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Wójcin

Historia

Według regimentu poborowego powiatu radziejowskiego z roku 1557wieś Wójcin w parafii
Piotrkowo miała 4,5 łana i trzech zagrodników. Właścicielem miejscowości w tym okresie był
Jan Wójciński (Woyczyński), a ok. 1594r. Stanisław Wilkowski i Wojciech Traskowski vel
Trzaskowski.
Jan Gzowski h. Grabie, stolnik radziejowski właściciel Szewc i Wójcina w roku 1783, był żonaty
z Franciszką córką Bartłomieja Głębockiego - dziedzica Piotrkowa
Kujawskiego. Następnie, do 1815 roku właścicielem Szewc i Wójcina był Marcin Bogatko h.
Pomian, brat dziedzica Piotrkowskiego Kazimierza Bogatki. Następnie dziedzicem Wójcina
został syn Marcina - Wawrzyniec Bogatko, który w 1820 roku
zawarł związek małżeński w par. Rychwał z Barbarą Brzechwa. W 1827r. było w Wójcinie 13
domów i 121 mieszkańców. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o Higinim Bogatko dziedzicu
Szewc, drugim synu Marcina Bogatki. Higini zmarł 21 lipca 1832r. w wieku 32 lat,
pozostawiając po sobie żonę Kamilę z Ulatowskich. To od Higiniego imienia około 1830r.
powstała wieś Higiniewo, które z czasem przekształciło się w Higieniewo. Następnie po
Wawrzyńcu dziedziczył Wójcin do 1855r. Jego syn Konstanty Eugeniusz Bogatko jako 27 letni
dziedzic Wójcina 1854r. w Izbicy Kujawskiej zawarł związek Małżeński z Ludwiką Kosińską. Po
roku
w Szczkówku par. Izbica, gdzie wówczas zamieszkiwali urodził im się syn Stanisław
Józef Zygmunt.
W roku 1856 dzierżawcą Wójcina był Antoni Tornski, a ostatnim bodajże dziedzicem od około
1860r. był Konstanty Rekowski. W 1885r. folwark Wójcin miał
rozległość 385 mórg, w tym gruntów ornych i ogrodów 240 mórg, łąk 91 mórg,
pastwisk 94 morgi, nieużytki 10 mórg, budynków murowanych 8 i cegielnie. Wieś Wójcin
liczyła sobie 73 osady i 212 mórg. Obszar folwarczny uległ parcelacji na drobniejsze części,
mające jednak po 136 i 90 mórg. Dwór i folwark znajdował się
tuż za obecną świetlicą wiejską w Wójcinie. Można powiedzieć, że zrządzenie losu
sprawiło, że na przełomie XX i XXI wieku syn gospodarzy, którzy mieszkali wówczas na
miejscu byłego dworu szlacheckiego w Wójcinie zawarł związek małżeński z córką gospodarzy,
którzy mieszkali na miejscu byłego dworu szlacheckiego w Gradowie....
Opracował: Zbigniew Gawroński
ps. I dodać trzeba, że od wieków między mieszkańcami Gradowa i Wójcina miało
miejsce wiele zażyłości, przeradzających się bardzo często w małżeństwa
zawierane między ich mieszkańcami. I tak oto żyjemy obok siebie, kłócimy
i weselimy, trochę jak sąsiedzi i trochę jak rodzina....
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