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Nazwa „archiprezbiter” oraz „dziekan” została przeniesiona na grunt 
ko cielny przez mnichów benedykty skich. Pierwszy raz urz d dziekana (jako 
istniej cy od dawna) wspomina synod z Tours z 567 r.1 Najwcze niejsze 
przekazy ródłowe, dotycz ce dekanatów wiejskich na ziemiach polskich, 
pochodz  z pocz tku XIII w., z obszaru l ska. Pierwsza wzmianka z 1219 r. 
wspomina archiprezbiterat głogowski2. Z okresu pó niejszego pochodz  
najwcze niejsze po wiadczenia istnienia innych polskich dekanatów. Zasi g 
terytorialny dekanatu szadkowskiego mo emy pozna  dzi ki najstarszemu 
spisowi parafii w archidiecezji gnie nie skiej z pocz tku XVI w. Spis ten, 
zwany Liber beneficiorum Jana Łaskiego, wymienia m. in. archidiakonat 
uniejowski oraz znajduj ce si  w nim cztery dekanaty, w tym szadkowski3.  

Działalno  dziekanów, podobnie jak wielu innych urz dników ko cielnych, 
wi zała si  z tworzeniem dokumentacji, dzi ki której obecnie mo emy ustali ,  
w jaki sposób realizowali oni swoje obowi zki. Według Hieronima Eugeniusza 
Wyczawskiego, dziekani nie zorganizowali własnych kancelarii – wykonywali 
swoj  prac  w kancelariach parafialnych, poniewa  byli jednocze nie 
proboszczami jednej z parafii w swym dekanacie. Ze wzgl du na to, i  
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Łódzkiego. 
1 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, s. 140. 
2 B. Kumor, Pocz tki organizacji dekanalnej na ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno-

Kanoniczne” 1960, t. 7, z. 2, s. 92. 
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w archidiakonacie uniejowskim w wietle „Liber beneficiorum” Jana Łaskiego, „Łódzkie Studia 
Teologiczne” 1999, t. 8, s. 380–382; P. Szkutnik, Duchowie stwo dekanatu szadkowskiego w roku 
1835, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7, s. 27. 
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kancelarie parafialne zacz ły działa  dopiero po soborze trydenckim, w okresie 
wcze niejszym dziekani funkcjonowali bez kancelarii4.  

Pogl d ten podziela m. in. Józef Pater w swym artykule o archiwach 
ko cielnych. Wspomina przy tym, i  archiwa dzieka skie s  na ogół bardzo 
skromne i niekompletne. Wynikało to z zakresu obowi zków dziekana, który  
m. in. rozprowadzał w ród ksi y zarz dzenia biskupa i przesyłał do kancelarii 
biskupiej coroczne sprawozdania ze stanu swego dekanatu. Relacje dzieka skie 
przej te wraz z archiwum biskupim znajduj  si  w archiwach diecezjalnych 
b d  szcz tkowo s  przechowywane w parafiach. S  to zwykle brudnopisy 
sprawozda , wzgl dnie akta otrzymane, cz sto wymieszane z aktami 
parafialnymi5. 

Ze stanowiskiem H. E. Wyczawskiego polemizuje Stanisław Librowski, 
twierdz c, e urz dy dzieka skie posiadały własne kancelarie, których lady  
w diecezji kujawsko-pomorskiej s  widoczne od drugiej połowy XVI w., cho  
tamtejsze akta dzieka skie zachowały si  dopiero od 1701 r. Kancelarie 
dzieka skie ww. diecezji pocz tkowo posługiwały si  piecz ciami parafialnymi 
poszczególnych dziekanów. Dopiero w ko cu XVIII w., za czasów biskupa 
Józefa Rybi skiego (1777–1806), wykonano wszystkim urz dom dzieka skim 
podobne piecz cie z wyobra eniem patrona diecezji w. Józefa6.  

Kancelaria dzieka ska, cho  najcz ciej to sama w sensie lokalowym z para-
fialn , wytwarzała dokumentacj , której odr bno  od parafialnej wyznaczał 
zakres kompetencji dziekanów7. Akta powstawały jako wynik działalno ci 
urz dów dzieka skich i funkcjonowały jako narz dzie administracji8. Archiwa 
dzieka skie (registratury) przechowywały wytworzone akta uporz dkowane 
                                                 

4 H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach ko cielnych, Kalwaria 
Zebrzydowska 1989, s. 277. 

5 J. Pater, Dopływ materiałów archiwalnych z placówek terenowych do archiwum 
diecezjalnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1993, t. 62, s. 49–50. 

6 S. Librowski, Wizytacje diecezji włocławskiej. Cz. 1: Wizytacje diecezji kujawskiej i pomor-
skiej. T: 1. Opracowanie archiwalno- ródłoznawcze. Z. 1: Wst p ogólny, „Archiwa, Biblioteki  
i Muzea Ko cielne” 1964, t. 8, s. 75. 

7 Obowi zki i prawa dziekanów szerzej omawiaj  m. in.: W. L. Skarszewski, List pasterski do 
duchowie stwa Archidiecezji Warszawskiej roku 1824, Warszawa 1824, s. 34–35; J. Nowacki, 
Archidiecezja pozna ska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2: Dzieje archidiecezji 
pozna skiej, Toru  1964, s. 329–335; M. Przybyłko, Urz d dziekana w rozwoju historycznym, 
„Prawo Kanoniczne” 1960, R. 3, nr 3–4, s. 195–272; ten e, Urz d dziekana w rozwoju 
historycznym, „Prawo Kanoniczne” 1962, R. 5, nr 1–2, s. 77–148; ten e, Urz d dziekana  
w polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII w., „Prawo Kanoniczne” 1966, R. 9, nr 1–2,  
s. 113–211; ten e, Urz d dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII w., „Prawo 
Kanoniczne” 1976, R. 19, nr 1–2, s. 203–239; T. Pawluk, Dziekan, [w:] Encyklopedia katolicka,  
t. 4, Lublin 1983, kol. 586–588; J. Łupi ski, Dziekani okr gowi w diecezji wigierskiej i diecezji 
augustowskiej czyli sejne skiej, „Prawo Kanoniczne” 2006, R. 49, nr 1–2, s. 195–226. 

8 Zob. A. Nadolny, Archiwum dzieka skie dekanatu lubawskiego, „Teologia i Człowiek” 2006, 
nr 7–8, s. 177. 
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rzeczowo. Ks. A. Jougan wymienia nast puj ce grupy akt dzieka skich: 
diecezjalne pisma urz dowe (kurrendy9), korespondencj  z ordynariatem, 
korespondencj  z urz dami parafialnymi, akta jurysdykcji, sprawy osobiste 
duszpasterzy, sprawozdania z wizyt kanonicznych, sprawozdania z nauki religii 
w szkołach, sprawozdania z przebiegu nauk katechizmowych w ko ciołach, 
dyspensy od zapowiedzi, prenumeraty, subskrypcje i kolekty, dokumenty stowa-
rzysze , bractw religijnych i organizacji chrze cija sko-społecznych, instytucji 
humanitarnych, kongregacji dekanalnych i uchwały na dorocznych zebraniach 
ksi y dziekanów10.  

W diecezji kujawsko-kaliskiej w pierwszej połowie XIX w. wydano rozpo-
rz dzenia, które regulowały sposób porz dkowania akt dzieka skich. Polecenie 
odpowiedniego uporz dkowania i pogrupowania akt poprzedzało zapowiadan  
jednocze nie, planowan  ich kontrol  przez specjalnych wysłanników biskupa. 
Zarz dzenia te wpłyn ły równie  do kancelarii dziekana dekanatu szadkow-
skiego.  

W pi mie nr 400, wystawionym w Kaliszu 17 kwietnia 1838 r., Konsystorz 
Generalny Kaliski11 przypomniał dziekanowi szadkowskiemu i proboszczowi 
parafii Widawa, kanonikowi ks. Janowi Gawełczykowi12 (zob. fot. 1), o obowi -
zkach wizytacyjnych dziekana. Nieuszło troskliwey baczno ci JWgo13 biskupa  
i pasterza dyecezyi kujawsko kaliskey14, i  gdy w my l ustaw i przepisów 
wi tych zborów ko cioła jak niemniey instytuciów prosynodalnych dziekani 

pozostai  w obowi zku odbywa  rok rocznie wizyty ko ciołów ich zwie-
rzchnictwu uległych ko cem przekonania swego [jak podwładni] dopełniai  
posługi religijne w swych respective15 parafiach, iak równie  o stanie fundi 

                                                 
9 Kurrenda – obiegnik, okólnik, kursoria, cyrkularz. Zob. W. Jemielity, Kurrendy w Królestwie 

Polskim, „Prawo Kanoniczne” 1996, R. 39, nr 3–4, s. 237. 
10 A. Jougan, Kancelaria parafialna czyli zbiór przepisów ko cielnych i pa stwowych dla 

urz dów parafialnych, Lwów 1912, s. 792. 
11 Konsystorz Generalny Kaliski – instytucja s downictwa ko cielnego, funkcjonuj ca  

w latach 1818–1885. Zob. W. Wla lak, Organizacja i działalno  Konsystorza Foralnego 
Piotrkowskiego w latach 1819–1918, Cz stochowa 2004, s. 11–12, 40, 46; P. Szkutnik, Barwna 
posta  w sutannie – ksi dz Wiktor Kr kowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice.  
Cz  I: okres wikariatu (do 1853 r.), „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 57. 

12 Posta  ks. J. Gawełczyka przybli ono w artykule: P. Szkutnik, Duchowie stwo…, s. 31–33. 
13 Ja nie Wielmo nego. Zob. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku, t. 1, z. 1: 

Dekanat płocki, [w:] Teksty ródłowe do dziejów województwa płockiego, wyd. M. M. 
Grzybowski, Płock 1987, s. 8. 

14 Ks. Walenty Maciej Tomaszewski, biskup ordynariusz diecezji kujawsko-kaliskiej  
1836–1850. Zob. P. Nitecki, Biskupi Ko cioła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,  
s. 270. 

15 Respective – odno nie, wzgl dnie. Zob. A. Jougan, Słownik ko cielny łaci sko-polski, 
Warszawa 1992, s. 586. 
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instructi16 i gospodarstwa ka dego rolnem gospodarstwem trudni cego si  
plebana. Jednocze nie wystawca pisma – zwierzchnik dziekana, podkre lił, i  
prawom tym podlega tak e probostwo, którego rz dc  jest sam dziekan. Dziekan 
zatem jako proboszcz równie  podlegał kontroli i rewizji stanu posiadania 
swego probostwa. Dziekani za  sprawuj c obowi zki swego urz dowania, obok 
którego posiadai  tak e probostwa, które równie  ulegai  z wizytowaniu czyli 
sprawdzeniu tak sprz tów ko cielnych iako te  i gospodarskich. 

 

Fot. 1. Dyplom zatwierdzaj cy ks. J. Gawełczyka na stanowisku dziekana dekanatu 
szadkowskiego, wystawiony przez biskupa kujawsko-kaliskiego ks. Walentego Macieja 

Tomaszewskiego w Kaliszu 18 marca 1837 r.  
ródło: ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej,  

sygn. 343, dok. nr 34 

                                                 
16 Inventarium fundi instructi –  inwentarz, rejestr, spis praw i substancji maj tkowej 

probostwa. Zob.: X[i dz] S. J[amiołkowski], Inwentarz ko cielny, [w:] Encyklopedja ko cielna 
podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy 
współpracownictwie kilkunastu duchownych  i wieckich osób, wyd. M. Nowodworski, t. 8, 
Warszawa 1876, s. 230–233. 
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Pismo konsystorza ujawnia równie  wyra ne zainteresowanie biskupa 
stanem akt parafialnych i dzieka skich. Prócz tego pragnie JWny pasterz 
dyecezyi mie  bli sze przekonanie, iak dalece WWJJXX17 dziekani w porz dku 
utrzymuj  tak archiwum ko cielne, którego zostai  proboszczami, iak równie   
i aktach składai cych bióra dzieka skie.  

Konsystorz, przekazuj c podwładnym wol  biskupa, podkre lił zatem 
konieczno  przeprowadzenia w ramach wizytacji kontroli dokumentacji 
tworzonej przez dziekanów-proboszczów. Dziekan, jako wizytator rz dców 
parafii swego dekanatu, sam nie mógł bowiem z urz du kontrolowa  swoich 
własnych akt.  

Z tych przeto wy ey przytoczonych uwag uznał Konsystorz Jeneralny Kaliski 
za potrzebne ninieyszem zawiadomi  WJX dziekana, i  po ułatwieniu zasiewów 
jarzynnych zamierza JWny biskup i pasterz dyecezyi wysła  iu  do tey czynno ci 
mianowanych z wy szego duchowie stwa kommisarzy, którzy zostai  w cisłym 
obowi zku u ka dego respective dziekana sporz dzi  w formie urz dowey dwa 
protokuły, pierwszy obeymowa  ma akt wizyty ko cioła i gospodarstwa, drógi 
za  zaymuie rzecz ostatnia akt dzieka skich, w iakiem porz dku takowe dziekan 
utrzymuje18.  

Nadawca polecenia wylicza nast pnie kategorie akt dzieka skich, które 
powinny by  przechowywane w odpowiednim stanie w archiwum dzieka skim.  

Czyli rozporz dzenia rz du przez konsystorz dziekanom kommunikowane,  
a nast pnie drog  obiegnika przesełane s  porz dnie w ieden plik aktów 
zszywane, a nast pnie co do ich wykonania w swey zupełno ci uskuteczniane? 
Czyli ka dy respective dekanatu jego ko ciół ma swe oddzielne akta? Czyli 
protokuły z odbytych rocznych wizyt ko ciołów w jego dekanacie dopełnianych 
w archiwum dzieka skiem porz dnie zszyte przechowui  si ? Czyli protokuły 
sprawdzenia ksi g religijno cywilnych s  w nale ytym porz dku zachowane? 
Nakoniec czyli prowadzone z władzami korrespondencyie w takim znaidui  si  
stanie, i  w razie potrzeby łatwe byd  mo e odwołanie si  ad anteriora19. 

Konsystorz, wysyłaj c pismo informuj ce o przewidywanej wizytacji i zwi -
zanych z tym porz dkach w aktach dzieka skich, liczył na odpowiednie przygo-
towanie podwładnych (w tym dziekana dekanatu Szadkowskiego) do ich 
kontroli.  

Konsystorz Jeneralny Kaliski zostaie w tem niew tpliwem przekonaniu, e 
WJX dziekan tak nale ycie uporz dkowane ma swe archiwa, e delegowani nie 
                                                 

17 Wielmo ni Jegomo ciowie Ksi a. Zob. Z archiwaliów…, s. 8. 
18 Podobn  kontrol  akt dzieka skich zarz dzono ju  w 1829 r. np. w o ciennym dekanacie 

brze nickim. Zob. Archiwum Archidiecezji Cz stochowskiej (dalej: AACz), Ksi gi dzieka skie, 
sygn. KD 30, s. 257. 

19 Acta anteriora – poprzedniki, priora, wcze niejsze pisma dotycz ce danej sprawy. Zob.  
W. Rostocki, Kancelaria i dokumentacja aktowa urz dów administracji w Ksi stwie Warszawskim 
i Królestwie Polskim (do 1867 r.), Wrocław 1964, s. 45–46. 
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znajd  nic takowego coby było do sprostowania sk d wynika dla władzy 
dyecezalney to przyiemne przekonanie, e WJX dziekan godnie i znale ytem dla 
ko cioła chrystusowego po ytkiem odpowiedział zaufaniu. Zechce wi c WJX 
dziekan urz dzi  tak swoie akta, aby nic nie ubli ało przepisanemu 
porz dkowi20.  

Przepisany porz dek, który został zaprezentowany w rozporz dzeniu 
konsystorza, wymienia pi  grup akt dzieka skich, tj.: rozporz dzenia rz du, 
akta poszczególnych ko ciołów dekanatu, protokoły corocznych wizytacji 
ko ciołów parafialnych, protokoły kontroli akt stanu cywilnego, korespondencja 
ze zwierzchnikami. Rozporz dzenie wyra nie te  akcentuje konieczno  
fizycznego zespolenia akt w zszyte pliki oraz utrzymywania ich w porz dku 
umo liwiaj cym sprawne korzystanie z dokumentacji. Cho  nie jest to wr cz 
wyra one w zarz dzeniu, porz dek ułatwiaj cy szybki dost p do poszukiwanych 
akt zapewniłoby przyj cie w archiwum dzieka skim alfabetycznego lub chro-
nologicznego układu nagromadzonej dokumentacji. W zarz dzeniu z 1838 r. 
brak jednak wzmianki o trybie porz dkowania akt, umo liwiaj cym sprawne 
nimi administrowanie. 

Niezbyt rozbudowany podział akt, jaki wprowadzało wydane kilka lat 
pó niej polecenie, które równie  trafiło do r k dziekan ks. J. Gawełczyka, 
sugeruje do  mał  podówczas, i niezbyt ró norodn  w sensie tre ci 
dokumentacji, produkcj  kancelaryjn  dziekana. Ustawodawca kilka lat po 
poprzednim tego typu zarz dzeniu dostrzegał tym samym konieczno  podziału 
akt jedynie na dwie zasadnicze grupy.  

W pi mie nr 116, wystawionym w Kaliszu 23 stycznia 1845 r., Konsystorz 
Generalny Kaliski przekazał dziekanowi szadkowskiemu, b d cemu nadal 
proboszczem parafii Widawa, kanonikowi ks. J. Gawełczykowi, zalecenia 
biskupa diecezji, dotycz ce akt dzieka skich. Dziekan został poinformowany  
w nim o planach przeprowadzenia kontroli dokumentacji dzieka skiej. JW 
biskup i pasterz dyecezyi w niezmordowanej gorliwo ci swej o porz dek jaki 
mie  pragnie zaprowadzony w biórach i aktach dzieka skich polecił 
Konsystorzowi J[enera]lnemu swemu Kaliskiemu, aby ka dego respective 
dziekana zawiadomi  i uprzedzi  o tem, i  w nast puj cym miesi cu maju 
pozwoli Bóg doczeka  zarz dzon  zostanie przez tego  JW biskupa i pasterza 
dyecezyi wizyta akt czyli archiwum dzieka skiego jak dalece ka dy respective 
dziekan utrzymuje akta dzieka skie w porz dku. W zwi zku z zapowiedzian  
wizytacj  akt, dziekan otrzymał ogólne wytyczne, w jaki sposób przyjmowana  
i tworzona przez niego dokumentacja powinna by  uporz dkowana oraz 
przechowywana. Ka dy zatem dziekan winien mie  oddzieln  szaf  opatrzon   
w tyle półek ile w swoim dekanacie ma pod swym zarz dem ko ciołów 
                                                 

20 Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADWł), Akta dekanalne z okresu diecezji 
kujawsko-kaliskiej, sygn. 343, dok. nr 35. 



Akta dziekana dekanatu szadkowskiego  69

parafialnych. W ka dej półce maj  si  znajdowa  w jeden plik czyli fascykuł 
zszyte akta, dotycz ce si  ko cioła, dla którego przeznaczona jest półka, a to 
wedle dat w porz dku jaki wskazywa  b d  akta czyli papiery. Poza grup  akt 
poszczególnych ko ciołów parafialnych dekanatu polecono wyodr bni  akta 
normatywne. Nadto ma byd  urz dzona w szafie oddzielna półka, w której 
umie ci  si  winny wszelkie pasterskie, czyli władzy dyecezalnej rozporz dzenia 
tak e w porz dku wedle dat, zszyte tak, i by z wszelk  łatwo ci  powoła  si  
mo na do zapadłych poprzednich władzy dyecezalnej rozporz dze . Polecenie 
zwierzchników nakazywało porz dkowa  akta dzieka skie w układzie 
rzeczowo-chronologicznym. Akta miały by  fizycznie podzielone na dwie 
kategorie, co wynikało z ich tre ci. Konsystorz zalecił te  dziekanowi rodki 
zabezpieczaj ce jego akta przed kradzie . Akta pomienione w takim porz dku 
zebrane i zszyte, pomieszczone w owych półkach winny byd  pod zamkni tym 
kluczem pilnie przez dziekana strze one.  

Do wiadczenia ustawodawcy, zapewne wynikaj ce z kontroli akt z 1838 r., 
spowodowały d enia do zapewnienia wi kszego ładu i powstania zabezpiecze  
redukuj cych mo liwo ci utraty czy zniszczenia akt dzieka skich. W sensie 
fizycznym w zakresie przechowywania warunki takie zapewniała specjalna 
szafa przeznaczona na dokumentacj  dzieka sk .  

W rozporz dzeniu z 1845 r. konsystorz zaznaczył te , i  dziekan szadkowski 
ma zastosowa  si  do powy szych zalece , dowodz c nieuchronno ci kontroli 
akt. A poniewa  JWy biskup i pasterz dyecezyi ju  na ten cel przeznaczył 
wizytatorów wypada przeto aby WJX dziekan wezwany zaj  si  raczył 
urz dzeniem w porz dku wy ej oznaczonym akta swego dekanatu jego pieczy  
i stra y poruczone. Zwierzchnik, zach caj c podwładnego, starał si  równie  
podkre li  zalety dziekana, umo liwiaj ce realizacj  zleconego zadania. 
Niew tpi i na chwil  JW biskup i pasterz dyecezyi o gorliwo ci i czuło ci  
w zaprowadzeniu porz dku przez WJX dziekana jaki w swej m dro ci uznał za 
nieodzownie potrzebny w archiwach dzieka skich. Nadawca listu motywował 
dziekana do rzetelnego wykonania polecenia konieczno ci  unikni cia 
dostarczenia biskupowi ewentualnego rozczarowania wynikami kontroli akt.  
I spodziewa si , e wizytatorzy nie znajd  powodu do sporz dzenia protokułów 
w tej osnowie któreby zamiast zadowolnienia serca pasterskiego al mu i smutek 
sprawia  miały21.  

Regulacje wypływaj ce za po rednictwem konsystorza od biskupa diecezji 
do podległych im instytucji, w tym dziekana dekanatu szadkowskiego, 
przekonuj  o tym, i  coraz wi ksz  wag  administracja ko cielna przykładała do 
odpowiedniego trybu tworzenia, przechowywania, a przez to sprawnego i wy-
dajnego korzystania z nagromadzonej dokumentacji w archiwach dzieka skich.  

                                                 
21 ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 343, dok. nr 38. 
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Adresat zarz dzenia z 1845 r., nakazuj cego porz dkowanie szadkowskich 
akt dzieka skich, ks. J. Gawełczyk był wówczas ich posiadaczem, ju  od niemal 
20 lat. Stan akt dzieka skich, które przejmował w momencie obj cia funkcji 
dziekana, mo emy pozna  dzi ki zachowanemu protokołowi stanowi cego spis 
zdawczo-odbiorczy akt22.  

Spis ten, zwany równie  tradycj  akt, podaje miejsce i dat  odbioru-
przekazania dokumentacji dzieka skiej oraz norm  prawn , na podstawie której 
dokonano czynno ci opisanych w protokole23. Działo si  w mie cie Szadku dnia 
18 lipca 1826 roku. Ni ej podpisany z mocy upowa nienia Ja nie Wielmo nego 
biskupa dyecezyi kujawsko kaliskiej senatora Królestwa Polskiego z d. 7 m. i r.b. 
Nro 453 w Włocławku wydanego w dniu dzisiejszym z WJX Janem 
Gawełczykiem proboszczem widawskim nowo nominowanym dziekanem 
szadkowskim, na mieysce do probostwa w Szadku ziechawszy przyst piłem do 
odebrania akt dzieka skich od WJX Jana Le niewskiego proboszcza i byłego 
dziekana szadkowskiego w tym porz dku iak nast puie.  

Rdze  protokołu przekazania akt dzieka skich zawiera ich wykaz: 
1mo Volumen zszyty w grzbiecie obejmuj cy akta dawne dzieka skie do roku 

1814. po xi dzu Zdzenickim niegdy proboszczu i dziekanie szadkowskim 
pozostałe składaj cy si  z kart liczb  oznaczonych 242.  

2do Volumen zszyty obeymuj cy akta dzieka skie od dnia 10. wrze nia 1814. 
do grudnia 1817. zło one z kart liczb  oznaczonych 129.  

3tio Volumen akt dzieka skich od stycznia 1818. do grudnia 1819. zło ony  
z kart liczb  oznaczonych 124.  

4to Volumen obeymuj cy akta dzieka skie od stycznia 1820. do grudnia 
1821. zło ony z kart liczb  oznaczonych 171.  

5to Volumen akt dzieka skich z lat 1822. i 1823. zło ony z kart liczb  
oznaczonych 196.  

6to Volumen akt dzieka skich z lat 1824. i 1825. zło ony z kart liczb  
oznaczonych 232.  

7mo Volumen akt dzieka skich z roku 1826. zło ony z kart liczb  
oznaczonych 87.  

8vo Volumen akt nale cych do wiadomo ci samego dziekana zło ony z kart 
liczb  oznaczonych 80.  

9no Volumen obeymuj cy protokuły niektórych beneficiow oddawanych  
w kommendy zło ony z kart liczb  oznaczonych 17.  

                                                 
22 Podobne spisy akt dzieka skich powstawały te  w innych dekanatach, np. w o ciennym 

brze nickim. Zob. AACz, Ksi gi dzieka skie, sygn. KD 32. 
23 Przydatno  spisów zdawczo-odbiorczych akt dziekana szadkowskiego do bada  

zasygnalizowano w artykule: P. Szkutnik, ródła do dziejów Szadku znajduj ce si  w archiwach 
ko cielnych, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, s. 121–122. 
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10mo Volumen akt dzieka skich obeymui cy przepisy rz dowe regulowania 
szkółek elementarnych w dekanacie szadkowskim zło ony z kart liczb  
oznaczonych 52.  

11mo Wizyty dzieka skie niektórych ko ciołów w liczbie 10.  
12mo. Wizyty dzieka skie kompletne z całego dekanatu szadkowskiego /: 

oprócz Szadku i Łasku:/ w roku 1821. uzupełnione w liczbie 16.  
Kryteria, według których wyliczono w protokole dokumentacj  dzieka sk , 

nie s  jednolite. Pierwsze 10 pozycji spisu prezentuje kolejno opisy pojedyn-
czych woluminów akt. Natomiast pozycje 11 i 12 podaj  informacje o grupach 
akt, powi zanych tre ci . Mo liwe, i  sporz dzaj cy protokół postanowił w tym 
miejscu zredukowa  wykaz akt, nie precyzuj c ju , jakich parafii dekanatu 
dotycz  opisy wizytacyjne. Pierwszych 7 pozycji wykazu dowodzi funkcjono-
wania układu chronologicznego w aktach dzieka skich, natomiast pozostałe 
pozycje zakłócaj  ten porz dek, poniewa  wyłoniono je według podziału 
rzeczowego akt, tj. zgodnie z ich tre ci . Wykaz prawdopodobnie odzwierciedlał 
porz dek akt w archiwum dzieka skim, dlatego te  został zarejestrowany  
w protokole. W pomieszczeniu, w którym były przechowywane akta, mogły 
zalega  niekoniecznie w takiej kolejno ci. Spis z pewno ci  jednak prezentuje 
ich stan zespolenia w daj ce si  wyodr bni  jednostki, tj. woluminy akt. Wykaz 
wymienia 10 woluminów. Je eli przyj  i  protokoły wizytacji dzieka skiej 
równie  stanowiły woluminy akt, to ł cznie w kancelarii dziekana szadkow-
skiego w 1826 r. znajdowało si  36 poszytów dokumentacji dzieka skiej.  

Wykaz z 1826 r. wymienia tak e sched  nieaktow  po poprzednim dziekanie, 
tj. ruchomo ci zwi zane z funkcjami kapła skimi dziekana, przekazywane 
nast pcy.  

13. Trzy flaszki cynowe na oleje wi te dla dekanatu z puzderkiem.  
Ko cowa formuła dowodzi obecno ci podczas opisanej czynno ci przekaza-

nia akt byłego i aktualnego dziekana oraz ich s siada, zwierzchnika o ciennego 
dekanatu. Urz dnik ten jako osoba neutralna dbał o bezstronno  i rzetelno  
przeprowadzonej procedury rewiduj cej i rejestruj cej stan dokumentacji 
dzieka skiej.  

Tak powy ej wyra one akta dzieka skie przeze mnie odebrane oddałem WJX 
Janowi Gawełczykowi tera niejszemu dziekanowi obecnemu na dowód tego 
ninieyszy protokuł podpisany zostaie. Działo si  jak wy ey. 

Xi dz Jan Gawełczyk dziekan szadkowski mp24 
X Jan Le niewski były D[ziekan]. S[zadkowski]. mp 
X. Wincenty Hoynacki dziekan lutomirski25 delegowany26.  

                                                 
24 Manu propria – własnor cznie. Zob. A. Jougan, Słownik…, s. 406. 
25 Dziekan ks. W. Hoynacki był w 1826 r. jednocze nie proboszczem parafii Zadzim wraz  

z filiami w Brodni i Glinnie. Zob. Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu 
Calissiensis pro anno 3tio post bissextilem 1827…, Warszawa [1826], s. 104. 
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Szadkowskie akta dzieka skie, które przej ł ks. J. Gawełczyk na pocz tku 
swego urz dowania, były zatem uło one zgodnie z ówczesnymi standardami. 
Dokumenty były scalone w ramach woluminów. W przypadku dwóch wolumi-
nów podano wr cz, i  zostały zszyte. Woluminy grupowały akta w układzie 
chronologicznym, ułatwiaj cym odszukanie zarz dze  według dat wystawienia. 
Tre  wi kszo ci wyliczonych w pierwszych 10 punktach woluminów nie jest 
bli ej okre lona, ale mo na si  domy la , i  tzw. akta dzieka skie, podzielone 
chronologicznie na woluminy, zawierały rozporz dzenia i okólniki. Pierwszy 
wolumin grupował akta wystawione i przyj te przez dziekana ks. Michała 

d enickiego do 1814 r. Wykaz dowodzi, jak niewielka była produkcja 
kancelaryjna dziekana szadkowskiego jeszcze na pocz tku XIX w., skoro scheda 
dokumentacyjna po działalno ci tego dziekana mie ciła si  w jednym 
woluminie. Nale y przy tym podkre li , i  ks. M. d enicki był dziekanem 
szadkowskim ju  w 1801 r.27 Tymczasem akta dzieka skie z jego czasów 
obejmuj  242 karty, a wi c mniejsza liczba kart ni  dwa pó niejsze woluminy 
akt dzieka skich z lat 1814–1819, które powstały niemal w trzy razy krótszym 
okresie.  

Pozostałe pozycje spisu (8–12) wyodr bniono według układu rzeczowego. 
Rozwi zanie takie by  mo e narzucały tytuły teczek pozbawione ram 
chronologicznych. Pozycje 8–10 mo na nazwa  aktami ró nymi, w których 
mie ciły si  bli ej nieokre lone akta do wiadomo ci samego dziekana, protokoły 
przekazania beneficjów w komend  oraz zarz dzenia dotycz ce szkół 
elementarnych. Punkty 11 i 12 stanowiły grup  akt wizytacyjnych dziekanów.  

Mo na zatem zakłada , i  przejmuj c tak uporz dkowan  dokumentacj , 
dziekan ks. J. Gawełczyk nie miał wi kszych problemów z przystosowaniem 
swojego archiwum do zalece  z 1838 i 1845 r. Główn  korekt  podziału akt, 
któr  musiał wprowadzi  dziekan, było wyodr bnienie akt poszczególnych 
ko ciołów parafialnych dekanatu, czego spis z 1826 r. nie precyzuje.  

Trwaj ce blisko 27 lat rz dy w dekanacie szadkowskim nadw tliły zdrowie 
ks. J. Gawełczyka. Prawie 80-letni dziekan, a zarazem kanonik kaliski, w pi mie 
nr 43 z 4 marca 1853 r. przesłał pro b  do administratora diecezji kujawsko-
kaliskiej28. Zwierzchnik dekanatu szadkowskiego nalegał w niej o zwolnienie go 
z obowi zków dziekana, których dla podeszłego wieku, wycie czonych sił 
fizycznych a szczególniej dla osłabionego wzroku dłu ej sprawowa  nie mo e. 
Problemy te uniemo liwiały realizacj  rozbudowanych obowi zków 

                                                                                                                         
26 ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 343, dok. nr 14. 
27 Posta  ks. M. d enickiego przybli ono w artykule: M. Ró a ski, Duchowie stwo parafii  

w Szadku w XVIII w. w wietle wizytacji ko cielnych, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8,  
s. 108–109. 

28 Ks. Michał Jan Marszewski pó niejszy biskup ordynariusz (1856–1867) diecezji kujawsko-
kaliskiej. Zob. P. Nitecki, Biskupi…, s. 270. 
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kancelaryjnych dziekana, w ramach których tworzył i odbierał szereg 
dokumentów.  

W pi mie nr 1017, wystawionym w Kaliszu 26 wrze nia 1853 r., admini-
strator diecezji kujawsko-kaliskiej przychylił si  do pro by dziekana. Oceniaj c 
administrator przytoczone przez WJX. Gawełczyka powody i uznaj c słuszno  
pro by jego administrator uwalnia go od dalszego sprawowania obowi zków 
dziekana dekanatu szadkowskiego i wzywa konsystorz aby o tem tego  WJX. 
Gawełczyka zawiadomił. Zgoda na ust pienie dziekana ze stanowiska wymagała 
równie  ustanowienia jego nast pcy. Aby za  bieg czynno ci i interessów 
dekanalnych niebył wstrzymany, administrator przychylnie do przedstawienia 
konsystorza ustanawia niniekszem zast pc  dziekana powy ej rzeczonego 
dekanatu WJKs. Wincentego Krupskiego proboszcza w Burzeninie, w którego 
zdolno ciach, moralnem prowadzeniu si  i gorliwo ci zupełn  pokłada ufno , 
e poruczonym sobie obowi zkom godnie zadosy  uczyni  nieomieszka i ocze-

kiwaniu władzy duchownej i rz dowej nale ycie odpowie. Poddziekanim 
dekanatu szadkowskiego zostaje jak dot d WJKs. Piaszczy ski kanonik kaliski, 
proboszcz w Wygiełzowie29.  

Odbiorca listu administratora, tj. Konsystorz Generalny Kaliski, został 
równie  zobligowany do wykonania szeregu czynno ci zwi zanych z ust pie-
niem poprzedniego i wprowadzeniem kolejnego dziekana szadkowskiego. 
Nale ało równie  do nich zadbanie o przeprowadzenie odpowiedniej procedury 
przekazania akt dzieka skich. O ustanowieniu WJX Krupskiego zast pc  
dziekana dekanatu szadkowskiego, konsystorz tak jego samego jak i ducho-
wie stwo tego  dekanatu zawiadomi, niemniej naczelnika powiatu i wła ciwy 
s d okr gowy, tudzie  wydeleguje którego z s siednich kapłanów do odebrania 
od WJKs. Gawełczyka akt dzieka skich i oddania takowych WJKs. 
Krupskiemu30.  

W pi mie nr 1053, wystawionym w Kaliszu 26 wrze nia 1853 r., Konsystorz 
Generalny Kaliski, spełniaj c wol  zwierzchnika przesłał ks. W. Krupskiemu 
zawiadomienie o rezygnacji z funkcji dziekana przez ks. J. Gawełczyka oraz  
o nominacji przez administratora diecezji na zast pc  dziekana dekanatu 
szadkowskiego. Ks. W. Krupski, jako w ten sposób prawnie ustanowiony 
dziekan, został zobowi zany do przesłania rozporz dzenia administratora, 
dotycz cego zmiany obsady stanowiska dziekana, swym nowym podwładnym  
w dekanacie szadkowskim. Do tzw. tradycji akt dzieka skich z r k ks.  

                                                 
29 Ks. Ignacy Piaszczy ski (ur. 28 lipca 1816 r., wy wi cony w 1840 r.). Zob. Ordo divini 

offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1854…, Warszawa 
[1853], s. 24. 

30 ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 343, dok. nr 49. 



Piotr Szkutnik 74

J. Gawełczyka w r ce ks. W. Krupskiego został przeznaczony przez konsystorz 
ks. kanonik J. Szyma ski31, dziekan dekanatu lutomierskiego32.  

W pi mie nr 1287, wystawionym w Kaliszu 15 listopada 1853 r., Konsystorz 
Generalny Kaliski przesłał p.o. dziekana dekanatu szadkowskiego ks.  
W. Krupskiemu, zawiadomienie dotycz ce przekazania akt dzieka skich. 
Dotyczyło ono zmiany osoby delegowanego do tej czynno ci. Konsystorz 
poinformował dziekana, i  przedtem delegował WJKs. kanonika Szyma skiego 
dziekana dekanatu lutomierskiego, niniejszem przecie  zawiadamia, i  obecnie 
do tej czynno ci przeznacza WJKs. kanonika Machowicza proboszcza ko cioła 
parafialnego w Grabnie33. Powodem zmiany delegata był brak dyspozycyjno ci 
ks. Szyma skiego. Poprzedniego bowiem delegata uwolnił konsystorz wskutek 
pro by jego, zaniesionej pod dniem 7 listopada r.b., gdzie niemo no ci  
przybycia do Widawy dla zatrudnie  dzieka skich, a mianowicie legalizowaniem 
akt starodawnych, paragrafowaniem nowych jak równie  odległo ci  miejsca od 
tego si  wymówił34. Ks. Machowicz był rz dc  o ciennej w stosunku do Widawy 
parafii, co gwarantowało szybkie przybycie na miejsce i skuteczno  zleconych 
działa .  

Wybór przeprowadzaj cego czynno  przekazania akt dzieka skich był tym 
razem trafny. Owocem działa  delegata był spisany wówczas protokół, 
finalizuj cy procedur  przejmowania urz du dzieka skiego. Działo si   
w Widawie mie cie na probostwie w miejscu byłego dziekana dnia 31 stycznia 
1854 roku. Z upowa nienia P 35 Konsystorza Jeneralnego Kaliskiego z d 15 
listopada 1853 r No 1288 podpisany kanonik i proboszcz parafii Grabno zjechał 
w dniu dzisiejszym do miasta Widawy na probostwo w celu odebrania akt 
dzieka skich dekanatu szadkowskiego od Wo Xi dza Jana Gawełczyk byłego 
dziekana a oddanie tych Wmu Xi dzu Wincentemu Krupskiemu obecnie 
czynnemu dziekanowi, do czego przyst piwszy uskutecznia to w nast puj cy 
sposób. 

Podobnie jak w przypadku tradycji akt dzieka skich z 1826 r., po wst pnej 
formule protokół podaje szczegółowy wykaz akt. Wykaz ten obrazuje stan,  
w jakim przekazywał je ks. J. Gawełczyk nast pcy, pozwala jednocze nie na 
ocen  wielko ci produkcji kancelaryjnej, pochodz cej z czasów jego urz do-
wania.  
                                                 

31 Dziekan ks. Jan Szyma ski (ur. 12 grudnia 1793 r., wy wi cony w 1817 r.) był w 1853 r. 
jednocze nie proboszczem parafii Dru bin i kanonikiem honorowym kaliskim. Zob. Ordo… 
1854…, s. 17. 

32 ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 343, dok. nr 49. 
33 Posta  ks. K. Machowicza przybli ono w artykule: P. Szkutnik, Duchowie stwo…, s. 36. 
34 ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 343, dok. nr 50. 
35 Prze wietny – wielmo ny, czcigodny, wielce szanowny. Bardzo uroczysty tytuł 

grzeczno ciowy. Okre lenie u ywane w stosunku do urz du, instytucji. Zob. Słownik j zyka 
polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1997, CD-ROM. 
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36 Ja nie Wielmo nym Jegomo ciem. Zob. Z archiwaliów…, s. 8. 
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38. Akta takie  vol III [z r] 1836 [kart] 309. 
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49. Spis funduszów ko cioła w Korczowie38 z roku 1829 i 1850.  
50. Spis funduszów ko cioła w Korczowie z roku 1821, sztuk dwie.  
51. Wizyta dzieka ska ko cioła w Korczowie z roku 1836.  
52. Wizyta ko cioła w Łasku z roku 1825.  
53. Spis funduszów ko cioła w Łasku z roku 1840.  
54. Ró nych opisów ko cioła w Marzeninie sztuk cztery.  
55. Spisów ko cioła w Po d enicach sztuk cztery.  
56. Spisów ko cioła w Restarzewie dwa.  
57. Wizyta ko cioła w Szadku z roku 1839.  
58. Wizyt, spisów i tradycyj ko cioła w Szczercowie sztuk dziewi .  
59. Spis funduszów ko cioła parafialnego Stro sko z r 1845.  
60. Spis funduszów ko cioła w Wygiełzowie sztuk trzy.  
61. Opisów ko cioła w Zdu skiej Woli sztuk trzy.  
Utensylia39 dekanalne. 
62. Piecz  dzieka ska. 
63. Naczynia dzieka skie na olea [wi te] cynowe z skrzyneczk  drewnian  

okut  w elazo z zameczkiem i kluczykiem zepsutym. 
64. Dzienniki korespondencyjne dwa.  
Ko cowa formuła spisu dowodzi przeprowadzenia czynno ci przekazania 

ww. akt. Powy ej wyspecyfikowane akta i utensylia podpisany delegowany od 
dotychczasowego dziekana W Xi dza Jana Gawełczyka odebrał a tera niejszemu 
dziekanowi W Ksi dzu Wincentemu Krupskiemu proboszczowi w Burzeninie 
oddał i gdy nie było nic wi cej do tego protokołu do dodania, takowy po 

                                                 
37 Prebenda – beneficjum, z którego utrzymywał si  duchowny spełniaj cy posług  przy 

ko ciele. Zob. N. [M. Nowodworski], Prebenda, [w:] Encyklopedja ko cielna …, t. 21, Warszawa 
1896, s. 271–272. 

38 Obecnie wie  o nazwie Korczew. 
39 Utensylia z łac. utensilio – sprz ty do u ytku, przybory, narz dzia. Zob. A. Jougan,  

Słownik …, s. 712. 
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odczytaniu gło nem i zrozumieniu tak oddaj cy akta jako i odbieraj cy je 
ł cznie z delegowanym podpisuj .  

X. Jan Gawełczyk 
Wincenty Krupski 
Xi dz Konstanty Machowicz40. 
Naczynia cynowe, wymienione w spisie 1826 r. jako flaszki, otrzymały 

dodatkowe zabezpieczenie w czasach ks. J. Gawełczyka w postaci skrzyneczki.  
Pozycje ponumerowane w wykazie nale y w wi kszo ci traktowa  jako 

daj ce si  wyodr bni  w archiwum dzieka skim, samodzielne jednostki to same 
z woluminami akt. Spostrze enie to nie dotyczy oczywi cie utensyliów 
dzieka skich, stanowi cych ruchomo ci nieaktowe wyposa enia kancelarii 
(pozycje 62–63). 

Podobnie jak w przypadku spisu z 1826 r., w spisie z 1854 r. jedna pozycja 
nie zawsze oznacza jeden wolumin. Protokoły opisów, spisów maj tku ko ciel-
nego, wizytacji w wykazie s  w kilku przypadkach podawane w sztukach. 
Mo liwe, e chodzi tu o liczb  egzemplarzy b d  o ł czn  liczb  poszytów tego 
typu protokołów danego probostwa z ró nych lat (pozycje 50, 54–56, 58,  
60–61). Podawanie liczby sztuk protokołów dotycz cych poszczególnych 
ko ciołów dekanatu, a wi c liczby woluminów czy te  składek, które one 
stanowiły, znacznie zredukowało wykaz. Osoba redaguj ca wykaz wpadła na 
pomysł podawania przy danej pozycji liczby sztuk protokołów, dopiero przy 
zapisywaniu pozycji 50 w wykazie, poniewa  poprzednio dla ka dego woluminu 
rezerwowała jedn  pozycj .  

Spis zdawczo-odbiorczy z 1854 r. wykazał, i  dziekan nie zrealizował  
w pełni nakazu grupowania akt poszczególnych ko ciołów dekanatu w jednym 
woluminie. Niekiedy były one podane nawet w trzech pozycjach, jak  
w przypadku dokumentów ko cioła w Buczku (pozycje 46–48), lub składały si  
z 9 sztuk ró nych protokołów, które nale y uwa a  za osobne woluminy, np. dla 
probostwa w Szczercowie (pozycja 58). Tymczasem zarz dzenie z 1845 r. 
wyra nie polecało zszycie w jeden plik dokumentów danego ko cioła 
parafialnego. Spis akt dzieka skich z 1854 r., pocz wszy od pozycji 41, nie 
podaje liczby kart poszczególnych woluminów, co uniemo liwia ustalenie ich 
obj to ci. Mo liwe, e ten parametr mógł wpłyn  na brak ch ci do ł czenia 
mniejszych poszytów w wi ksze, a zatem mniej praktyczne jednostki. 
Rachowanie liczby kart dotyczyło głównie rozporz dze  i okólników, ale  
i w tym przypadku przeprowadzaj cy spis nie był do ko ca konsekwentny (zob. 
pozycje 32 i 41).  

W wykazie z 1854 r. zmieniono tytuły niektórych woluminów w stosunku do 
spisu z 1826 r. Nowe tytuły jednostek powoduj , e nie zawsze mo na trafnie  
i bezsprzecznie je wzajemnie identyfikowa . Najstarsze akta ks. d enickiego, 
                                                 

40 ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 343, zał. do dok. nr 50. 
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tj. pozycja nr 1 ze spisu z 1826 r. jest zapewne to sama z pozycj  nr 1 ze spisu  
z 1854 r. Wskazuje na to ta sama liczba kart woluminów, cho  zakres 
chronologiczny woluminu w spisie z 1854 r. jest okre lony tylko na 1798 r. 
Porównanie liczby kart poszczególnych jednostek archiwum dzieka skiego 
dowodzi równie , i  poszyty mało precyzyjnie okre lane w 1826 r. jako 
Volumen akt dzieka skich s  identyczne z zamieszczonymi w spisie z 1854 r. 
aktami kurend. Porównanie tytułów woluminów w obu wykazach dowodzi tak e 
szeregu niedoskonało ci czy celowych uproszcze . Pozycja 3. Akta w przedmio-
cie kurrend z r. 1817. [kart] 129 w spisie z 1854 r. jest opisem tego samego 
woluminu co pozycja 2do Volumen zszyty obeymuj cy akta dzieka skie od dnia 
10. wrze nia 1814. do grudnia 1817. zło one z kart liczb  oznaczonych 129  
w spisie z 1826 r. Weryfikacja obu zapisów ujawnia brak skrupulatno ci reda-
guj cego wykaz w 1854 r., który by  mo e spisał jedynie tytuł z nowej obwoluty 
(zob. fot. 2), niedokładnie okre laj cy ramy chronologiczne woluminu.  

 

Fot. 2. Oryginalna dziewi tnastowieczna obwoluta woluminu akt  
dziekana szadkowskiego, zawieraj cego m. in. protokoły spisów  

zdawczo-odbiorczych akt dzieka skich 
ródło: ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 343 

Na podstawie spisu mo na wyłoni  kilka serii akt, które wynikaj  z odr -
bnych ci głych numeracji woluminów oraz z grup akt z podobnymi tytułami, 
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gdzie zmienn  s  tylko ramy chronologiczne woluminu. Najliczniejsze grupy akt 
to kurendy, wizytacje, korespondencja z konsystorzem, komisarzem obwodu, 
oraz szereg protokołów dotycz cych poszczególnych ko ciołów dekanatu. Stan 
ten jest w zasadzie zgodny z zakresem dbało ci o wydzielenie poszczególnych 
serii akt wytyczonym przez zarz dzenie z 1838 r. Za protokoły kontroli akt stanu 
cywilnego mo na uzna  akta z pozycji 35. Natomiast zarz dzenia rz du z cał  
pewno ci  mie ciły si  w aktach korespondencji utrzymywanej przez dziekana 
ze zwierzchnikami. Kolejno  akt zaprezentowana w wykazie sugeruje funkcjo-
nowanie układu rzeczowo-chronologicznego w registraturze dzieka skiej. Grupy 
akt wyodr bnione na podstawie tre ci s  wewn trznie porz dkowane według 
zakresów chronologicznych poszytów, co jest wyra nie widoczne na przykładzie 
serii akt korespondencji. Kolejno  woluminów akt dotycz cych poszczegól-
nych ko ciołów zaprezentowano w wykazie alfabetycznie. Prawdopodobnie  
w takim układzie funkcjonowały te  w registraturze dzieka skiej41.  

W tradycji akt z 1854 r. po raz pierwszy wspomniana jest piecz  
dzieka ska, której brak w wykazie z 1826 r. Niew tpliwie jest to przeoczenie 
delegowanego do przeprowadzenia spisu z 1826 r., gdy  piecz  dzieka ska ju  
istniała, a dziekan przej ł j  po swym poprzedniku. Napis na otoku piecz ci 
dekanatu szadkowskiego z tego okresu dowodzi, i  powstała ona w 1772 r. 
Ci gło ci jej wykorzystywania w kancelarii dziekana dowodz  odciski tej 
piecz ci, zachowane na dokumentach pochodz cych jeszcze z 1828 r. Piecz , 
u ywana w pó niejszych latach przez dziekana ks. J. Gawełczyka, pochodzi 
natomiast z serii zunifikowanych tłoków piecz tnych42. Wykonano je według 
wspólnego schematu ikonograficznego, piecz ci dekanatów diecezji kujawsko-
kaliskiej, zawieraj cego wyobra enie w. Józefa z dzieci tkiem (zob. fot. 3)43.  

Porównanie spisów z 1826 r. i 1854 r. dowodzi równie , i  w kancelarii 
dzieka skiej za czasów ks. J. Gawełczyka pojawiły si  pierwsze dzienniki 
kancelaryjne44, rejestruj ce korespondencje dzieka sk . Inicjatorem ich 
zaprowadzenia był niew tpliwie ks. J. Gawełczyk. Dowodzi tego nawet 

                                                 
41 Przykładowy plan registratury akt dzieka skich na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych 

akt omawia: A. Szewczyk, Archiwum parafialne ko cioła farnego pod wezwaniem w. Jakuba  
w Piotrkowie Trybunalskim, „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” 2005, z. 4,  
s. 140–142. 

42 Piecz  ta została odci ni ta przez ks. J. Gawełczyka pod protokołami kontroli akt stanu 
cywilnego parafii Szadek. Zob. Archiwum Pa stwowe w Łodzi, Akta Urz du Stanu Cywilnego 
Szadek, sygn. 51, s. 77. 

43 Zob. M. Adamczewski, Ikonografia piecz ci ko ciołów parafialnych dekanatu 
szadkowskiego z przełomu wieku XVII i XIX, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 77–78. 

44 Dzienniki kancelaryjne, czyli podawcze, wprowadzono w okresie zaborów w kancelariach 
ko cielnych jako jeden z elementów systemu akt spraw. Zob. R. R. Kufel, Kancelaria, registratura 
i archiwa parafialne na ziemiach polskich od XII do pocz tku XXI wieku, Zielona Góra 2005,  
s. 50; Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 30–31. 
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numeracja korespondencji na pocz tku pierwszego z nich z 1826 r. Mimo i  
pierwszy wpis pochodzi z połowy tego roku, otrzymał nr bie cy 1 w dzienniku, 
co przekonuje, i  nie był kontynuacj  poprzedniego dziennika (zob. fot. 4).  

 

Fot. 3. Piecz  dziekana dekanatu szadkowskiego wraz z autografem  
ks. J. Gawełczyka odci ni ta pod okólnikiem (kurend ), zwołuj c   

ksi y dekanatu na kongregacj  dekanaln  wystawionym  
w Widawie 14 maja 1829 r. 

ródło: ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, 
 sygn. 345, k. 64v 

 
Fot. 4. Przykładowe strony z dziennika registratury  

dziekana szadkowskiego z 1826 r., zało onego przez ks. J. Gawełczyka  
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ródło: ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej,  
sygn. 341, k. nlb. 

Pierwszy wpis w rubrykach dziennika zarejestrował reskrypt nr 627 
Konsystorza Generalnego Kaliskiego, wystawiony 30 czerwca 1826 r.45 Numer 
nadany korespondencji wpływaj cej powinien by  w tym przypadku du o 
wy szy, poniewa  numerem 1 oznaczano w kancelarii dzieka skiej pierwszy 
wpływ na pocz tku danego roku, kolejne za  pó niejsze numery, posiadały 
coraz wy sze warto ci.  

Omawiane spisy zdawczo-odbiorcze akt po rednio informuj  o zmianach 
miejsca przechowywania dokumentacji dzieka skiej. Akta pierwotnie 
przechowywane w Szadku, w 1826 r. przewieziono do Widawy, st d w 1854 r. 
zostały przemieszczone do Burzenina, siedziby o ciennej parafii. Dystans, jaki 
musiały przeby  archiwalia podczas transportu, zapewne negatywnie wpływał 
na ich stan, nara aj c na zniszczenie. Odległo  z Szadku do Widawy wynosi  
w linii prostej ok. 28 km, z Widawy do Burzenia ok. 8 km (zob. ryc. 1).  

 
Ryc. 1. ,,W drówka” akt dziekana dekanatu szadkowskiego  

na podstawie spisów z 1826 r. i 1854 r.  
(rozmieszczenie parafii dekanatu szadkowskiego w połowie XIX w.) 

 ródło: opracowanie własne na podstawie Mappy dyecezyi włocławskiej,  
zał cznik do Statuta synodalna dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae,  

                                                 
45 ADWł, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 341, k. nlb. 
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red. Z. Chody ski, Warszawa 1890; Ordo divini offici ad usum dioecesis  
Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno bissextili 1836…, Warszawa [1835], s. 95–97  

Uwaga: parafie wchodz ce w skład dekanatu szadkowskiego zostały podkre lone 

Zmienno  tytułów woluminów akt dzieka skich nie pozwala jednoznacznie 
ustali , czy akta wykazane w 1826 r. zachowały si  w komplecie do 1854 r. 
Zapewne w nienaruszonym stanie przetrwały do 1854 r. woluminy z pozycji  
1–8, co dodatkowo potwierdza liczba ich kart, czasem nawet przewy szaj ca 
podan  w 1826 r. Poszyty, zatytułowane w 1826 r. 9no Volumen obeymuj cy 
protokuły niektórych beneficiow oddawanych w kommendy zło ony z kart liczb  
oznaczonych 17 oraz 10mo Volumen akt dzieka skich obeymui cy przepisy 
rz dowe regulowania szkółek elementarnych w dekanacie szadkowskim zło ony 
z kart liczb  oznaczonych 52, nie posiadaj  swych odpowiedników w wykazie  
z 1854 r. Mogły by  jednak wł czone w skład innych wi kszych obj to ciowo 
jednostek, powstałych za czasów ks. J. Gawełczyka. Woluminy akt wizytacji, 
opisane w spisie z 1826 r. w pozycjach 11 i 12, stanowi  zapewne cz  
protokołów tych czynno ci, zamieszczonych w 1854 r. w pozycjach 2, 10–11, 
15, 42–61.  

Wielko  produkcji kancelaryjnej dziekana dekanatu szadkowskiego z cza-
sów ks. J. Gawełczyka mo na ustali , jak wy ej wspomniano, przez porównanie 
jej stanu w 1826 r. ze stanem w 1854 r. Liczba woluminów akt w 1826 r. 
wynosiła 36. Przyjmuj c, i  liczba sztuk podawana przy niektórych pozycjach 
wykazu z 1854 r. oznacza równie  liczb  poszytów czy składek akt, a wi c 
jednostek aktowych w archiwum, zatem ł czna ich liczba w aktach dzieka skich 
w 1854 r. wynosiła 83. Za czasów ks. J. Gawełczyka, czyli w ci gu ponad 27 lat, 
nast pił ponad dwukrotny wzrost liczby jednostek akt przechowywanych  
w archiwum dzieka skim. Akta jego poprzedników w 1854 r. stanowiły  
w kancelarii jedynie 43% cało ci tak obliczanej dokumentacji. Akta, które 
przej ł ks. J. Gawełczyk, powstały w podobnym okresie, pocz wszy zapewne od 
1798 r. do 1826 r. Analiza ram chronologicznych woluminów z tego okresu 
pozwala jednak na wniosek, i  z nielicznymi wyj tkami (na pewno 1 wolumin) 
prawie wszystkie powstały po upadku Ksi stwa Warszawskiego.  

Za czasów ks. J. Gawełczyka doszło równie  do rozbudowy archiwum 
dzieka skiego. W 1826 r. najwi ksz  grup  tworzyły akta dzieka skie, uło one 
chronologicznie w 7 woluminach, które mo na identyfikowa  z kurrendami, 
ponadto w archiwum dzieka skim znajdowały si  protokoły wizytacji i doku-
mentacja, któr  mo na okre li  jako akta ró ne. W 1854 r. ilo  i obj to  grup 
dokumentacji w archiwum dzieka skim wzrosła. Szczególnie zadbano o wydr -
bnienie i cisłe uporz dkowanie wewn trzn  numeracj  korespondencji z wła-
dzami ko cielnymi i wieckimi. Spis z 1854 r. dowodzi jednak, e nie scalono 
dokumentacji dotycz cej poszczególnych ko ciołów dekanatu, mimo zarz -
dzenia z 1845 r., wprowadzaj cego takie rozwi zania.  
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RECORDS OF FATHER JAN GAWEŁCZYK (1826–1854)  
DEAN OF THE SZADEK DECANATE 

Summary 

The way of keeping records by deans was regulated by law. The records produced by 
Father Jan Gawełczyk were not always kept in conformity with legal requirements. The 
state of documentation from the time of his office is known thanks to registration of 
documents carried out in 1826 and 1854. These registers make possible a reconstruction 
of the so-called registry (record office), including the way in which different categories 
of documents were arranged. The catalogues show that the content of the archives grew 
twice during that time. The records have now been arranged in accordance with legal 
regulations, though not all requirements have been fulfilled. Comparison of the two 
registers reveals that a new Dean’s seal and journals for correspondence were introduced 
during Father J. Gawełczyk’s office. 

 
 


