas śmiali że teraz nas rozniosą. Ale okazało się że nie było tak źle. Że nawet jako wozak 

pracowałem u nich dowożąc od siebie to wszystko co im było potrzebne. Tak żeśmy ze wszystkiego 

wywiązywali. I żona z obiadem i ja z dowozem. Jak się okazało był dobry interes. 

Rok był urodzajny że można było wszystkich wyżywić i w sadzie i w polu tak obrodziło że jeszcze 

zbywało. A żona nasadziła dużo grochu, bo to najwięcej na obiady pomagało. A grzybów pełne kosze 

i ogrodzie gałęzie się łamały od owocu. Tylko trochy chęci do roboty. A że sobie popili i pośpiewali to 

już przyjąć było można. Że w końcu roku to się wózek flaszek nazbierało. Tylko Wiesia była stratna 

bo flaszki zbierała, a oni gdy nas nie było w domu to odwieźli do składu i za to trzy litry wódki kupili. 

A ja Wiesi w inny sposób wynagrodził. Bo jak szedł interes to trzeba było przyjąć wszystko. 

                                              Szkoła w Mieleszynku 
Po opuszczeniu nasz dom przez ekipę melioracyjną, będąc w Wieruszowie natknąłem się na 

Inspektora Szkolnego  i w rozmowie dowiedziałem się że teraz po przeprowadzeniu rozkładu 

szkolnego możemy dostać szkołę i w Mieleszynku, byle mieć lokal co by się nadawał na salę szkolną. 

Więc zwróciłem się do rektora szkolnego o szczegółowe wyjaśnienie. Że nawet było by dobrze żeby 

to były dwa mieszkania co by mieszkał i nauczyciel. Mówię mu że i to może być. Bo mamy takie 

Dom Jana Myszora -koniec lat 60-tych  
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małżeństwo, co oboje uczą, że jeden by mógł uczyć w Mieleszynku, a drugi w Mieleszynie. A teraz 

będzie jeździł samochód szkolny to mógłby dojeżdżać razem z dziećmi starszymi co do Bolesławca. 

Bo tu będą się uczyć te młodsze dzieci cztery klasy. Czy ma pan jakieś upoważnienia. To byśmy to 

mogli to zrobić. –To jest mój dom. –No to dobrze, to może mi pan to zaraz  podpisać. Ale żeśmy nie 

mówili ile tam dzieci będzie. Ja już ten sprawę poruszał to żeśmy policzyli to jest koło dwadzieścia –

to już jest dobrze. To mi to samo wyszło. Bo żeśmy mieli tam być osobiście. Bo mamy kłopoty ustalić 

gdzie kogo przeznaczyć. To panu powiem, to będą Nowakowie z dwiema dziećmi to tam poszli, to 

sobie sami ze sobą ustalicie. 

Po przybyciu Nowaka to te duże mieszkanie przegrodziłem ścianką co mieli kuchnię i sypialnię. Byli 

przez dwa lata. Bo dostali szkołę w Lubczynie co uczyli w jednym miejscu. A na Mieleszynek 

przyszła starsza pani Sobolewska. Pierw uczyła w Łyskorniach bo tam miała małe gospodarstwo. To 

nawet nie potrzebowała tak dużego mieszkania. A jej córka uczyła  w szkole w Mieleszynie i miała 

tam mieszkanie szkolne. Co w międzyczasie wyszła za mąż za Tomaszczyka który pracował w PKR w 

Wieruszowie. A syn jej też pracował w Wieruszowie to przez pewien czas przychodził na jej miejsce 

do nas, bo ona dojeżdżała do Łyskorni pociągiem do swojego domu. Tak więc szkoła dobyła do  1973 

roku do sprzedania naszego gospodarstwa. 

Tu jeszcze wspomny że o szkole gdy uczyła Sobolewska, gdy przyszła raz mówi do mnie z audycji co 

była w Wieruszowie, -Bo wszyscy nauczyciele mieli co miesiąc – Że która ze szkół będzie mieć 

największy procent z uczniów składki na SWOS (składka oszczędnościowa)to dostanie w nagrodę 

telewizor. –To ja mówię do niej –to my musimy dostać, bo musimy się postawić żeby mieć najwięcej. 

Niech pani zwróci się do dzieci, żeby im rodzice wpłacili żeby było te sto procent. No i sprawa się 

udała. Po krótkim czasie przyszła wiadomość po odbiór telewizora. 

Była to wielka radość, że w zimowych miesiącach pełna szkoła była widzów. A zanim jeszcze nie 

było telewizora, to odbywały się wieczory naukowe. To przyjeżdżali na nie wykładowcy z tak zwanej 

„Wszechnicy Oświatowej”  wykładami z różnych dziedzin życia co wieczór ktoś inny. Tak że szkoła 

nie tylko do dzieci ale i dla starszego pokolenia była oświata. Były to czasy takiego jakiego 

współżycia  między ludźmi. Bo nie wiem czy tylko tak u nas w Mieleszynku czy też tak wszędzie. 

Byli wykładowcy z rolnictwa że po takich szkoleniach, były egzaminy i wszyscy prawie dostali 

świadectwa jako przeszkoleni rolnicy na następców po swych rodzicach. 

 

                                           Ustalenie drogi w Mieleszynku 
W czasie gdy szosę Bolesławiec –Wieruszów doprowadzono do mostu na kanale jaki idzie Nalepa-

Prosna, który dzieli Mieleszyn od Mieleszynka, gdy rozpoczęto jego budowę –bo przedtem był tylko 

prowizoryczny –Należało ustalić dalszą drogę przez Mieleszynek. A Mieleszynek wtedy należał  do 

gminy Mieleszyn. W tem czasie zostało zwołane zebranie rady gminy Mieleszyn, do której wtedy 

Mieleszynek należał. 

Będąc na zebraniu rady jako radny Jan Myszor z Mieleszynka, a przewodniczącym rady był Józef 

Lisowski. Po przedstawieniu planu obrad poprosiłem do wstawienia jeszcze jednego punktu o 

ustaleniu drogi w Mieleszynku. 

Ponieważ sprawa nie cierpi zwłoki i choćby dziś tę sprawę załatwić. Ponieważ  mamy tu dziś 

przedstawicieli z wydziału drogowego z powiatu, którzy mogliby zaakceptować. Bo sprawa nie cierpi 

zwłoki. Bo mamy czas martwy w rolnictwie, a tam trzeba będzie przesunąć drogę na działki już 

obsiane przez rolników, ażeby jeszcze uprzedzić rolników co będą miały by być osiane i zasadzone 

jak ziemniaki wiosną. 

Z tego powodu prosiłbym przedstawicieli z powiatu o lokalne przybycie na miejsce i ustalenie 

właściwego kierunku prac żądanych dróg. 

Będzie to najwłaściwsze zorjentowanie, gdzie chcę być osobiście ażeby wskazać do całkowitego 

zorjentowania danej sprawy. Po przyjeździe na miejsce komisja uznała mi gospodarskie podejście. A 

ja podziękowałem nawzamiam za uznanie. 
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Opisałem to do wiadomości, bo niejeden jadąc 

szosą czy drogą za lasem nie wie o tem że w 

każdem miejscu i obowiązku, choćby niewielkich 

rzeczy podchodzić z pewną rozwagą, a nawet z  

poświęceniem. 

Po dwóch latach gdy szosa była już 

przeprowadzona, a powiatem już był Wieruszów. 

Będąc w urzędzie Wieruszowie, gdy weszliśmy na 

temat szosy i tego planu. Powiedzieli mi gdyby i 

ten droge można poprawić na Mieleszynek ten nat 

tem lasem. Przewodniczący mi wspomniał: -

Wykonajcie roboty ziemne a my wam damy żużel 

będziecie mieć też szosę – no zobaczę bo mi się 

udało przeprowadzić drogi to i to może mi się uda 

–Zrobiłem zebranie, że gdy ten górkę zwieziemy 

na dołek, gdzie zawsze po deszczu woda stoi to nam zrobią szosę. Wszyscy się oburzyli i z wielkim 

hałasem poszli. A ja do Mikołaja mówię co był traktorzystą. Weź szpadel ja też wezmę i oba zrobimy. 

W pierwszy dzień my oba robili. Na drugi dzień 4 przyszło a na trzeci wszyscy. I w ten sposób żeśmy 

zrobili i dziś jest szosa. 

                                            Droga krzyżowa 
Około roku 1890 właściciel gospodarstwa Lasota Andrzej na tak zwanem pustkowiu Mieleszyna 

postawił krzyż przy brzegu swego pola a przy drodze która szła z Mieleszynka przez pola do Klatki na 

Wieruszów. Nie mając tak prostej i wysokiej sosny, zwrócił się z prośbą do leśniczego lasów 

państwowych o kupno. To dostał za darmo (piszę z opowiadania starszych ludzi). Sosnę wkopano z 

pniem i obrobiono w całości, a z jej wierzchołka zrobiono ramiona, do których przypięto wizerunek w 

dość dużej wielkości wizerunek zrobiony wyżezbiony przez zdolnego rzezbiarza z Mieleszyna 

Szymanka. W porozumieniu i wtedy byłem parafii proboszczem zostało pświęcenie krzyża w 

niedzielę po nieszporach. 

W roku 1933 20 listopada krzyż się przewrócił choć był mocno wkopany ale czas zrobił swoje i przy 

ziemi upruchniał a nawet i cały nie dał się do postawienia. Były po Lasocie wnuk Bronisław Dura 

drzewo spalił, a na jego miejsce wkopał słupek z kapliczką Matki Boskiej w dniu 30 kwietnia 1934 

roku, która została usunięta 7 października 1941 r w czasie usuwania krzyży przez Niemców w czasie 

wojny. 
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