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ROZDZIAŁ I
POWSTAWANIE WSI, MIAST I FOLWARKÓW

Jerzy Wyrozumski podaje, że już od X w. p.n.e. przodkowie Słowian „upra-
wiali proso, pszenicę, jęczmień, soczewicę, groch, wykę, bób, rzepę. Hodowali 
owce, krowy, świnie, kozy. Nadto łowili ryby, zwierzynę leśną, zbierali miód 
z barci, zioła, a w obrębie domowego gospodarstwa rozwijali niektóre umiejęt-
ności typu rzemieślniczego, jak ciesiołka, kołodziejstwo, kornictwo, oraz garn-
carstwo, którego rozkwit pod względem techniki wykonania i ornamentacji przy-
pada zwłaszcza na wieki VII – V p.n.e.”.�

Na ziemiach Polski rolnictwo pojawiało się w następującej kolejności: Mało-
polska, Kujawy, Wielkopolska i Mazowsze. Początkowo polegało ono na spulch-
nianiu ziemi narzędziami z drewna tak jak motyką. Grunty pod uprawę uzyskiwa-
no z wypalania lasu. Zastosowanie zwięrzęcej siły pociągowej i narzędzi sprzę-
żajnych stanowiło wielki postęp w rolnictwie. Początkowo sąsiadujący ze sobą 
osadnicy wspólnie użytkowali ziemię, lasy, drogi i wodę.2 

Pierwsze wsie w naszym regionie zostały utworzone podczas rozbicia dzielni-
cowego w XII – XIII wieku i z niewielkimi wyjątkami przetrwały do dziś z nada-
nymi im wówczas nazwami. Wcześniej wsie powstawały wokół pagórków lub 
zbiorników wodnych, przybierając kształt podków czy pierścieni. Zyskały one 
nazwę okolnic. Później zaczęto budować domy w pobliżu rzek, które tu, płynąc 
po płaskim terenie, rozdzielały się na kilka koryt i tworzyły wiele meandrów. Ma-
lowniczy musiał to być krajobraz. Domy budowane w bezpiecznych odległościach 
od rzek tworzyły wsie w kształcie łagodniejszych łuków, a po wydzieleniu pro-
stokątnych pól pod uprawę, także  wzdłuż bardziej prostych linii. Zyskały one na-
zwę wsi typu ulicowego. Do takich wsi należą położone wzdłuż lewego brzegu 
Bzury: Ktery (znane od 1386 r.), Siemieniczki (1576), Siemienice (1386), Mło-
goszyn (1355), Orłów (1390), Kępadły (1410), Gosławice (1386), Dąbrówka 
(1442), Wola Kałkowa (1405), Przezwiska (1374), Zakrzew (1385), Zakrzewek 
(1427), Sobota i Sobocka Wieś (1250). Prawa strona Bzury była mocno zabagnio-
na. Jednak w większym oddaleniu od niej też znalazły się wsie typu ulicowego: 
Włostowice, Pęcławice (1389), Łazin (1386), Łazinek (1440), Borów (1386), Bo-
rówek, Seligi (1387), Marywil, Walewice (1316), Wojewodza, Piotrowice (1286), 
Chruślin (1343), Mystkowice i Bocheń (1359). Tego typu wsie zostały też utwo-
rzone wzdłuż rzeki Mrogi. Są to: Boczki Domaradzkie, Boczki Zarzeczne, Chle-
bowice, Skubiki – dawniej Skubyeyki (Po 1425 r. wyodrębniły się ze wsi Bocz-

1 Jerzy Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Państwowe wydawnictwo Naukowe, Warszawa  
1987, s. 65.

2 Tamże, s. 70, 73.
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ki), Psary (1386), Płoszczynów (1442), Parzewo (1387), Gosławice (1388), Mro-
ga Bielawska (1390) i Bielawska Wieś (1381).

Teraz podam znane mi lata, w których już istniały wsie powstałe dalej od 
wyżej wymienionych rzek. Drogusza (1392), Jasionna (1386), Leżajna w para-
fii Oszkowice (1408), Łęki Kościelne (1348), Mięsośnia, dawniej Mięsosośnia 
(1385), Mirosławice (1386), Orenice Stare (1386), Oreniczki (XV w.), Oszko-
wice (1257), Witów (1257), Piaski koło Oszkowic (1400), Popów w parafii Wa-
liszew (1391), Popówek (1417), Psary (1386), Waliszew (1386), Wola Gosławska 
(1392), Wola Zbrożkowa (1434).3

Oczywiście wyżej podane daty mogą być dużo późniejsze od powstania 
tych wsi. Nazwa wsi Oszkowice pochodzi od imienia Oszka, a Witów od imie-
nia Wit.4

Powstawanie wsi miało charakter zorganizowany. Książęta byli właścicielami 
swych ziem i nadawali określone tereny osobom cywilnym lub duchownym, bez-
pośrednio im podległym, na osadzanie wsi. „We włościach monarszych, napisał 
Jerzy Wyrozumski, starano się w możliwie największej skali wykorzystywać pracę 
jeńców wojennych, niewolników pochodzących z kupna lub ludzi, którzy utracili 
wolność osobistą w wyniku zadłużenia czy wyroku sądowego. Wprowadzano tu 
nawet setniczą i dziesiętniczą organizację ludności niewolniczej. Starano się jed-
nak przede wszystkim asymilować jeńców z ludnością miejscową i przekształcać 
niewolę w inne formy zależności feudalnej”. Nowych niewolników dostarczali 
monarchom rycerze, którzy za swą waleczność byli obdarowywani przez tych 
możnowładców ziemią i niewolnikami, którzy byli też przekazywani biskupom. 
Biskupstwa już w XII w. otrzymywały nadania ziemskie od monarchów stając się 
wielkimi właścicielami ziemskimi. Klasztory od początku swego istnienia utrzy-
mywały się przede wszystkim z uprawy roli i chowu zwierząt. Podczas akcji osad-
niczych monarcha przydzielał też ludzi wolnych, wywodzących się z dawnych 
wspólnot terytorialnych, do dyspozycji Kościoła i świeckich właścicieli ziemi. On 
też decydował o zasadach świadczeń tej ludności na rzecz właścicieli wsi i o wy-
miarze sprawiedliwości. Już wtedy i długo potem w uprawie ziemi stosowano tak 
zwaną trójpolówkę, to znaczy, że ziemia uprawiana rok po roku w trzecim roku 
leżała odłogiem, czyli zawsze tylko dwie trzecie ziemi było w uprawie. Taki trój-
polowy system uprawy ziemi był stosowany już od czasów Bolesława Chrobrego 
panującego w latach 992-1025. Wówczas też istniały eremy, czyli klasztory za-
konników (reguły benedyktyńskiej) żyjących w odosobnieniu, prowadzących 
życie pustelnicze. Prawdopodobnie drugi taki erem, po Międzyrzeczu, powstał 
w Łęczycy.5

3 Po większości nazw wsi podałem w nawiasach lata pierwszych o nich wzmianek, które  znalazłem 
w następujących źródłach: S.M. Zajaczkowski, Powiat orłowski do lat 70-tych XVI w.; Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego... i Województwo łódzkie – przewodnik.

4 S.M. Zajączkowski, Powiat orłowski do lat 70-tych XVI w. 
5 Jerzy Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1987, s. 83, 115 i 118.
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Gęstość zaludnienia na terenach zachodniej Europy była większa niż na te-
renie Polski, więc ludność niemiecka chętnie się tu osiedlała. Wówczas osadzano 
ją na takich zasadach jak u zachodnich sąsiadów, stąd nazwa osadnictwa na pra-
wie niemieckim. Prawo to szeroko się rozpowszechniło, również w stosunku do 
tubylców, w XIII w. na Kujawach, a w XIV w. na Mazowszu. Książę kujawsko-łę-
czycki Kazimierz zastosował je już w 1250 r., zezwalając na osadzenie wsi So-
bota, więc wyjaśnijmy, na czym ono polegało. Według Jerzego Wyrozumskiego 
wówczas „przeprowadzono reformę gruntową, polegającą na wymierzaniu jed-
nostek roli, czyli łanów o powierzchni około 30 lub 43 morgów [17 lub 24 ha 
– przyp. K.P.], które stanowiły podstawę pojedynczego gospodarstwa o znacz-
nym potencjale produkcyjnym”. Nowi mieszkańcy wsi osadzeni na prawie nie-
mieckim byli zwolnieni od świadczeń publicznych na okres od 8 do 24 lat, w za-
leżności od tego, ile wysiłku musieli ponieść w celu doprowadzenia otrzymanej 
ziemi do stanu umożliwiającego jej rolnicze wykorzystywanie. Często taką prze-
szkodę stanowiły lasy. W prawie polskim te wolnizny były stosowane w mniej-
szym zakresie. Według prawa niemieckiego osadnicy byli zobowiązani do pła-
cenia swemu panu, czyli właścicielowi wsi, oprócz świadczenia podstawowego, 
renty pieniężnej, produktowej i odrobkowej, ale te dwie ostatnie były realizowane 
tylko symbolicznie, np. kilka snopów zboża, czy obrobienie dwóch morgów ziemi 
na rzecz pana. Jako wyraz czci dla właściciela gruntu zbiorowo świadczono zwy-
kle w okresach świątecznych daninę w mięsie i trzy razy do roku tzw. obiedne, 
gdy ich właściciel przyjeżdżał sprawować sądy. Przy okazji prawa niemieckiego 
wprowadzona została dziesięcina pieniężna lub zbożowa tzw. meszne jako danina 
kościelna dla plebana parafii, do której wieś należała. W tak nadzwyczajnych wy-
padkach jak potrzeba obrony kraju, uroczystości rodzinne panującego oraz wykup 
rycerzy lub terytorium państwowego spod obcej władzy wsie płaciły na rzecz wła-
dzy publicznej tzw. kolektę. Według prawa niemieckiego już podczas osadzania 
wsi sołtys pełnił rolę jej organizatora, a później był wasalem właściciela wsi. Po-
siadał kilka łanów ziemi wolnej od czynszów i uzyskiwał część dochodów właści-
ciela wsi. Był on zobowiązany do służby wojskowej. Wspólnie z ławnikami spra-
wował we wsi władzę sądowniczą pierwszej instancji. Taki system powodował, 
że chłopi wywiązujący się z kontraktów dzierżawnych byli wolnymi, właściciele 
ziemscy bogacili się, a władcy zyskiwali wojowników. Stosowanie osadnictwa na 
niemieckim prawie znacznie przyspieszyło rozwój wsi.6

Najwięcej immunitetów, czyli wyłączeń posiadanych własności z systemu 
świadczeń na rzecz władzy publicznej, a w drugiej kolejności spod władzy są-
dowej panującego, wywalczyli dla siebie właściciele wsi w połowie XIII w. Wal-
ka o immunitet rozpoczęła się już w końcu XI w. w dobrach kościelnych i wła-
śnie biskupi osiągnęli go w największym stopniu. „Ani dobra klasztorne, ani moż-
nych świeckich, ani tym bardziej rycerskie, nie zdołały im nigdy dorównać” – na-
pisał J. Wyrozumski. Wcześniej niż prawo niemieckie stosowany był «obyczaj 

6 Tamże, s. 120-122.
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wolnych gości». Była to wczesna postać dzierżawy. Według Wyrozumskiego oby-
czaj ten „gwarantował panu stały, zgodny z umową dochód, osadnikowi zaś da-
wał możliwość odejścia, gdy wywiązał się ze swych powinności, a ponadto uiścił 
specjalną opłatę z tytułu rozwiązania umowy”. Ten «obyczaj» nazwano później 
prawem polskim.

Już w XII w. panował też «obyczaj ratajów». Ratajami nazywano tych osad-
ników, którzy nie posiadali zwierząt i nie otrzymywali ziemi do własnego użytku, 
a jedynie w formie najmu uprawiali tzw. rezerwę pańską. W ten sposób tworzyły 
się przyszłe folwarki.7

W XIV w. nastąpił w Polsce szybki rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej. 
Największe nasilenie planowego osadnictwa przypada na czasy panowania Ka-
zimierza Wielkiego (1333–1370). Ilość ludności zachodnioeuropejskiej wówczas 
znacznie zmalała z powodu panującej dżumy, a nowe wsie na tutejszych terenach 
były tworzone z ludności polskiej. Wówczas dokonano komasacji gruntów w ce-
lu zwiększenia potencjału produkcyjnego gospodarstw kmiecych. Każdy kmieć 
był zobowiązany płacić ustalony czynsz pieniężny właścicielowi wsi i zamiast co 
dziesiątego snopa (dziesięciny) określonej ilości zboża lub stałej kwoty pieniężnej 
plebanowi. W statutach Kazimierza Wielkiego przypominano, że nie godzi się, 
aby sołtys był zamożniejszy od swego pana, bo wtedy mógłby mu nie dochować 
posłuszeństwa. W ziemiach łęczyckiej, sieradzkiej, na Kujawach i na Mazowszu 
bywało też stosowane prawo polskie, według którego dominowała renta produk-
towa i odrobkowa. Wówczas już zaczęła się pojawiać tendencja rozbudowy grun-
towej „rezerwy pańskiej”, czyli folwarku. Zjawisko to występowało w dobrach 
królewskich (królewszczyznach), dobrach kościelnych, możnowładców i rycerzy. 
W XIV i XV w. prawie w każdej posiadłości ziemskiej istniał mały folwark, któ-
ry produkował głównie na potrzeby własne włości monarszej, instytucji kościelnej 
czy dworu rycerskiego. Już w XIII i XIV w. następował rozwój miast, które były 
zaopatrywane w produkty rolne bezpośrednio przez kmieci lub tworzące się we 
wsiach folwarki sołtysie. Sporadycznie w niewielkich ilościach wożono zboże 
Wisłą do Gdańska, aby je sprzedać obcym nabywcom. W XV w. nastąpił znacz-
ny wzrost zapotrzebowania na polskie zboże, szczególnie po odzyskaniu Pomorza 
Gdańskiego w 1466 r.8

Eksport zboża przynosił szlachcie duże dochody, więc w końcu XV w., naj-
częściej w okolicach spławnych rzek, zaczęły powstawać nowe folwarki pańsz-
czyźniane. 

Wiele folwarków szlacheckich powstało w drodze zagarnięcia folwarków 
sołtysich. Już statut warecki z 1423 r. zapewniał szlachcie prawo wykupu so-
łectw.

7 J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1987, s. 119-120.

8 Jerzy Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, s.146-148 i 180-182. 
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Od 1496 r. dozwolone było opuszczanie wsi najwyżej przez jednego chłopa 
w ciągu roku, i to pod warunkiem wywiązania się przez niego ze wszystkich po-
winności, a także tylko jedno chłopskie dziecko ze wsi miało prawo szukać za-
jęcia lub nauki poza wsią. Do grupy ludzi uprzywilejowanych na wsi, oprócz soł-
tysów, należeli młynarze i karczmarze. Mieszkali też na wsiach ludzie bezrolni, 
nazywani komornikami, którzy utrzymywali się z pracy najemnej.

Rozwój folwarków nastąpił przede wszystkim w dobrach szlacheckich. 
Około połowy wszystkich upraw stanowiło żyto, którego wydajność do XIX w. 
wynosiła 7 – 9 q z hektara. Główną siłę pociągową stanowiły woły. W połowie 
XVI w. w dobrach szlachcica jednowioskowego 80 – 90% dochodu pochodziło 
z gospodarki folwarcznej. Jeden łan ziemi przynosił właścicielowi rocznie 35 do 
55 złp., a z 1 łanu ziemi chłopskiej miał on nie więcej niż 2,5 do 3,5 złp. Ówcze-
sny łan ziemi, według Wyrozumskiego, był równy 17 lub 24 ha, a według Gie-
rowskiego 16 ha. W encyklopedii podano, że łan to dawna jednostka powierzchni 
gruntu o bardzo różnej wartości. W Polsce łan królewski był równy 50,54 ha, łan 
staropolski 146 – 156 ha, najbardziej rozpowszechniony łan francuski 23 – 27 ha, 
a łan kmiecy około 4 ha. Taka niejednoznaczność pojęcia łanu może być przy-
czyną znacznych pomyłek. Mogło się to zdarzyć w porównaniu dochodów z jed-
nego łanu folwarcznego i chłopskiego. Działalność chłopów stawała się bardziej 
wszechstronna niż właścicieli folwarków. Oprócz uprawy zbóż chłopi w więk-
szym stopniu zajmowali się też chowem krów, wołów, koni i owiec.

W XVI w. szlachta, mając przewagę ekonomiczną nad ludnością innych sta-
nów, rosła w siłę polityczną. Miała wyłączne prawo do aktywnego uczestniczenia 
w sejmach i sejmikach, do obsadzania urzędów państwowych i do elekcji króla. 
Tylko szlachcie przysługiwało prawo nabywania ziemi, a od 1573 r. również wy-
dobywania z niej kruszców, soli i siarki. Wcześniej tylko król miał taki przywilej. 
Szlachta była zwolniona od stałych podatków. Zapewniało jej to swobodę po-
czynań w zdobywaniu gruntów pod folwarki pańszczyźniane i tanich albo po 
prostu darmowych robotników. Już w 1518 r., czyli w roku zakończenia budowy 
kościoła w Sobocie, król Zygmunt Stary zrezygnował z rozpatrywania skarg pod-
danych na swych panów. Sprawa regulowania ciężarów chłopskich została pozo-
stawiona samowoli szlacheckiej. Szlachta zaczęła powiększać areał ziemi swych 
folwarków przez zagarnianie ziemi chłopskiej. Wcześniej zwiększano im pańsz-
czyznę z trzech do czterech dni pracy tygodniowo na ziemi folwarcznej z każ-
dego łanu. Zdarzające się masowe zbiegostwo chłopów nie wpływało na zmianę 
położenia szlachty. Według Gierowskiego: „Większość badaczy jest także dzisiaj 
zgodna co do tego, że mimo wszelkich ograniczeń i obciążeń położenia chłopa, 
przynajmniej do połowy XVI w., a może i do końca tego wieku, nie uległo jeszcze 
ekonomicznemu pogorszeniu; przeciwnie – wzrastał poziom jego zamożności”.9

9  J.A. Gierowski, Historia Polski 1505-1764, s. 24-28 i 42-48.
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Kazimierz Wielki panujący w latach 1333–1370 wprowadził grosze, któ-
re jako bardziej wartościowe zastąpiły dotychczasowe denary. Łacińskie grossus 
znaczy gruby. Również grosze czeskie napływały do Polski i były w użyciu. Na 
terenach Polski znajdowano monety, głównie arabskie, używane już od IX w., ale 
również niemieckie, bizantyjskie i angielskie.�0

Około 1620 r. znacznie zwiększyła się w Europie ilość metali szlachetnych, 
a szczególnie srebra. Wpłynęło to na zmniejszenie wartości pieniędzy bitych ze 
srebra i złota. Złote monety wycofano z obiegu, gdyż były wywożone do Holan-
dii i Brandenburgii, gdzie przetapiano je na mniej wartościowe pieniądze. Polska 
była zmuszona kupować srebro od innych państw i zmniejszać ilość srebra w mo-
netach. Wywołało to gwałtowny wzrost cen, co miało ujemny wpływ na rozwój 
wszystkich dziedzin polskiej gospodarki. Handel płodami rolnymi też stawał się 
mniej korzystny. Z tego powodu powiększano areały ziemi folwarcznej poprzez 
dalsze zagarnianie ziemi chłopskiej.��

Od początku osadnictwa, już w XII – XIII w., stosowanie czynszu podnosiło 
znaczenie pieniądza oraz produkcji rzemieślniczej. Coraz częściej zawodowi rze-
mieślnicy i kupcy osiedlali się głównie w osadach targowych. Osadami takimi 
niejednokrotnie zarządzali włodarze książęcy. W okresach targów obowiązywał 
„mir”, czyli pokój monarszy. Sądownictwo w takich osadach sprawowali funk-
cjonariusze kasztelańscy. Oprócz kary za przestępstwo podczas targów docho-
dziła kara za naruszenie miru. Długotrwały rozwój takiej osady prowadził do jej 
przekształcenia w miasto. Znane jest powiedzenie: „Nie od razu Kraków zbu-
dowano”, chociaż na pewno nie był to najdłuższy proces. Jeszcze w 1228 r. miał 
Kraków swego sołtysa, a przywilej lokacyjny krakowski pochodzi z 1257 r. Kra-
ków jako pierwszy w Polsce na mocy tego przywileju wprowadził do swego mo-
delu ustrojowego radę miejską. Stolicą był Kraków od panowania Kazimierza Od-
nowiciela, a ten panował w latach 1034 i 1040 – 1058. Do Warszawy przeniósł 
stolicę król Zygmunt III Waza po pożarze zamku na Wawelu, który uległ spaleniu 
w 1596 r., ale wcześniej, bo już w 1572 r. po śmierci Zygmunta II Augusta za-
panowało w Polsce bezkrólewie. Zgodnie z wówczas panującym prawem władzę 
sprawował prymas Polski Jakub Uchański z arcybiskupiego miasta Łowicza od-
ległego 20 km od Soboty i tyle samo od Bielaw. W dniach 16 – 25 lipca wezwani 
przez niego senatorowie w łowickim zamku radzili nad „opatrzeniem porządku 
i pokoju pospolitego” oraz nad losem królewny Anny i „obiorem nowego króla”. 
Kiedy w 1574 r. król Henryk Walezy uciekł do Francji, to Jakub Uchański znowu 
zwołał zjazd do Łowicza. Tu królem Polski ogłosił niejakiego Maksymiliana, któ-
ry jednak nim nie został. Po abdykacji króla Jana Kazimierza w dniu 16 września 
1668 r. znowu zwołując do Łowicza zjazdy kierował rządami Polski prymas Mi-
kołaj Prażmowski. Skoro z Łowicza sprawowana była władza Polski, to chyba nie 

�0  J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, s. 154 i 72.
��  J.A. Gierowski, Historia Polski 1505-1764, s. 29-30.
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popełnimy wielkiego błędu mówiąc, że Łowicz bywał stolicą Polski. Prawa miej-
skie zdobył on w 1298 r., a Warszawa w XIV w.  

W XIV w. rozwój miast następował równocześnie z rozwojem wsi, ale też do-
radcy królewscy przyczyniali się do tego, żeby lokacja nowych miast nie odbywa-
ła się ze szkodą miast dawniejszych. W XV w. wszystkie polskie miasta posiadały 
radę miejską pod przewodnictwem burmistrza. Silniejsze gospodarczo gminy 
miejskie wykupywały dziedziczne wójtostwa, a w innych miastach likwidowano 
je na rzecz właścicieli miast. Oprócz rad miejskich funkcjonowały wszędzie sądy 
ławnicze. Informacje o miastach położonych między Piątkiem a Sobotą znajdują 
się w tomiku pierwszym.�2

�2  J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, s. 122, 123, 149, 184 i 185; R. Oczykowski, Prze-
chadzka po Łowiczu, s. 21 oraz Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki, s. 44-47, 173-181, 
193-197 i 203-207.
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ROZDZIAŁ II
ZABÓR PRUSKI I POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE

(1793 – 1806)

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. tutejsze okolice były jeszcze w wol-
nej Polsce. W 1783 r. Anastazy Walewski zakończył budowę pałacu w Walewi-
cach. Uchwalona w 1791 r. konstytucja 3 maja dopuszczała mieszczaństwo do 
udziału w sejmie i deklarowała opiekę nad chłopami.

23 stycznia 1793 r. w Petersburgu została podpisana konwencja między Ro-
sją a Prusami dotycząca II rozbioru Polski. 1 marca wojska pruskie zajęły opi-
sywany tu region i zaczął się zabór pruski. Pod tym zaborem znalazły się wów-
czas Wielkopolska i Mazowsze. Władze pruskie wprowadziły tu Powszechne Pra-
wo Krajowe dla Państw Pruskich, czyli tak jak u siebie administrację, podatki i są-
downictwo. Panował ustrój monarchii absolutnej. Do urzędów wprowadzono ję-
zyk niemiecki jako obowiązujący. Poborcami i nadgorliwymi egzekutorami po-
datków uczyniono głównie Niemców. W miasteczkach stacjonowały załogi woj-
ska pruskiego. Polska szlachta została odsunięta od decyzji politycznych.

Już w 1794 r. żołnierze pruscy byli niepokojeni potyczkami z Polakami do-
wodzonymi przez generała Antoniego Madalińskiego i wiadomościami o roz-
poczęciu powstania zajęciem Krakowa przez wojsko polskie, którym dowodził 
Tadeusz Kościuszko. Później zaniepokoiły ich wiadomości o insurekcji 17 i 19 
kwietnia w Warszawie. Według Łojka poległo tam 2,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich, 
a około dwóch tysięcy dostało się do niewoli. Pod naciskiem mas ludności War-
szawy wykonano kilka wyroków śmierci przez powieszenie na znienawidzonych 
targowiczan. Wśród nich stracony został przywódca Targowicy Józef Kossakow-
ski. 7 maja przybyły do Łowicza wojska rosyjskie, które urządziły obóz na pod-
miejskich łąkach, a ich major Halsen zajął klasztor bernardynów. 18 czerwca udał 
się ze swymi żołnierzami do Miedniewic. Tam żołnierze rosyjscy zniszczyli klasz-
tor reformatorów i zabili kilku zakonników oraz innych osób cywilnych. Podczas 
działań wojennych przeciwko powstaniu Kościuszki Prusacy i Rosjanie ściśle ze 
sobą współpracowali. W końcu lipca połączone ich wojska wyruszyły do War-
szawy, czyniąc po drodze wielkie zniszczenia. 26 czerwca część stacjonujących 
w Łowiczu wojsk rosyjskich wyruszyła przeciw oddziałom polskim w kierunku 
Rawy. Od początku lipca rannymi żołnierzami pruskimi zaczęły się zapełniać ob-
szerne sale gmachu księży misjonarzy (obecnego muzeum) i klasztoru ojców ber-
nardynów w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego, w którym obecnie odbywa się 
kształcenie przyszłych nauczycieli. W tym dawnym kościele bernardynów cho-
wano ciała zmarłych Walewskich, a pod koniec okupacji hitlerowskiej w po-
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mieszczeniach ich dawnego klasztoru mieścił się tajny szpital dla przywożonych 
z frontu wschodniego niemieckich żołnierzy. 

Wcześniejszą historię tych budowli opisał Romuald Oczykowski. Klasztor 
i drewniany kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja zbudował dla ojców 
bernardynów Arcybiskup Jan Gruszczyński herbu Poraj, który zmarł w 1473 r. 
W miejsce tego kościoła około 1582 r. kaznodzieja ojciec Pankracy Kosiński bu-
dował murowany kościół z zakrystią i biblioteką. Po jego śmierci dokończył te bu-
dowy ojciec Gabryel z Kołaczkowa. Przy tym klasztorze dobudował tzw. pokoje 
arcybiskupie arcybiskup Stanisław Karnkowski, który tam zmarł 8 czerwca 1603 r. 
Piękne i drogie organy dla kościoła ojców bernardynów ufundował arcybiskup 
Henryk Firlej, który zmarł w 1626 r. Arcybiskup Jan Wężyk podarował zakonowi 
swój księgozbiór. Zmarł w 1638 r. Arcybiskup Maciej Łubieński zbudował mu-
rowaną bramę, na której umieścił swój herb Pomian. Podczas wojen szwedzkich 
kościół mocno został zniszczony, ale w 1758 r. doczekał się odnowienia. W 1761 r. 
arcybiskup Władysław Łubieński wydał pozwolenie bernardynom na budowę ce-
gielni i czerpanie gliny we wsi Pilaszków. Architekt Samuel Ficher w 1762 r. pod-
jął się wystawić konwent za 6400 talarów, co było równoważne 30 tysiącom tym-
fów. Tymfami lub tynfami nazywano wówczas bite w latach 1663–1677 polskie 

Dawny kościół bernardynów w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego
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srebrne złotówki przez A. Tymfa. W 1793 r. władze pruskie zabrały bernardynom 
wszystkie fundusze, a w lutym 1806 r. król pruski Wilhelm Fryderyk II wydał roz-
porządzenie opuszczenia łowickiej siedziby przez ojców bernardynów. Wówczas 
również studia filozoficzne prowadzone w tym klasztorze zostały zamknięte.

Z zachowanej w druku homilii wygłoszonej przez przeora klasztoru bonifra-
trów w Łowiczu Ludwika Perzynę w sierpniu 1794 r. do rannych i chorych żoł-
nierzy, przywiezionych spod Warszawy, wiadomo, że w tym czasie przybywało 
ich do szpitala tego zakonu bardzo dużo. Ludwik Perzyna był lekarzem w tym szpi-
talu. Urodził się w 1742 r. w Krakowie, zmarł 3 stycznia 1800 r. w Łowiczu i w ło-
wickim kościele bonifratrów został pochowany. Napisał wiele książek z zakresu 
medycyny, a wśród nich podręczniki dla felczerów, akuszerek i pierwszy w języku 
polskim trzytomowy podręcznik dla chirurgów pracujących dla ludności cywilnej 
i dla chirurgów wojskowych. Wydawał swe książki głównie w Kaliszu. Tam jest uli-
ca jego imienia. W Łowiczu jest ulica Bonifratrów. Zakon braci miłosierdzia bo-
nifratrów został sprowadzony do Łowicza z Pułtuska przez arcybiskupa Henryka 
Firleja w roku 1626. Klasztor i kościół tego zakonu były wzniesione na placu przy 
drodze do Bielaw, czyli przy dzisiejszej ulicy Bielawskiej. Oprócz tych budowli ar-
cyb. Firlej zbudował im szpital i kaplicę, którą wyposażył w piękne i kosztowne 
organy. W 1726 r. arcybiskup Teodor Potocki na miejscu tych drewnianych bu-
dowli wystawił nowy kościół z wieżą, a w roku 1736 zapisał swym następcom w te-
stamencie, aby „do bonifratrów łowickich na ubogich złoty jeden na każdy dzień 
dawali, gdyż dowodnie wiem, że czasem ciż zakonnicy i ubodzy chorzy, u nich le-
żący, chleba kawałka nie mają [...]”. Henrykowa Rarogowa zapisała Bonifratrom 
całe mienie i folwark znajdujący się za miastem, zwany Mińcińskim. Oprócz tego 
bonifratrzy mieli do 4 tysięcy rocznego dochodu z własnej apteki. W oddzielnym 
budynku łowiccy bonifratrzy prowadzili szpital zakaźny. Władze pruskie, nie ba-
cząc na to, że bonifratrzy leczyli ich żołnierzy, doprowadzili do tego, że generalny 
wikary Hermenegild Paprocki zabrał z kościoła i szpitala wszystko co się dało 
i zawiadomił władze duchowne i rządowe, że bonifratrzy Łowicz opuszczają. 
W 1806 r. połączyli się ze zgromadzeniem warszawskim. W pierwszym roku ist-
nienia Księstwa Warszawskiego budynki tego zakonu stały się własnością woj-
ska, a w pierwszym roku Królestwa Kongresowego (Polskiego) zostały rozebrane. 
Otrzymany z nich materiał został wykorzystany do budowy koszar wojskowych.

Prusacy zebrali z tutejszych okolic duże ilości zbóż i ich produktów oraz zwie-
rząt na zapasy żywności potrzebnej wojskom pruskim i rosyjskim, wyruszającym 
do Warszawy w celu tłumienia powstania kościuszkowskiego. Ciągle przybywało 
tu rannych żołnierzy pruskich przywożonych spod Warszawy, których nie można 
było pomieścić w łowickich klasztorach, więc umieszczano ich w prywatnych do-
mach z nakazem żywienia. Wówczas w odbieranych zakonom klasztorach władze 
pruskie urządzały szpitale. Później jeszcze w latach 1815–1827 istniały takie la-
zarety w budynkach po klasztorach bernardynów i dominikanów (ul. Podrzeczna 
30).


