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MAJąTEK ZIEMSKI OSTRóWEK-RUDLICE, GM. OSTRóWEK  
W śWIETLE źRóDEŁ PISANyCH I ARCHEOLOGICZNyCH

Majątek ziemski znany jako Rudlice lub Ostrówek-Rudlice u schyłku XVIII w. 
obejmował Rudlice oraz wsie: Ostrówek (dawnej Ostrów), Wola Rudlicka, Kuźnica 
i folwark Dąbrówka. Spośród nich Rudlice wraz z Kuźnicą oraz Ostrówek posiadają 
metrykę średniowieczną, natomiast pozostałe założone zostały w czasach nowożyt-
nych.

Wieś Rudlice, stanowiąca od średniowiecza ośrodek parafii, a w czasach nowo-
żytnych centrum majątku, znajduje się ok. 15 km od Wielunia, w kierunku północnym. 
Pozostałe miejscowości położone są od siebie w promieniu 2-5 km.

Administracyjnie teren na którym powstał później majątek Rudlice od XIV w. 
wchodził w skład nowo utworzonego wówczas powiatu wieluńskiego ziemi wieluńskiej. 
Jedynie w przypadku wsi Ostrówek nie ma pewności czy należała ona wówczas do po-
wiatu sieradzkiego ziemi sieradzkiej czy powiatu wieluńskiego ziemi wieluńskiej1. Na 
początku XV w. ziemia wieluńska została włączona do województwa sieradzkiego, któ-
re od tej pory składało się z dwóch ziem: sieradzkiej i wieluńskiej2. Po drugim rozbiorze 
Polski w 1793 r. majątek Rudlice znalazł się w zaborze pruskim.

1 Kwestii przynależności Ostrowa w XVI w. bądź do powiatu wieluńskiego bądź sieradzkiego nie roz-
strzygnęli autorzy Atlasu Historycznego Polski, H. Rutkowski, Granice państwowych jednostek terytorial-
nych, [w:] Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie 
XVI wieku, red. S. Trawkowski, cz. 2: Komentarz, indeksy, Warszawa 1998, s. 29. R. Rosin w swoim opra-
cowaniu zaliczył Ostrówek do powiatu wieluńskiego, R. Rosin, Słownik historyczno-geograficzny ziemi 
wieluńskiej w średniowieczu, Warszawa 1963 (dalej: SHGZW), s. 130.

2 H. Rutkowski, op.cit., s. 26; R. Rosin, Ziemia wieluńska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa, 
Łódź 1961, s. 85-86.
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Obecnie wsie te znajdują się w granicach gminy Ostrówek, leżącej w powiecie 
wieluńskim, województwie łódzkim. W Ostrówku znajduje się także kościół parafialny. 
Pod względem geograficznym miejscowości te położone są na Wysoczyźnie Złoczew-
skiej, wchodzącej w skład makroregionu Nizin Południowowielkopolskich, należących 
do podprowincji Nizin środkowopolskich i prowincji Niżu środkowoeuropejskiego. 
W krajobrazie wysoczyzny przeważają równiny morenowe o wysokościach dochodzą-
cych do 206 m n.p.m. Z gleb dominują bielicowe i rdzawe, nadające się pod uprawy 
i zalesianie3.

Rozwojowi terenu na którym leżała parafia Rudlice sprzyjało dogodne położenie 
w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Przez Ostrówek (wówczas Ostrów) przechodził 
w późnym średniowieczu szlak wiodący z Wielunia przez Nietuszynę (Gromatki), Zło-
czew, Brzeźno do Sieradza, stanowiący część gościńca łączącego Kraków z Poznaniem. 
W pobliżu biegła także droga z Konopnicy przed Nietuszynę (Gromatki), Czarnożyły, 
Sokolniki do Wieruszowa lub Ostrzeszowa4. Tereny te były dość gęsto zalesione (ryc. 
1). W czasach nowożytnych szlak z Wielunia na Sieradz zmienił nieco trasę, przesu-
wając się na wschód i wiódł przez Czarnożyły, Nietuszynę, Gwizdałki i Wolę Rudlicką 
(ryc. 2). Jego przebieg pokrywa się z obecną drogą krajową nr 45.

3 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000, s. 32, 35, 155, 162.
4 M. Wilska, Drogi, [w:] Atlas…, s. 77; mapa: Ważniejsze drogi województw łęczyckiego i sieradzkiego 

w XVI w., oprac. M. Wilska, [w:] Atlas…, cz. 1: Mapy, plany, Warszawa 1998.

Ryc. 1. Okolice Rudlic i Ostrówka w 2. poł. XVI w. 
(opracowanie Autorki na podstawie Atlas…, cz. 1: Mapy, plany, Warszawa 1998)
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Z historią parafii i majątku Rudlice splatają się także dzieje Unikowa (Unkowa), 
stąd miejscowość ta zostanie również pokrótce omówiona w niniejszym artykule. 
Związki te datują się od późnego średniowiecza, kiedy to Ostrówek (Ostrów) należał do 
parafii w Unikowie i trwają po czasy nowożytne, z Unikowa pochodził bowiem ostatni 
z właścicieli rudlickiego majątku – Stanisław Tarnowski.

Pośród wsi które później weszły w skład majątku Rudlice najstarszą, średniowiecz-
ną metrykę mają Rudlice i Kuźnica. W 1416 r. wymieniony został Albert z Rudy Ru-
dliczej. W XV w. Rudlice wchodziły wraz z pobliską Kuźnicą (przysiółkiem Rudlic) 
w skład majątku Zajączków z Wrzącej w powiecie sieradzkim, pieczętujących się her-
bem świnka5. W 1465 r. Piotr Zajączek, kasztelan rozpierski6 zapisał swoim córkom 

5 SHGZW, s. 102, 147.
6 Piotr Zajączek sprawował w latach 1440-1454 urząd podkomorzego sieradzkiego, następnie w latach 

1455-1467 kasztelana rozpierskiego, Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, opr. 
J. Bieniak, A. Szymczakowa, [w:] Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, red. A. Gą-
siorowski, t. 2, z. 1, Wrocław-Łódź 1985 (dalej: U II/1), nr B180, B23, s. 191; A. Szymczakowa, Szlachta 
ziemi sieradzkiej. Magnifici et generosi, Łódź 1998, s. 209-214; eadem, Piotr Zajączek ze Wrzącej, [w:] 
Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław-Łódź 1981, s. 437-438.

Ryc. 2. Okolice Ostrówka. Mappa powiatu wieluńskiego, ok. 1847 r. Skala 1:126 000 
(Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, www.rcin.org.pl)
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800 florenów posagu na tychże wsiach. Piotr Zajączek zmarł pomiędzy majem 1467 r. 
a sierpniem 1468 r. Rudlice (wraz z Kuźnicą) przypadły jego synom z pierwszego mał-
żeństwa Jakubowi i Mikołajowi oraz synom z drugiego małżeństwa Janowi i Łukaszo-
wi. Dnia 30 czerwca 1478 r. bracia Ci zawarli ugodę z Kępińskimi w wyniku której 
Marcin Wierzbięta z Kępna zwrócił im Rudlice, na których zapisany był posag jego 
żony Heleny, córki Piotra Zajączka. Rudlice bracia mieli wówczas podzielić między 
siebie po równo. Następnie w 1495 r. Łukasz oddał swoje działy w Rudlicach Katarzy-
nie, wdowie po Janie Zajączku, w zamian za jej działy w Słomkowie Suchym. Katarzy-
na żyła jeszcze w 1515 r., dziedziczyły po niej dzieci Jan, Piotr i Jakub. Działy w Ru-
dlicach posiadali także zapewne synowie Jakuba – Jan, Piotr i Stanisław. W 1515 r. Jan 
Zajączek (syn Katarzyny) zapisał swojej żonie Zofii z Malskich herbu Nałęcz, 1200 
florenów m.in. na Rudlicach, Skrzynnie i Niemierzynie7. Wkrótce Rudlice i Kuźnica 
musiały wyjść z rąk Zajączków, gdyż w 1 poł. XVI w. właścicielem był już Andrzej 
Brodnicki wraz z żoną Jadwigą Rudlicką, która wniosła mu Rudlice w posagu. W latach 
1543-1545 Andrzej i Jadwiga procesowali się z Urbanem Skrzyńskim herbu Zaręba 
i jego bratankami: Janem, Baltazarem, Stanisławem, Wawrzyńcem i Wacławem o gra-
nice wsi Skrzynno, Rudlice i Bolków8. Andrzej należał do wywodzących się z ziemi 
wieluńskiej Brodnickich herbu Wieniawa9, od 1547 r. piastował urząd wicewojewody 
wieluńskiego10.

Jeszcze starszą metrykę, sięgającą 4 ćw. XIV w. ma Uników, wzmiankowany 
w źródłach od 1386 r. Pisał się z niego wówczas Dobiesław11.

Wsie Kuźnica oraz Wola Rudlicka należały od początku ich założenia do parafii w Ru-
dlicach12. Natomiast Ostrówek (Ostrów) w XV i 1 ćw. XVI w. wchodził w skład parafii 
w Unikowie w dekanacie wareckim, archidiakonacie uniejowskim13. Ponieważ rejestry 
z początku 2 poł. XVI w. nie wymieniają już Ostrowa wśród wsi należących do tejże pa-
rafii14, można przypuszczać, że wieś została już w 2 ćw. XVI w. włączona do parafii w Ru-
dlicach lub nastąpiło to w 1570 r., kiedy to kapituła gnieźnieńska zakupiła część Unikowa 
(nazwanego następnie Unikowem Kapitulnym) i włączyła go do klucza wieluńskiego, 
posiadanego od 1555 r. z nadania arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego15.

7 A. Szymczakowa, Szlachta…, s. 213, 216-221.
8 T. Stolarczyk, Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku, Wieluń 2005, s. 113.
9 S. Uruski, A.A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej (dalej: Uruski), t. 1, War-

szawa, 1904, s. 392; A. Boniecki, Herbarz polski, cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach 
szlacheckich (dalej: Boniecki), t. 2, Warszawa 1900, s. 125-126.

10 T. Stolarczyk, op.cit., s. 117.
11 S. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych 

ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 2, Łódź 1970, s. 161.
12 J. Łaski, Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. 2, wyd. J. Łukowski, Gniezno 1881, 

s. 133, przypis.
13 A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 2, Wielkopolska, [w:] 

Źródła dziejowe, t. 13, Warszawa 1883 (dalej: Pawiński, 13), s. 170, 179; J. Łaski, Liber beneficiorum 
archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. 1, wyd. ks. Jan Łukowski, Gniezno 1880, s. 422-423.

14 Pawiński, 13, s. 217.
15 J. Topolski, Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII w., Poznań 1955, 

s. 106.
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Identyfikację właścicieli wsi na przestrzeni wieków utrudnia popularność nazwy 
Ostrów-Ostrówek. W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego odnotowano bli-
sko 200 miejscowości o nazwie Ostrów i ponad 50 o nazwie Ostrówek16. W Tabelli 
miast i wsi z 1827 r. wystąpiło 30 punktów osadniczych o nazwie Ostrów i 20 o nazwie 
Ostrówek17.

Pierwsza wzmianka źródłowa o wsi Ostrów pochodzi dopiero z połowy XV w., 
można jednak przypuszczać, że metryka miejscowości jest znacznie starsza. Wskazuje 
na to jej przynależność w późnym średniowieczu do leżącej w powiecie sieradzkim 
(a dawniej w kasztelani sieradzkiej) starszej parafii w Unikowie, istniejącej od co naj-
mniej XIV w. Natomiast parafia w Rudlicach, potwierdzona jest dopiero od 1432 r., kie-
dy to przy miejscowym kościele dziedzic wsi Piotr Zajączek herbu świnka z Wrzącej, 
późniejszy kasztelan rozpierski ufundował i uposażył altarię p.w. św. Wojciecha18. Być 
może została wydzielona w późnym średniowieczu z parafii w Unikowie, na związki 
bowiem między tymi miejscowościami wskazuje pobieranie jeszcze w 1 ćw. XVI w. 
przez plebana z Unikowa dziesięciny z Rudlic19.

W 1446 r. właścicielem wsi był Jan z Ostrowa, żonaty z Anną, wdową po Piotrze 
z Osjakowa20. Poprzez to małżeństwo wszedł w posiadanie części Osjakowa i Nowej 
Wsi (zwanej też Osjakowska Wola), w 1446 r. bowiem przysądzono jego żonie posag 
m.in. na połowie miasta Osjakowa i Nowej Wsi. Jan w 1454 r. sprawował urząd pod-
sędka grodzkiego ostrzeszowskiego, a w latach 1459-1461 burgrabiego wieluńskiego. 
W 1459 r. zakupił młyn w Nowej Wsi od Pawła, młynarza z Łaszowa. Zmarł przed 
27 listopada 1461 r., po dacie tej bowiem sprawami związanymi z dobrami osjakow-
skimi zajmował się jego sukcesor – brat Mikołaj Ostrowski, pleban w Stawie. Tego 
bowiem dnia Mikołaj oraz Anna Osjakowska (wdowa po Janie) wraz z córką Katarzyną 
(z pierwszego małżeństwa z Piotrem z Osjakowa) zawarli ugodę w sprawie wójtostwa 
w Osjakowie i Nowej Wsi. Zgodnie z nim Mikołaj zobowiązał się do zwrócenia Annie 
i Katarzynie wszelkich dokumentów dotyczących wójtostwa w Osjakowie i połowy wsi 
Nowej Wsi, natomiast Anna miała oddać Mikołajowi bydło rogate, należące zapew-
ne do Jana21. W 1458 r. odnotowany został jeszcze Paweł z Ostrowa, który pożyczył 
5 grzywien Wiktorowi z Mierzyc22.

W 1496 r. płacono z Ostrowa podatek od 4 łanów, w 1518 r. od 7 i ½ łana, z Ru-
dlic w 1511 r. od 6 łanów, a w 1518 r. od 7 łanów23. Dla Ostrowa nie zachowały się 
niestety dane ze spisów poborów podatkowych z lat 1552-1553. W 1563 r. przy okazji 

16 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chle-
bowski, W. Walewski (dalej: SGKP), t. 7, Warszawa 1886, s. 696-712, 714-717.

17 Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie 
ułożona w Biórze Kommisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policji, Warszawa 1827, t. 2, s. 70-71.

18 J. Łaski, Liber…, t. 2, s. 133, 135.
19 J. Łaski, Liber…, t. 1, s. 423.
20 SHGZW, s. 130.
21 T. Nowak, Dzieje Osjakowa i okolicznych wsi do połowy XVI wieku, [w:] Monografia gminy Osjaków, 

red. J. Książek, Wieluń 2012, s. 147-148.
22 SHGZW, s. 130.
23 Pawiński, 13, s. 170, 179, 212.
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przeprowadzania rewizji wsi i folwarków należących do kapituły gnieźnieńskiej, po-
łożonych w kluczu wieluńskim, wymieniony został Mikołaj Zdzieszek Ostrowski, po-
siadacz części Unikowa, który zniszczył 6 uli w należących do kapituły Owieczkach24. 
Wg Paprockiego Zdzieszkowie Ostrowscy z województwa sieradzkiego pieczętowali 
się herbem Nieczuja25. W 2 poł. XVI w. występował jeszcze jeden Zdzieszek Ostrowski 
– Franciszek, który w 1583 r. ożenił się z Zofią z Masłowskich (właścicieli pobliskich 
Masłowic). Pierwszym mężem Zofii był nieznany z imienia Brodnicki herbu Wieniawa, 
spokrewniony zapewne z właścicielem Rudlic26. W 1608 r. wieś zmieniła nazwę na 
Ostrówek. Stanowiła nadal własność rodziny Ostrowskich27.

Natomiast parafialne Rudlice oraz Kuźnica w latach 1552-1553 znajdowały się 
w rękach Andrzeja Brodnickiego, w Rudlicach było 11 kmieci, a podatek opłacano od 
3 łanów. Do Brodnickiego należała także karczma, młyn o 2 kołach i kuźnica o 3 ko-
łach28. Brodniccy nadal posiadali dobra i sprawowali urzędy w ziemi wieluńskiej w wie-
ku XVII29, nie wiemy jednak, czy należały do nich w tym czasie Rudlice.

W końcu XVII w. po raz pierwszy w źródłach pojawia się Wola Rudlicka. Na-
leżała wtedy do Andrzeja Fundament Karśnickiego, właściciela Siemkowic, Lipnika, 
Ożegowa, i Chorzewa w powiecie radomszczańskim, łowczego wieluńskiego w latach 
1689-1707, starosty kieczygłowskiego, deputata do Trybunału Koronnego w 1699 r.30 
Karśniccy pieczętowali się herbem Jastrzębiec, wywodzili się z Karsznic Dużych i Ma-
łych w powiecie sieradzkim31. Andrzej zmarł w 1707 r., z żony Teofili z Uleskich miał 
6 synów, z których jednym był Zygmunt, podczaszy wieluński w latach 1720-1742, 
zmarły w 1742 r.32 Z kolei synem Zygmunta był Piotr Fundament Karśnicki, dziedzic 
Rudlic w połowie XVIII w., który w 1760 r. ufundował w miejscowym kościele para-
fialnym ołtarz z obrazem Matki Boskiej oraz wystawił nową, drewnianą dzwonnicę33. 
Piotr w latach 1753-1788 bywał błędnie tytułowany podczaszym wieluńskim (zamiast 
podczaszycem – tj. synem podczaszego)34. Należał też do niego Ostrówek gdzie na 
świat przyszły jego dzieci: z pierwszego małżeństwa z Anielą Rychłowską, córką kasz-

24 B. Ulanowski, Wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej w XVI wieku, 
Kraków 1920, s. 664.

25 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane r. p. 1584, wyd. K.J. Turowski, Kraków 
1858, s. 961.

26 S. Leitgeber, Masłowscy herbu Samson, Puszczykówko 1963, maszynopis na stronie: http://maciejma-
zur.cba.pl, dostęp dn. 21 lipca 2015 r.

27 SHGZW, s. 130.
28 Pawiński, 13, s. 294.
29 Boniecki, t. 2, s. 125-126; Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, 

opr. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, [w:] Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, red. 
A. Gąsiorowski, t. 2, z. 2, Kórnik 1993 (dalej: U II/2), s. 245.

30 S. Leitgeber, Masłowscy…; U II/2, nr 1625. Andrzej był bratem Tomasza, wojskiego ostrzeszowskie-
go, zmarłego w 1709 r. Z linii Tomasza pochodził następnie Idzi Karśnicki, syn Jana Gwalberta (wnuka 
Tomasza), wojskiego wieluńskiego w latach 1778-1781 i stolnika ostrzeszowskiego w latach 1781-1793 
oraz Józefy z Masłowskich, Boniecki, t. 9, Warszawa 1906, s. 297-298; U II/2, nr 1841, 1528.

31 Boniecki, t. 9, s. 296; Uruski, t. 6, Warszawa 1909, s. 227.
32 Boniecki, t. 9, s. 299; U II/2, nr 1672.
33 J. Łaski, Liber…, t. 2, s. 133, przypis.
34 U II/2, nr 1674.
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telana sieradzkiego Kazimierza (NN – ur. i zm. w 1753 r.) oraz drugiego z Antoniną 
Radolińską (Tekla, ur. 1766). Jeszcze w latach 70. XVIII w. Piotr musiał sprzedać wy-
mienionej wyżej wsie, zapewne po tym jak w 1774 r. zakupił dobra Rożdżały i Kobier-
no koło Kalisza35, gdyż wedle spisu właścicieli ziemskich w Koronie F. Czaykowskiego 
z lat 1783-1784 parafialne Rudlice oraz pobliskie wsie wchodzące w skład tejże parafii 
– Ostrówek, Wola (obecnie Wola Rudlicka), Rudlice, Kuźnica, folwark Dąbrówki nale-
żało do nie wymienionego z imienia Rychłowskiego36.

Pochodził on z rodziny Rychłowskich piszących się z Rychłowic pod Wieluniem, 
posiadaczy tejże miejscowości w połowie XVI w., tożsamej z Rychłowskimi herbu 
Nałęcz. Rychłowice nabył w 1505 r. Piotr, dziedzic Ostrowa, dziedziczył po nim syn 
Stanisław, żonaty z Elżbietą Gaszyńską, a następnie ich synowie: Marcin, Sebastian, 
Zygmunt i Wojciech, ten ostatni dziedziczący na Masłowicach (zapewne w powiecie 
radomszczańskim)37. Bracia Ci zostali w latach 1552-1553 wymienieni jako właści-
ciele Rychłowic w parafii Ruda wraz z Więcławem, Janem, Piotrem i Hieronimem, na 
części Rudy dziedziczył także Jakub Rychłowski38. Z wyżej wymienionych tylko Seba-
stian piastował w tym czasie urzędy – był pisarzem grodzkim piotrkowskim w 1567 r. 
i skarbnikiem sieradzkim w latach 1583-1595, zmarł w 1599 r.39 Rodzina ta, silnie roz-
rodzona, rozdzieliła się na 2 linie – z Ostrowa i z Masłowic. Jej przedstawiciele posia-
dali w czasach nowożytnych liczne dobra m.in. w województwie sieradzkim i wielko-
polskim (powiat kaliski) i sprawowali, głównie w XVIII w., wysokie urzędy40. Wśród 
ich posiadłości nie zostały jednak wymienione Rudlice ani żadna ze wsi odnotowanych 
w Regestrze Diecezjów, nie wiemy wiec kiedy dokładnie znalazły się one w posiadaniu 
przedstawicieli tej rodziny.

Natomiast wymienionego w końcu XVIII w. w Regestrze Diecezjów Rychłowskie-
go można identyfikować z Janem Nepomucenem, zmarłym w 1816 r. Dobra Rudlice 
obejmowały w tym czasie wsie: Ostrówek, Wola Rudlicka, Kuźnica i folwark Dąbrów-
ka. Rychłowscy posiadali także pobliskie wieś i folwark Dobroszyn. Żoną Jana Nepo-
mucena była Cecylia Zbierzchowska. Mieli oni trójkę synów: Andrzeja Mikołaja, pro-
boszcza w Kalinowej, kanonika kamienieckiego, Kacpra Józefa urodzonego w 1776 r. 
oraz Filipa Jakuba Stanisława urodzonego w 1781 lub 1782 r. Dwóch ostatnich synów 
przyszło na świat w Ostrówku, gdzie rodzina mieszkała we dworze przy folwarku41.

W 1809 r. w Rudlicach Jan Nepomucen i Cecylia Rychłowscy ufundowali nowy 
kościół parafialny42. Już w kilka lat później, w 1816 r. dobra Rudlice, Ostrówek, Wola 

35 E.H. Nejman, Szlachta sieradzka XIX wieku. Herbarz, Zduńska Wola 2013, s. 252 (publikacja na stro-
nie internetowej: http://tpzw.zdunskawola.pl, dostęp: dn. 21 lipca 2015 r.); Boniecki, t. 9, s. 300; Uruski, 
t. 6, s. 227.

36 Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, przypi-
sami i wstępem opatrzyli K. Chłapowski i S. Górzyński, Warszawa 2006, s. 136.

37 Uruski, t. 15, Warszawa 1931, s. 331.
38 Pawiński, 13, s. 289-290.
39 U II/2, nr 1231, s. 288.
40 Uruski, t. 15, s. 331-333; U II/2, s. 288.
41 E.H. Nejman, op.cit., s. 608.
42 SGKP, t. 9, Warszawa 1888, s. 921. Wg informacji podanej w gazecie „Echo Łódzkie” 1933, R. 9, 

nr 237, s. 2, kościół zbudowano w 1807 r.



48 Anna Nierychlewska

Rudlicka i Kuźnica Andrzej Ry-
chłowski sprzedał Karśnickim za 400 
tys. zł43. Idzi vel Egidian Karśnicki 
zmarł w 1835 r. Z żony Honoraty 
Kożuchowskiej pozostawił córkę Ju-
lię Urszulę Agnieszkę oraz syna Jana 
Gwalberta Bernarda44. Po śmierci 
Idziego w Dzienniku Powszechnym 
z 1835 r., w rubryce „obwieszczenia 
spadkowe” ukazało się ogłoszenie 
(ryc. 3) wzywające jego spadkobier-
ców do zgłaszania się do Kancelarii 
Ziemiańskiej Województwa Kaliskie-
go do Rejenta Józefa Białobrzeskiego 
celem przepisania spadku (majątku 
ziemskiego oraz kapitału)45. Spad-
kobierców zapewne było kilku i do-
bra uległy rozproszeniu. Wśród nich 
musieli być Skórzewcy oraz Cielec-
cy, dziedziczący w XVIII i XIX w. 
na świątkowicach, gdyż w 1865 r. 
właścicielką rudlickich dóbr (lub ich 

części) była Wirginia ze Skórzewskich Sadowska46. Była ona córką Prokopa Kajetana 
Skórzewskiego i Eleonory z Karnkowskich, w 1848 r. wyszła za mąż za Antoniego Sa-
dowskiego herbu Nałęcz, posiadającego dobra koło Turku w Wielkopolsce47.

Natomiast w 1880 r. majątek Rudlice został wystawiony na sprzedaż przez miesz-
kającą w świątkowicach właścicielkę48 (ryc. 4). W tym czasie świątkowice należały 
do Pelagiusza Cieleckiego herbu Zaręba (zm. w 1877 r.) i jego żony Józefy z Bąkow-
skich49. Prawdopodobnie wymienioną w ogłoszeniu właścicielkę świątkowic można 
identyfikować z Józefą z Bąkowskich Cielecką, Cieleccy nie mieli bowiem dzieci, nie 
żyły też już w tym czasie dwie siostry Pelagiusza.

W 1827 r. w Ostrówku było 6 domów i 31 mieszkańców50, w Kuźnicy 9 domów 
i 74 mieszkańców51. Zdecydowanie większe były parafialne Rudlice – w 1827 r. li-
czyły 26 domów i 391 mieszkańców oraz Wola Rudlicka w której odnotowano 26 do-

43 E.H. Nejman, op.cit., s. 71.
44 Ibidem, s. 251.
45 „Dziennik Powszechny” 1835, nr 356, s. 1695.
46 J. Książek, Pierwsza wojna światowa (1914-1918), [w:] Monografia gminy Ostrówek, red. T. Olejnik, 

Wieluń 2006, s. 164, przypis 27.
47 E.H. Nejman, op.cit., s. 613.
48 „Kaliszanin” 1880, nr 39.
49 E.H. Nejman, op.cit., s. 115.
50 Tabella…, t. 2, s. 70.
51 Ibidem, t. 1, s. 258.

Ryc. 3. „Dziennik Powszechny” 1835, nr 356
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mów i 196 mieszkańców52. W 4 ćw. 
XIX w. w Ostrówku było 25 domów 
i 140 mieszkańców53, w Kuźnicy 
7 domów i 75 mieszkańców54, na-
tomiast w Rudlicach 33 domy i 298 
mieszkańców. Funkcjonował też 
folwark Rudlice alias Ostrówek li-
czący w 1885 r. 23 budynki, w tym 
3 murowane oraz 2117 mórg, z cze-
go pod grunty orne i ogrody użytko-
wano 666 mórg55.

Wola Rudlicka oraz folwark Dąbrówka nie występują ani w rejestrach A. Pawiń-
skiego z początku 2 poł. XVI w., ani na mapie województwa sieradzkiego dla 2 poł. 
XVI w. Pierwsza z wyżej wymienionych miejscowości po raz pierwszy odnotowana 
została u schyłku XVII w., folwark dopiero w 4 ćw. XVIII w. w Regestrze Diecezjów. 
Można więc przypuszczać, że Wola Rudlicka zostały założona w XVII w., a folwark 
Dąbrówka powstał na przestrzeni XVIII w. Wieś i folwark zostały także zaznaczone na 
tzw. Mapie Kwatermistrzostwa, obrazującej stan z około 1830 r.56 oraz na Mapie powia-
tu wieluńskiego wydanej ok. 1847 r. (ryc. 2).

Kolejnymi właścicielami majątku Rudlice, w którego skład wchodził Ostrówek 
zostali Tarnowscy herbu Jelita z Unikowa, spokrewnieni z noszącymi przydomek 
Saryusz Tarnowskimi z Kliczkowa. Rudlickie dobra pozostały w ich rękach do wybu-
chu II wojny światowej.

Pierwszym znanym przedstawicielem Tarnowskich z Kliczkowa był Sebastian, ko-
niuszy nadworny królewski, kasztelan konarski-sieradzki w latach 1585-1599, starosta 
kamionecki, zmarły w 1603 r.57 Jego piaskowcowy nagrobek z postacią rycerza znajdu-
je się w miejscowym kościele pw. św. Jana Nepomucena58. Z inicjatywny wyżej wymie-
nionego Sebastiana mógł powstać pierwszy dwór na kopcu w Kliczkowie Małym59.

Nie wiadomo dokładnie kiedy Tarnowscy weszli w posiadanie Unikowa. Pewną 
wskazówką może być datowana na 2 poł. XVII w. ławka kolatorska z herbem Jelita, 
zachowana w kościele parafialnym pw. św. Stanisława w Unikowie. Pochodzi ona jesz-
cze z drewnianego kościoła, zastąpionego murowanym w końcu XIX w.60 Zabytek ten 

52 Ibidem, t. 2, s. 148, 279.
53 SGKP, t. 7, s. 715.
54 SGKP, t. 5, Warszawa 1884, s. 11.
55 SGKP, t. 9, s. 921.
56 Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, czyli tzw. Mapa Kwatermistrzostwa, skala 1:126 000, wy-

dana w 1843 r., obrazująca stan z ok. 1830 r.; K2S5.
57 U II/2, nr 1039, s. 297 (z błędnym herbem Rola, powtórzonym za K. Niesieckim, Herbarz Polski Ka-

spra Niesieckiego S.J., wyd. J.N. Bobrowicz, t. IX, Lipsk 1842, s. 50-53).
58 Obecny, murowany kościół ufundował Roch Tarnowski w 1764 r., Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, 

t. 2: województwo łódzkie, red. J.Z. Łoziński, Warszawa 1954 (dalej: KZS, t. 2), s. 295.
59 L. Kajzer, J. Augustyniak, Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego 

w XIII-XVII/XVIII wieku, Łódź 1986, s. 126-129.
60 KZS, t. 2, s. 313.

Ryc. 4. „Kaliszanin” 1880, nr 39
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wskazywałby, że Tarnowscy posiadali dobra w parafii Uników od co najmniej 2 poł. 
XVII w. i wspierali finansowo miejscowy kościół parafialny.

W 2 poł. XIX w. na Unikowie dziedziczył Albert Leon Roch Tarnowski (ur. 1814 r.). 
Jego żoną była Kamila Węgierska (1822-1895), pochowana na cmentarzu w Unikowie. 
Mieli oni dwójkę dzieci – córkę Wandę i syna Emiliana Jana Nepomucena, który odzie-
dziczył Uników61.

Emilian Tarnowski (zm. 1904 r.) wraz z żoną Klotyldą z Taczanowskich (zm. 
1878 r.) na stałe mieszkali w Unikowie i tam też są pochowani w rodzinnym grobowcu 
na miejscowym cmentarzu (ryc. 5-6)62. Poza majątkiem w Unikowie należały też do 
nich w XIX w. sąsiednie wsie Wandalin, Emilianów, dalej położony Słowików koło 
Rudnik oraz świątkowice (przez drugie małżeństwo Emiliana z Józefą z Bąkowskich, 
wdową po Pelagiuszu Cieleckim ze świątkowic, zawarte w 1881 r.)63. Wandalin i Emi-
lianów założone zostały dopiero w XIX w., po 1827 r., nie wymienia ich bowiem Ta-
bella miast i wsi, natomiast w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego opisane 
zostały jako kolonie Unikowa64.

Być może również w posiadanie majątku Rudlice Emilian Tarnowski wszedł przez 
małżeństwo z Józefą z Bąkowskich, o ile identyfikacja Józefy z oferującą do sprzedaży 
rudlickie dobra właścicielką ze świątkowic jest poprawna.

Na początku XX w. Rudlice wraz z przyległościami należały do Stanisława Tar-
nowskiego, syna Emiliana oraz jego siostry Józefy Marii (żony Juliana Ciemniewskie-
go, zm. 1935 r.).

Po spaleniu się dworu w Unikowie około 1911 r. tenże Stanisław Tarnowski 
(1878-1937) podjął decyzję o przeniesieniu siedziby do Ostrówka. Jeszcze wcześniej, 
w 1910 r., z majątku Rudlice wydzielono folwark Ostrówek. Żoną Stanisława była Jani-
na z Biesiekierskich herbu Pomian. Mieli oni pięcioro dzieci – 4 córki i syna, zmarłego 
w wieku niemowlęcym65.

Stanisław Tarnowski przekazał na rzecz kościoła parafialnego przenoszonego 
z Rudlic do Ostrówka, po spaleniu się w 1933 r. doszczętnie drewnianej świątyni w Ru-
dlicach66 (ryc. 7), 3 morgi ziemi przylegające do pola kościelnego oraz plac przed ko-
ściołem. Darowiznę tą, po jego śmierci potwierdziła spadkobierczyni majątku Józefa 
Maria z Tarnowskich Ciemniewska, siostra Stanisława. Budowę kościoła ukończono 
w 1938 r., a konsekrowano go w czerwcu 1939 r. w przededniu wybuchu II wojny 
światowej67.

Józefa Maria, mieszkająca z mężem w świątkowicach, już od początku lat 30. 
XX w. rozpoczęła wyprzedawanie swojej części majątku Ostrówek-Rudlice. Po śmierci 
brata zajęła się także sprzedażą części odziedziczonych przez córki Stanisława – Irenę 

61 E.H. Nejman, op.cit., s. 713. 
62 Daty zgonów – tablice na grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Unikowie.
63 J. Książek, op.cit., s. 163-165.
64 SGKP, t. 12, Warszawa 1892, s. 806.
65 J. Książek, op.cit., s. 163-165.
66 Informacja o pożarze kościoła: „Echo Łódzkie” 1933, R. 9, nr 237, s. 2, gazeta z dnia 28 sierpnia.
67 Natomiast nazwę parafii z Rudlice na Ostrówek zmieniono dopiero w 1985 r., J. Związek, Z przeszłości 

parafii Rudlice i Ostrówek k. Wielunia, [w:] Monografia gminy Ostrówek, s. 122-123, 138.
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Ryc. 5. Grobowiec rodziny Tarnowskich na cmentarzu w Unikowie (fot. A. Nierychlewska)

Ryc. 6. Tablice na grobowcu (fot. A. Nierychlewska)
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Wdowińską, Marię Kuleszyńską, Zofię Walewską i Annę Ossowską. Parcelacja mająt-
ku nie była jeszcze zakończona w momencie wybuchu II wojny światowej, nie udało 
się bowiem sprzedać stawów rybnych. Józefa Maria zmarła bezpotomnie w 1945 r., 
pochowana jest w Kaliszu68. Po zakończeniu II wojny światowej ziemię folwarczną 
rozdzielono pomiędzy małorolnych chłopów i służbę folwarczną. 

Omówione powyżej dane historyczne znajdują swoje potwierdzenie w źródłach 
archeologicznych. W miejscowościach bowiem wchodzących w skład majątku Ru-
dlice notowano podczas badań powierzchniowych głównie materiał nowożytny, po-
chodzący z XVII-XVIII w. We wsiach o udokumentowanej metryce średniowiecznej 
rejestrowano także, choć mniej liczne, fragmenty ceramiki naczyniowej średnio-
wiecznej.

Najciekawszy obiekt znajduje się w Ostrówku, gdzie podczas prospekcji tereno-
wej przeprowadzonej w 1990 r. przez L. Kajzera i T.J. Horbacza w północnej części 
parku podworskiego odkryta została wyspa otoczona reliktami fosy. Park zlokalizo-
wany jest po prawej stronie drogi prowadzącej ze Skrzynna, przez Ostrówek i dalej 
do Bolkowa i Chojen, w pobliżu stawów rybnych. W jego południowo-zachodniej 
części znajduje się murowany, parterowy dwór, wzniesiony przez ówczesnego wła-
ściciela wsi Stanisława Tarnowskiego, zapewne jeszcze przed I wojną światową. Po 
zachodniej stronie dworu znajdowały się, jeszcze w latach 90. XX w. relikty dawnych 
zabudowań gospodarczych. Obecnie pozostały z nich fundamenty lodowni oraz nie-
wielkiego budynku gospodarczego, wszystkie zarośnięte i zrujnowane. Dwór posiada 
od frontu kolumnowy portyk, nad którym znajduje się balkon. Jego część środkowa, 

68 J. Książek, W Polsce Odrodzonej (1918-1939), [w:] Monografia gminy Ostrówek, s. 199-200.

Ryc. 7. „Echo Łódzkie” 1933, R. 9, nr 237
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piętrowa nakryta jest dachem kopertowym, a partie boczne, parterowe dachem dwu-
spadowym. Pierwotnie budynek składał się z 10 pokoi, holu oraz kuchni i łazienki. 
W podwórzu, od strony zachodniej do przylega do niego oficyna. W czasie okupacji 
we dworze mieścił się posterunek żandarmerii, po wojnie należał do Nadleśnictwa 
Wieluń, a po jego likwidacji w 1972 r. przekształcony został w dom wielorodzinny69. 
Stan zachowania zabytkowego budynku nie jest dobry – w wielu miejscach odpadają 
tynki, kominy są popękane, dach wymaga remontu (ryc. 8).

Wyspa z reliktami mokrej fosy znajduje się około 50 m w kierunku wschodnim 
od północno-wschodniego narożnika budynku. Jej wymiary wynoszą 32 m po osi 
N-S i 38 m po osi W-E, wysokość sięga około 1,5 m ponad poziom fosy o zachowa-

nej szerokości około 5 m. W najlepszym stanie jest część północno-wschodnia fosy, 
przylegająca do jednego ze stawów. Cała wyspa oraz jej okolice są porośnięte gęsto 
drzewami i krzewami. Na wyspę można przedostać się jedynie od strony zachodniej, 
gdzie fosa jest najwęższa i prawie pozbawiona wody (ryc. 9).

Badania archeologiczne wyspy przeprowadzono w 1991 r. Program badań zakła-
dał: poprawienie i uzupełnienie planu sytuacyjno-wysokościowego objętego badaniami 
obszaru, wykonanie 2 ciągów odwiertów oraz wykopu sondażowego.

69 H.J. Szczepaniak, Samorząd gminy w latach 1990-2005, [w:] Monografia gminy Ostrówek, s. 527-528.

Ryc. 8. Dwór Stanisława Tarnowskiego w Ostrówku. Widok współczesny  
(fot. A. Nierychlewska)
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Pierwszą linię odwiertów, obejmującą 7 punktów położonych co 5 m założono na 
osi N-S, drugą, liczącą 4 punkty posadowione co 10 m, na osi W-E. W ten sposób uzy-
skano dwa, prostopadłe do siebie profile wyspy o długości 30 m każdy.

W ciągu pierwszym w odwiertach 1 i 2 wystąpiły jedynie warstwy naturalne, na-
tomiast w odwiertach 3-7 zarejestrowano warstwy pochodzenia antropogenicznego: 
próchnicę z piaskiem oraz nielicznymi wtrętami węgli drzewnych i drobin cegieł (od-
wierty 3, 4), piasek z próchnicą i drobinami cegieł (odwiert 3), próchnicę z piaskiem 
oraz piasek z treściami kulturowymi (odwierty 5 i 7), próchnicę z piaskiem, zaprawą 
wapienną i drobinami cegieł oraz rozlasowaną cegłę i rumosz (odwiert 6). Odwiert 
nr 6 na głębokości 96 cm był niedrożny – natrafiono w nim na relikty dawnej lodowni 
i z nią należy zapewne łączyć odnotowane wyżej warstwy zawierające rumosz ceglany 
i zaprawę wapienną. W odwiercie nr 7, posadowionym w fosie, na głębokości od 73 
do 148 cm zarejestrowano treści kulturowe przemieszane z próchnicą i paskiem oraz 

Ryc. 9. Plan wysokościowy wyspy na kopcu w Ostrówku z zaznaczeniem przebiegu linii od-
wiertów i wykopu sondażowego (na podstawie: A. Marciniak-Kajzer, L. Kajzer, T. J. Horbacz, 

Archeologiczne badania…, ryc. 3)
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uwodnionym iłem. Dwie warstwy zawierające treści kulturowe przedzielone były prze-
kładką z szarego, uwodnionego piasku o miąższości 18 cm.

W ciągu drugim w odwiertach 1-3 zarejestrowano: próchnicę z piaskiem i treścia-
mi kulturowymi, próchnicę z treściami kulturowymi (odwiert 2), piasek z treściami 
kulturowymi (odwiert 3), ułamki cegieł i zaprawy wapiennej przemieszane z próchnicą 
(odwiert 3), natomiast w odwiercie nr 4 wystąpiły jedynie nawarstwienia naturalne. 
W odwiercie nr 3 na głębokości 80 cm natrafiono na ścisłą warstwę kamieni, uniemoż-
liwiającą jego kontynuowanie.

Nawarstwienia pochodzenia antropogenicznego zarejestrowano zatem w odwier-
tach 3-5, 7 ciągu 1 oraz 1-3 ciągu 2. Zalegały one na głębokości ok. 8-10 cm od po-
wierzchni gruntu, ich miąższość wynosiła od 50 do 100 cm.

Wykop sondażowy o wymiarach 2,0 x 3,0 m wytyczono pomiędzy 4 i 5 odwiertem 
ciągu pierwszego (ryc. 9). Eksplorowano go do głębokości 1 m. Nawarstwienia zare-
jestrowane w profilach wykopu potwierdziły obserwacje poczynione podczas wykony-
wania odwiertów. Poniżej cienkiej warstwy próchnicy współczesnej zalegały warstwy: 
próchnicy z piaskiem i domieszką drobnych ułamków cegły i węgli drzewnych oraz 
piasku z treściami kulturowymi, pod którym znajdował się calec. Warstwy z treściami 
kulturowymi miały miąższość ok. 50 cm. W narożniku SE wykopu na głębokości 0,3 m 
zarejestrowano skupisko drobin potłuczonej i rozlasowanej cegły.

Pozyskany materiał ruchomy był bardzo nieliczny. W sumie zebrano 9 fragmentów 
naczyń glinianych, ułamek szkła okiennego, 4 fragmenty szkła naczyniowego, pocho-
dzącego najprawdopodobniej z butelek oraz ułamki cegieł ze śladami zaprawy. Pocho-
dziły one z wykopu sondażowego oraz odwiertu nr 3 w ciągu 2. Na ceramikę naczy-
niową składały się: 3 fragmenty naczyń z glin żelazistych (2 ułamki brzuśca i krawędź) 
wypalonych w zaawansowanej atmosferze utleniającej na kolor ceglasty, ułamek szyi 
naczynia z glin żelazistych o barwie od czarnej po brunatno-ceglastą (prawdopodobnie 
wypalonego w niepełnej atmosferze redukcyjnej), fragment dna naczynia z gliny jasnej, 
wypalonego na kolor piaskowy, 2 ułamki krawędzi garnków z gliny jasnej, wypalo-
nych na kolor od piaskowego do ciemnoszarego oraz 2 fragmenty naczyń szkliwionych, 
w tym: ułamek brzuśca naczynia wykonanego z jasnej gliny, wypalonego na kolor pia-
skowy i pokrytego od strony wewnętrznej jasnozielonym szkliwem oraz fragment brzu-
śca naczynia wykonanego z gliny żelazistej, wypalonego na kolor ceglasty i pokrytego 
od strony zewnętrznej miodowym szkliwem. Wszystkie naczynia wytoczono na kole, 
były one starannie wykonane (cienkościenne) i wypalone (ich przełamy były jedno-
barwne). Zmierzone fragmenty cegieł miały wymiary: x = 5,8-6,2 cm, y=14,5-14,9 cm, 
z = 27,4 cm. Przez autorów badań zabytki te datowane były na okres nowożytny od 
2 poł. XVII po przełom XVIII i XIX w.70

Dzięki przeprowadzonym badaniom ustalono, że początek użytkowania wyspy 
przypada na okres nowożytny, najwcześniej na wiek XVII, ze wskazaniem na jego 

70 A. Marciniak-Kajzer, L. Kajzer, T.J. Horbacz, Archeologiczne badania weryfikacyjne wyspy w parku 
podworskim w Ostrówku, gm. loco, woj. sieradzkie, przeprowadzone w 1991 r. na zlecenie Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Sieradzu, Łódź 1991, mps (arch. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Łodzi (dalej: WUOZ), Delegatura w Sieradzu).
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drugą połowę. Być może w tym czasie na wyspie ulokowany był dwór ówczesnych 
właścicieli Ostrówka – Ostrowskich. Był on jednakże krótko użytkowany i zapewne 
drewniany, gdyż nie zachowało się po nim wiele śladów.

Natomiast w niedrożnych odwiertach nr 6 w ciągu 1 i nr 3 w ciągu 2 natrafiono na 
relikty murowanej zabudowy gospodarczej ulokowanej na wyspie zapewne w XVIII w. 
i stanowiącej część zabudowań folwarku Ostrówek, znajdującego się wówczas w rę-
kach przedstawicieli rodziny Karśnickich a później Rychłowskich. Również licznie 
rejestrowany w odwiertach oraz wykopie sondażowym rumosz ceglany, rozlasowaną 
cegłę i zaprawę wapienną należy łączyć z czasami funkcjonowania na wyspie zabudo-
wy gospodarczej. Budynki te rozebrano zapewne na początku XX w. – kiedy majątek 
Rudlice przejął Stanisław Tarnowski i rozpoczął budowę nowego, murowanego dworu 
i zakładanie parku przydworskiego.

W 2006 r. M. Urbański przeprowadził badania weryfikacyjne kopca. Nie znaleziono 
podczas nich na powierzchni obiektu żadnych materiałów ruchomych. Natomiast w ob-
rębie wsi, podczas badań powierzchniowych, zebrano 124 fragmenty ceramiki naczy-
niowej i ułamek kafla płytowego, datowanych przez autorów badań na XVI-XVIII w. 
oraz 11 fragmentów ceramiki naczyniowej średniowiecznej71.

W granicach sąsiedniej wsi Rudlice zebrano łącznie 29 fragmentów ceramiki na-
czyniowej średniowiecznej, 248 nowożytnej, głównie z XVII-XVIII w., 3 ułamki kafli 
piecowych oraz 3 fragmenty szkła w tym 2 butelkowego i jeden okiennego72. W ob-
rębie wsi Kuźnica znaleziono 33 ułamki naczyń glinianych nowożytnych oraz 8 bry-
łek żużla żelaznego73, wskazującego na funkcjonowanie w tej miejscowości przemysłu 
związanego z przetwórstwem lokalnych rud żelaza. Materiał nowożytny, o chronologii 
wiązanej z XVII – XVIII w. zarejestrowano także podczas badań powierzchniowych 
we wsi Wola Rudlicka74. Dominujący materiał nowożytny wskazuje na rozwój tychże 
miejscowości głównie od XVII poprzez XVIII i XIX w.

Podsumowując, można stwierdzić, że w przypadku opisywanych miejscowości 
dane historyczne znajdują swoje potwierdzenie i uzupełnienie w źródłach archeologicz-
nych. Dzięki tym ostatnim udało się rozpoznać dwór na kopcu w Ostrówku i powiązać 
jego budowę z przedstawicielami rodziny Ostrowskich, natomiast odkryte na kopcu 
relikty zabudowy gospodarczej uznać za część działającego od wieku XVIII folwarku 
w Ostrówku.

Na zakończenie warto poruszyć jeszcze kwestię stanu zachowania zabytkowych 
obiektów, gdyż ich stan obecny pozostawia wiele do życzenia. Grobowiec rodzinny 
Tarnowskich na cmentarzu w Unikowie jest bardzo zniszczony – tynk w wielu miej-
scach odpada, ściany ceglane ulegają destrukcji, litery na tablicach są ledwo czytelne. 

71 Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego (dalej: KESA), Ostrówek, gm. loco, woj. sieradzkie, stan. 
1-6, AZP 75–44/43-47, 52, opr. M. Urbański, P. Kurowski, 2006 (arch. WUOZ, Delegatura w Sieradzu).

72 KESA, Rudlice, gm. Ostrówek, woj. sieradzkie, stan. 7-12, 14-18, AZP 75-44/13-17, 40, 42, 48-51, 
opr. M. Urbański, P. Kurowski, 2006 (arch. WUOZ, Delegatura w Sieradzu).

73 KESA, Kuźnica, gm. Ostrówek, woj. sieradzkie, stan. 1-2, AZP 75-44/21-22, opr. M. Urbański, P. Ku-
rowski, 2006 (arch. WUOZ, Delegatura w Sieradzu).

74 KESA, Wola Rudlicka, gm. Ostrówek, woj. sieradzkie, stan. 1, 4-8, AZP 75-43/14, 67, 69-72, opr. 
M. Urbański, P. Kurowski, 2006 (arch. WUOZ, Delegatura w Sieradzu).
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Pierwotne wejście do grobowca zostało zamurowane, przez niewielkie okienko w prze-
ciwległej do wejścia ścianie widać uszkodzone trumny. Również dwór wzniesiony 
przez Stanisława Tarnowskiego wymaga pilnych prac remontowych. Jego stan znacznie 
pogorszył się od lat 90. XX w., kiedy to określony został przez autorów prowadzących 
badania archeologiczne na wyspie jako zadbany. Park przydworski jest zaniedbany i za-
rośnięty, jego dawny układ jest obecnie nieczytelny, dawne stawy rybne są zarośnięte 
i nieużytkowane. Za kilkanaście lat o ile nie znajdą się fundusze na renowację tych 
zabytków, ulegną one destrukcji i znikną ostatnie obiekty świadczące o dawnej historii 
miejscowości wchodzących w skład rudlickiego majątku.

An estate Ostrówek-Rudlice, the municipality Ostrówek in the light of written  
and archeological sources

The article discusses the history of the villages belonging in the Middle Ages and in the Mo-
dern Period to the estate Rudlice, also known as Ostrówek-Rudlice, located approx 15 kilometers 
from Wielun to the north. At the end of the eighteenth century to this property belonged Rudlice 
and villages Ostrówek (former Ostrow), Wola Rudlicka, Kuźnica and Dąbrówka farm. Of these, 
Rudlice with Kuźnica and Ostrowek have a metric medieval, while the remaining others were 
established in the Modern Period in the seventeenth and eighteenth century. Over the centuries 
they were in possession of representatives of families: Zajączek coat of arms świnka, Ostrowski 
coat of arms Nieczuja, Brodnicki coat of arms Wieniawa, Rychłowski coat of arms Nałęcz, Kar-
śnicki coat of arms Jastrzębiec and Tarnowski coat of arms Jelita.

An interesting complex is preserved in Ostrówek, where in the manor park are relics of 
the manor house build on the mound in the seventeenth century and a brick mansion erected 
by Stanislaw Tarnowski before the First World War. In all these localities were also discovered 
archaeological artefacts, medieval and modern, confirming written sources.

It is also worth paying more attention to the poor state of preservation of both brick manor 
house and its surroundings and the Tarnowski family tomb at the cemetery in Uników. They 
require urgent renovation work to have a chance to survive for future generation.

Translated by A. Nierychlewska


