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POCZĄTKOWA SZKOŁA PARAFIALNA W KOKANINIE 
W ŚWIETLE LISTÓW 
KS. KANONIKA JÓZEFA BRONISŁAWA SZAFNICKIEGO 
DO NACZELNIKA POWIATU KALISKIEGO

WPROWADZENIE

Rewolucja 1905 r. przyniosła zasadnicze zmiany w państwie rosyjskim. Na-
stąpiły one w sferze politycznej, społecznej i religijnej. Nowe ustawodawstwo 
łagodziło wiele wcześniejszych ograniczeń i zakazów, jakimi carat krępował lud-
ność w Królestwie Polskim. W tym czasie podjęto szereg legalnych inicjatyw 
społecznych, które przed 1905 r. nie miały możliwości realizacji. W tych nowych 
warunkach politycznych do pracy społecznej włączyło się także duchowieństwo 
podejmując wiele inicjatyw, między innymi tworząc na wsiach straże ogniowe 
i szkoły parafialne. W 1905 r. rząd zezwolił na posługiwanie się językiem pol-
skim przy nauczaniu arytmetyki w klasie pierwszej, rok później przy innych 
przedmiotach, z wyjątkiem lekcji języka rosyjskiego. Podczas przerw lekcyjnych 
dzieci mogły rozmawiać w języku ojczystym. Pozwolono zakładać szkoły pry-
watne z polskim językiem nauczania, chociaż lekcje języka rosyjskiego, historii 
i geografii Rosji miały odbywać się w języku rosyjskim. W krótkim czasie po-
wstało wiele polskich szkół1. Okres ten trwał do wybuchu I wojny światowej. Po 
wyparciu w 1915 r. wojsk carskich z Królestwa Polskiego, na terenie okupacji 
austro-węgierskiej i niemieckiej rozpoczął się szybki proces odbudowywania 
przedwojennej sieci szkolnej. Tworzono również nowe placówki. Rozwój szkol-
nictwa widoczny był zarówno w miastach, jak i na wsiach. W tych ostatnich, 
odbywał się często przy czynnym udziale chłopów2. Stosunek okupantów do roz-

1  Witold Jemielity, „Duchowieństwo katolickie w szkolnictwie elementarnym 
Królestwa Polskiego”, Studia Podlaskie 11 (2001): 67-68. 

2  Marek Przeniosło, „Postawa chłopów Królestwa Polskiego wobec szkoły 
w latach I wojny światowej”, w: Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach 
polskich w XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu 
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Wiesław Caban przy współpracy Ewy Kuli 
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woju szkolnictwa był przychylny, i nawet przed zmianami, które były efektem 
aktu 5 listopada 1916 r., wyraźnie widać postęp w porównaniu z zaborcą rosyj-
skim. W tym czasie, na stałe, zmienił się stosunek chłopów do szkoły. Pomimo, 
że nadal nie brakowało przypadków niechęci wobec propozycji budowy szkół na 
wsi, duża część chłopów zdała sobie sprawę, że szkoła jest dla ich dzieci szansą 
na przyszłość i przynosi wymierne korzyści3.

Przedstawiona powyżej sytuacja pozwoliła urzeczywistnić zamysł ks. Józefa 
Bronisława Szafnickiego jakim było utworzenie szkoły parafialnej w Kokaninie.

Po wybuchu I wojny światowej i wyparciu Rosjan z Królestwa Polskiego 
władzę na okupowanym terenie sprawowała armia niemiecka, której podporząd-
kowano tworzącą się równocześnie administrację cywilną – Zarząd Cywilny, na-
czelników powiatów. Ich kompetencje obejmowały ogólną administrację kraju, 
zarząd komunalny, sprawy polityczne, sanitarne, weterynaryjne, wyznaniowe, 
policyjne, oświatę, kulturę, finanse, sądownictwo cywilne, budowę i naprawę 
dróg, sprawy cenzury, wydawanie pozwoleń na broń, urządzanie zgromadzeń, 
zakładanie organizacji i związków. Po zajęciu Kalisza przez wojsko niemiec-
kie powołany został urząd powiatowy jako organ administracji lokalnej podległy 
władzom wojskowym. Od sierpnia 1915 r., kiedy to powołano Generał-Guberna-
torstwo w Warszawie administracja cywilna, w tym kaliski urząd, podporządko-
wane zostały gubernatorstwu warszawskiemu. Obwód kaliski swoim zasięgiem 
obejmował teren powiatów kaliskiego i tureckiego. Naczelnikiem powiatowym 
(Kreischef) został Konrad Hahn. Powiatowymi inspektorami szkolnymi byli Al-
fred Rufin – radca szkolny i Karnuth – naczelnik zakładu przygotowawczego do 
zawodu nauczyciela4. Okupacja niemiecka w Kaliszu zakończyła się 11 listopa-
da 1918 r. Następnego dnia większość urzędów znalazła się w rękach polskich, 
a niemiecki naczelnik powiatu opuścił miasto.

W Archiwum kaliskim, w zespole akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego [Deut-
scher Kreischef in Kalisch] z lat 1914-1918 [1919], wśród informacji dotyczą-
cych szkół na terenie powiatu kaliskiego i tureckiego zachowało się kilka listów 
J.B. Szafnickiego, inicjatora założenia szkoły z władzami powiatu kaliskiego, na 
temat szkoły parafialnej w Kokaninie. Stan fizyczny korespondencji, podobnie 
jak reszty archiwaliów jest dobry. W ramach przygotowań do digitalizacji zostały 
spaginowane oraz poddane zabiegom konserwatorskim. W 2014 r. zespół został 
zdigitalizowany w pracowni digitalizacji Archiwum Państwowego w Kaliszu.

i Cezarego Jastrzębskiego (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2003), 153.
3  Tamże, 162.
4  Edyta Pietrzak (oprac.), Inwentarz zespołu akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego 

[Deutscher Kreischef in Kalisch] 1914-1918 [1919] (Kalisz: Archiwum Państwowe 
w Kaliszu, 2014), 33-39.
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KSIĄDZ KANONIK JÓZEF BRONISŁAW SZAFNICKI

Założyciel szkoły ks. Józef Bronisław Szafnicki5 urodził się 7 marca 1855 r. 
we wsi Drużbice w rodzinie organisty Mikołaja i Kunegundy z Jurczykowskich. 
W 1857 r. rodzina przeniosła się do Piotrkowa, gdzie zakupiła dom i gospo-
darstwo. Tutaj Józef pobierał nauki w szkole miejskiej, a następnie od 1865 r., 
w gimnazjum, które ukończył cztery lata później. Od 1869 do 1873 r. pozostawał 
w domu, pomagając rodzicom w gospodarstwie i przygotowując się do wstą-
pienia do seminarium duchownego. W 1873 r. przyjęty został do Seminarium 

5  Marcin Mikołajczyk, „Cmentarz parafialny w Kokaninie. Zarys biograficzno-
historyczny”, Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej  
4 (2017): 102-103; Danuta Wańka, „Szafnicki Józef Bronisław (1855-1919), ks., 
działacz społeczny”, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej - 
ziemi kaliskiej, t. 2, red. Danuta Wańka (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
2003), 213; Jakub Wojtczak, „Ksiądz Józef Szafnicki - proboszcz z kokanińskiej parafii”, 
Przegląd Wielkopolski 4 (2013): 59-65.

Ksiądz kanonik Józef Bronisław Szaf-
nicki. Źródło: ze zbiorów Bolesława 
Szafnickiego
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Duchownego we Włocławku. Po ukończeniu czterech kursów, jako zdolny alumn 
wysłany został w 1877 r., do Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Peters-
burgu, gdzie z rąk biskupa Popiela otrzymał wyższe święcenia. W 1881 r. ukoń-
czył pełen kurs ze stopniem magistra teologii i otrzymał nominację na profesora 
seminarium we Włocławku. Z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z tej 
funkcji i po paromiesięcznej kuracji objął stanowisko wikariusza w Przedczu. 
W 1882 r., został prefektem Szkoły Realnej we Włocławku a dwa lata później 
otrzymał takie samo stanowisko w gimnazjum kaliskim. Dnia 6 stycznia 1897 r. 
mianowano go kanonikiem kolegiaty kaliskiej. Ksiądz Szafnicki był osobą bar-
dzo znaną w Kaliszu przełomu wieków. Jego liczne przedsięwzięcia i znajomości 
nie u wszystkich przysparzały mu sympatii i poważania. Jak zanotował w swym 
pamiętniku Stanisław Poradowski:

Księża nie lubili ks. Szafnickiego bo był dla nich zbyt surowy. Sam nie 
grał w karty, nie lubił się bawić a pilnował kościoła i spraw kościelnych i na-
rodowych. Więc też wśród księży nie miał miru. Jeszcze bardziej byli na nie-
go gniewni, gdyż z parafii św. Józefa oderwał parafię na Rypinku a z parafii 
św. Mikołaja też dużą część. I z parafii Dobrzeckiej znowu ulice wchodzące 
w skład miasta Kalisza jak T. Kościuszki i inne6.

Z dniem 1 lutego 1890 r. objął probostwo w Kokaninie nieopodal Kalisza. Po 
objęciu zarządu nad parafią:

Została rozwinięta gorliwa działalność w wykończeniu szczegółów i za-
opatrzenia świątyni w potrzebne aparaty. Staraniem tegoż ks. proboszcza, 
wzniosła się nowa murowana plebania, wyrestaurowano dom dla organisty 
z postawieniem przy nim potrzebnych zabudowań; ogród proboszczowski zo-
stał uporządkowany, urządzono trawniki, bariery i sztachety okoliły plac przed 
kościołem i plebanią. Prócz tego budowlę kościelną zabezpieczono przed wodą 
drenowaniem i rynnami, wybrukowano ścieki, ubito drogę wchodową, daw-
ne wejście do kościoła z boku, zmieniono na prowadzące wprost do wielkich 
drzwi. Dzięki staraniom proboszcza ks. Sz. sprawiono już ławki, ambonę, or-
gany o 10 głosach, 3 ołtarze; z salonu artystycznego w Warszawie zostały spro-
wadzone: wielkotygodniowy grób Chrystusa, za rs. 75, figura rezurekcyjna za 
rs. 47 i puszka za rs. 150. Nadto ustawiono w zakrystii szafę do aparatów, ciągle 
pomnażających się z darów kaliszan, klęcznik, lawetarz i piec żelazny7.

Ponadto ks. Szafnicki pobudował w Kokaninie szkołę, założył straż ognio-
wą w Kokaninie i Pawłówku (1911 r.) oraz orkiestrę. Dzięki jego inicjatywie 

6  Stanisław Poradowski, Pamiętnik. Okres dziecięco-gimnazjalny (1880-1900), [8], 
wydruk komputerowy (w posiadaniu autora).

7  Ad. Ch. [Adam Chodyński], „Kokanin”, Kaliszanin 60 (1891): 3.
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ukończono budowę kościoła na Rypinku. Współpracował z „Gazetą Kaliską”, 
„Przeglądem Katolickim”, „Kurierem Powszechnym” i „Zorzą” publikując na 
ich łamach swoje teksty. Był autorem kilkudziesięciu książek i broszur o tema-
tyce religijnej, etycznej i moralnej. W 1906 r., ze względów zdrowotnych został 
zmuszony do rezygnacji ze stanowiska prefekta szkół kaliskich.

Ks. Józef Bronisław Szafnicki zmarł 26 grudnia 1919 r. podczas zebrania 
parafialnego w Kokaninie. Ciało duchownego złożono do grobowca ks. Tysz-
kowskiego na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Ceremonie pogrzebowe trwa-
ły kilka dni, i zostały opisane przez ks. Rudolfa Filipskiego:

Eksportacja z plebanii do kościoła odbyła się d. 29 grudnia, celebrowa-
na przez dziekana kaliskiego ks. prałata J. Sobczyńskiego. Nazajutrz zebrane 
duchowieństwo odprawiło wigilię i msze żałobne, sumę celebrował ks. prałat 
Wł. Jankowski z Dobrca, który też odprowadził zwłoki na cmentarz miejsco-
wy. Jedyną mowę żałobną, taktownie ułożoną wypowiedział ks. J. Brzeziński 
proboszcz z Pamięcina. Księży było osiemnastu, udział ludu przywiązanego do 
swego proboszcza i wdzięcznego za tyloletnią pracę był bardzo liczny8.

POCZĄTKOWA SZKOŁA PARAFIALNA W KOKANINIE

Jak już wspomniano wyżej, ks. J.B. Szafnicki objął podkaliską parafię w Ko-
kaninie 1 lutego 1890 r. Kulisy jego przybycia oraz samą parafię opisuje w swoim 
pamiętniku Stanisław Poradowski:

W tym czasie Kokanin był małą parafią liczącą zaledwie 500 dusz, a więc 
o proboszcza dla niej było trudno. Z samej parafii żaden proboszcz nie mógł 
się utrzymać. Dlatego byli tam proboszczowie czasem księża starsi, którzy już 
mieli trochę swoich kapitałów i z procentów mogli tam żyć. W tych warunkach 
parafia była zapuszczona. Przed ks. Szafnickim był tam proboszczem ksiądz 
staruszek, który mnie czasem częstował jabłkiem, kanonik Tyszkowski. Jest 
pochowany w Kokaninie. W roku 1880 spalił się drewniany kościół w Ko-
kaninie, podobno zabytkowy. Chłopi nie chcieli wcale ratować tak, że nawet 
rekwizyty kościelne jak szaty i naczynia zostały zniszczone. Podobno pożar 
zaczął się od uderzenia pioruna i dlatego była ta absencja przy ratowaniu. Po 
tym wystawiono małą kapliczkę pod lipą z prawej strony kościoła. Kościół 
zaczęto odbudowywać bardzo wolno ze składek. Przez zły dach mury zacie-
kały i wilgoć wdarła, która jest do dnia dzisiejszego. W 1888 roku umarł stary 
proboszcz i otworzono nowy kościół. Bez sufitu i ołtarza. Postawiono stół i za-
wieszono obraz św. Rozalii, czy jakiś inny, tam ustawiono katafalk z dawnym 
proboszczem. Na pogrzeb przyjechało bardzo wielu księży bo był to zasłużony 

8  Ks. R.F. [Rudolf Filipski], „Ś.p. ks. Józef Szafnicki”, Kronika Diecezji Kujawsko-
Kaliskiej 14 (1920): 57-58.
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kanonik. Zdaje się że także był biskup na pogrzebie. Po pogrzebie biskup ni-
kogo nie mógł namówić do objęcia parafii. Dopiero ksiądz Szafnicki sam się 
zgłosił uważając, że jako prefekt ma utrzymanie w Kaliszu a parafia będzie 
tylko dodatkiem. W parafii tej nic nie było oprócz zawilgoconych murów no-
wego kościoła9.

Jak wynika z zachowanej korespondencji z powiatowym inspektorem szkol-
nym Alfredem Rufinem, ks. Szafnicki założył parafialną szkołę początkową 
w Kokaninie w 1908 r. Jednak już od samego początku swojego pobytu we wsi 
„sam poświęcał zawsze kilka godzin na naukę religii w kościele, a przy tej okazji 
uczył chłopców historii Polski”10. Prawie pewnym jest, że dzieci z parafii uczęsz-
czały do tak zwanej „szkoły zimowej”, w której przez pięć zimowych miesięcy 
pobierały nauki od swojego proboszcza.

Szkoła mieściła się w jednym z pokoi, znajdującej się nieopodal kościoła 
plebanii. Kokanińska plebania w tamtym czasie był to: 

dom parterowy murowany z werandą wychodzącą na ogród ze starymi 
drzewami. Wokół różnobarwne malwy Białe ściany plebani stanowiły dosko-

9  Poradowski, Pamiętnik, [7]-[8].
10  Tamże, [8].

Kokanin na początku XX w. Źródło: zbiory prywatne
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nałe tło do malowniczego obrazu spokoju i ciszy. Z werandy wchodziło się do 
pokoju Stryja [ks. Szafnickiego - M.M.]. Obok malutki pokoik majordomusa, 
ofiary Stryja złośliwości, Bartosika, niedoszłego księdza. Następnie malutki 
przedpokój i dwa pokoje. Jeden zajmowała siedemdziesięcioletnia pani Lando-
wicz, drugi był pokojem gościnnym z fortepianem [...]. Na podwórko wycho-
dziła olbrzymia kuchnia11.

[

Do ochronki przyjmowane były dzieci z całej parafii, w wieku od 7 do 10 
lat, które nie mogły dostać się do istniejącej we wsi szkoły rządowej. W 1915 r. 
uczęszczało do niej 30 chłopców i 37 dziewczynek. Dzieci uczyły się czytać 
i pisać po polsku, czterech działań arytmetycznych oraz religii12. Wykorzysty-
wano przy tym podręczniki zaaprobowane w szkołach publicznych. Chociaż 
z całą pewnością korzystano również z książek znajdujących się w prywatnej 

11  [Wspomnienia Janiny Szafnickiej z męża Wacowskiej], 3, wydruk komputerowy 
(w posiadaniu autora).

12  Do czasów powstania styczniowego program nauczania przewidywał w szkółkach 
elementarnych wiejskich nauczanie: religii, czytania po polsku książek drukowanych 
i pisma, pisania po polsku z początkami ortografii, czterech działań arytmetycznych, 
o miarach i wagach oraz pieniądzach używanych w Królestwie Polskim i śpiewu 
kościelnego. Według ukazu carskiego z 1864 r. dodano możliwość na żądanie rodziców 
nauki czytania i pisania w języku rosyjskim. Od roku szkolnego 1872/73 nauczanie 
języka rosyjskiego było już obowiązkowe, a całkowita rusyfikacja została wprowadzona 
przez ustawę z 5 marca 1885 r.

Tablica do nauki alfabetu. Źródło: ze zbiorów Bolesława Szafnickiego



Marcin Mikołajczyk – Początkowa szkoła parafialna w Kokaninie w świetle listów... 91

bibliotece księdza, w tym także tych jego autorstwa. Stosowano jednocześnie 
nauczanie poglądowe. Jak wspomina bratanica ks. Szafnickiego, w jego pokoju 
„na ścianie Chrystus na krzyżu i pełno obrazów o wątpliwej wartości artystycz-
nej, ale pouczających o naszej historii. Miał to być czynnik pedagogiczny dla 
chłopów. Na wrotach do ogrodu mapa Polski i ustawiona w kącie ogrodu śliczna 
miniaturowa zagroda chłopska jako przykład wzorowego budownictwa”13. Cho-
dzi tu o cykl obrazów namalowany według wskazówek ks. Szafnickiego, przez 
artystę malarza i nauczyciela rysunków w kaliskich szkołach, Józefa Tadeusza 
Balukiewicza14. Narracyjny cykl obrazów zatytułowany „Gloria Polski” składa 
się z ośmiu „wielkich malowanych płócien”, przedstawiających dzieje Polski od 
czasów „bajecznych” do „chwały narodu”. Tematyka obrazów inspirowana była 
dziełami Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Posadę nauczyciela piastował Józef Bartosik z Pawłówka, który 26 lipca 
1914 r., ukończył półroczny kurs pedagogiczny w Kaliszu. Na jego wynagrodze-
nie składała się comiesięczna półrublowa opłata od każdego ucznia, wyżywienie 
i mieszkanie zapewniał mu ks. Szafnicki.

Nadzór szkolny stanowili Stanisław Poradowski15, właściciel folwarku 
Niedźwiady, oraz czterech gospodarzy ze wsi: Józef Wielgosz, Andrzej Fułek, 
Wawrzyniec Figlak, Wawrzyniec Dąbrowski.

Szkoła funkcjonowała najprawdopodobniej do 1919 r., w którym to zmarł jej 
założyciel ks. J.B. Szafnicki.

Nie była to jedyna taka inicjatywa duchownego. Dzięki zapisowi w Kroni-
ce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłówku, posiadamy informację o kolejnej 
szkole, którą w nagrodę za czynny udział w rozbrajaniu armii pruskiej, „zabez-
pieczaniu i ochronie tworzonych Władz Starostwa Kaliskiego” w 1918 r. zor-
ganizował dla dzieci mieszkających we wsi Pawłówek. Ochronka mieściła się 
w domu Franciszka Misiaka i uczęszczało do niej dwadzieścioro czworo dzieci16.

13  [Wspomnienia Janiny Szafnickiej z męża Wacowskiej], 3, wydruk komputerowy 
(w posiadaniu autora).

14  Szerzej na temat artysty zob.: Ewa Andrysiak, „Balukiewicz Józef Tadeusz (1831-
1907), art. malarz, nauczyciel”, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej - ziemi kaliskiej, t. 3, red. Danuta Wańka (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 2007), 59-60.

15  Stanisław Poradowski (1880-1959) inżynier, pedagog, radny.
16  Kronika historycznego zorganizowania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Pawłówku, maszynopis (w posiadaniu autora). 
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Zaświadczenie wydane Józefowi Bartosikowi po ukończeniu 
kursu pedagogicznego. Źródło: Archiwum Państwowe 

w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 345, k. 233.
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ANEKS

W prezentowanych poniżej listach pisanych przez ks. Józefa Bronisława Szafnickie-
go do Naczelnika Powiatu Kaliskiego w 1915 r., zachowano styl języka z tamtego czasu. 
Tekst dostosowano do wymogów współczesnej pisowni polskiej.

1.
Do

Jaśnie Wielmożnego
Naczelnika

Powiatu Kaliskiego

Ks. Józefa Szafnickiego, kanonika 
Kollegiaty Kaliskiej i proboszcza parafii 

Kokanin.
Prośba

W Kokaninie, wsi Kościelnej, gminy Tyniec, w roku 1908 założyłem parafialną 
szkółkę początkową, która typem swoim zbliżoną jest do ochronek wiejskich. Uczęsz-
czające dzieci, niżej wieku szkolnego, same uiszczają zapłatę pół rubla miesięcznie.

Ponieważ szkółka ta przynosiła istotnie korzyści moralno-wychowawcze, a zarazem 
gwarantowała sumienną opiekę nad dziećmi, podczas gdy rodzice w polu pracy rolnej 
się oddają, przeto ośmielam się prosić Jaśnie Wielmożnego Pana Naczelnika o łaskawe 
pozwolenie na prowadzenie nadal tej szkółki w tym samym zakresie, oraz o zatwierdze-
nie na stanowisku nauczyciela, p. Józefa Bartosika, który od założenia szkoły nią kieruje 
i posiada, jak świadectwo dołączone do tej mej prośby stwierdza, odpowiednie nauczy-
cielskie kwalifikacje.

Z najgłębszem uszanowaniem
Ks. Józef Szafnicki

2.
Do

Jaśnie Wielmożnego
Naczelnika

Powiatu Kaliskiego

Na łaskawe zapytanie Jaśnie Wielmożnego Naczelnika Powiatu z dnia 24 listopada 
b.r. za Nº 13,409, mam zaszczyt odpowiedzieć:

1. Do szkoły u mnie w mieszkaniu proboszczowskim , od 1908 roku, przyjmowa-
ne były dzieci płci obojga od 7 do 10 lat.

2. Uczyły się te dzieci czytać po polsku, pisać i czterech działań arytmetycznych.
3. Uczył je Józef Bartosik, który ma świadectwo aptekarskie 4º klassow.
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List ks. J.B. Szafnickiego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Kaliszu, 

Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 345, k. 225.
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List ks. J.B. Szafnickiego do Naczelnika Powiatu Kaliskie-
go z 1 grudnia 1915 r. Źródło: Archiwum Państwowe 

w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 345, k. 227.
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4. Do szkoły tej chodziły dzieci, które się nie mogły dostać do szkoły rządowej, 
w tejże wsi Kokaninie istniejącej.

Z najgłębszem uszanowaniem
Ks. Józef Szafnicki

Proboszcz parafii Kokanin
Gmina Tyniec.

Kokanin
d. 1 grudnia
1915 roku.
Nº 2.

3.
Do

Jaśnie Wielmożnego
Naczelnika Powiatu Kaliskiego

w Kaliszu.

Na łaskawe zatwierdzenie Szkoły prywatnej ludowej, we wsi Kokaninie, gminy 
Tyniec, powiatu Kaliskiego, z dnia 14 grudnia 1915 roku, za Nr. Dzien. 14,763, mam 
zaszczyt odpowiedzieć:

1. że przepisany dla Polski plan godzin będzie utrzymany;
2. że Szkoła jest urządzona na plebani i w odpowiednim, pod względem 

zdrowotnym pokoju;
3. że tylko te podręczniki będą używane, które używane są w szkołach 

publicznych;
Koszta utrzymania szkoły ponoszę ja, gdyż daje nauczycielowi mieszkanie i żyw-

ność, a dzieci płacą mu miesięcznie po pół rubla.
Uczęszcza do szkoły 30 chłopców i 37 dziewczyn.
Nadzór szkolny, który przedstawiam do łaskawego zatwierdzenia, stanowić będą: p. 

Stanisław Poradowski, właściciel folwarku Niedźwiady, oraz czterech gospodarzy ze wsi 
Kokanina: Józef Wielgosz, Andrzej Fułek, Wawrzyniec Figlak, Wawrzyniec Dąbrowski.

Przyczem, składam serdeczne podziękowania za łaskawe zatwierdzenie Józefa Bar-
tosika na stanowisku nauczyciela, i zaleciłem mu, aby jak najściślej stosował się do roz-
porządzeń Władzy Szkolnej.

Z najgłębszem uszanowaniem
Ks. Józef Szafnicki

Proboszcz parafii Kokanin
Kanonik Kollegiaty Kaliskiej.

Kokanin
d. 31/XII 1915 r.
Nº. 42.
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List ks. J.B. Szafnickiego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego 
z 31 grudnia 1915 r. Źródło: Archiwum Państwowe 

w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 345, k. 231.
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POCZĄTKOWA SZKOŁA PARAFIALNA W KOKANINIE W ŚWIETLE 
LISTÓW KS. KANONIKA JÓZEFA BRONISŁAWA SZAFNICKIEGO DO 
NACZELNIKA POWIATU KALISKIEGO

SŁOWA KLUCZOWE
początkowa szkoła parafialna, ks. Józef Bronisław Szafnicki, Kokanin, Naczelnik 

Powiatu Kaliskiego [Deutscher Kreischef in Kalisch]

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia zawartość trzech listów pisanych przez ks. Józefa Bronisława 

Szafnickiego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego w 1915 r., dotyczących początkowej 
szkoły parafialnej w Kokaninie, założonej przez duchownego w 1908 r. Tekst przybliża 
również sylwetkę kokanińskiego proboszcza oraz pokrótce charakteryzuje urząd Naczel-
nika Powiatu Kaliskiego [Deutscher Kreischef in Kalisch] z Archiwum Państwowego 
w Kaliszu.

KOKANIN PARISH SCHOOL IN LETTERS
REV. CANON JÓZEF BRONISŁAW SZAFNICKI 
TO THE CHIEF OF KALISKI DISTRICT

KEYWORDS
Parish school, Rev. Józef Bronisław Szafnicki, Kokanin, Chief of Kaliski District 

(Deutscher Kreischef in Kalisch), letters

SUMMARY
The article discusses the contents of three letters, found in Kalisz’s State Archives, 

written by Rev. Józef Bronisław Szafnicki to the Chief of Kaliski District in 1915, regar-
ding the parish school in Kokanin, established by the clergyman in 1908. The text also 
introduces Kokanin’s parish priest and briefly describes the office of the Head of Kalisz 
County (Deutscher Kreischef in Kalisch).


