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Szanowni Państwo 
W imieniu Władz Gminy Mykanów z wielką przy-

jemnością oddaję do Państwa dyspozycji kolejną edycję 
publikacji monograficznej o naszej małej ojczyźnie. Przed-
stawiamy w niej dość obszerną historię obszaru który zaj-
muje obecna Gmina. Staraliśmy się zamieścić w niej jak 
najwięcej ciekawych wątków nie poruszanych we wcześ-
niejszych wydaniach. Opisano perypetie dziejowe więk-
szości miejscowości, w  miarę posiadanych materiałów 
i wiedzy na temat tej lokalnej historii. Dość głęboka ana-
liza historyczna sięgająca nawet okresu prehistorycznego 
będzie na pewno doskonałą lekcją historii dla wszystkich, 
którzy zechcą zapoznać się z niniejszą publikacją. 

Publikacja ta ukazuje się w dość symbolicznym zbiegu 
jubileuszy: 25-lecia pierwszych wolnych wyborów i 10-le-
cia akcesji Polski w Unii Europejskiej. Okres ten to duże 
przemiany w naszej Gminie, których trudno nie zauważyć. 
Każdego roku ulepszamy infrastrukturę techniczną, spor-
towo-rekreacyjną, oświatową i komunalną. Dlatego warto 
osiedlać się na tym terenie oraz spędzać wolny czas. 

Nowością jest próba przedstawienia naszych wa-
lorów przyrodniczych i turystycznych, o których mało 
wiemy a  jest ich sporo. Działalność liderów społecznych 
pozwoliła w ostatnich latach na ich uwydatnienie jako re-
alnego zaplecza do uprawiania aktywnych form turystyki 
w Gminie Mykanów. Bardzo dynamicznie obecnie rozwija 
się turystyka rowerowa i piesza. Wiele osób mając chwi-
lę wolnego czasu często siada na rower i pokonuje nasze 
szlaki szukając odprężenia, wyciszenia, a przy tym pozna-
je okolicę. W naszej publikacji możecie Państwo znaleźć 
wykaz ciekawych miejsc związanych z naszą historią, które 
z  powodzeniem można odwiedzić przy okazji aktywnej 

rekreacji. W ostatnich latach 
sieć drogowa a  szczególnie 
drogi lokalne uległy znacz-
nej poprawie. Nie posiadamy 
specjalnych ścieżek rowero-
wych, ale każda z dróg stano-
wi doskonały odcinek trasy 
rowerowej z możliwością po-
dziwiania krajobrazu i zabyt-
ków. Każdego roku moder-
nizujemy kilka kilometrów 
dróg w tym dróg biegnących 
pośród pól i lasów. 

Nasza Gmina stoi swoimi mieszkańcami, ich pracą, 
zaangażowaniem i pomysłami. Wykorzystujemy wszystkie 
szanse by Gmina Mykanów była bezpieczna, przyjazna, 
czysta i zadbana.

Dostrzegając błędy podejmujemy starania, aby unik-
nąć ich w przyszłości. Jesteśmy dobrze postrzegani w re-
gionie, województwie, w kraju i za granicą. Starajmy się 
wszyscy dla naszego wspólnego dobra ten wizerunek 
utrwalać i pogłębiać.

Dawajmy zawsze dobre świadectwo o nas samych. 
Nawet jeśli mamy różne zdania to zawsze i za wszelką cenę 
powinniśmy dążyć do porozumienia dla wspólnego dobra 
i lepszej przyszłości.

Wójt Gminy Mykanów
mgr Krzysztof Smela
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Zanim powstał Mykanów.
Rozległy, pagórkowaty obszar w zakolu Warty mię-

dzy Częstochową a Radomskiem ma długą historię. 
Od tysięcy lat znajdowały tu dobre warunki bytowa-

nia różne grupy ludzkie. Pozostawiły po sobie ślady, które 
odnalezione podczas sporadycznie prowadzonych badań 
archeologicznych można dziś zobaczyć w okolicznych 
muzeach w Radomsku i Częstochowie.

Teren, o którym mowa, musiał być obfity w wodę, 
o czym świadczą liczne dzisiaj strumienie, równocześnie 
miał wiele suchych piaskowych wydm nadających się na 
obozowiska lub osady.

Najstarsze ślady obozowiska na tym terenie datowane 
są na 40 tys. lat. Łowcy reniferów, którzy przemierzali ten 

teren w pogoni za zdobyczą około 10-11 tys. lat temu znaleź-
li tu „buły” krzemienne – niezwykle cenne dla nich źródło 
materiału na narzędzia i broń, zostawiając ślady po pracow-
ni krzemieniarskiej koło dzisiejszego Cykarzewa. Ślady ich 
obecności znajdują się także w okolicy Broniszewa i Kocina. 

Kiedy klimat się ocieplił, a dawną tundrę porosły 
gęste mezolityczne lasy, pojawiły się grupy myśliwsko 
zbierackie i przez kilka tysiącleci (8-4 tys. l.p.n.e.) obo-
zowały, zostawiając ślady nad Kocinką w Rybnej, Cyka-
rzewie Północnym, Kuźnicy Kiedrzyńskiej, Kokawie oraz 
w okolicach Borowna. 

Gdy przybyli z południa pierwsi rolnicy ze swoją kultu-
rą ceramiki wstęgowej, miejscowa ludność wykształciła neo-
lityczną kulturę pucharów lejkowatych (3,6-2,3 tys. l.p.n.e.). 
Posługując się narzędziami z gładzonego krzemienia wytwa-
rzała charakterystyczną ceramikę, uprawiała rolę i hodowała 
bydło. Ślady ich osady znaleziono w okolicach Jamna. 

Ze schyłku neolitu (2400-1800 l.p.n.e.) pochodzi 
cenna amforka z Dudków, reprezentująca kulturę cera-
miki sznurowej. Ślady tej kultury znaleziono również 
w okolicach Jamna, miejsca niezwykle bogatego w znale-
ziska archeologiczne i jedynego, gdzie prowadzono dłuż-
sze badania archeologiczne.

W następnych stuleciach teren obecnej gminy wkra-
czał powoli w epokę brązu z importu, gdyż nie było 
w  pobliżu surowca. Były to osady kultury trzcinieckej 
(trwającej do ok. 1000 r.p.n.e.), których ślady znajdują się 
w okolicach Jamna i Dudków. 

Wraz z kulturą łużycką zaczęła się na naszym terenie 
epoka żelaza. Kultura ta, trwająca przez kilka faz rozwo-
jowych (do ok. 400 r.p.n.e.), bazująca początkowo na im-
portowanym żelazie, zostawiła na terenie gminy Mykanów 

Zachód słońca
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ślady po osiedlach i cmentarzyskach w Jamnie, Bronisze-
wie, Czarnym Lesie, Rybnej, a przede wszystkim na grun-
tach Starego Kocina i Starego Cykarzewa. Tam, w 1964 r., 
na prawym brzegu Kocinki odkryto pozostałości budyn-
ków o konstrukcji słupowej z paleniskami i ceramiką.

Pod koniec tego okresu zaczął się upadek osiedli kul-
tury łużyckiej (halsztackiej i lateńskiej), a po jakimś czasie 
rozwinęła się kultura przeworska, obejmująca cały nie-
mal obszar obecnej Polski. Lud, który tu osiadł doskonale 
opanował metalurgię żelaza, a szczególnie kowalstwo, dzię-
ki czemu dysponował lepszymi narzędziami rolniczymi 
i bronią, o czym świadczy znaleziony w okolicy Cykarzewa 
miecz. Ślady osiedli przeworskich znajdują się w rejonie 
Cykarzewa Północnego, Starego Kocina, Rybnej, Kuźnicy 
Kiedrzyńskiej, Kokawy, Radostkowa, Woli Hankowskiej, 
Lubojny, Wierzchowiska, Mykanowa, Grabowej, Jamna, Ło-

chyni, Borowna i na Dudkach. Kultura ta trwała na naszych 
ziemiach prawie sześć wieków i załamała się w V w.n.e. na 
fali powszechnych migracji tzw. „wędrówek ludów”, będącej 
następstwem upadku imperium Attyli i Rzymu.

Świt plemion słowiańskich.
Trudno jednoznacznie określić kiedy na ten teren 

przybyli Słowianie. Zdania historyków są tutaj podzielo-
ne. Niewątpliwie, po zamieszaniu związanym z „wędrów-
ką ludów”, na częściowo wyludniony obszar zaczęła na-
pływać nowa grupa. Wśród plemion, które bytowały na 
obszarze Polski we wczesnym średniowieczu, zapisanych 
chociażby u „Geografa Bawarskiego” (IX w.) figuruje ple-
mię Wierczan (Wiercan-Uerizane), kojarzone z nazwą 
„sieradzanie”, zamieszkujące brzegi Warty od Sieradza, aż 
do okolic dzisiejszej Częstochowy. 

Wygląda na to, że na terenie obecnej gminy wy-
kształciły się dwa obszary osadnicze: opole borowieńskie 
oraz dolina Kocinki z Rybną i okolicznymi terenami wraz 
z samym Mykanowem. Być może któryś z tych ośrodków 
to jedno z owych dziesięciu „civitas” plemienia Wierczan. 
Badania archeologiczne wskazują istnienie w okolicach 
Rybnej słowiańskiej osady już we wczesnym średniowie-
czu, a ślady rozwijającego się osadnictwa archeolodzy od-
naleźli wzdłuż całej Kocinki: w Kocinie, w Cykarzewie, 
w Kuźnicy i w Woli Hankowskiej.

Opowieści z pogranicza.
Teren zakola Warty, w którym leży gmina Mykanów, 

miał skomplikowaną przynależność terytorialną. Zawsze 
było to pogranicze Wielkopolski i Małopolski. Silnie od-
działywał także Śląsk. Przez ten teren przebiegały grani-

Rzeka Kocinka
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ce ziemi wieluńskiej i sieradzkiej. W czasach pierwszych 
Piastów opole borowieńskie stanowiło obszar graniczny 
między kasztelanią krakowską a sieradzką. W wyniku po-
działu dzielnicowego w XII wieku cały ten obszar znalazł 
się we władaniu księcia wielkopolskiego Bolesława Poboż-
nego. Książęta dzielnicowi stale walczyli ze sobą o przygra-
niczne rejony i tak w XIII wieku obszar ten wszedł w skład 
„ziemi rudzkiej”, zwanej później ziemią wieluńską. Nasz 
teren stanowił dość dziwaczny w kształcie wschodni cy-
pel, obejmujący okolice Kłomnic i Kruszyny na wschodzie, 
Lubojnę na południu i wspomniany Cykarzew na północy. 
Tam też za Broniszewem przebiegała granica z wojewódz-
twem sieradzkim. Na południu teren rozdzielała granica 
z  województwem krakowskim, gdzie znalazły się Wierz-
chowisko i obszar na południe od Sękawicy i Kocinki z ta-
kimi miejscowościami jak dzisiejsza Wola Hankowska, 
Wola Kiedrzyńska, Kuźnica Kiedrzyńska, rozdzielając np. 
Rybną na dwie części. Ten kształt administracyjny trwał 
przez kilka wieków do końca I Rzeczpospolitej. 

Spowodowało to, iż na terenie obecnej Gminy My-
kanów wytworzyły się już w średniowieczu trzy obszary: 
Borowno i rycerskie wsie wokół, książęcy Mykanów i oko-
liczne wioski należące do Wielkopolski oraz inne miejsco-
wości należące do ziemi krakowskiej, czyli Małopolski.

Opole borowieńskie oraz inne średniowieczne 
osady i ich rozwój.

Większość osad, które obecnie znajdują się na terenie 
gminy Mykanów ma średniowieczny rodowód. W pięk-
nej dolinie Borowna ludzie osiedlali się od zamierzch-
łych czasów, a od wczesnego średniowiecza była tu osada 
i miejscowość, która jest jedną z najstarszych na tym tere-

Panorama zimowa Borowna

Borowno z lotu ptaka
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nie. Nazwę swą zawdzięcza gęstym borom porastającym 
okolicę tysiące lat temu. Opole borowieńskie oddziały-
wało na rozległą okolicę i tam też usytuowano najstarszą 
na tym terenie parafię p.w. św. Wawrzyńca, obejmują-
cą obszar od Częstochowy aż po Kruszynę. W jej skład 
wchodziły (oprócz Borowna): Bogusławice, Grabówka, 
Jamno, Kościelec, Marianka Kościelecka (dwie ostatnie 
miejscowości znajdują się obecnie poza gminą), Florków, 
Lubojna i Lubojenka, Dudki, Radostków, Kokawa oraz 
miejscowości z dzisiejszej gminy Kłomnice: Zdrowa, Nie-
znanice, Witkowice i Chorzenice. W takim kształcie para-
fię odnajdziemy jeszcze w „Liber beneficiorum” J. Łaskie-
go (1521 r.). W późniejszym czasie kolejne miejscowości 
odłączano i wcielano do innych powstających parafii, 
w miarę rozwijania się administracji kościelnej. Już wte-
dy istniała tu drewniana świątynia, która przetrwała wiele 
stuleci do XVII wieku, kiedy na jej miejsce wybudowano 

nową również drewnianą. Konsekrował ją w 1688 r. biskup 
kamieniecki Albrecht Jerzy Denhoff, krewny sławnych 
właścicieli sąsiedniej Kruszyny. Miejscowość Borowno 
pojawia się w dokumencie pisanym z 1198 r., co stawia go 
w rzędzie najstarszych w kraju. Dokument ów wystawiony 
przez patriarchę jerozolimskiego Monacha dla klasztoru 
bożogrobców w Miechowie poświadcza, iż właściciel Bo-
rowna Kagnimir wymienił tę wieś wraz z Kamionem na 
Żytno. W 1275  r. pojawia się kolejna wzmianka, w któ-
rej biskup wrocławski Tomasz skarży się arcybiskupowi 
Janowi na niesforne rycerstwo Bolesława Wstydliwego, 
a wśród winnych splądrowania swoich włości wskazuje 
Stralco, sędziego i pana na Borownie.

W ciągu następnych stuleci pojawiają się w źródłach 
pisanych następni właściciele: rycerz Ninogniew zwany 
Kotek (1362 r.), Jaśko (1373 r.), a dalej rodzina rycerska 
herbu Śrzeniawa (Śreniawa, Szreniawa) władająca Borow-
nem w XIV i XV w. Spośród nich pojawiają się imiona: 
Bienik (1382-1401), Michał (1387-1424) i jego brat Mar-
cin, starosta bolesławiecki (od 1401  r.), którzy w  latach 
1414-1417 podzielili się majątkiem. Ważną ciekawostką 
tego terenu jest fakt, iż córka wspomnianego starosty 
Marcina – Beata, to matka przyszłego dziejopisarza Jana 
Długosza. Wyszła ona za mąż za Jana Długosza z  Nie-
dzielska koło Wielunia herbu Wieniawa, burgrabiego 
pobliskiego zamku w Brzeźnicy. Matka Długosza zmarła 
w 1429 r. i jest pochowana wraz z mężem w Wieluniu. 

Niewiele wiadomo o Borownie i ich właścicielach 
w następnych wiekach. Dopiero w XVIII wieku, gdy mają-
tek borowieński znalazł się we władaniu rodziny Paciorkow-
skich z sieradzkiego w Wielkopolsce, nastąpił dalszy rozwój. 
Dla Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego w 1783 r. po-
stawiono słynny dzisiaj drewniany spichlerz, ale o nim póź-

Panorama zimowa Mykanowa
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niej. Rodzina musiała być majętna, bo zafundowała sobie 
obszerny dwór – pałac w stylu późnobarokowym wybudo-
wany w 1790 roku, istniejący częściowo do dzisiaj. W XIX 
wieku majątek borowieński przeszedł na własność rodziny 
Michalskich (herbu Łodzia). Jeden z nich, Józef ożenił się 
w 1845 roku z Bronisławą, córką Adama Karpińskiego (her-
bu Korab), członka Komisji Rządowej Skarbu Królestwa 
Polskiego. Oprócz majątku Borowno miał jeszcze posiadłość 
na Wołyniu. W czasie powstania styczniowego w sierpniu 
1863 r. kwaterował w jego pałacu gen. E. Taczanowski przed 
bitwą pod Kruszyną. Sam Józef Michalski za sprzyjanie po-
wstańcom (i pewnie udział) był represjonowany, a majątek 
Borowno obłożony kontrybucją i pozostając w sekwestrze 
podupadł gospodarczo. Jego syn Adam Michalski odzie-
dziczył majątek zrujnowany, ale będąc znakomitym rolni-
kiem i organizatorem, zdołał go doprowadzić do rozkwitu. 
15 sierpnia 1872 r. ożenił się z Emilią Reszkówną, najstarszą 

Kolumna Denhoffa w Borownie

Grób proboszczów na cmentarzu w Borownie

siostrą późniejszych słynnych śpiewaków operowych Jana 
i Edwarda oraz Józefiny Reszke z męża Kronenbergowej. 

Po śmierci ich rodziców – ojca Jana Reszke i Emilii 
z  Ufniarskich Reszkowej w Warszawie, właśnie w Borow-
nie znaleźli rodzinną atmosferę stworzoną przez najstarszą 
siostrę i szwagra. Adam Michalski nie był tylko zwykłym 
ziemianinem, lecz również człowiekiem znanym w naj-
przedniejszym towarzystwie warszawskim. Jako miłośnik 
koni był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Wyścigów 
Konnych jak również współzałożycielem Pławieńskiego 
Towarzystwa Wyścigów Konnych w 1879 roku. Razem ze 
szwagrami Edwardem i Janem założył w 1883 r. w Borownie 
stadninę i urządzał lokalne wyścigi konne. Po jego śmierci 
1 lipca 1923 r. majątek objęła córka Janina ze swym mężem 
hrabią Karolem Skarbkiem. Niestety, nowy dziedzic pozba-
wiony talentów gospodarczych szybko doprowadził do rui-
ny majątek, który po ich śmierci został zlicytowany w 1931 r.
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W tym czasie rozwijała się także wieś Borowno. Miej-
scowość może się poszczycić bardzo starymi tradycjami 
szkolnictwa, bo o szkole wspominają metryki z lat 1719- 23. 
Nic nie wiadomo o jej losach, ale w latach 1873- 74 istnie-
nie szkoły potwierdzają regularnie dokumenty kościelne, 
w tym „Katalog diecezji kujawsko kaliskiej” czy kronika 
parafialna z lat 1886-1917. W 1827  r. były tu 63 domy 
i 444 mieszkańców. W latach 1845-46 wybudowano nową 
murowaną świątynię, bo stary XVII-wieczny kościół roze-
brano. Współcześnie sołectwo Borowno liczy 1460 miesz-
kańców i prawie 300 gospodarstw.

Grabowa, leżąca na północny zachód od Borowna, 
swą nazwę wywodzi najpewniej od właściciela o imieniu 
Grab lub całego rodu Grabów (czasem nazwa wsi zapisy-
wana była jako Grabów). Podobne pochodzenie nazwy ma 
powstała później Grabówka. Do dokumentów pisanych 
trafiła (podobnie jak pobliska Łochynia) przy okazji przy-
znania dziesięciny na rzecz kościoła w Moskorzewie (lata 
1396-1398). Około 1406 r. była ona we władaniu rycerza 
Jakuba. Wkrótce Grabowa trafiła w ręce rodu Długoszów 
herbu Wieniawa. Wieś nabył już wspomniany Jan z Nie-
dzielska, burgrabia zamku w Brzeźnicy, który dzierżawił 
dobra królewskie wokół niego. Gromadził też swój osobi-
sty majątek. Sam był uczestnikiem bitwy grunwaldzkiej. 
Jak już wspomniano wyżej, ożenił się z Beatą z Borowna 
i na brzeźnickim zamku przyszedł na świat jeden z ich 
synów, Jan Długosz (1415-1480), nasz sławny dziejopi-
sarz, kanonik krakowski i gnieźnieński, kanclerz i bliski 
współpracownik kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, wy-
chowawca sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Przez 
pewien czas był też proboszczem w niedalekim Kłobucku. 
Co ciekawe, ów sławny Jan miał dziewięciu braci też Ja-
nów lub Januszów. Co najmniej czterech z nich objęło, po 

śmierci ojca wieś Grabową, bo w 1445 r. niejaki Zygmunt 
Biel pozywa czterech Janów Długoszów o zwrot długu ich 
ojca (500 grzywien). Wkrótce jednak, jeszcze przed ro-
kiem 1460, wieś trafiła w ręce Marcina i Jana herbu Śrze-
niawa, zapewne z Borowna. W rękach rodu Grabowskich 
wieś pozostała długo, bo dokumenty wspominają w 1552 r. 
Jakuba i Piotra Grabowskich (herbu Orla), a ich sukceso-
rami byli potomkowie Jakuba. W XVII wieku rodzina Gra-
bowskich wymarła i majątek przejęły inne spokrewnione 
z nimi rodziny. Ostatecznie, w XIX wieku Grabowa wraz 
z folwarkiem weszła w skład dóbr Borowna.

Za czasów Długoszów wieś gospodarowała na 6 ła-
nach gruntu ziemi uprawnej, później jednak wspominane 
są tylko 4 łany, a w 1552 r. mieszkało tu 10 kmieci, jak 
również funkcjonował młyn. W XIX wieku (1827 r.) wieś 
liczyła 24 domy i 167 mieszkańców. Obecnie jest tu około 
100 gospodarstw domowych i prawie 300 mieszkańców.

Pole rzepakowe w okolicy Borowna
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Łochynia leży w pobliżu Grabowej i Mykanowa, 
choć pewnie związana była z tą pierwszą, gdyż pierwot-
na osada powstała na gruntach tej wsi jako kolonia jesz-
cze w średniowieczu. Nazwa jej pochodzi od charakte-
rystycznej rośliny podobnej do borówek, porastającej 
tereny bagienne. Nazwa miejscowości wymieniona zo-
stała po raz pierwszy w 1381 r. przy okazji przekazania 
sołtysowi z Kościelca łąki między Łochynią a Moczyd-
łem. Podobnie jak Grabowa wieś płaciła dziesięcinę 
dla kościoła w Moskorzewie. Zawsze była to niewielka 
miejscowość, słabo się rozwijała, a nawet zupełnie w 
pewnym okresie opustoszała (rok 1592). Później jednak 
odrodziła się używając nazwy „Lubochnia” lub „Luchy-
nia”. W 1884 r. zamieszkiwało ją 83 mieszkańców w 14 
domach oraz istniał folwark, gdzie w dwóch domach 
mieszkało 12 osób. Obecnie sołectwo Łochynia liczy 
prawie 250 osób.

Lubojna i Lubojenka leżą najdalej na południowy 
zachód dawnego terenu parafii Borowno i dopiero w XX 
wieku zostały od niej odłączone. Nazwę wywieść moż-
na, podobnie jak wiele innych, od imienia Lubon, Lubo, 
Luboy jako skróconych wersji słowiańskiego Lubomira, 
przypuszczalnie właściciela tej wioski. Występują tu dwie 
miejscowości: Lubojna Wielka (Luboyna Major) i Luboj-
na Mała (Luboyna Minor), późniejsza Lubojenka. 

Pierwsza wzmianka o Lubojnie pojawiła się przy nie-
zbyt chlubnej okazji obłożenia w 1407 r. ekskomuniką nieja-
kiego Semka z Lubojny, za złupienie posiadłości kościelnej, 
w tym przypadku mykanowskiego majątku Klarysek. W XV 
wieku pojawiają się już kolejni właściciele: Bernard z Luboj-
ny Małej i Jan Kraszewski z Lubojny Wielkiej, którzy sądzi-
li się miedzy sobą w 1459  r. Zaś w 1497  r. król Kazimierz 
Jagiellończyk nadał Lubojnę Małą i Wielką Przedborowi 
Rokszyckiemu herbu Pobóg, pisarzowi wieluńskiemu. Ten 
w 1516 r. odsprzedał je Wieruszowi z Walichnowych herbu 
Wieruszowa, ze znanego i wpływowego na ziemi wieluńskiej 
rodu. W XVI wieku notowano w Lubojnie 6-7 łanów ziemi 
uprawnej, w połowie tego wieku mieszkało tam 14 kmieci 
i funkcjonował młyn. W tym czasie w Lubojence na 1-1,5 ła-
nach żyło 9 kmieci. W następnych wiekach rozwinął się tutaj 
zespół osadniczy, który pod koniec XIX wieku (1884 r.) skła-
dał się z: Lubojny wsi (41 domów, 340 mieszkańców), folwar-
ków w Lubojnie i Florkowie (7 budynków murowanych, 14 
drewnianych), przysiółków Tylin i Dudki, młyna wodnego, 
osady karczemnej i dwóch stawów. Na tym terenie wydoby-
wano również kamień wapienny. W Lubojence oprócz fol-
warku, gdzie w czterech budynkach mieszkało 60 osób, było 
11 domostw i 189 mieszkańców.

Pod koniec XIX wieku zaczęło budzić się tu życie 
społeczne – w latach 70-tych założono szkołę powszech-
ną, której tradycje trwają do dziś.

Widok na martwy staw w miejscowości Łochynia
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Jak wspomniano wyżej, miejscowości te należały 
przez wieki do odległej parafii Borowno. 

W latach 1929-1931 mieszkańcy podjęli inicjatywę 
budowy kościoła mając nadzieję na swoją parafię. Była 
to konstrukcja z muru pruskiego (szkielet drewniany wy-
pełniony murem z cegły). W 1931 r. biskup częstochow-
ski utworzył w Lubojnie filię, a w 1933 r. przyłączył ją do 
bliższej terytorialnie parafii w Białej Górnej. Dopiero kil-
ka lat później 21 sierpnia 1939  r. biskup częstochowski 
Stefan Bareła erygował w Lubojnie nową parafię p.w. Naj-
świętszego Serca Jezusowego. Świątynia z muru pruskiego 
okazała się nietrwała i postanowiono go zmodernizować. 
W rezultacie wybudowano w latach 1973-1977 zupełnie 
nowy współczesny kościół. 

Obecnie sołectwo Lubojna zamieszkuje prawie 950 
osób, a Lubojenkę ponad 500.

Siostry klaryski z Zawichostu.
Mykanów swą nazwę wywodzi od imienia Miko-

łaj (Mika, Myko), który był pewnie jego właścicielem. 
Jest jeszcze wersja opierająca się na średniowiecznych 
nazwach (Mitanou, Mikanow) wywodząc ją od słowa 
„mitać”, co znaczy „plątać”, jednak trudno tego dowieść. 
Dzieje samego Mykanowa i kilku sąsiednich miejscowo-
ści wiążą się z działalnością zakonu sióstr klarysek, żeń-
skiego odłamu franciszkańskiego, które miał swoją sie-
dzibę w Zawichoście (a później w klasztorze św. Andrzeja 
Krakowie). Był i jest to zakon kontemplacyjny, więc aby 
się utrzymać, otrzymywał jako beneficja szereg majątków, 
z których dochód pozwalał siostrom na zajęcie się swoim 
klasztornym życiem. Mykanów, Cykarzew i Rybna były 
w średniowieczu (XIII w.) własnością książęcą i ówczes-
ny ich właściciel książę wielkopolski Bolesław Poboż-
ny na zjeździe z sojusznikami w Iwanowicach: księciem 
krakowskim Bolesławem V Wstydliwym i arcybiskupem 
gnieźnieńskim Januszem 29 stycznia 1262 r. nadał dobra 
tutejsze (Mykanów i Rybna oraz odległe Pławno) jako 
uposażenie klasztorowi P.P. Klarysek. Nadanie zostało 
dwa lata później potwierdzone przez papieża Urbana IV. 
Nie bez znaczenia był tutaj fakt, że założycielką i przeło-
żoną tego zakonu w Polsce była bł. Salomea, siostra Bole-
sława Wstydliwego. Od tego czasu miejscowości te, wraz 
z Cykarzewem, przez wieki stanowiły własność klasz-
torną. Mimo to, decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Dobrogosta z 1396 r. (potwierdzoną później przez arcy-
biskupa Mikołaja Trąbę), dziesięcina z tych dóbr przezna-
czona została dla odległej parafii w Moskorzewie. Obszar 
ten prawdopodobnie już wtedy stanowił parafię, a pewna 
wzmianka o niej pojawia się w 1426 r., a później w „Liber 

Zbiornik wodny w Lubojence
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Beneficiorum” Jana Łaskiego (1521 r.). Była to pierwot-
nie parafia p.w. św. Marii Magdaleny i św. Wawrzyńca, co 
świadczy o dawniejszych tradycjach. 

Z czasem doszły do niej Kokawa i Radostków oraz Broni-
szew i Klekoty (dzisiaj nieistniejące). Właścicielki Myka-
nowa dbały o kościół parafialny, jednakże odległe włości 
przekazywano zwykle dzierżawcom, co nie zawsze sprzy-
jało rozwojowi. Pierwotny drewniany kościół wspomina 
Jan Długosz w swoim Liber Beneficiorum (XV w), jed-
nakże świątynia w końcu popadła w ruinę i po jej roze-
braniu pobudowano nową, modrzewiową, w dużej mie-
rze dzięki środkom znanego malarza częstochowskiego 
Szymona Przypkowicza. Poświecił ją w grudniu 1725  r. 
proboszcz łaski Adam Karsznicki. 

Dzieje samego Mykanowa też mają kilka dramatycz-
nych zwrotów. Ludność Mykanowa zobowiązana była do 
świadczeń na rzecz króla, jak np. „stacja” czyli utrzymy-
wanie królewskiego dworu, gdy przebywał w pobliżu (ko-
rzec owsa miary brzeźnickiej od kmiecia, jednego wołu) 
oraz, w  razie potrzeby, udział w naprawach brzeźnickiego 
zamku. W okresie koniunktury w XV i XVI w. była to lud-
na wieś rozwinięta gospodarczo. Było tu ponad 30 łanów 
uprawnych, z których płacono dziesięcinę, powstał folwark 
z 2 łanami, istniała karczma, co wynika z „Liber Beneficio-
rum” (księgi uposażeń) zarówno Jana Długosza, jak i Jana 
Łaskiego. W 1552 r. było tu jeszcze 21 gospodarstw kmie-
cych. Potem nastąpił jednak kryzys lub bliżej nieokreślony 
kataklizm, bo następne lustracje rewizorów królewskich 
(w 1564 r. i 1569 r.) wykazują tylko 9 kmieci na 6 łanach. 
Zapaść gospodarcza trwała dość długo, bo jeszcze w 1660 r. 
wciąż użytkowano tylko 6 łanów, a 25 stało pustych. 

Rozbiory i XIX wiek przyniósł radykalne zmiany nie 
tylko dla Mykanowa, ale i całej okolicy. W latach 1793-
1807 cała okolica znalazła się w powiecie częstochowskim 
w Prusach Południowych (Suedpreussen). Po pokoju  

Kościół w Mykanowie
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w Tylży (1807 r.) Mykanów został włączony w skład Księ-
stwa Warszawskiego, a po 1815  r. do Królestwa Polskie-
go. Mykanowskie dobra klasztorne zostały skonfiskowane 
i włączono je do dóbr rządowych (Ekonomia Częstocho-
wa). Zaborcy doprowadzili również do zmian w organizacji 
kościoła katolickiego na naszych ziemiach tak, aby odpo-
wiadały nowym granicom państwowym. Parafie i dekanaty 
należące do tej pory do Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy-
pisano w 1818 r. diecezji kujawsko-kaliskiej nazywanej po 
prostu włocławską. Sięgała ona na południe daleko, aż za 
Częstochowę. Z nazwiskiem jej wybitnego biskupa Stani-
sława Zdzitowieckiego, wiąże się wiele ważnych wydarzeń 
religijnych na naszym terenie, ale o tym później. 

W XIX wieku Mykanów zaczął się rozwijać zarówno 
pod względem ludności, jak i gospodarczym. W 1827 r. 
było w tej miejscowości 46 domów i 291 mieszkańców. 
Ukazem z dnia 21 listopada 1838 r. wieś Mykanów i fol-

wark mykanowski zostały przekazane pułkownikowi 
Pawłowi Prokofijewowi. Donacja obejmowała wówczas 
1460 morgów ziemi. W 1900 r. wieś posiadała 63 budynki 
mieszkalne i 637 mieszkańców, którzy uprawiali 761 mor-
gów ziemi. Folwark donacjalny (7 domów, 30 mieszkań-
ców) obejmował wówczas 781 morgów ziemi uprawnej. 
W 1906 r. właściciel donacji za zgodą władz przeprowa-
dził parcelację folwarku mykanowskiego w celu sprzeda-
ży. Jednak dopiero władze niepodległej Rzeczpospolitej 
ostatecznie uregulowały stosunki własnościowe. 

Gorzej wyglądała sytuacja parafii mykanowskiej i jej 
filii w Cykarzewie. Pozbawiony opieki Klarysek drewniany 
kościół w Mykanowie zaczął niszczeć i chylić się ku upad-
kowi. Parafianie podjęli trud budowy nowego, murowanego 
kościoła w 1836 r. projektu Henryka Marconiego, jednakże 
jego wykańczanie i wyposażanie trwało do początków XX w. 
Wtedy to ówczesny biskup włocławski Stanisław Kazimierz 

Urząd Gminy w Mykanowie Kompleks sportowy w Mykanowie



13

Zdzitowiecki 7 czerwca 1903 r. konsekrował świątynię pod 
wezwaniem św. Leonarda Opata, dając tym samym nowe-
go patrona parafii. Ten niezwykle zasłużony dla kościoła 
i Polski hierarcha, już niemal kilka dni po swoim ingresie 
do katedry włocławskiej 2 grudnia 1902 r. rozpoczął umac-
nianie i tworzenie nowych parafii, wizytując je, konsekrując 
świątynie, wspierając organizacje kościelne, aż do powstania 
diecezji częstochowskiej w 1925 r. Jego działalność można 
również zauważyć w parafiach gminy Mykanów.

Wiek XX to dla Mykanowa i okolicy dalszy rozwój. 
Wybudowano linię kolejową Częstochowa-Chorzew-
-Siemkowice (oddaną w 1939  r.), zaczęło się rozwijać 
rzemiosło i drobna wytwórczość. Współcześnie sołectwo 
liczy około 1000 mieszkańców.

Rybna jako osada jest wspominana zawsze z Myka-
nowem. Jako część tego majątku, początkowo książęcego, 
a później klasztornego jest równie stara. Miejscowość po-

łożona jest w widłach dwóch rzeczek: Kocinki i Sękawicy. 
Od dawna zajmowano się tam gospodarką rybacką, stąd 
nazwa (Rybna – miejscowość obfitująca w ryby). Grunty 
tej wsi przecina Sękawica rozgraniczająca niegdyś woje-
wództwo sieradzkie i krakowskie, więc miejscowość dzieli-
ła się na dwie części z różną przynależnością. Była to przez 
wieki osada niewielka. Według lustracji z XVI i XVII w go-
spodarowało tam czterech kmieci, każdy na 1 łanie i czte-
rech zagrodników. W XVIII w. powstało jeszcze niedale-
ko niewielkie osiedle Przedkocin, złożone z kilku chałup. 
Po rozbiorach Rybna została włączona w skład dóbr rzą-
dowych. Przez XIX i XX wiek miejscowość rozwijała się 
przede wszystkim demograficznie. Powstała Nowa Rybna. 
W 1939 r. w Rybnej naliczono 79 domów i 463 mieszkań-
ców, zaś w Nowej Rybnej 7 domów z 36 mieszkańcami. Po 
II wojnie światowej nastąpił dalszy rozwój. Mieszkańcy 
wybudowali w latach 1949-50 kaplicę mszalną, przy której 
zaczął od 1969 r. rezydować wikariusz terenowy. W 1977 r. 
biskup częstochowski Stefan Bareła erygował tu samo-
dzielną parafię obejmującą Nową Rybnę, Nowy Kocin, 
część Kokawy, Błeszyńskie i Przedkocin. 
W roku 1991 wybudowano tu nową świątynię, która za-
częła funkcjonować również jako sanktuarium Matki Bo-
żej Fatimskiej ze ścieżkami różańcowymi rozmieszczony-
mi nad Sękawicą.

Obecnie sołectwo Rybna liczy 239 gospodarstw i ok. 
700 mieszkańców.

Cykarzew to obecnie dwie miejscowości: Stary Cyka-
rzew i Cykarzew Północny. Nazwa tej miejscowości pochodzi 
od słowa „cikaś” lub „czikaś” jak nazywano świerszcze wy-
dające charakterystyczne odgłosy. Trudno ustalić jednak czy 
chodzi o same owady, czy też o właścicieli o przezwisku „Ci-
karz”. Najstarsze zapisane nazwy to „Cikarzow” i „Czikarzow”.

Torfowisko w okolicy miejscowości Rybna
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Pierwsze wzmianki o Cykarzewie pojawiły się później 
niż o Mykanowie, ale zawsze ta miejscowość należała do 
tamtejszej parafii i do dóbr klasztoru klarysek. Wspominają 
tę osadę dokumenty biskupów: gnieźnieńskiego Dobrogo-
sta (1396 r.) i krakowskiego Piotra Wysza (1398 r.), którzy 
przeznaczyli dziesięcinę, między innymi z Cykarzewa, dla 
kościoła w Moskorzewie (na prośbę podkanclerza Klemen-
sa z Moskorzewa, który wybudował tam kościół). Powyższą 
decyzję potwierdził kilkadziesiąt lat później (przed 1422 r.) 
arcybiskup Mikołaj Trąba. Cykarzew, jako wieś klasztorną, 
opisuje również Jan Długosz, który wspomina o zagospo-
darowanych 20 łanach oraz trzech karczmach przy ważnym 
trakcie z Częstochowy do Brzeźnicy. Lustracje staropolskie 
wskazują w 1564 r. 27 kmieci, 18 łanów i młyn. W tym też 
czasie (1574 r.) dzierżawiąca miejscowy folwark p. Postępal-
ska wzniosła w Cykarzewie drewnianą kaplicę, wykończo-

ną później staraniem Piotra Pieniążka. Spłonęła ona niecałe 
dwieście lat później (22 grudnia 1768  r.), ale została zaraz 
(w 1775 r.) odbudowana staraniem P.P. Klarysek i poświę-
cona przez biskupa sufragana gnieźnieńskiego Ignacego Ko-
zierowskiego (11 listopada 1777  r.). Co ciekawe, w 1636  r. 
istniała już w Cykarzewie filia parafii mykanowskiej. Od 
1792  r. prebendarz w Cykarzewie prowadził osobne księ-
gi metrykalne dla filii. Był tu również przy kościele osobny 
cmentarz grzebalny oraz parafialny szpital – dom opieki dla 
starców i sierot. Filia ta istniała do klęski powstania stycznio-
wego, kiedy to w 1864 r. władze carskie skonfiskowały resztę 
ziemi beneficjalnej (104 morgi) i zlikwidowały rezydencję 
osobnego duszpasterza filialnego (mansjonarza). Jednakże 
mieszkańcy nie zaprzestali starań o osobną parafię. Kapli-
ca była za mała dla rozwijających się wsi i w 1880 r. została 
rozbudowana do wielkości normalnego kościoła staraniem 
parafian. Dopiero jednak nowy biskup włocławski Stanisław 
Kazimierz Zdzitowiecki erygował 19 grudnia 1908 r. nową 
parafię p.w. św. Stanisława BM. Pierwszym proboszczem no-
wej parafii został ks. Leon Ignacy Pawłowski. Już po kilku 
latach drewniana dziewiętnastowieczna świątynia stała się za 
ciasna i w 1938 r. parafianie podjęli budowę nowej już muro-
wanej. Projektantem nowego kościoła był częstochowski ar-
chitekt Włodzimierz Strokołowski. Budowniczowie wybrali 
ciekawą metodę, bo nowe mury zaczęto wznosić wokół sta-
rego drewnianego kościoła tak, że ten znalazł się wewnątrz. 
Potem dopiero stary kościół został rozebrany. Poświęcenia 
dokonał już w czasie okupacji hitlerowskiej 8 maja 1941 r. 
ks. Aleksander Cugowski, wicedziekan mstowski i proboszcz 
z Rędzin. Świątynia jest w nowoczesnym stylu z elementami 
neoromańskimi, z dwiema bocznymi, ale wąskimi nawami 
i wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz w bocznej nawie zna-
lazł się XVII-wieczny ołtarz prawdopodobnie ze starego koś-

Kościół w Starym Cykarzewie
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cioła. Przez następne lata staraniem kolejnych proboszczów 
świątynia była wyposażana i upiększana, a 9-10 lipca 1960 r. 
konsekrowana p.w. św. Stanisława BM przez biskupa często-
chowskiego Zdzisława Golińskiego.

Powstanie i rozwój parafii świadczy o aspiracjach 
mieszkańców Cykarzewa i okolic, które przejawiały się 
również w  innych dziedzinach. W 1864  r. powstała tu 
szkoła gminna, a nadzór nad tą i innymi szkołami spra-
wował Marcin Jończyk z Cykarzewa. Miejscowość w dru-
giej połowie XIX w. stała się zespołem osad: Starego Cy-
karzewa oraz Kolonii Północnej i Południowej. W 1880 r. 
wszystkie te osady liczyły 102 domy i 540 mieszkańców. 
W okresie międzywojennym (1933  r.) w Starym Cyka-
rzewie było 48 gospodarstw i 331 mieszkańców, Kolonii 
Południowej 45 gospodarstw i 310 mieszkańców, nato-
miast w Cykarzewie Północnym 134 gospodarstwa i 972 
mieszkańców, na co niewątpliwie wpłynęło usytuowanie 
tu przystanku budowanej wtedy linii kolejowej.

Dzisiaj mamy tu dwa sołectwa: Stary Cykarzew 
z około 600 mieszkańcami i Cykarzew Północny z około 
800 mieszkańcami.

Stary Broniszew i Nowy Broniszew oraz Rusinów, 
Adamów, Jamno i Osiny to grupa młodszych miejscowo-
ści na północnych krańcach gminy Mykanów. 

Broniszew ma prawdopodobnie późnośrednio-
wieczną metrykę i  przynależał kiedyś do parafii myka-
nowskiej. Nazwa pochodzi od słowiańskiego imienia 
„Bronisz” dzisiejszego Bronisława. Jeszcze w XIX wieku 
występuje nazwa Broniszów. Przez wieki była to maleńka 
osada i dopiero w 1827 r. liczyła 18 domów i 175 miesz-
kańców. Na przełomie XIX/XX w. z pustkowia broniszew-
skiego rozwinęła się Kolonia Broniszew, a później Nowy 

Broniszew. Obecnie to dwa odrębne sołectwa: Stary Bro-
niszew liczący około 700 mieszkańców i Nowy Broniszew 
z osadami Adamów, Jamno, Osiny i Rusinów liczący oko-
ło 400 mieszkańców. Adamów (Jadamów) jeszcze przed 
rozbiorami był folwarkiem nad rzeczką Strugą, z czasem 
się rozwinął, pod koniec XIX wieku liczył 64 mieszkań-
ców w 6 zabudowaniach i należał do majątku Lubomir-
skich w Kruszynie. Miejscowości Jamno i Rusinów pozo-
stały małymi osadami.

Radostków, leżący nieco na południe od Mykanowa, 
swą nazwę wywodzi od imienia Radosz lub Radost. Naj-
starsza forma nazwy „Radoszkowice” ustaliła się jeszcze 
w średniowieczu jako „Radosthkow”, co oznacza nazwę 
osady potomków Radosza albo wieś, której właścicielem 
jest jakiś Radost. Była to wieś szlachecka, należąca począt-
kowo do rozległej parafii Borowno, w końcu dołączyła do 
parafii w Mykanowie. Z właścicieli wspominani są kolej-
no Mikołaj i Rafał (około połowy XV w.), później Mał-
gorzata, żona wspomnianego Rafała (1458-1461), Felicja 
i Sebastian Pągowscy (XVI w.). Przez wieki była to wieś 
niewielka gospodarująca na około 1,5 łana, był w tym 
też folwark, a nad Sękawicą funkcjonował młyn z osadą 
młyńską. W XIX i XX wieku osada zaczęła się rozwijać. 
W 1827 r. we wsi było 30 domów i 275 mieszkańców, pół 
wieku później już 41 domów i 322 mieszkańców, a w do-
datku folwark Radostków i Nałęcz, osiedle Bentkowskie 
i Teofilów, funkcjonował młyn wodny i piec wapienni-
czy. W okresie międzywojennym (1933  r.) rozróżniano 
Radostków (wieś z 59 domami i 407 mieszkańcami), Ra-
dostków-Topolów (9 domów i 43 mieszkańców), Radost-
ków Pustkowie (8 domów i 39 mieszkańców), Radostków 
Kolonię (66 domów i 456 mieszkańców) oraz Radostków 
Nałęcz (8 domów i 45 mieszkańców). 
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Obecnie mamy tu dwa sołectwa: Radostków liczący 
ok. 470 mieszkańców i Radostków Kolonię liczącą ok. 460 
mieszkańców. Dla obydwu sołectw funkcjonuje szkoła 
podstawowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna posiadająca 
swoją remizę.

Kokawa, leżąca bezpośrednio na zachód od Myka-
nowa, swą nazwę prawdopodobnie wywodzi od staropol-
skiego słowa „kokać” (kokaś), co oznaczało odgłosy pta-
ctwa: gdakać, piać itp. Musiał to być więc teren obfitujący 
w ptaki. W średniowieczu była to wieś rycerska. Wymie-
niani są kolejni właściciele: Bienik herbu Śrzeniawa (pew-
nie z Borowna i stąd przynależność do tamtejszej parafii) 
i rycerz Balon, któremu ten pierwszy Kokawę sprzedał, co 
potwierdził książę Władysław Opolczyk w swoim doku-
mencie z 1373 r.. Niedługo potem właścicielką wsi zosta-
ła księżna Helena (Jolanta), córka księcia cieszyńskiego 
Kazimierza I, ale także przełożona klarysek z klasztoru 
św.  Andrzeja w Krakowie. Przed śmiercią podarowała 

ten majątek na rzecz swojego zgromadzenia powiększa-
jąc w ten sposób kompleks dóbr mykanowskich. Dona-
cję potwierdził biskup krakowski Piotr Wysz w swoim 
dokumencie z 1403 r. Odtąd Kokawa dzieliła swoje dzieje 
z Mykanowem i pozostałymi częściami tego majątku. Była 
wtedy wsią niewielką, choć w połowie XV wieku obej-
mowała 6 łanów uprawnych. W następnym wieku (1552-
1553) wspomina się jedynie 2 łany, ale 6 osiadłych kmieci.

W XIX wieku po kasacji dóbr klasztornych, ziemia 
dworska została rozparcelowana. Kokawa liczyła wtedy 25 
domów i 144 mieszkańców. W XX wieku nastąpił dalszy 
rozwój miejscowości. W okresie międzywojennym (1933 r.) 
mieszkało tu 475 mieszkańców w 66 domach (zagrodach). 
Obecnie sołectwo Kokawa liczy prawie 600 mieszkańców.

Miejscowości należące niegdyś do Małopolski.
Wierzchowisko jest najdalej na południe wysuniętą 

miejscowością współczesnej gminy Mykanów i bezpo-
średnio graniczy z miastem Częstochowa. Jego nazwa 
związana jest z topografią terenu i oznacza osadę „na 
wierzchu”, w tym przypadku wzgórza lub na jego po-
czątku. Jak zwykle najstarsze informacje pochodzą albo 
z dokumentów kościelnych, albo sądowych. Te ostatnie 
wspominają wieś już w 1398 r. Były to dwie osady: wieś 
królewska z sołectwem podległa starostwu olsztyńskiemu 
stanowiącego centrum kompleksu dóbr królewskich oraz 
Wierzchowisko Małe jako własność rycerska. Ludność 
tych osad należała do bardzo starej parafii św. Zygmunta 
w Częstochowie. W XVI w. (według zapisów z 1564  r.) 
w  królewskich Wierzchowiskach było 11 łanów upra-
wianej ziemi i 11 kmieci uprawiających 16 zagonów oraz 
zarybiony staw z młynem. Sto lat później (1660 r.) staw 
opustoszał, a łanów było 10, w tym jeden pusty.

Panorama miejscowości Kokawa
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Szlacheckie Wierzchowisko Małe na początku XV 
wieku (1406  r.) było własnością rycerza Dietrzycha, 
który w latach 1423-1430 był wójtem częstochowskim. 
W  roku 1419 odnotowano jeszcze dwóch współwłaści-
cieli: Szymka i Macieja. Z czasem tę część Wierzchowi-
ska przyłączyli do swoich posiadłości Kiedrzyńscy herbu 
Ostoja z Kiedrzyna. W 1791 r. szlacheckie Wierzchowi-
sko zamieszkiwało 33 mieszkańców w 6 domach, a w obu 
Wierzchowiskach 120 mieszkańców w 22 domach.

Przez XIX i XX wiek Wierzchowisko rozwijało się 
intensywnie. W okresie międzywojennym miejscowość 
składała się z samej wsi (103 domy, 411 mieszkańców), 
Pustkowia (11 domów, 83 mieszkańców) oraz Kolonii 
(14 domów, 74 mieszkańców). W tym też czasie, w latach 
1925-28, na terenie Kolonii Wierzchowiska umiejsco-

wiono inwestycję, która miała ogromne znaczenie prze-
de wszystkim dla Częstochowy, ale i w konsekwencji dla 
całej obecnej gminy Mykanów. Na naturalnym źródle 
umiejscowiono tu ujęcie wody do tej pory noszące nazwę 
„Ujęcie wody Wierzchowisko”. W miarę rozwoju potrzeb 
zaczęto budować inne studnie, np. w 1937 r. w Woli Han-
kowskiej. Obecnie to ujęcie dostarcza również wody do 
wodociągów na terenie całej gminy Mykanów.

Współcześnie są to dwa sołectwa: Wierzchowisko li-
czące ponad 1500 mieszkańców i Kolonia Wierzchowisko 
licząca ponad 200 mieszkańców.

Z Wierzchowiskami sąsiaduje Wola Kiedrzyńska, 
nazywana niegdyś Wolą Wierzchowską. Słowo „Wola” 
w nazwie oznacza, iż niegdyś przy lokowaniu tej osady na 
prawie niemieckim jej mieszkańcy (osadnicy) byli zwol-
nieni przez jakiś czas z różnych powinności i podatków 
(wola – wolnizna). Wieś ta notowana była już w wieku 
XVI i należała wtedy do Kiedrzyńskich. W ciągu wieków 
jej nazwa zmieniała się, bo później nazywano ją Wolą 
Jankowską, a następnie Hankowską. Ale to nie koniec 
zmian. Ponieważ w pewnym momencie jej właściciela-
mi były dwie rodziny szlacheckie, rozdzieliła się na dzi-
siejszą Wolę Hankowską i Wolę Kiedrzyńską nazywaną 
czasem Wólką Wierzchowską. U schyłku I Rzeczpospo-
litej (XVI II w.) w Woli Hankowskiej, której właścicielem 
był Bartłomiej Trepka, było 14 domów, dwór, browar 
i karczma. Natomiast w Woli Kiedrzyńskiej należącej do 
Kiedrzyńskich było tylko 6 domów. Przez następne dwa 
stulecia miejscowości rozwijały się i teraz mamy tu jed-
no sołectwo obejmujące jeszcze miejscowość Antoniów 
liczące razem około 800 mieszkańców. 

Kuźnica Kiedrzyńska i Kuźnica Lechowa to miejsco-
wości leżące nad Kocinką na zachodnich krańcach gminy 

Grób rodziny Sowów w Kolonii Wierzchowisko
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Mykanów. Ich nazwa nawiązuje do funkcjonujących tu 
w  średniowieczu kuźnic pozyskujących żelazo z  rud dar-
niowych na tym terenie. O nich prawdopodobnie mówi do-
kument Władysława Opolczyka z 1373 r. wspominający las 
i łąki na „Kuźniczysku” w pobliżu Kocina. Następnie w do-
kumentach sądowych z 1425 r. w pobliżu osady na tym miej-
scu odnotowano lasek zwany „Stare Borowno”. Dalej, już 
w połowie XVI wieku zapiski mówią o pracującej kuźnicy 
Kamyckiej nad stawem „Kuźniczycko”, osadę którą później 
nazwano Kuźniczką a jeszcze później Kuźnicą Kiedrzyńską. 
Była ona wtedy własnością dziedziców sąsiedniego Kamyka 
– rodziny Trepków herbu Topór. Jeszcze w 1563 r. były tu 
trzy koła wodne i w kuźnicy pracowało 7 robotników. Był to 
jednak wtedy chyba już schyłek produkcji żelaza na tym te-
renie, bo dziesięć lat później lustrator-woźny sądu grodzkie-
go z Wielunia, wezwany przez właściciela Stanisława Trep-
kę, stwierdził, że kuźnica jest opuszczona, a na jej miejsce 
został założony folwark. Powstała w tym miejscu osada, któ-
ra w następnych wiekach tylko nazwą przypominała dawną 
działalność. Pod koniec XVIII wieku osada należała do An-
toniego Ostoi Kiedrzyńskiego. Istniało tu razem z dworem 
12 domów i 56 mieszkańców, funkcjonował młyn i browar. 
Wspominana jest też drewniana kapliczka p.w. Michała Ar-
chanioła. Z tego też czasu pochodzą informacje o tzw. Pust-
kowiach, należących do owej Kuźniczki Kiedrzyńskiego. 
Jedno z nich znajdujące się w pewnym oddaleniu wśród la-
sów nad Kocinką zwano Lechowie i w 1790 r. liczyło 3 cha-
łupy. Nazwa pochodzi pewnie od imion pierwszych miesz-
kańców przysiółka. Z czasem rozwijającą się osadę zaczęto 
nazywać Kuźnicą Lechowe, a ostatecznie Kuźnicą Lechową. 
Przez XIX i XX wiek osady te rozwijały się intensywnie. 
W 1827 r. w 15 domostwach mieszkało 110 osób, a w 1888 r. 
w 35 domostwach żyło już 268 mieszkańców. W  tym sa-

mym roku Kuźnicę Lechową zamieszkiwało 200 osób w 25 
domach. Malownicze położenie nad Kocinką sprawiło, że 
teren ten stał się atrakcyjny również do budowy letnich do-
mów i turystyki weekendowej.

Współcześnie są to dwa sołectwa: Kuźnica Kiedrzyń-
ska licząca ponad 260 mieszkańców i Kuźnica Lechowa 
licząca ponad 230 mieszkańców. W XX wieku nastąpił 
spektakularny rozwój gospodarczy miejscowości. 

Powstał między innymi zakład rzemieślniczy pro-
dukujący śruby i mocowania metalowe, który z czasem 
rozrósł się w potężną firmę. 

Stary Kocin i Nowy Kocin to miejscowości rozłożo-
ne na lewym brzegu Kocinki, które rozwinęły się z  jed-
nego ze starszych ośrodków osadniczych należących 
niegdyś do ziemi krakowskiej. Swą nazwę zawdzięcza 
pewnie osobie nazywanej „Kot”. Kocin więc oznacza osa-
dę należącą do owego Kota. 

Kocin istniał już w XIV w. (a może wcześniej), z tym 
że książę Władysław Opolczyk w 1373 r. ustanowił sołtysa 
w Kocinie nadając mu dwa wolne łany z przymiarkami, 
młyn z sadzawką, las z łąkami w Kuźniczysku, karczmę 
z  ogrodem i pewne korzyści z kar sądowych (trzeci de-
nar). Za to sołtys miał obowiązek wzięcia udziału kon-
no w wyprawach wojennych. Przywilej ten potwierdził 
później Kazimierz Jagiellończyk, skąd wiemy, że była to 
najpierw wieś książęca, a później królewska przypisana 
z kolei do starostwa niegrodowego w Krzepicach. Kocin 
był regularnie wydzierżawiany. W XV w. (1414 r.) był to 
Jan Długosz herbu Wieniawa, wspomniany już burgra-
bia brzeźnicki, a po nim jego syn Jan z Grabowej. Była 
to wieś dość duża jak na tamte czasy: w 1520 r. było tam 
16 łanów uprawnych, dwie karczmy i młyn, w 1564 r. od-
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notowano tu 16 kmieci na 16 łanach obarczonych obo-
wiązkiem odrabiania pańszczyzny na folwarku w Zagórzu 
koło Kłobucka oraz karczmę i miododajne barcie. W XVII 
wieku wieś nieco podupadła, co stwierdzili rewizorzy kró-
lewscy w 1660 r. W Kocinie mieszkali wówczas nieliczni 
kmiecie gospodarujący jedynie na 5 półłanach, z których 
płacili po 15 groszy czynszu oraz 4 bartników, 6 zagrod-
ników i 5 chałupników. W kolejnym stuleciu (XVIII w.) 
nastąpił rozwój miejscowości: w 1784  r. było 58 zagród 
i 197 mieszkańców, dziesięć lat później już 72 domy i 342 
mieszkańców oraz dwór, karczma, browar, młyn, a nawet 
szpital (przytułek dla ubogich). W XIX wieku nastąpił dal-
szy wzrost: w 1827 r. zanotowano 75 zagród i 483 miesz-
kańców, w 1883 r. było już 91 zagród i 720 mieszkańców. 
Ponadto wokół ukształtowały się jeszcze dwie osady: 
Nowy Kocin i Kocin Kolonia. W 1933 roku Kocin (nazy-
wany teraz Starym) liczył 628 mieszkańców (87 zabudo-
wań), Nowy Kocin 467 mieszkańców (63 zabudowania) 
i Kolonia 107 mieszkańców (16 zabudowań). W okresie 
międzywojennym w 1922 r. powstała tu również straż po-
żarna, która była dość dobrze wyposażona i działa do dziś.

Obecnie mamy tu dwa sołectwa łącznie liczące około 
800 mieszkańców. Stary Kocin liczy prawie 500, a Nowy 
Kocin liczy blisko 400 mieszkańców.

Czarny Las jest najmłodszą miejscowością gminy po-
łożoną między Wolą Hankowską a Kuźnicą Kiedrzyńską 
i posiada niezwykłą historię. Założyli ją koloniści niemiec-
cy wyznania ewangelickiego z Czech i środkowych Niemiec 
(Szwarcwaldu) w 1786 roku. Pierwotnie była to osada tkaczy 
i nazywała się Hillsbach, co potwierdzają księgi parafialne 
z XIX w. Była to największa kolonia niemiecka w tym czasie 
w Prusach Południowych i stała się zalążkiem parafii ewan-
gelickiej w Częstochowie. Opiekę duszpasterską nad miej-

scową ludnością sprawowali najpierw duchowni wojskowi, 
później kolejno z Tarnowskich Gór i od 1820 r. z Wielunia. 
W 1822 r. w środku wsi wybudowano Dom Modlitwy, który 
podniesiono w 1845 r. do rangi filiału parafii ewangelickiej 
w Wieluniu. Wkrótce, w roku 1852 przeniesiono go do Czę-
stochowy, czym zapoczątkowano powstanie tutaj samodziel-
nej parafii ewangelicko-augsburskiej. 

W podobnym czasie co Dom Modlitwy powstała 
szkoła, w której nauczano w języku niemieckim i  rosyj-
skim, i która dotrwała do czasu odzyskania niepodległości 
przez Polskę. W 1923 roku, obok starej szkoły wybudowa-
no nową, w której wprowadzono język polski. Język nie-
miecki stosowany był równolegle, ale po dwu latach został 
usunięty jako język obcy. Obecną szkołę wybudowano już 
po II-giej wojnie światowej w 1959 r.

Okres po odzyskaniu niepodległości był czasem 
znacznego rozwoju kulturalnego Czarnego Lasu. Na po-

Rzeka Kocinka w okolicy Starego Kocina



20

czątku lat 20-tych. powstała tu straż pożarna i kółko rol-
nicze. Straż była bardzo dobrze wyposażona, miała np. 
beczkowóz, dysponowała remizą służącą również celom 
kulturalnym, funkcjonowała orkiestra dęta. Zaczęło się 
rozwijać rolnictwo, zmeliorowano teren, a mieszkańcy 
oprócz tkactwa zaczęli zajmować się hodowlą truskawek, 
stając się w krótkim czasie znaczącym ich producentem.

Wieś zabudowana była głównie wzdłuż drogi z Kuź-
nicy Kiedrzyńskiej do Częstochowy. Według spisów 
ludności (1915-1942) w Czarnym Lesie mieszkało 633 
mieszkańców, z czego 480 ewangelików.

II wojna światowa okazała się tragedią zarówno dla 
ludności polskiej, jak i mieszkańców pochodzenia nie-
mieckiego. Tych pierwszych okupant hitlerowski wysied-
lił lub wywiózł na roboty przymusowe, a tych drugich 
wpisał na Volkslistę, a mężczyzn wcielił do Wermachtu. 
Teren, mimo iż nie był wcielony do Rzeszy, to jednak był 
przy granicy i hitlerowcy w 1940 r. podjęli decyzję o na-
tychmiastowym wysiedleniu Polaków. Po 1945 r. sytuacja 
się odwróciła i władze PRL wysiedliły z kolei mieszkań-
ców pochodzenia niemieckiego, a na ich miejsce osiedlili 
się „repatrianci” (wysiedleni) ze wschodu.

Obecnie Sołectwo Czarny Las liczy ponad 1000 
mieszkańców.

Ostatnie dwa stulecia
Przez teren gminy Mykanów przetoczyły się przez 

ostatnie dwa stulecia nawałnice dziejowe związane za-
równo z powstaniami narodowymi, jak też I i II woj-
ną światową. Wojny i działania zaborców powodowały 
zmiany terytorialne i administracyjne, dostosowujące na-
sze ziemie do ich sposobów zarządzania. Jeszcze w XVI II 
wieku w wyniku rozbiorów teren ten trafił do zaboru 

pruskiego i w latach 1793-1807 znajdował się w powiecie 
wieluńskim w departamencie najpierw łęczyckim i piot-
rkowskim, a potem od 1795 r. w kaliskim. Po roku 1807 
ta część Prus Południowych znalazła się w Księstwie War-
szawskim, a później Królestwie Polskim (Kongresowym) 
i tutaj też w województwie (departamencie) kaliskim, póź-
niej (po 1837 r.) guberni kaliskiej. Obszar obecnej gminy 
Mykanów znalazł się wtedy w trzech różnych powiatach: 
częstochowskim, wieluńskim i radomszczańskim, co od-
zwierciedlało podziały z okresu staropolskiego. 

Bardzo dramatycznie przebiegało na tym terenie po-
wstanie styczniowe 1863 r.

Rozległe kompleksy leśne na zachód, północ i wschód 
od Mykanowa sprzyjały działaniom o charakterze wojny 
podjazdowej. Ponadto niedaleko na południu zaczynały się 
następne obszary pokryte lasami (Garnek, Janów) więc od-
działy powstańcze traktowały ten teren jak najlepszą drogę 

Krz yż dwóch braci w Borownie
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do przerzucania swych sił. W trakcie takiej właśnie operacji 
doszło do jednej ze słynnych potyczek powstańczych – bi-
twy pod Kruszyną, a właściwie pod Nieznanicami. Wiel-
kopolska Brygada Kawalerii pod dowództwem gen. E. Ta-
czanowskiego zatrzymała się na nocleg w Borownie, skąd 
wypłoszyła 40-to osobowy oddział Kozaków. Nie ścigano 
go, co skończyło się fatalnie, gdyż już na drugi dzień w Nie-
znanicach spotkali nadciągające z Częstochowy i Radom-
ska oddziały armii carskiej zaalarmowane wcześniej przez 
wspomnianych Kozaków. Źle dowodzona przez Taczanow-
skiego bitwa skończyła się klęską, a resztki rozbitego oddzia-
łu uszły z powrotem w kaliskie. Ciekawym, ale i dramatycz-
nym incydentem była śmierć właścicielki dworu w Zdrowej, 
matki jednego z  pisarzy romantycznych Konstantego Ga-
szyńskiego, który w tym czasie przebywał na emigracji we 
Francji. Słysząc hałasy nocne na zewnątrz, wyszła na ganek 
i zobaczyła Kozaków wycofujących się w stronę Kłomnic. 
Jeden z nich wystrzelił. Kobietę pochowano na cmentarzu 
w Borownie, ale nie sposób teraz znaleźć jej grobu. W lasach 
na zachód od Kocinki, także toczyły się walki m.in. w miej-
scowości Mazówki, jednakże otwarty w większości teren 
gminy nie sprzyjał działaniom powstańczym.

Po klęsce powstania styczniowego car wszczął repre-
sje i jednym z narzędzi stały się zmiany administracyjne 
wprowadzające ściślejszy nadzór nad społeczeństwem. 
W 1867 r. powstała gubernia piotrkowska, utworzona zo-
stała gmina Mykanów, choć nieco mniejsza niż obecna 
i weszła w skład nowego powiatu częstochowskiego. Ten 
stan dotrwał do I wojny światowej i odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Pierwsza wojna światowa nie ominęła i tej okolicy. 
Ścierały się tu armie zaborców zostawiając po lasach i po-
lach okopy, ale przede wszystkim groby poległych żołnierzy, 

czy to rosyjskich, czy to niemieckich. Odzyskana przez Pol-
skę niepodległość została od razu zagrożona przez bolsze-
wików rosyjskich i wojnę polsko-bolszewicką. Bohaterski 
zryw narodu ze wszystkich warstw społecznych przyniósł 
zwycięstwo. W wojnie tej uczestniczyli również obywatele 
ziemi mykanowskiej. Na budynku Urzędu Gminy zobaczyć 
można tablicę upamiętniającą ich udział w tej wojnie. 

W niepodległej Polsce – II Rzeczpospolitej – powiat czę-
stochowski wraz z gminą Mykanów należał do województwa 
kieleckiego (1919 r.). Gmina miała nieco mniej miejscowości 
niż dzisiaj. Poza nią były: Borowno z Grabową należące do 
gminy Kruszyna (woj. łódzkie), Lubojna i Florków należące 
do gminy Rędziny, Wierzchowisko z Kolonią i Wolą Han-
kowską należące do gminy Grabówka, Czarny Las, Kuźnica 
Kiedrzyńska i Lechowa należące do gminy Kamyk.

W okresie międzywojennym Rzeczpospolita musiała 
uporać się z wieloma problemami gospodarczymi, między 
innymi rozbudować koleje coraz bardziej nie nadążające 
za zwiększonym zapotrzebowaniem na transport towaro-
wy. Wybudowano magistralę węglową ze Śląska do portu 
w Gdyni i aby poprawić jej przepustowość i dostępność 
podjęto budowę odcinka łączącego z nią kolej warszaw-
sko-wiedeńską z Częstochowy do Siemkowic. Przebiegała 
ona przez teren gminy Mykanów. Oddano ją do ruchu tuż 
przed wojną w 1939 r. i dała ona duży impuls rozwojowy 
miejscowościom na tym terenie, zwłaszcza tam, gdzie usy-
tuowane zostały przystanki tj. w Mykanowie i Cykarzewie. 
Rozwój gospodarczy zaznaczył się również zmianą charak-
teru zajęć ludności: dostęp do rynku pracy w Częstocho-
wie stał się łatwiejszy i zaczęło rozwijać się rzemiosło.

Tragiczny przebieg, także na terenie gminy miała 
II  wojna światowa. Wrzesień 1939  r. zaznaczył się wiel-
ką bitwą Wołyńskiej Brygady Kawalerii płk. J. Filipowicza 
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z brygadą pancerną gen. Reinhardta pod niedaleką Mokrą. 
Bitwę wygrano, jednakże odwrót przyniósł naszym od-
działom ogromne straty. Wiele incydentów tego odwrotu 
miało miejsce w okolicach Lemańska, Kocina, Cykarze-
wa. Czas okupacji hitlerowskiej to zarówno działalność 
konspiracyjna Armii Krajowej jak i terror wobec ludno-
ści cywilnej. Funkcjonowały tu konspiracyjne podobwody 
Kłomnice i Brzeźnica obwodu Radomsko. Nie było niemal 
miesiąca, w którym by ktoś nie zginął rozstrzelany, wywie-
ziony w nieznane miejsce, czy aresztowany. Szczególnym 
okrucieństwem wykazali się tutaj żandarmi z posterunku 
w Chorzenicach, którzy 8 listopada 1943 r. wymordowali 
w okrutny sposób 18 osób w Broniszewie Starym.

Po wojnie, w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Lu-
dowej stare podziały administracyjne przetrwały do roku 
1950 r., kiedy to powiat częstochowski trafił do wojewódz-
twa katowickiego. 29 września 1954 roku dokonano rady-

kalnych zmian w administracji lokalnej. Powstały gromady 
jako podstawowe jednostki administracyjne (ograniczono 
samorząd), a jednocześnie zlikwidowano gminy. Groma-
dy istniały co prawda i przedtem, ale miały charakter po-
mocniczy w gminach. Na naszym obszarze funkcjonowały 
gromady z ośrodkami w Mykanowie, Starym Cykarzewie 
(z przyłączonym później Broniszewem z powiatu radom-
szczańskiego), Borownie i Lubojnie. W gromadach władzę 
sprawowały Gromadzkie Rady Narodowe. Ten podział ad-
ministracyjny przetrwał do roku 1972, kiedy po kolejnym 
przesileniu politycznym powrócono do gmin. Wyżej wy-
mienione gromady w całości weszły w skład funkcjonują-
cej do dziś gminy Mykanów. Od 1 czerwca 1975 r., kiedy 
wprowadzono 49 województw do reformy administracyj-
nej w 1999 r. gmina leżała w granicach województwa czę-
stochowskiego. Obecnie należy do województwa śląskiego.

Spośród ogólnokrajowych inwestycji dla gminy My-
kanów szczególne znaczenie miała budowa trasy szybkiego 
ruchu Warszawa – Katowice. Choć podzieliła gminę, odci-
nając Borowno i część Łochyni od pozostałych miejscowo-
ści, miała pozytywny wpływ na jej rozwój, jak i wielu innych 
miejscowości na Śląsku. Do dziś stanowi jeden z ważniej-
szych ciągów komunikacyjnych kraju. 

Historyczna i kulturowa tożsamość Gminy 
Mykanów.

Kościół parafialny p.w. św. Leonarda Opata w Myka-
nowie. Gdy po konfiskacie dóbr klasztornych Klarysek mo-
drzewiowy kościół popadł w ruinę mieszkańcy Mykanowa 
rozebrali go i swoim staraniem pobudowali w 1836 r. nową 
murowaną świątynię. Jej projektantem był znany i wybitny 
warszawski architekt włoskiego pochodzenia Henryk Mar-

Skrz yżowanie DK1 w okolicach Mykanowa
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coni (1792-1863) który, wraz z bratem Ferrante – rzeźbia-
rzem, należał do elity artystycznej Polski pierwszej połowy 
XIX w. Kościół wybudowano w stylu neogotyckim na planie 
prostokąta, z jedną nawą i prezbiterium umieszczonym od 
strony zachodniej (ołtarz zwrócony na wschód). Elewacja 
przednia (fasada) i tylna zostały zamknięte niewydzielony-
mi szczytami, z fryzem arkadowym pod gzymsem wieńczą-
cym. Obie elewacje udekorowane zostały dwiema gotycki-
mi wieżyczkami po bokach, a u szczytu fasady umieszczono 
płaską wieżyczkę z ostrołukowym prześwitem na sygnatur-
kę. Wykańczanie i wyposażanie świątyni trwało do począt-
ku XX w. Co prawda, w 1838 r. poświęcił ją Andrzej Mu-
zolf (sędzia konsystorza piotrkowskiego), ale konsekrował 
ją dopiero 7 czerwca 1903  r. biskup włocławski Stanisław 
Zdzitowiecki pod wezwaniem św. Leonarda Opata – patro-
na więźniów, jeńców wojennych i położnic. Wewnątrz, oł-
tarz główny i polichromie na ścianach wykonano również 

w stylu neogotyckim. W XX w. przeszedł wiele remontów: 
po uszkodzeniach w czasie I-ej wojny światowej gruntow-
nie go wyremontowano w latach 30- tych, a po II-giej woj-
nie światowej w latach 50-tych otrzymał nową polichromię 
wykonaną metodą „al fresco” (malowanie wyłącznie na 
świeżym tynku) przez dwie artystki: Joannę Pol i Barbarę 
Pawłowską. W wyposażeniu kościoła zachował się zabytko-
wy, późnogotycki ornat z haftem figuralnym z XV wieku.

Dzisiaj zadbana i wyremontowana świątynia jest 
perełką architektoniczną Mykanowa. Neogotycka bryła 
budynku została pokryta tynkiem i odmalowana. Stojąc 
na końcu rozległego placu obok Urzędu Gminy sprawia 
wrażenie filigranowej i delikatnej, przyciąga wzrok i bu-
dzi zainteresowanie swą niezwykłością.

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Borownie. 
Kiedy, wybudowany w XVII wieku drewniany kościół za-
czął po niemal dwóch wiekach niszczeć, parafianie wraz 
z proboszczem postanowili zbudować nowy, ale już mu-
rowany. Budowę rozpoczęto staraniem proboszcza ks. Jó-
zefa Lisieckiego 19 października 1845 r. Kamień węgielny 
poświęcił dziekan częstochowski ks. kan. Józef Brzeziński 
(proboszcz kłomnicki). Już rok później, 8 października, 
wymurowaną świątynię uroczyście poświęcił ks. Andrzej 
Muzolf. W ciągu następnych dziesięcioleci kolejni duszpa-
sterze wraz z parafianami dokładali swój wkład do wypo-
sażenia i wykończenia kościoła: oprócz ołtarza głównego 
powstały ołtarze boczne, a pod koniec XIX wieku (lata 
1885-1904) wybudowano dwie wieże, pokryto dach blachą, 
ogrodzono cmentarz przykościelny i wiele drobniejszych 
prac wzbogacających wnętrze i wyposażenie. Ogromną 
pomoc świadczyli tu parafianie, a szczególnie borowieński 
dziedzic Adam Michalski. Uroczystej konsekracji dokonał 
biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki 9 maja 1904 r.

Kościół parafialny w Mykanowie
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Cmentarz w Borownie

Wzorem dawnego kościoła obecna świątynia jest 
orientowana, tzn. prezbiterium znajduje się od wschodniej 
strony. Jako budowla nie ma zdecydowanego stylu architek-
tonicznego (choć nazywana bywa neobarokową), jednakże 
zadziwia swoimi harmonijnymi proporcjami. Wejście jest 
od zachodu, nad którym dominują dwie wieże frontowe. 
Ponieważ kościół jest nieco na wzgórku, całość ma monu-
mentalny charakter. Jeszcze ciekawiej prezentuje się kościół 
z dala, gdyż wraz z centrum Borowna leży w dolinie, a jego 
świeżo odnowione wieże stanowią dominantę okolicy.

Najcenniejszym zabytkiem jest słynący łaskami, wize-
runek Matki Bożej Szkaplerznej nazywanej Borowieńską, 
znajdujący się obecnie w głównym ołtarzu. Sam kościół jest 
Jej sanktuarium. Historia obrazu i kultu związanego z nim 
jest długa i ciekawa. W XVIII wieku (akta parafialne z 1729 r.) 
wielką czcią wiernych otoczony był obraz Matki Bożej Lo-
retańskiej przedstawiający Ją w długich szatach, z koroną na 
głowie i małym Jezusem na ręku. Obraz umieszczony był 
w ołtarzu bocznym ówczesnego kościoła i przy nim utwo-
rzyło się w 1712 r. Bractwo św. Szkaplerza. Obraz otoczony 
był ogromnym szacunkiem i kult Matki Bożej rozwijał się 
przez dwa wieki, o  czym świadczyły liczne wota, a  szcze-
gólnie srebrna suknia i biżuteria. W 1831 r. część biżuterii 
została ofiarowana na skarb narodowy w czasie powstania 
listopadowego. Jednak pod koniec XIX wieku, gdy zaczę-
to rozbudowę i prace modernizacyjne obecnego kościoła, 
a kult zapoczątkowany prawie sto pięćdziesiąt lat wcześniej 
osłabł, obraz usunięto. Pozostał jednak drugi obraz pocho-
dzący z 1722 r. umieszczony w ołtarzu głównym, lecz zwykle 
zasłonięty innym. Jest to obraz Matki Bożej Łaskawej, wzy-
wanej przez wiernych jako Matka Boża Pocieszenia, albo też 
zwana dzisiaj Matką Bożą Borowieńską. Zapomniany obraz 
poddano konserwacji i 2 lipca 2003  r. na powrót umiesz-

czono w ołtarzu głównym. Zasłaniany jest namalowanym 
wizerunkiem św. Wawrzyńca patrona parafii, a odsłaniany 
na czas modlitw. Od tego też czasu, staraniem proboszcza 
ks. Piotra Krzemińskiego, przywracany jest kult Matki Bożej 
Borowieńskiej. 15 lipca cyklicznie odbywa się święto para-
fialne ku czci Matki Bożej.

W kościele znajduje się jeszcze jeden zabytkowy 
obraz – wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego z 1879 r.

Cmentarz parafialny w Borownie. Jest to najstar-
sza istniejąca nekropolia na terenie gminy (po likwidacji 
starego cmentarza w Mykanowie). Tradycja wskazuje na 
istnienie tego cmentarza już od bardzo dawna, jednakże 
tylko niektóre dawne groby przetrwały. Niemniej jednak 
jest to swoista kronika całej okolicy, której kartami są po-
szczególne grobowce i nagrobki kryjące pochowanych tam 
zwykłych obywateli, ale również osoby wyjątkowe. Tam też 
widać, jak rozległy był niegdyś teren borowieńskiej parafii.
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Do najwybitniejszych postaci należy na pewno 
Edward Reszke, światowej sławy śpiewak operowy (bas) 
zmarły 25 maja 1917 r. w swojej posiadłości w Garnku. Ro-
dzina zamierzała go pochować w rodzinnym grobowcu na 
Powązkach w Warszawie, ale był to czas wojny i pochowano 
go tymczasowo w grobowcu rodzinnym Karpińskich i Mi-
chalskich w Borownie. Do przeniesienia nigdy nie doszło. 
W grobowcu pochowani są jeszcze brat artysty Wiktor (zm. 
w 1916 r.), Adam Michalski (zm. 1923 r.) i jego żona Emi-
lia (zm. w 1926 r.), Karol hrabia Skarbek (zm. w 1930 r.) 
i jego żona Janina (zm. 1931 r.) oraz Adam Karpiński (zm. 
w 1867 r.) wraz z trzema członkami swojej rodziny. Grobo-
wiec ozdabia żeliwny krzyż umieszczony na cokole o pod-
stawie kwadratu, na którym umieszczono metalowe ozdob-
ne płyty. Na jednej z nich jest napis: „Adam Karpiński 
członek byłej Komisji Rządowej Przychodów Skarbowych 
ur. dnia 7.XII.1802 r. przeszedł do wieczności dnia 20.VI. 
1867 r.”. Komora grobowa zamknięta jest na wierzchu że-
laznymi drzwiami, a całość ogrodzona żeliwnym płotkiem. 
Do pierwszych lat naszego wieku nie było na grobowcu 
żadnej informacji o pochowanym tu wielkim artyście. Do-
piero staraniem wielu miłośników muzyki i lokalnej histo-
rii, zwłaszcza miejscowej Szkoły Podstawowej, pojawiła się 
płyta marmurowa z nazwiskiem Edwarda Reszke.

Pośród napisów grobowych na czarnym granitowym 
obelisku znaleźć można i taki: „Bogumiła Wanda Weresz-
czyńska – artysta malarz – żyła lat 68 – zm. 7.XII.1978 r.” 
Wanda Wereszczyńska z Kościelca była znaną częstochow-
ską malarką, która urodziła się i mieszkała do zakończenia 
II wojny światowej w swoim dworze w Kościelcu. Była jedną 
z założycielek częstochowskiego Liceum Plastycznego, pe-
dagogiem oraz wiceprezesem miejscowego oddziału Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków. Była ceniona w świecie 

artystycznym a jej prace były często wystawiane. Ponieważ, 
Kościelec niegdyś należał do parafii Borowno, właściciele 
kościeleckiego majątku Wereszczyńscy wybudowali sobie 
na cmentarzu w Borownie okazały grobowiec rodzinny. 

Wśród wielu historycznych nagrobków, niekiedy 
pięknych pomników, zwracają uwagę groby probosz-
czów borowieńskich, znajdujące się w pierwszej alejce 
poprzecznej na początku cmentarza. Są tam pochowani: 
ks. Walenty Kozłowski (zm. 1884 r.), ks. Michał Ziarnie-
wicz (zm. 1912r.) i ks. kan. Jan Patorski (zm. 1940 r.), a ks. 
Antoni Snawadzki pochował tu swoją matkę wystawiając 
jej piękny pomnik. Na środku głównej alejki znajduje 
się osamotniony pomnik z napisem „Rodzina Kanigow-
skich”. Być może to rodzina przemysłowców tworząca za-
kłady chemiczne w Rudnikach. 

Grób rodziny Wereszcz yńskich na cmentarzu w Borownie
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Niepozorny grobowiec mają polscy lotnicy zestrze-
leni nad Chorzenicami w wojnie obronnej w 1939 r. Na 
nagrobku wspomniani są również partyzanci, mieszkań-
cy Borowna, polegli w walce z okupantem. 

Oprócz wymienionych są tu groby wielu znacznych 
obywateli rozległej borowieńskiej parafii.

Barokowy pałac w Borownie. Jest to jeden z najcen-
niejszych zabytków architektury późnobarokowej nie tyl-
ko na terenie gminy Mykanów, ale całego regionu. Pałac 
wybudowano w 1790 roku dla rodziny Paciorkowskich, 
którzy wówczas władali Borownem. Kiedy majątek prze-
szedł na własność Michalskich, również dwór, a właściwie 
pałac, z całym wyposażeniem znalazł się w  ich rękach. 
Opis pałacu, sporządzony za ich czasów daje wyobrażenie 
o bogactwie i zgromadzonych pamiątkach narodowych, 
jakie zostały utracone. Była to budowla parterowa, z wy-
sokim mansardowym dachem i podpiwniczona. Na środ-

ku była część wyższa, sięgająca pierwszego piętra, z pół-
okrągłym (falistym) ryzalitem. Zawierała wysoką salę 
balową z miejscem dla orkiestry i wyjściem na taras ze 
schodami. Oprócz bogatego wyposażenia znajdowało się 
w nim wiele dzieł sztuki, takich jak portrety hetmanów 
Stanisława Żółkiewskiego, Jana Zamoyskiego, Stefana 
Czarnieckiego, Karola Chodkiewicza oraz królów Jana III 
Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wspo-
minana jest też bogato zdobiona szafa gdańska.

Pałac – dwór stał na terenie rozległego, ponad 3-hek-
tarowego parku założonego też przez Paciorkowskich. Na 
jego terenie znajdowało się kilka stawów, niektóre istnie-
ją do tej pory, park jednak już praktycznie nie istnieje, 
a stojąca pozostałość dworu otoczona jest sadem stano-
wiącym niewielką część dawnego założenia.

Pałac wraz z majątkiem po śmierci Emilii i Adama 
Michalskich przeszedł w ręce ich córki Janiny i jej męża 
Karola hrabiego Skarbka. Z kolei po ich śmierci majątek 
i pałac zlicytowano. Trafił w ręce właściciela, który nie 
umiał o niego zadbać. Rozebrał jedno skrzydło pałacu, 
a w sali balowej urządził młyn. Upadku dopełnił czas, 
kiedy po likwidacji młyna nie było nad obiektem odpo-
wiedniej opieki. Obecnie jest własnością prywatną, a jego 
właściciele P. Drabowie podjęli starania, aby obiekt i jego 
zabytkowy charakter uratować.

Spichlerz. Niezwykłą, ale też i przykrą dla tego tere-
nu, historię ma stary drewniany spichlerz wybudowany 
dla rodziny Paciorkowskich w 1783  r. Była to budowla 
dwukondygnacyjna z gankami (galeriami) biegnącymi 
wzdłuż dłuższych ścian. Galerie podpierały drewniane 
arkady (po siedem w każdym ciągu). Był to też znakomity 
przykład drewnianej architektury ludowej, a konkretnie 
konstrukcji zrębowej (wieńcowej). Wewnątrz na nadpro-

Pałac Michalskich w Borownie
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Kolumna Denhoffa. Przy drodze z Borowna do 
Kruszyny, w połowie odległości, ale jeszcze na terenie 
gminy Mykanów, stoi w szczerym polu tajemnicza kil-
kumetrowa kolumna, mocno nadszarpnięta zębem cza-
su. Legenda jej towarzysząca związana jest z pałacem 
w Kruszynie i jego dawnymi mieszkańcami – możnym 
arystokratycznym rodem Denhoffów. Młody syn Kaspra 
Denhoffa, Otton zakochał się z wzajemnością w ubogiej 
szlachciance. Niektórzy mówią, że była to Barbara Sza-
frańcówna mieszkająca w pobliskich Bogusławicach, inni 
wybrankę serca Ottona lokują w Borownie. Niezależnie 
skąd pochodziła, romans bardzo nie spodobał się dum-
nemu ojcu, który nie chcąc dopuścić do mezaliansu ka-
zał dwór z jego mieszkańcami spalić. Pożar był tragiczny, 
bo ukochana Ottona zginęła w płomieniach, a on sam 
z rozpaczy popełnił samobójstwo. Wtedy dopiero ojciec 
zrozumiał swoją zbrodnię. Na pamiątkę syna, ostatniego 

żach wyryty jest rok powstania budowli oraz nazwisko 
fundatora. Spichlerz stał razem z innymi zabudowaniami 
dworskimi w części gospodarczej, później w PRL-u na te-
renie użytkowanym przez Gminną Spółdzielnię „Samo-
pomoc Chłopska”. Stał jeszcze w latach 80-tych ubiegłego 
stulecia. Wtedy to zainteresowali się nim przedsiębiorcy, 
gotowi wykorzystać go do celów kulturalnych i handlo-
wych. Obiekt został rozebrany i starannie opisany. Do-
piero jednak w 2007 roku został złożony z  powrotem 
i  obecnie stoi w podczęstochowskim Olsztynie u stóp 
ruin zamkowych jako karczma – restauracja. Został tu 
znacznie rozbudowany, zwiększono dach kryjąc go trzci-
ną (oryginalnie był to gont) i dając murowane podpiwni-
czenie, w którym zresztą też są użytkowane sale. Całość 
robi niezwykłe wrażenie i przebywając w Olsztynie koło 
Częstochowy, a zwłaszcza korzystając z usług gastro-
nomicznych warto pamiętać, iż jest to borowieński spi-
chlerz, który niegdyś stał na naszej ziemi.
Spichlerz w Borownie (Foto: Andrzej Siwiński )

Kolumna Denhoffa z lotu ptaka
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Kapliczka prz ydrożna w Lubojnie

z rodu, kazał wybudować kolumnę w miejscu jego śmier-
ci, a sam kazał się zamurować w pustelni wybudowanej 
na terenie rozległego pałacowego parku. Tyle legenda. Jak 
było naprawdę, tego jeszcze nikt nie dociekł.

Cmentarz ewangelicki w Czarnym Lesie. Był związa-
ny z zamieszkującą tę miejscowość ludnością ewangelicką, 
która miała we wsi dom modlitwy i kaplicę. Teren cmenta-
rza przekazano w 2009  r. miejscowej parafii rzymsko-ka-
tolickiej, ale część z grobami ewangelickimi miała zostać 

zachowana i odno-
wiona. Zachowało się 
na niej jeszcze kilka-
naście grobów z na-
grobkami, najmłod-
sze z czasów II wojny 
światowej, a  najstar-
sze z  XIX wieku. 
Niestety, przy po-
rządkowaniu terenu, 
zniwelowano wiele 
ziemnych grobów, ale 
zostały zamontowane 
nowe tablice. Jest to 
cenna pamiątka nie-
zwykłej historii Czar-
nego Lasu założone-
go przez niemieckich 
kolonistów przed po-
nad dwustu laty.

Kapliczki przydrożne. Podobnie jak cały nasz mikro-
region, gmina Mykanów usiana jest małymi kaplicami i ka-
pliczkami, których wiek i architektura są bardzo różnorod-
ne. Należałoby przede wszystkim wyodrębnić grupę kaplic 

Pozostałości cmentarza ewangelickiego  
w Czarnym Lesie

Kapliczka w miejscowości Jamno
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mszalnych. Powstawały one nagminnie w końcu XIX i na 
początku XX wieku, kiedy to ludność naszych wiosek za-
częła się rozrastać i wraz z nią rosły potrzeby religijne. 
Kiedy do kościoła było daleko zwykle zapraszano kapła-
na do odprawiania mszy na miejscu w przygotowanej do 
tego celu kaplicy. Nierzadko taka kaplica stawała się potem 
zalążkiem nowej parafii. Na uwagę zasługuje kilka kaplic 
o neogotyckiej architekturze. Nasuwa się tu skojarzenie 
z neogotyckim kościołem w Mykanowie, który pewnie był 
inspiracją dla budowniczych, zwłaszcza, gdy wyobrazimy 
go sobie bez tynku, kiedy był bardziej „gotycki”. Gdy popa-
trzymy na kapliczkę w Woli Kiedrzyńskiej, w Radostkowie 
i nawet w dalszych okolicach widać tu podobieństwo.

Osobną historię ma kaplica mszalna w Wierzcho-
wisku wybudowana na początku XX wieku na terenie 
prywatnym. Wybudował ją podobno kowal o nazwisku 
Mazur jako kuźnię, gdyż władze carskie niechętnie się 

godziły na takie inwestycje. Warto też zwrócić uwagę na 
kaplicę w Starym Kocinie z pierwszej połowy XIX wieku.

Zupełnie osobną grupę stanowią figurki lub kaplicz-
ki z  figurami, których też jest dużo na tym terenie. Wśród 
nich mamy dużo poświęconych św. Janowi Nepomucenowi. 
Ten czeski święty został patronem spraw publicznych, dobrej 
spowiedzi i często, ze względu na rodzaj męczeńskiej śmierci, 
strzegł mostów i przepraw albo placów. Najstarszy jego ka-
mienny wizerunek z 1808 r. stoi w pobliżu kościoła parafial-
nego w Mykanowie (ul. Cicha). Znajdziemy go również we-
wnątrz kapliczki domkowej w pobliżu Jamna z końca XIX w. 
oraz w Lubojnie przy zbiegu ulic Częstochowskiej i Stawowej.

Na skrzyżowaniu dróg w Borownie, w pobliżu koś-
cioła stoi wśród drzew figura św. Antoniego Padewskiego, 
a naprzeciw okrągła kapliczka wnękowa z małą figurką 
Matki Bożej. Mniejsze i większe przydrożne kapliczki 
rozsiane są na całej ziemi mykanowskiej.

Figura św. Antoniego Padewskiego w Borownie Kapliczka prz y kościele w Rybnej
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Współczesna kultura Gminy Mykanów. 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Mykanowie. 
Bardzo ważnym elementem życia kulturalnego gmi-

ny, jak i samego Mykanowa jest utytułowana na arenie 
ogólnopolskiej Orkiestra Dęta OSP Mykanów. Ma ona 
długą tradycję. Powstała w 1910 r. i działa nieprzerwanie 
pod kierownictwem kolejnych kapelmistrzów do dziś, za 
wyjątkiem okresu okupacji hitlerowskiej. Od początku 
związana była z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną 
w  Mykanowie i jako taka występowała w różnych kon-
kursach, przeglądach i uroczystościach. Od 1970 r. orkie-
stra pod kierunkiem Krzysztofa Bawora zaczęła odnosić 
sukcesy ogólnopolskie (I miejsce na Międzywojewódz-
kim Przeglądzie Orkiestr Strażackich w Wieliczce). 
W 1979 r. pod kierunkiem Aleksandra Kubickiego zdo-
była VII miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr 
Strażackich w Koszalinie. W 1985 r. od Zarządu Główne-
go Polskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymała „Laur 
75-lecia” nadawany najbardziej zasłużonym orkiestrom. 

Od 1998 r., gdy kierownictwo przejął Krzysztof Wit-
czak, zaczęła się dominacja młodzieży w Orkiestrze i na-
stąpił jej dynamiczny rozwój, trwający do dziś. Powstała 
Dziecięca Orkiestra Dęta, Szkółka Gry na Instrumentach 
Dętych i Perkusyjnych, dwie grupy Mażoretek. Jako Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa odniosła szereg spek-
takularnych sukcesów. Reprezentowała powiat częstochow-
ski na międzynarodowych festiwalach we Friedrichshafen 
(Niemcy), Folklor Balkan Folk Fest (Bułgaria) i Mosciano 
Festival (Włochy). Wielokrotnie swoją grą uświetniała za-
wody sportowe rangi krajowej a także międzynarodowej 
takie jak: Liga Światowa Siatkarzy, Grand Prix Europy na 
żużlu, dwukrotnie występowała podczas imprez promują-

cych wyścig Tour de Pologne, oraz na Międzynarodowych 
Regatach Żeglarskich w Szczecinie w 2007 r. Kilkakrotnie 
grała w Warszawie podczas Koncertów Finałowych Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w studio TVP, a także 
z  okazji Jubileuszu 15-lecia WOŚP biorąc udział w kon-
cercie galowym w Teatrze Buffo.   Wieloletnie osiągnięcia 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mykanowie zostały uwieńczone uzyskaniem 
tytułu Laureata na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr 
Dętych OSP w Krynicy Górskiej w 2007 i 2011 r. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa jest więc 
niezwykle trwałym elementem kultury gminy Mykanów 
jak również powiatu częstochowskiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie rozpoczął 
działalność 1 grudnia 1979 r i od tego czasu, poprzez swo-

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów wraz z Mażoretkami
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ją energiczną działalność wpływa pozytywnie na rozwój 
kultury w gminie i aktywność społeczną. W jego ramach 
działa Gminna Biblioteka Publiczna i Studio Piosenki. 
Ośrodek wspiera szereg zespołów folklorystycznych ta-
kich jak: Kapela Ludowa „Rybnianie”, Zespół Śpiewaczo 
Obrzędowy „Borowianki”, Zespół Śpiewaczy „Mykano-
wianki” oraz”Grabowianki”. Działający tu Klub Tańca 
Towarzyskiego „Zorba” jest organizatorem ogólnopol-
skich konkursów, które od lat promują Gminę Mykanów. 
W  przeszłości działały teatry amatorskie, z których naj-
większe sukcesy odnosiła „13-ka bez poparcia”. Od po-
czątku instytucją kieruje Krzysztof Polewski.

Szkolna Izba Regionalna w Szkole Podstawowej 
im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie. 

Na szczególną uwagę zasługuje Szkolna Izba Regio-
nu w Szkole Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Ka-
walerii w Starym Kocinie – jedno z niewielu miejsc na 
terenie gminy, które pretenduje do miana małego muze-
um. Powstała ona w latach 2000/2001 i od tego czasu jest 
stale wzbogacana i wykorzystywana do edukacji regio-
nalnej w gminie Mykanów i poza nią. W ramach projektu 
„Gdzie drzemie siła Starego i Nowego Kocina” powstała 
publikacja o zgromadzonych w izbie eksponatach.

Atrakcje turystyczne Gminy
Pragniemy zaprosić Państwa ma północny wschód 

od Częstochowy do obszaru dotychczas pomijanego 
w przewodnikach. Warta w tym miejscu zatacza szero-
kie półkole, wewnątrz którego znalazło się pięć gmin: 
Mstów, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny. Już 
sama rzeka jest interesująca, gdyż stanowi niezwykle ma-
lowniczy szlak kajakowy. 

Szlak Reszków – muzyka i konie.
W owym zakolu Warty, w miejscowościach leżących 

w pobliżu gminy Mykanów: w Garnku, Skrzydlowie, 
Chorzenicach, Kłobukowicach pozostawili swoje ślady 

Prace twórcze Tomasza Ancerowicza
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najsłynniejsi śpiewacy operowi końca XIX wieku: bracia 
Jan i Edward Reszkowie. 

Bracia Jan (tenor) i Edward (bas) Reszke wraz z sio-
strą Józefiną (sopran) Kronenbergową, byli światowej 
sławy śpiewakami operowymi. Królowali na wielkich 
scenach operowych końca XIX i początku XX wieku: 
w Paryżu, Mediolanie, Londynie, Madrycie i Metropoli-
tan Opera w Nowym Yorku. 

Gdy w latach siedemdziesiątych XIX wieku młodzi 
Reszkowie: Jan, Edward i najmłodsza Józefina zaczęli od-
wiedzać Borowno, znajdowali się jeszcze na progu kariery, 
ale już wtedy byli atrakcją ówczesnych spotkań sąsiedzkich 
w okolicznych dworach ziemiańskich. Po śmierci rodzi-
ców borowieński dwór stał się ich drugim domem, który 
stworzyła najstarsza siostra Emilia. Bywając w świecie, za-
pragnęli mieć stałe domy w pobliżu Borowna, zlecili więc 
szwagrowi Michalskiemu zakup odpowiednich majątków. 
Z tego zadania wywiązał się znakomicie. Obydwaj bracia 
kupili majątki znajdujące się niedaleko Borowna: Garnek, 
Skrzydlów, Chorzenice, Kłobukowice i zamieszkali w nich. 
W samym majątku Borowno dwaj bracia ze szwagrem 
zaczęli realizować swą drugą wielką pasję: hodowlę koni 
wyścigowych (od 1883 r.) i oczywiście wyścigi. W gronie 
przyjaciół, między innymi braci Lubomirskich z Kruszyny, 
założyli w 1879 r. drugie w Królestwie Polskim, Pławień-
skie Towarzystwo Wyścigów Konnych i tor wyścigowy, 
który funkcjonował tam 25 lat. Urządzali samodzielnie 
wyścigi, w których też fundowali nagrody. Zgodnie z zało-
żeniami wspomnianego Towarzystwa, wspierali hodowlę 
koni i angażowali do wyścigów miejscowe siły. Sławna jest 
gonitwa (tzn. wyścigi konne) o Wielką Nagrodę Borowna.

Sami Lubomirscy też założyli stadninę, która sta-
ła na bardzo wysokim poziomie. Tradycje tych hodowli 

kontynuowała Państwowa Stadnina Koni w Skrzydlowie, 
a obecnie prywatna stadnina w Widzowie.

Oprócz tego nieco zapomnianą tradycją mająt-
ku w  Borownie były polowania, w których brali udział 
okoliczni ziemianie i zaproszeni goście ze świata. Trady-
cja mówi też, że na tarasie dworu borowieńskiego bra-
cia Reszkowie dawali koncerty wokalne, a potężny bas 
Edwarda podobno słychać było aż w Kruszynie.

Wspomniane miejsca tworzą dość wyraźny ciąg. 
Pozwoliło to zaprojektować szlak, który nazwaliśmy nad-
warciańskim „Szlakiem Reszków” z dodatkiem “Muzyka 
i Konie” ze względu na znaczenie tych postaci, jak i spuś-
cizny po nich. Na szlaku tym znalazły się również: ko-
lumna Denhoffa, cmentarz parafialny z grobem sławnego 
artysty, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, dawny 
dwór – pałac Michalskich, sad – pozostałość dawnego 
założenia dworskiego i stawy, które teraz wyczyszczone 
urozmaicają krajobraz Borowna. Wszystkie te miejsca 
opisane zostały powyżej.

Co zostało z tradycji muzycznych i ziemiańskich Bo-
rowna?! Przede wszystkim pamięć o wielkim śpiewaku 
zachowała szkoła, która obrała go sobie za patrona. Co 
roku urządza święto patrona i konkursy wiedzy o nim. 
Szkoła jest też pewnego rodzaju centrum informacyjnym 
o Borownie i Reszkach w szczególności. Ponadto, stara-
niem ludzi ceniących sobie tradycje muzyczne regionu, 
zwłaszcza nieżyjącego już prof. Krzysztofa Pośpiecha, co 
roku obchodzone jest Święto Muzyki. Nazwa oznacza 
cykl imprez, od Konkursu Melomana i Konfrontacji Ar-
tystycznych im. Reszków po koncerty. Tradycją stały się 
koncerty muzyki klasycznej, operowej, religijnej i chóral-
nej, które odbywają się w kościele w Borownie przy okazji 
wspomnienia liturgicznego św. Cecylii (22 listopada).
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Motocykle. 
Do atrakcji miejscowości dołączyła ostatnio niezwy-

kła kolekcja zabytkowych motocykli polskich z minionej 
epoki. Jej właściciel, Jan Ferenc zgromadził ich ponad 
sześćdziesiąt, wyremontował i większość z nich można 
uruchomić. WSK-i, stare „Junaki”, skutery (słynna „Osa”) 
są dostępne do oglądania po uprzednim skontaktowa-
niu się z właścicielem. Wkrótce eksponaty będzie moż-
na oglądać w pawilonie wystawienniczym adaptowanym 
specjalnie na ten cel.

Aleja Lipowa. 
Jest jeszcze jeden element krajobrazu okolic Borowna, 

na który trzeba zwrócić uwagę: stare aleje lipowe. Wzdłuż 
drogi prowadzącej koło cmentarza parafialnego w kierun-
ku Zdrowej i Kłomnic rosną stare lipy, stale uzupełniane 
nowymi nasadzeniami. Ze środkowej części alei rozciąga 
się piękny widok na Borowno w dolinie z jasnymi wie-

Muzeum polskich motocykli w Borownie żami kościoła pośrodku. Gdy zaś spojrzymy w kierunku 
Nieznanic i Zdrowej będziemy widzieć pole słynnej bitwy 
pod Kruszyną (Nieznanicami). Aleja o której mówimy jest 
zmodernizowana przez gminę jako ścieżka rowerowa w ra-
mach unijnego projektu subregionalnego. 

Jadąc szosą z Kruszyny do Borowna od wspomnianej ko-
lumny Denhoffa droga ocieniona jest wiekowymi drzewami.

Natomiast na granicy z gminą Kłomnice pojawia się 
jeszcze jedna aleja grabowa prowadząca również do Zdro-
wej, ale w okolice stawu. Jest niestety zarośnięta. Inna droga z 
drzewami po obu stronach prowadzi koło szkoły na Kolonię 
Borowno, ale tam rosną oprócz lip również jesiony. Prawie 
nienaruszona jest aleja lipowa odchodząca od drogi Myka-
nów-Borowno w okolicach Łochyni. Takie aleje, choć moc-
no przerzedzone występują również w innych okolicach.

Najbliżej Borowna znajduje się Kruszyna i jej zespół 
pałacowo-parkowy, niewątpliwie jeden z najcenniejszych 
zabytków, pełen tajemnic i owiany legendami rodu Den-
hoffów i Lubomirskich. Pałac wybudowany został przez 
Kaspra Denhoffa na początku XVII w. Ostatnimi właś-
cicielami byli Lubomirscy. Tuż obok jest XVII-wieczny 
kościół p.w. św. Macieja, fundacji Denhoffów. Obydwa 
obiekty to perełki architektury barokowej. 

Aby zobaczyć pozostałe obiekty „Szlaku Reszków” 
można udać się do pobliskich miejscowości: do Kłomnic 
– by zobaczyć stację dawnej Drogi Żelaznej Warszawsko-
-Wiedeńskiej i pozostałości majątku kłomnickiego, któ-
rego właścicielem była Józefina Reszke, później Kronen-
bergowa. W Kłomnicach znajduje się też późnobarokowy 
kościół katolicki zbudowany w końcu XVIII w. i zabytko-
wy cmentarz parafialny. Do pobliskich Nieznanic war-
to zajechać, by zobaczyć siedzibę Wunsche i Kornhofera 
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z 1917 r., obecnie Hotel i Restauracja „Pałac Nieznanice”. 
Chorzenice to z kolei pałacyk płk. Adama Nieniewskiego, 
bohatera walk w wojnie polsko-bolszewickiej. Był on zię-
ciem Edwarda Reszke. W Chorzenicach zostawił również 
kaplicę p.w. św. Stanisława BM. Kłobukowice i Skrzydlów 
to już dawne posiadłości Jana Reszke. Obydwie miejsco-
wości położone są malowniczo nad Wartą. W pierwszej 
znajduje się pałacyk z XIX w., a w Skrzydlowie zespół par-
kowo – dworski, gdzie jest dwór, kaplica dworska z 1830 r., 
i drewniany dworek myśliwski. W Skrzydlowie funkcjono-
wała również słynna stadnina Reszków. W Rzekach Wiel-
kich nad Wartą stoi stary dwór szlachecki Chrzanowskich, 
w którym mieści się obecnie szkoła. W Garnku znajdował 
się niegdyś oryginalny pałac Edwarda Reszke. Dowodem 
dawnej świetności jest dawna stróżówka, obecnie biblio-
teka publiczna. Park w  centrum miejscowości nosi imię 
braci Reszke. Nieco dalej od Warty położony jest Widzów, 
gdzie Władysław, Stefan i  Stanisław Lubomirscy założy-
li istniejącą do dziś stadninę koni. Zabudowania jeszcze 
obecnie można uznać za nowoczesne. 

Szlak uzupełnia Kościelec z dawnym dworem We-
reszczyńskich, lotniskiem (Aeroklub Częstochowski) 
oraz Rudniki ze starymi wapiennikami i nieczynnym 
kamieniołomem. Z Borowna wiedzie tam dość dobra, 
utwardzona tłuczniem droga na Karolinę (część Kościel-
ca) i tylko jej leśny odcinek ma charakter gruntowy. Na 
dworcu PKP w Rudnikach kończy się nasz szlak. 

Dobre drogi i ścieżki rowerowe sprawiają, iż w tej 
części Szlaku Reszków łatwo poruszać się rowerem i do 
takich wycieczek zachęcamy. Cały szlak można przebyć 
dość wygodnie samochodem (ponad 80 km) albo też ro-
werem bocznymi drogami, leśnymi duktami i ścieżkami 
częściowo utwardzonymi. 

Droga Borowno-Krusz yna

Aleja Lipowa 
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Szlakiem Sękawicy i Kocinki. 
Na północy i północnym zachodzie ciągną się duże 

kompleksy leśne, częściowo na terenie gminy, ale w więk-
szości już poza jej granicami. Od południa zaś, po zachod-
nich krańcach gminy ciągnie się układ rzeczek, strumieni 
(Sękawica, Tylinka) wpadających do Kocinki, niezwykle 
malowniczej rzeczki płynącej wśród łąk i lasów, aż do 
swojego ujścia do Liswarty koło Trzebcy.

Sękawica bierze początek w Lubojence od ładnego, za-
gospodarowanego stawu w centrum wsi. Miejscowość, nie-
gdyś rolnicza, z folwarkiem, a później PGR-em, jest ładnie 
położona wśród lekko pofalowanego terenu. Mimo, że leży 
na uboczu, ma łatwą komunikację, gdyż niedaleko przebie-
ga ruchliwa droga z Częstochowy na Brzeźnicę, a z drugiej 
strony trasa szybkiego ruchu Katowice-Warszawa. Wspo-
mniany staw o powierzchni około 1 ha, znajduje się pod 
opieką Mykanowskiego Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego, a jego członkowie dbają o jego czystość i zarybianie. 
Urządzają też na nim zawody wędkarskie, a  mieszkańcy 
w  pobliżu organizują pikniki i  zabawy. Ponieważ jest to 
Łowisko Specjalne „Lubojenka”, można tu wędkować po 
wykupieniu licencji połowowej. Podczas czyszczenia stawu 
przed laty odkryto w nim kilka źródeł, które sprawiają, że 
nie zamarza on całkowicie nawet podczas ostrych mrozów. 

Ze stawu wypływa strumień Sękawica, przeciskając się 
pod mostem przebiegającej od zachodu ulicy. Dalej płynie 
wśród drzew i łąk w kierunku Dudków, a następnie Radost-
kowa. Obszar ten jest równie malowniczy, co niedostępny. 
W podmokłym terenie znajdują się źródła, np. Bożkowe 
Źródła na prawym brzegu, jak również dopływają strumyki, 
z których największy to Tylinka. Sękawica płynie tu płytką 
doliną, porośniętą kępami drzew i łąkami mijając z daleka 
Tylin. Chcąc zwiedzić ten teren na przykład rowerem, nale-
ży skorzystać z szosy przez Lubojnę, Tylin do Radostkowa. 

Warto jednakże nadłożyć drogi i z Lubojenki udać się 
do Czarnego Lasu. Przecinając centrum wsi dotrzemy do 
starego poewangelickiego cmentarza, gdzie ocalało jesz-
cze sporo starych nagrobków z niemieckimi nazwiskami. 
W tej miejscowości można znaleźć jeszcze inną atrakcję 
– Jaskinię pod Skipirzepą. Wejście do niej znajduje się na 
prywatnej posesji w nieczynnej studni. Odkryta w 1978 r. 
liczy obecnie ponad 400 metrów zbadanych korytarzy. 
Szczególną jej wartością są występujące tam obficie ska-
mieniałości. Utrudnieniem jest tam woda, gdyż położo-
ne blisko jej lustra korytarze są stale zalewane, a nawet 
znajduje się tam stałe jeziorko. Jaskinia jest więc dostępna 
raczej dla wytrawnych speleologów, oczywiście za zgodą 
właściciela terenu. Wrócić do Sękawicy w Radostkowie 
możemy drogą gruntową skrajem lasu.

W Radostkowie nad Sękawicą ma początek „kraina 
starych młynów wodnych”, z których żaden już nie funk-

Kaskady wodne na rzece Kocince
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cjonuje. Z niektórych zostały ruiny, a po niektórych z tru-
dem można domyśleć się śladów w postaci umocnionych 
brzegów czy fundamentów. Pierwszy taki młyn był w Ra-
dostkowie, następne w okolicach Rybnej, Kocina, dalsze 
w okolicach Broniszewa. Najłatwiej trafić na ruiny młyna 
tuż przy moście na Kocince, koło Starego Kocina.

Kiedy jedziemy boczną drogą z Radostkowa w kie-
runku Rybnej Sękawica towarzyszy nam z lewej strony. 
Po drodze zobaczyć można także gminną oczyszczalnię 
ścieków. W samej Rybnej wita nas kościół parafialny p.w. 
Piotra i Pawła (parafia od 1977 r.) z sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej. Uwagę turysty zwracają ścieżki różań-
cowe rozłożone wokół kościoła i nad rzeczką.

Za Rybną Sękawica wpada do Kocinki, rzeczki, która 
niegdyś nazywana była Trzebką, a i teraz ma różne nazwy 
na całym swoim biegu w różnych częściach. Koło miejsco-
wości Kopiec łączą się dwa dopływy. Ten od strony Białej 
nazywany bywa Kocinką, ale też i Białą, a w górnym biegu 
Szarlejką (też od nazwy miejscowości). Dopływ płynący 
od strony Kamyka też bywa nazywany Kocinką, ale rów-
nież i Czarną Okszą. Na terenie gminy Mykanów Kocin-
ka ze swoją już niekwestionowaną nazwą jest uważana za 
wędkarską „krainę ryb łososiowatych” i też jest pod opie-
ką miejscowego koła PZW. Niegdyś była to rzeka obfitują-
ca w ryby i raki, o czym świadczy nazwa wsi Rybna. Dzięki 
działalności Koła Mykanów PZW, dbaniu o czystość i za-
rybianie, rzeka z powrotem jest bogata w różnorodne ży-
cie biologiczne. Przez swój unikalny charakter i czystość 
uważana jest za raj dla wędkarzy. Świadczy o tym popu-
larność między innymi takich zawodów wędkarskich jak 
„Pstrąg Kocinki”. W rzece, oprócz pstrąga potokowego 
spotkać można także inne gatunki pstrągów – tęczowy 
i źródlany oraz szczupaki, okonie, płotki i inne.

Wędkowanie na rzece Kocince

Pstrą gi złowione w rzece Kocince
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W pobliżu rzeki, zwłaszcza na jej leśnym odcinku 
w okolicach uroczyska Zasmole pojawiły się unikalne 
jeszcze na naszych terenach bobry. Intensywnie niegdyś 
użytkowane nadrzeczne łąki na dużych obszarach opu-
stoszały, zdziczały i zaczęły zarastać krzewami i drzewa-
mi, głównie olchami. To idealne warunki dla tych gryzoni 
osiągających masę do 20 kilogramów. Wędrując wzdłuż 
Kocinki nieraz natrafimy na ślady ich działalności w po-
staci popodgryzanych drzew, niekiedy zwalonych. Może 
wytrawny wędrowiec miłośnik przyrody natrafi gdzieś na 
żeremie bobrowe. Trudno jednak same bobry zobaczyć, 
bo zwierzęta te są bardzo płochliwe i prowadzą raczej 
nocny tryb życia. Podobno pojawiły się też wydry.

Począwszy od okolic Kuźnicy Lechowej do Starego 
Kocina rzeka, płynąc po równym terenie na tym odcin-
ku, silnie meandruje, tzn. tworzą się liczne małe zakola. 
Z czasem zakola odrywają się od głównego nurtu, rzeka 
samoczynnie prostuje swój bieg, a po jednej lub drugiej 
stronie zostaje starorzecze w postaci podłużnego stawi-
ku. Mimo, że proces ten na skutek prac melioracyjnych 
ustał, to szereg takich starorzeczy znaleźć można na ca-
łym wspomnianym odcinku. Kwitnie w nich bogate życie 
biologiczne począwszy od owadów, ptaków, roślinności 
wodnej i nawodnej, a na zwierzętach wodnych kończąc.

Na podmokłych obszarach wokół rzeki pojawiają 
się tereny bagienne, a w szczególności torfowiska, w tym 
„Torfowisko Kocin” pretendujące do obszarów „Natura 
2000”. Jest to typ torfowiska przejściowego, gdyż wody na 
których się rozwija, zasilane sa przez niewielki ciek wod-
ny. Porastają go typowe rośliny bagienne, jak np. trujące 
bagno zwyczajne, czy będąca pod ścisłą ochroną rosiczka 
okrągłolistna. Ta ostatnia jest jedną z nielicznych roślin 
mięsożernych, polującą na owady. W górnej części ma 

Dolina Sękawicy

Rosiczka okrągłolistna
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charakterystyczne „łapki” pokryte lepkim śluzem wa-
biącym owady i czerwonymi włoskami, gdy mały owad 
siądzie, włoski i łapka zamykają ofiarę, jest ona trawiona 
i wchłaniana przez roślinę. Zostają tylko chitynowe pan-
cerzyki. Torfowisko jest położone w pobliżu drogi z No-
wego Kocina do Rybnej i w niedalekiej odległości od Ko-
cinki (ok. 150-200 m). Mimo, że położone już za granicą 
gminy, śmiało zaliczyć można do atrakcji tego terenu, 
gdyż od tej strony jest najłatwiejszy do niego dostęp.

Na zachód i północ od Nowego i Starego Kocina 
rozciągają się duże kompleksy leśne, z których najwięk-
sze znaczenie ma dla nas „uroczysko Zasmole”, w całości 
leżące w granicach gminy Mykanów na prawym brzegu 
Kocinki. Jest to fragment lasu, który tworzy wyżynny 
bór jodłowy. Jodła występuje również po drugiej stronie 
Kocinki w okolicach Lemańska, gdzie powstał rezerwat 
„Lemańskie Jodły” zaliczony do obszarów „Natura 2000”. 
Jodła jest drzewem wysokim, osiągającym 30-40 metrów 
wysokości i tworzy we fragmentach zwarty jednolity bór, 
choć też rośnie w rozproszeniu. Optymizmem napawa 
fakt, iż występują tu drzewa w różnym wieku i dużo jest 
małych jodełek. Jodła jest gatunkiem rosnącym raczej 
w górach np. Puszcza Jodłowa w Górach Świętokrzyskich, 
(Zasmole bardzo ją przypomina), a przez nasz teren prze-
biega północna granica występowania tego gatunku.

Szlak Sękawicy i Kocinki jest to teren wymarzony dla 
miłośników przyrody i wycieczek rowerowych. Z  Rybnej 
można jechać trzema drogami: albo bezpośrednio na Przed-
kocin i do mostu koło Zasmola, albo drogą na Nowy Kocin 
i przez Stary Kocin do tego samego miejsca, albo też przez 
Kuźnicę Lechową i Kiedrzyńską i wrócić leśną drogą po 
drugiej stronie Kocinki do Nowego Kocina. Drogę możemy 
wybrać w zależności od naszych zainteresowań przyrodni-

Torfowisko w okolicy Nowego Kocina

Rzeka Kocinka
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czych. Dalej też mamy możliwość jazdy rowerem leśnymi 
drogami po lewej stronie Kocinki, nawet do samego jej uj-
ścia do Liswarty, jak również podobnymi dróżkami po pra-
wej stronie przez las Zasmole, aż do Starego Boniszewa. 

W ramach projektu „Gdzie drzemie siła Starego i Nowe-
go Kocina” powstała trasa rowerowo-edukacyjna „Kocińską 
Krainą” oprowadzająca po najciekawszych zakątkach. Trasa 
jest oznakowana i opatrzona tablicami informacyjnymi.

Rzeka Kocinka ma jeszcze jedną zaletę – jest małym 
szlakiem kajakowym. Warunki do tego rodzaju rekreacji 
nie są łatwe ze względu na niewielką głębokość. Jest to wy-
marzony teren na początkowe zabawy w kajakarstwo. 

Wracając w kierunku Mykanowa warto zatrzymać się 
w Starym Cykarzewie, gdzie jest kościół p.w. św. Stanisła-
wa Biskupa, a w nim zabytkowy ołtarz boczny z XVII w. 
pochodzący jeszcze ze starej drewnianej świątyni. W cen-
trum wsi, u zbiegu ul. Szkolnej i Zielonej znajduje się 

pomnikowy „Dąb Piłsudzkiego” zasadzony w 1935  r. 
w 17-stą rocznicę odzyskania niepodległości. W pobliżu, 
u zbiegu ul. Szkolnej i Leśnej znajduje się jeszcze jeden 
niezwykły obiekt: najstarszy w okolicy modrzewiowy 
krzyż z 1667 roku. Rok ten jest zresztą wyryty na krzyżu.

W turystycznej wędrówce nie można ominąć stolicy 
gminy – Mykanowa, gdzie można zobaczyć kościół para-
fialny p.w. św. Leonarda Opata i figurę św. Jana Nepomu-
cena z 1808 r., która stoi przy ul. Cichej, tuż za kościołem 
– opisane we wcześniejszej części. 

Rezerwat Lemańskie Jodły

Krz yż modrzewiowy w Starym Cykarzewie
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„Ulen  &  Company” z Nowego Jorku. Aktualnie pobór 
wody odbywa się ze źródła eksploatowanego od 1928 r. 
oraz z 5 studni głębinowych odwierconych w skałach wa-
piennych wieku górno-jurajskiego. W  celu zwiedzenia 
ujęcia należy wcześniej skontaktować się z Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji.

Gastronomia.
Dobry obiad można zjeść w „Barze na górce” znaj-

dującym się w miejscowości Dudki przy głównej szosie 
DW483, między Lubojną a Radostkowem, przy trasie 
szybkiego ruchu DK1 gdzie znajduje się „Zajazd Wy-
soczański” oraz oryginalny bar „Odlot” funkcjonujący 
w  kadłubie starego samolotu, a także w restauracji „Pi-
skatoria” w Mykanowie sąsiadującej z siedzibą OSP. 

Większość szlaków rowerowych w które obfituje ten 
teren jest nieoznakowana. Stwarza to pewien problem, ale 
też daje większą możliwość samodzielnego kształtowania 
swoich wycieczek.

Ujęcie Wody „Wierzchowisko”.
Bardzo ciekawym miejscem do odwiedzenia na te-

renie Gminy Mykanów jest ujęcie wody Wierzchowisko. 
Jest to najstarsze wielootworowe ujęcie wody podziem-
nej eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie, ze stacją pomp i uzdatniania zlokali-
zowaną w miejscowości Kolonia Wierzchowisko, przy 
ulicy Zielonej 9/21 i studniami głębinowymi rozmiesz-
czonymi na terenach gmin: Mykanów i Kłobuck. Dało 
ono początek centralnemu zaopatrzeniu w wodę miasta 
Częstochowy. Pierwsze urządzenia wodociągowe zreali-
zowało w latach: 1925-1928 amerykańskie Towarzystwo 

Figura Jana Nepomucena Ujęcie wody Wierzchowisko


