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WPROWADZENIE 
 
 
 Osiemnastowieczne zapiski w kronice klasztoru norbertanek w Im-
bramowicach dają możliwość poznania przede wszystkim codzien-
nego życia tej niewielkiej wspólnoty zakonnej. Pomimo zamknięcia za 
klauzurą, zakonnice nie były zupełnie odcięte od świata zewnętrz-
nego, gdyż konwent, osadzony w określonym środowisku, był z nim 
powiązany różnymi interesami. Także ówczesna sytuacja polityczna 
Rzeczypospolitej nie pozostawała bez wpływu na sytuację klasztoru, 
wywołując wiele jego problemów bytowych, z którymi każdorazowa 
przełożona musiała się zmierzyć, a co również znajdowało odbicie na 
kartach kroniki. Publikacja zapisków kronikarskich stwarza więc 
szerszemu gronu czytelników okazję do prześledzenia losów tego 
konwentu w burzliwym wieku osiemnastym. 
 Drukiem ukazały się już cztery tomy kroniki z okresu rządów ksień: 
Zofii Grotówny (1703-17411, Katarzyny Bąkowskiej (1741-1758)2, Teresy 
Anny Mieroszewskiej (1758-1769)3 i Konstancji Wolickiej (1769-1778)4. 
Obecny tom obejmuje zapiski z okresu rządów ksieni Agnieszki Feli-
cjanny Otwinowskiej – następczyni ksieni Wolickiej – która objęła 
rządy 12 stycznia 1779 r., zmarła zaś 30 lipca 1785 r. 
 Notatka kronikarki imbramowickiej z 17 października 1740 r. zawie-
rająca informację o tym, że do tamtejszego klasztoru „przyjechała imć 
panna Felicjanna Otwinowska, starościcówna szczerczowska”5, wyzna-
czyła kierunek poszukiwań powiązań rodzinnych tej nowej kandydatki 
do zakonu. Przyjmując zatem, iż ojcem jej był jakiś Otwinowski, staro-
ścic szczerczowski, ustalono że mógł to być jeden z synów Aleksandra 
Jana Otwinowskiego, starosty szczerczowskiego (zmarł w 1695 r.) i jego 

 
1 Zofia Grothówna, Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 
1703-1741, wyd. W. Bielak, W. W. Żurek, Kielce 2011. 
2 Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1741-1758, oprac. M. Dębowska, 
Kraków 2019. 
3 Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1758-1769, oprac. M. Dębowska, 
Kraków 2019. 
4 Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1769-1778, oprac. M. Dębowska, 
Kraków 2020. 
5 Zofia Grothówna, Kronika klasztorna..., s. 252. 
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żony  Elżbiety  z  Siemieńskich  (zmarła  w  1720  r.).  Wskazać można  bez  
wątpienia na Franciszka Ksawerego, gdyż Stefan, drugi syn Aleksandra 
Jana, był księdzem. Józef A. Gierowski, autor biogramu Franciszka 
Ksawerego Otwinowskiego6 ustalił, że nie piastował on żadnych urzę-
dów, do śmierci pozostał tylko „starościcem”. W księdze ochrzczonych 
parafii św. Zygmunta w Częstochowie Franciszek Ksawery Otwinowski 
także jest odnotowywany jako starościc (capitaneides) szczerczowski. 
Około 1710 r. poślubił on Katarzynę z Guzowskich. Zmarł najprawdopo-
dobniej w 1731 r.7 Wdowa po nim wyszła za Piotra Krzesińskiego8. 
 Ojciec ksieni Felicjanny Otwinowskiej odziedziczył majątki, znaj-
dujące  się na  południe  od  Częstochowy.  Jego  dzieci  przychodziły  na  
świat  w  Starej  Hucie  lub  Błesznie9. Siostra Franciszka Ksawerego 
Otwinowskiego Apolonia, od 1711 r. zamężna za Wojciechem Stani-
sławem Chrościńskim, była właścicielką majątku Wrzosowa; tam przy-
chodziły na świat dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Majątki te były 
położone w granicach parafii św. Zygmunta w Częstochowie, obsługi-
wanej przez paulinów. Zakonnicy, czyniący zapiski w księgach metry-
kalnych, tytułowali Franciszka Ksawerego Otwinowskiego magnificus 
dominus. Józef A. Gierowski starał się udowodnić, że był on autorem 
Dziejów Polski pod panowaniem Augusta II10. 
 Ze związku małżeńskiego Franciszka Ksawerego i Katarzyny Otwi-
nowskich przyszło na świat kilkoro dzieci. W księdze ochrzczonych 
parafii św. Zygmunta w Częstochowie zapisanych jest dziewięcioro 

 
6 J. A. Gierowski, Otwinowski Franciszek, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 24, 
Wrocław 1979, s. 645-646. 
7 Wielcy.pl – wydanie z 30.01.2021. J. A. Gierowski uważa, że Franciszek Ksawery 
Otwinowski zmarł w 1745 r., gdyż wówczas nastąpił podział majątku między jego 
synów, zob. J. A. Gierowski, Otwinowski Franciszek, s. 645. Przeczy temu informa-
cja J. Wiśniewskiego, który ustalił, że w 1732 r., w Lublinie, toczył się proces Kata-
rzyny  z  Guzowskich,  wdowy  po  Franciszku  Ksawerym  Otwinowskim  i  jej  dzieci,  
J. Wiśniewski, Diecezja częstochowska, Mariówka Opoczyńska 1936, s. 273. Przej-
rzano, szczęśliwie zachowaną, księgę zmarłych parafii św. Zygmunta w Częstocho-
wie z lat 1736-1768 i nie odnaleziono w niej zapisu o śmierci Franciszka Ksawerego 
Otwinowskiego, Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie (dalej: AACz), sygn. 
KM 201, Syllabus mortuorum 1736-1768. 
8 Wielcy.pl – wydanie z 30.01.2021. Potwierdza to również notatka kronikarki im-
bramowickiej  z  14 października 1749 r.  o tym, że „przyjechała do córki swojej  imć 
pani Krzesińska, to jest do siostry Otwinowski”, Kronika klasztoru norbertanek 
w Imbramowicach 1741-1758, s. 269. 
9 Błeszno jest obecnie częścią południowej dzielnicy Częstochowy o nazwie Wrzosowiak. 
10 J. A. Gierowski, Otwinowski Franciszek, s. 645. 
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następujących: Jan Chrzciciel Balbin (1711), Marcela Brygida (1712), 
Paweł Aleksander (1713), Kunegunda Katarzyna (1715), Elżbieta (1717), 
Aleksander (1718), Elżbieta Kunegunda (1719), Ewa Katarzyna (1721), 
Tomasz Gracjan (1722)11. Józef A. Gierowski w swojej publikacji podał 
następujące imiona potomków (ośmiorga) wspomnianej pary małżeń-
skiej: Paweł, Tomasz, Aleksander, Grzegorz, Antonina, Brygida, Feli-
cjanna, Gertruda12. Tymczasem w genealogii Jerzego Marka Minakow-
skiego odnotowane są następujące dzieci (jedenaścioro): Antonina, 
Brygida, Ewa, Felicjanna, Gertruda, Magdalena, Małgorzata, Aleksan-
der, Grzegorz, Paweł, Tomasz13. Jan Wiśniewski stwierdził, że w 1732 r. 
wytoczono proces wdowie po Franciszku Ksawerym Otwinowskim i ich 
dzieciom (ośmiorgu): Aleksandrowi, Tomaszowi, Grzegorzowi, Gertru-
dzie, Felicjannie, Ewie, Magdalenie, Antoninie14. Oczywiście, iż w kwe-
stii ustalenia imion potomstwa Franciszka Ksawerego Otwinowskiego 
i Katarzyny z Guzowskich podstawowym źródłem są zapisy w księdze 
metrykalnej. Trudność polega jednak na tym, że imiona występujące 
w publikacjach nie we wszystkich przypadkach (szczególnie w odnie-
sieniu do córek) pokrywają się z tymi, które zostały zapisane w księ-
dze metrykalnej. Jak się wydaje, jedynym wytłumaczeniem, możli-
wym do przyjęcia, jest to, że większość dzieci miała po kilka imion 
(przynajmniej cztery, nie wszystkie zapisano w księdze metrykalnej), 
a w życiu codziennym posługiwano się imionami nieodnotowanymi 
w aktach metrykalnych i te utrwaliły się w przekazach historycznych. 
 W związku z powyższymi wywodami, należy postawić pytanie: która 
z córek Franciszka Ksawerego Otwinowskiego i Katarzyny z Guzow-
skich jest Felicjanną, a właściwie Agnieszką Felicjanną, gdyż te dwa 
imiona pojawiają się w tytule kroniki z okresu jej rządów klaszto-
rem norbertanek w Imbramowicach? Można przyjąć, iż jest to Elż-
bieta Kunegunda, która przyszła na świat w Błesznie i została ochrzczo-
na  22  marca  1719  r.  (Reverendus pater Sigismundus Kruszewski 
baptisavit filiam Elisabetham Cunegundam magnifici ac generosi 
domini Francisci Xaverii de Otffinów Otffinowski et Catharinae, 

 
11 AACz, sygn. KM 3339, Księga ochrzczonych 1703-1725, s. 134, 159, 182, 218, 252, 
268, 281,  307, 313. Z powodu niezachowania się ksiąg zmarłych z parafii  św. Zyg-
munta w Częstochowie, z pierwszych dziesięcioleci XVIII w., trudno ustalić, 
czy wszystkie dzieci przeżyły. 
12 J. A. Gierowski, Otwinowski Franciszek, s. 646. 
13 Wielcy.pl – wydanie z 30.01.2021. 
14 J. Wiśniewski, Diecezja częstochowska, s. 273. 
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c[oniugum] l[egitimorum]. Patrini eius: magnificus dominus And-
reas Błeszyński et generosa domina Marianna Guzowska15). Jedyną 
przesłanką, uprawniającą do przyjęcia hipotezy, że Elżbieta Kune-
gunda to Agnieszka Felicjanna, jest informacja zapisana w kronice 
z okresu rządów ksieni Otwinowskiej, iż ona, wstępując do nowicjatu  
10 sierpnia 1741 r., miała już ukończone 21 lat („dzisiejsza najprze-
wielebniejsza imć panna ksieni obleczona w habit przez wielmożnego 
imci księdza Stanisława Kręskiego, kantora katedralnego krakowskiego, 
komisarza konwentu naszego imbramowskiego16,  dnia  10  sierpnia  
roku Pańskiego 1741, mając lat 21”). 
 Dwie – prawdopodobnie najmłodsze – córki Franciszka Ksawerego 
Otwinowskiego wstąpiły do zakonu premonstrateńskiego: Agnieszka 
Felicjanna do klasztoru w Imbramowicach, a Zofia Magdalena do klasz-
toru na Zwierzyńcu. Obie zostały przełożonymi swoich klasztorów. Zofia 
Magdalena była ksienią na Zwierzyńcu od 1774 r. do swojej śmierci 
w 1799 r.17 W okresie rządów ksieni Felicjanny Otwinowskiej odwiedzała 
ona klasztor imbramowicki. Na kartach kroniki imbramowickiej z lat 
1741-1758 występuje także inna krewna ksieni Felicjanny Otwinowskiej. 
Mianowicie w uroczystości jej obłóczyn wzięła udział „rodzona” ciotka 
Felicjanny – Fujarska. Justyna Julianna Joanna Fujarska była rodzoną 
siostrą ojca Felicjanny, a Antoni Fujarski był jej drugim mężem18. 
 Felicjanna Otwinowska przekroczyła mury klasztoru imbramowic-
kiego w październiku 1740 r. Zapewne początkowo została oddana pod 
opiekę mistrzyni „dam świeckich”, a potem po odprawieniu kilkumie-
sięcznej zwyczajowej próby, odbyły się jej obłóczyny 10 sierpnia 1741 r.19 

 
15 AACz, sygn. KM 3339, s. 281. 
16 Stanisław Kręski, kantor w kapitule katedralnej krakowskiej od 1720 r., był komi-
sarzem konwentu norbertanek w Imbramowicach w latach 1741-1747. Zmarł 5 mar-
ca 1747 r. 
17 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 2: Polska 
Centralna i Południowa, Warszawa 2005, s. 484. Ta autorka nie wiedziała o po-
krewieństwie Agnieszki Felicjanny i Zofii Magdaleny Otwinowskich. Jako praw-
dopodobnych rodziców Zofii Magdaleny podała Jana Aleksandra Otwinowskiego 
(był jej dziadkiem nie ojcem) i N. Wężykównę, tamże. 
18 Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1741-1758,  s.  19;  Wielcy.pl, 
wydanie z 30.01.2021. 
19 Archiwum  Norbertanek  w  Imbramowicach  (dalej:  ANI),  Księga  profesji,  s.  43.  
„Obłóczył ją wielmożny imć ksiądz Stanisław Kręski, kantor katedralny krakowski, 
komisarz i  dobrodziej  nasz.  Było na tym akcie gości  wiele,  kanoników: imć ksiądz 
Lochman, imć ksiądz Błeszyński, imć ksiądz Bratkowski, imć ksiądz Wielogłowski – 
kanonicy katedralni krakowscy, z świeckich: wielmożny imć pan Otwinowski, 
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Profesję zakonną złożyła 9 września 1742 r.20 Dzięki kronikarce, która 
opisała przebieg elekcji ksieni Otwinowskiej, znane są wszystkie 
funkcje, jakie wcześniej w konwencie imbramowickim pełniła nowa 
jego przełożona: „była dzisiejsza imć panna ksieni wprzód na pomie-
nionych urzędach: szafarką, refektarką, prowizorką, mistrzynią du-
chowną, cerkatorką, kustoszą i ogrodniczką. Z dozorczyni ogrodu wy-
niósł Bóg na godność przełożeńską najprzewielebniejszą imci pannę 
ksienię dobrodziejkę”. 
 Po blisko trzydziestu dziewięciu latach od chwili przybycia do 
klasztoru norbertanek w Imbramowicach i prawie trzydziestu sied-
miu od dnia złożenia profesji zakonnej, 12 stycznia 1779 r. blisko 
sześćdziesięcioletnia Felicjanna Otwinowska została wybrana przeło-
żoną tego konwentu. Bardzo duże szanse na ten urząd miała już 
w czasie poprzedniej elekcji, gdyż w dniu wyboru swojej poprzedniczki 
Konstancji Wolickiej, Otwinowska otrzymała w pierwszym głosowa-
niu taką samą liczbę głosów. Dopiero drugie głosowanie przesądziło 
o wyborze Konstancji Wolickiej21. Złożona śmiertelną chorobą ksieni 
Wolicka wskazała – jak się wydaje – swoją kandydatkę na przyszłą 
przełożoną. Uczyniła to wówczas, gdy zadecydowała o wcześniejszych 
obłóczynach probantki Anny Nieradzkiej. Odbyły się one 15 listopada 
1778 r., na trzy dni przed śmiercią ksieni.  

 
starosta szczerczewski, wielmożny imć pan Sierakowski, starosta mszański z im-
cią swoją, imć pani Fujarska z córką swoją, ciotka rodzona, imć panna starościan-
ka szczerczewska, imć pani Jalińska, podczaszyna zatorska, imć pan Jordan 
z imcią swoją i wiele inszych gości”, Kronika  klasztoru  norbertanek  w  Imbra-
mowicach 1741-1758,  s.  19.  Tamże,  przypis  45,  została  podana  nieprawdziwa  
informacja, jakoby starostą szczerczowskim, który wziął udział w obłóczynach, 
był ojciec Felicjanny Otwinowskiej. 
20 ANI, Księga profesji, s. 43. 
21 „A  że  dwie  równe  wota  miały,  więc  imcie  księża  komisarze,  do  żadny  strony  
głosów swoich nie przywięzując, po uczyniony konferencyi z sobą, udali się do 
środka sprawiedliwości święty […] złożyli drugi raz elekcyją […] A gdy po drugi 
elekcyi wielmożni imcie księża komisarze rachowali kryski, która z tych dwóch 
więcy miała kresek, pokazało się,  że moja strona dwiema nad tamtę kandydatkę 
przewyszyła”, Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1769-1778, 
s. 17. Z zapiski o wyborze Felicjanny Otwinowskiej na przełożoną konwentu im-
bramowickiego można dowiedzieć się, że to ona na elekcji swojej poprzedniczki 
w pierwszym głosowaniu uzyskała taką samą liczbę głosów: „I owszem, odpo-
wiedź wzięła, iż nie tak obieramy, jak potwierdzamy, gdyż na przeszły elekcyi 
równe wota miałaś, więc tylko wielmożna panna dobrodziejka potwierdzenia 
potrzebowała”. 
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 Konstancja Wolicka nie mogąc z powodu choroby uczestniczyć 
w tym akcie, wyznaczyła w swoim zastępstwie nie przeoryszę Teresę 
Chwalibożankę lecz właśnie Felicjannę Otwinowską, która wówczas 
pełniła „tylko” funkcję ogrodniczki22. 
 W chwili wyboru Felicjanny Otwinowskiej na przełożoną konwentu 
imbramowickiego przebywało tam – wraz z nią – dwadzieścia profe-
sek i jedna nowicjuszka. W krótkim okresie niespełna siedmioletnich 
jej rządów, grono profesek powiększyło się o cztery osoby. Śluby zakon-
ne złożyły: Anna Nieradzka (28 sierpnia 1780 r.), Antonina Borow-
ska (30 września 1781 r.), Marianna Kozubska (16 listopada 1783 r.) 
i Angela Tyngierówna (21 marca 1784 r.). Jedna z nich – Marianna 
Kozubska – była później przełożoną imbramowickiej wspólnoty klasz-
tornej. W czasie przełożeństwa ksieni Otwinowskiej zmarły dwie nor-
bertanki imbramowickie – Teresa Chwalibożanka, przeorysza (15 grud-
nia 1783 r.) i Agnieszka Rajkiewiczowa, konwerska (3 lutego 1784 r.). 
Od 1773 r. komisarzem konwentu imbramowickiego był, wyznaczony 
jeszcze za rządów ksieni Konstancji Wolickiej, ks. Mikołaj Wybra-
nowski herbu Poraj, kanonik krakowski. Do śmierci ksieni Otwinow-
skiej w 1785 r. nic się w tym względzie nie zmieniło. 
 Już w pierwszych miesiącach rządów ksieni Otwinowskiej, na jej 
prośbę, ówczesny spowiednik norbertanek imbramowickich norberta-
nin Augustyn Ożarowski „ułożył wszystkie papiery pod alfabetem […], 
które do tego czasu bez porządku miał klasztor i zawsze z przykrością, 
do interesu każdego, papieru szukać trzeba było w klasztorze”. Sporzą-
dzony przez siebie inwentarz dokumentów klasztornych ks. Ożarowski 
zatytułował: „Summariusz czyli regestr generalny przywilejów, do-
kumentów granicznych, dekretów, zapisów klasztorowi imbramowic-
kiemu służących, za czułym staraniem Wielmożnej Najprzewieleb-
niejszej w Bogu Imci Panny Agnieszki Felicjanny z Jaksów Otffinowski 
ksieni  klasztoru  Imbramowskiego  spisany  R.P.  1779,  dnia  15  marca  
przez Ks. A[ugustyna] O[żarowskiego] P[rofesa] H[ebdowskiego]”. 
Tenże dokument (w postaci księgi) jest przechowywany w Archiwum 
Norbertanek w Imbramowicach.  
 Z powodu konfiskaty akt po supresji klasztoru w 1819 r. i na-
stępnie bezpowrotnej ich utracie w czasie powstania warszawskiego 

 
22 Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1769-1778, s. 154 – „Odpra-
wił się akt obłóczyn panny Anny Nieradzki […] panna ksieni, widząc się śmiertelną, 
nie chciała odwlec dalszemu czasowi. Nie mogąc sama być przytomną przy obłó-
czynach, naznaczyła dobrodziejkę pannę Felicjannę Otwinowską”. 
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w 1944 r.23 księga ta jest znakomitym źródłem do badań nad dziejami 
konwentu imbramowickiego. 
 Znaczącym wydarzeniem, które miało miejsce w 1783 r. i znalazło 
obszerne omówienie na kartach kroniki, była wizytacja generalna 
tegoż klasztoru zarządzona przez bpa Michała Jerzego Poniatow-
skiego, administratora biskupstwa krakowskiego, a przeprowadzona 
przez Stanisława Ptaszyńskiego, kanonika inflanckiego. Odbyła się ona 
w dniach od 29 maja do 2 czerwca 1783 r.24 Wcześniejsze znane wizy-
tacje tego konwentu miały miejsce w XVII w. Przerwa w wizytacjach 
wynosiła więc ponad 100 lat. 
 Okres rządów konwentem imbramowickim przez ksienię Felicjannę 
Otwinowską to czasy panowania ostatniego króla Polski Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Warunki zewnętrzne, związane z ówczesną 
sytuacją polityczną Rzeczypospolitej, nie były widocznie zbyt dotkliwe 
dla bytowania klasztoru, skoro kronikarka wiele miejsca mogła po-
święcić życiu wewnętrznemu tamtejszej wspólnoty zakonnej. 
 Felicjanna Otwinowska była przełożoną konwentu norbertanek 
w Imbramowicach sześć i pół roku. Zmarła 30 lipca 1785 r. Dwa ostat-
nie lata jej rządów klasztorem nie są znane z powodu braku zapisków 
kronikarskich. 
 

* * * 
 
 Kronika  została  spisana  w  przeciągu  zaledwie  kilku  miesięcy  –  
od stycznia do czerwca 1783 r. Kronikarka zaczęła odnotowywać 
wydarzenia dopiero po czterech latach od wyboru ksieni Otwinow-
skiej. Prawdopodobnie notatki były czynione na bieżąco, natomiast 
pisarka wzięła się do pracy dosyć późno. Nie tylko rozpoczęła dosyć 
późno, ale i bardzo szybko skończyła. Ostatnimi uwiecznionymi na 
kartach kroniki wydarzeniami są te wiążące się z wizytacją generalną 
konwentu, przeprowadzoną na przełomie maja i czerwca 1783 r. Za-
pewne okoliczności odejścia ekonoma (co zostało nakazane w dekrecie 

 
23 Dokumentacja do dziejów norbertanek imbramowickich w archiwum klasztor-
nym, w: M. Dębowska, Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, 
Lublin 2012, s. 14-15. 
24 Rękopis wizytacji spisany przez ks. Marcina Siemieńskiego, przechowywany 
w archiwum norbertanek w Imbramowicach, został już wydany drukiem, zob. Wizy-
tacja generalna klasztoru norbertanek w Imbramowicach w 1783 r., w: M. Dębow-
ska, Klasztor norbertanek w Imbramowicach..., s. 66-127. 
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powizytacyjnym) tak wstrząsnęły zakonnicami, iż – być może – ksieni 
Otwinowska zakazała odnotowywać to, co się działo później. 
 Cała kronika została napisana jedną ręką, ładnym charakterem 
pisma. Kronikarką mogła być Kunegunda Waryska, którą nowa ksieni 
zastała na urzędzie „pisarki”. Można także wziąć pod uwagę również 
Eufrozynę Bąkowską, sekretarkę ksieni Otwinowskiej w pierwszych 
miesiącach jej rządów. Bez materiału porównawczego trudno jed-
nakże ustalić, czy to właśnie ta zakonnica, czy może inna, wykonała 
rzeczoną pracę. 
 Kronika obejmuje lata 1779-1783. Z 1785 r. pochodzi „akt elekcji” 
ksieni Konstancji Kręskiej, wybranej na ten urząd 24 października 
1785 r., po śmierci ksieni Felicjanny Otwinowskiej, zmarłej 30 lipca 
tego roku. Spisał go ks. Wincenty Ferariusz Konstantyn Ptaszyński, 
pleban w Czulicach, regens krakowskiej kancelarii biskupiej. 
 Wcześniejsze tomy kroniki z okresu rządów poprzedniczek Otwi-
nowskiej  na  urzędzie  ksieni  konwentu  imbramowskiego  nosiły  tytuł 
przejęty od ksieni  Zofii  Grotówny: „Historyja domowa klasztoru im-
bramowskiego Zakonu Premonstrańskiego ode mnie [tu wstawiano 
imię i  nazwisko  właściwej  przełożonej],  ksieni  ręką własną pisana  
i sobie dla pamięci i sukcesorkom dla informacyi dalszej zostawiona”. 
W kronice z okresu rządów ksieni Otwinowskiej ten zwyczaj nie został 
zachowany, gdyż rękopis nosi tytuł: „Historyja domowa klasztoru im-
bramowskiego Zakonu Premonstrateńskiego opisująca elekcyją prze-
łożeńską, przyjmowania na próbę, do nowicyjatu, do profesyi, obra-
nia na urzędy, śmierci zakonne i inne dzieje przypadające, dla wia-
domości w teraźniejszym i przyszłym czasie potrzebne, za przełożeń-
stwa najprzewielebniejszej imci panny Agneszki Felicyjanny Otwi-
nowski, ksieni konwentu naszego”. 
 

* * * 
 
 Podstawą niniejszej edycji jest rękopis przechowywany w Archi-
wum Norbertanek w Imbramowicach pod sygnaturą A 32. Jest to 
księga oprawna w skórę, o wymiarach 20 x 31,5 cm. Zawiera ona 
38 nowo ponumerowanych stron, z których tylko pierwsze trzydzieści 
są zapisane (z wyjątkiem s. 2, 24-25).  
 W niniejszej edycji, stosując się przeważnie do zasad wydawania 
źródeł,  zwrócono  uwagę nade  wszystko  –  tak  jak  w  poprzednich  to-
mach – na funkcję informacyjną kroniki (językoznawców należałoby 
odesłać do samego rękopisu). Stąd celem zwiększenia przejrzystości 
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i czytelności tekstu m.in. uwspółcześniono pisownię niektórych wyrazów 
(bydź = być, isz = iż, gdysz = gdyż, dłuszszego = dłuższego, tesz = też, 
cięszko = ciężko, w[z]dłysz = w[z]dłuż, ksiąszka = książka, roskaz = roz-
kaz, zfolgowanie = sfolgowanie) i zrezygnowano z podwojonych spół-
głosek (ff – proffessja, proffes, officjantki, oficyny; kk – rekkolekcyje;  
ll – kollekta, kollegiata, rekollekcyje, cella; mm – kommissarz, kom-
missyja; nn – altanna, Anniela; pp – supplika; ss – proffessja, kom-
missarz, proccessyja, assekurować, kommissyja). Skróty rozwiązy-
wano bez informowania o tym (np. p. – panna, panny itd., WW PP – 
wielmożne panny). Brzmienie nazwiska samej ksieni, zapisywane jako: 
Otffinoska, Otfinoska, ujednolicono oddając je jako Otwinowska. Uwaga 
ta odnosi się także do osób noszących to samo nazwisko. 
 Numery stron oryginału oddano w niniejszej edycji kursywą, w na-
wiasach kwadratowych. Wszelkie uzupełnienia bądź wyjaśnienia tek-
stu pochodzące od wydawcy umieszczono również w nawiasach kwa-
dratowych (wyjaśnienia poprzedzono znakiem =). 
 Celem identyfikacji osób duchownych, należących do diecezji kra-
kowskiej, a występujących w kronice, wykorzystano przede wszystkim 
prace Jana Szczepaniaka25. Nieocenioną pomocą okazały się także 
osiemnastowieczne archiwalia, przechowywane w Archiwum Klasztoru 
Norbertanek w Imbramowicach. 
 
 

 
25 J. Szczepaniak, Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł 
kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII w.),  Kraków 2008;  tenże,  Spis prepozytów 
i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008; tenże, Duchowieństwo 
diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2010. 
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ROK 1779 
 
 
[3] Elekcyja najprzewielebniejszej imci panny ksieni 
 
 Roku od narodzenia Chrystusa Pana 1779, dnia 12-go miesiąca 
stycznia, po odprawieniu w chórze godzin, odprawiła się solenna wo-
tywa przez wielmożnego imci księdza Franciszka Ossowskiego, ku-
stosza katedralnego krakowskiego26,  wielmożnych  panien  buskich27 
komisarza. Po skończony wotywie, zadzwoniono na zgromadzenie, 
abyśmy się zeszły przed fortę. Gdy wszystkie stanęłyśmy w porządku 
parami,  weszli  za fortę:  wielmożny imć ksiądz Ossowski,  kustosz i  ja-
śnie wielmożny imć ksiądz Mikołaj Wybranowski, kanonik katedralny 
krakowski, surogat, komisarz konwentu naszego28 i imć pan Jaworski, 
pisarz apostolski29, prokurator spraw w sądach duchownych. Zaczęły 
kantorki śpiewać Veni Creator, który himn śpiewając, szłyśmy parami 
do refektarza, stanąwszy na miejscu, według profesyi każda, kończy-
łyśmy. Po skończonych kolektach, zasiadłyśmy za stołami. Po prze-
czytaniu wyraźnego zezwolenia, na piśmie danego, od jaśnie oświeco-
nego Kajetana Ignacego Sołtyka, biskupa krakowskiego, książęcia 
siewierskiego, kawalera Orła Białego, zaczął mowę jaśnie wielmożny 
imć ksiądz Wybranowski, komisarz. Przekładał, jaka ma być obrana 
na ksienią i jakie jej są powinności. Dowodził, jak do tego czasu profi-
towało miejsce nasze w rządzie dobrym, z zaszczytem zakonu i miejsca 
z przeszłych świętej pamięci antecesorek30,  tak  i  teraz  Bóg  [4] okaże 
tę pochodnią, która świecić będzie przykładami do pomnożenia cnót 
w zgromadzeniu tutejszym. Po skończony mowie, dawałyśmy sekretne 
wota, jedna po drugi wchodząc do refektarza. Po skończonych wotach, 

 
26 Franciszek Ossowski (1739-1788) herbu Belina, syn Wojciecha i Katarzyny z Komec-
kich był prałatem kustoszem kapituły katedralnej na Wawelu od 1773 r. do śmierci. 
Zmarł 6 stycznia 1788 r. 
27 Panny buskie – norbertanki z klasztoru w Busku. 
28 Mikołaj  Wybranowski  herbu Poraj  był kanonikiem kapituły  katedralnej  na  Wa-
welu, kanonikiem kapituły kolegiackiej w Sandomierzu w latach 1774-1786. Komi-
sarzem konwentu imbramowickiego został w 1773 r. Zmarł 16 października 1808 r. 
29 Pisarze (notariusze) apostolscy (apostolica auctoritatae) pochodzili z nominacji 
papieża, biskupów lub protonotariuszy. 
30 Antecessor (łac.) – poprzednik na urzędzie. 
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gdy zadzwoniono, wszystkieśmy weszły do refektarza, tak jako i pierwy, 
za rozkazem siadłyśmy. Zaczął wielmożny imć ksiądz Ossowski, kustosz 
katedralny, mowę, winszując miejscu uszczęśliwienia, iż osobami sam 
Duch Przenajświętszy rządził i okazał, palcem swoim do serca wszyst-
kim podając tę, którą dawno przeznaczył w wyrokach swoich boskich, 
a ta jest najprzewielebniejsza imć panna Felicjanna z Jaxów Otwinow-
ska,  z  starożytnej  w  Polszcze  Jaxów,  fundatorów  kościoła  i  klasztoru  
zwierzynieckiego, familii, ksieni klasztoru i miejsca tutejszego imbra-
mowskiego. Na które ogłoszenie przełożony i matki, wielka w sercach 
naszych  stała  się radość i  ukontentowanie,  gdyż ka[n]dydatka  pierw-
sza, dobrodziejka panna Teresa Chwalibożonka, miała wotów trzy. 
Druga kandydatka, najprzewielebniejsza imć dzisiejsza panna ksieni, 
miała wotów szesnaście. I tak, we wszystkich znać było ukontentowa-
nie. Najprzewielebniejsza imć panna ksieni, usłyszawszy siebie pomie-
nioną do przyjęcia urzędu i ciężaru przełożeńskiego, bardzo się zmie-
szała. Klęknąwszy z płaczem przed komisarzami, zaczęła przekładać 
słabość swoję, ale nie słuchano. I owszem, odpowiedź wzięła, iż nie tak 
obieramy, jak potwierdzamy, gdyż na przeszły elekcyi równe wota mia-
łaś, więc tylko wielmożna panna dobrodziejka potwierdzenia potrze-
bowała. Więc, imieniem jaśnie oświeconego księcia imci biskupa, paste-
rza i dobrodzieja naszego, błogosławieństwo dali najprzewielebniejszej 
imci  pannie  ksieni,  zachęcając  i  umacniając  do  sprawowania  urzędu.  
Wielmożny imć ksiądz kustosz oddał statuta, regułę zakonną i klucze 
od klauzury, [które] odebrawszy w upokorzonym duchu, według [5] 
zwyczaju siadła imć panna ksieni, za rozkazem, na krześle dla oddania 
posłuszeństwa. Więc wszystkie panny siostry, tak starsze, jako i młod-
sze, oddawałyśmy pokorne, z miłością, posłuszeństwo. Po skończony 
ceremonii, zaczęły kantorki śpiewać Te Deum laudamus, wyszłyśmy 
w procesyi z refektarza. Prowadzili wielmożni imcie komisarze najprze-
wielebniejszą imci pannę ksienią. Przyszedłszy na chór, padła krzyżem, 
oddając z płaczem Bogu i Najświętszej Maryi w opiekę siebie i całe 
zgromadzenie, wszystko poddaństwo, za przełożoną i panią obiera-
jąc Ją dla miejsca tego, aby prowidowała31 u najwy[ż]szej Opatrzno-
ści, wszystkie potrzeby i niedostatki konwenckie polecała oraz protek-
cyi świętym patronom Piotrowi i Pawłowi, gospodarzom kościoła32, 
aby byli i miejsca całego [gospodarzami], świętemu Józefowi, jako opie-
kunowi, świętym ojcom Augustynowi, Norbertowi, aby według reguły 

 
31 Provideo (łac.) – mieć staranie, troszczyć się o coś. 
32 Kościół klasztorny norbertanek w Imbramowicach nosi wezwanie Apostołów 
Piotra i Pawła. 
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i praw zakonnych pomnażała się i kwitnęła chwała Boska w całym 
zgromadzeniu. Polecała oraz świętemu Kajetanowi, jako prowizorowi33, 
miejsce całe i świętym Trzem Królom, patronom urzędu swojego, aby 
miejsce to mieli w swojej opiece i obronie. Po skończonym Te Deum 
laudamus, podnió[sł]szy imci pannę ksienią z ziemi, wielmożni imcie 
komisarze, zaprowadzili do stal[l]um przełożeńskiego. I znowu przez 
ukłon całe zgromadzenie przychylność swoję oświadczały, perswadu-
jąc,  aby  nie  płakała.  Po  skończony  w  chórze  ceremonii,  zaprowadzili  
wielmożni imcie komisarze do przełożeński cele. Wszystkieśmy asy-
stowały. I tu winszowali zgodnie obrany przełożonej. 
 Dzisiejsza najprzewielebniejsza imć panna ksieni obleczona w ha-
bit przez wielmożnego imci księdza Stanisława Kręskiego, kantora 
katedralnego krakowskiego, komisarza konwentu naszego imbramow-
skiego34, dnia 10 sierpnia roku Pańskiego 1741, mając lat 21. Profesyją 
uczyniła  dnia  9  września  roku  Pańskiego  1742  za  [6] przełożeństwa 
najprzewielebniejszej imci panny Katarzyny Bąkowski35. Była dzisiej-
sza imć panna ksieni wprzód na pomienionych urzędach: szafarką, 
refektarką, prowizorką, mistrzynią duchowną, cerkatorką, kustoszą 
i ogrodniczką. Z dozorczyni ogrodu wyniósł Bóg na godność przeło-
żeńską najprzewielebniejszą imci pannę ksienię dobrodziejkę. 
 
 

DNIA 13 STYCZNIA 
 
 Wielmożni imcie komisarze po rannym obiedzie odjechali, gdyż 
nagłe interesa prawne nie pozwoliły dłuższego u nas zabawienia. 
 Pamięć panien sióstr, które najprzewielebniejsza imć panna ksieni 
zastała i na jakim urzędzie która jest: 
dobrodziejkę pannę Teresę Chwalibożonkę, przeoryszą 
pannę Józefę Urbańską 
pannę Mariannę Grotównę 
pannę Konstancję Kręską, mistrzynią dam świeckich 
pannę Annę Bętkowską 
pannę Teresę Grosmajerównę, fortianką 
pannę Annę Lem[m]anównę, mistrzynią duchowną 
pannę Franciszkę Szaniawską, cerkatorką 

 
33 Provisor (łac.) – zarządca. 
34 Stanisław Kręski, kantor w kapitule katedralnej krakowskiej od 1720 r., był komi-
sarzem konwentu norbertanek w Imbramowicach w latach 1741-1747. Zmarł 5 mar-
ca 1747 r. 
35 Katarzyna Bąkowska była ksienią konwentu imbramowickiego w latach 1741-1758. 
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pannę Konstancję Szczawińską 
pannę Eufrozynę Bąkowską, podskarbiną i prowizorką 
pannę Agneszkę Kochanowską 
pannę Józefę Grosmajerównę, zakrystianką i kantorką 
pannę Joannę Miraszowską [=Mieroszewską], piwniczną 
pannę Apolonię Krasuską, infirmarką 
pannę Mariannę Dą[m]bską, refektarką 
pannę Kunegundę Waryską, pisarką i podkantorką 
pannę Franciszkę Karwicką, podzakrystianką [i] westiarką 
pannę Kunegundę Zygmuntowską, podkantorką drugą 
pannę Agneszkę Rejczykównę, konwirskę, szafarką 
pannę Annę Nieradzką, nowicyją. 
 
 [7] Imcie księża będący i oficjalistowie: 
 
imć ksiądz Augustyn Ożarowski36, spowiednikiem, profes konwentu 
hebdowskiego 
imć ksiądz Mateusz Broniszowski, kaznodzieją, profes konwentu 
sondeckiego 
u fary plebanem imć ksiądz Józef Ptas[z]nicki 
pan Jakub Pułczeński ekonomem 
pan Michał Sniczek37, pisarz prowentowy 
pan Michał Noculski, pisarz browarni. 
 
 

DNIA 15 STYCZNIA 
 
 Złożyła najprzewielebniejsza imć panna ksieni zaradzenie się kapitul-
nie względem interesów konwenckich, że jest potrzeba tego, aby wyje-
chała do Krakowa dla plenipotencyi uczynienia plenipotentom, którzy 
byli i za życia świętej pamięci ksieni. Na co całe zgromadzenie zezwoliło. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Wyjechała najprzewielebniejsza imć panna ksieni ze dwiema sio-
strami, za konsensem jaśnie wielmożnego imci księdza komisarza. 

 
36 Augustyn Ożarowski OPraem urodził się w 1744 r., święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1771 r. Po odwołaniu z funkcji spowiednika w konwencie imbramowickim w 1787 r. 
został przeorem w Hebdowie. W latach 1791-1799 był prepozytem konwentu norber-
tanek w Płocku, M. Dębowska, Klasztor norbertanek w Imbramowicach…, s. 121. 
37 Właściwie: Snieszek. 
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Uczyniła plenipotencyją finalną imci księdzu Waryskiemu, kanonikowi 
kolegiaty Wszystkich Świętych38,  który  od  lat  19,  przez  przychylność 
ku temu miejscu, służył konwentowi w interesach, imci panu Habow-
skiemu, subdelegatowi grodzkiemu i imci księdzu Augustynowi Oża-
rowskiemu, spowiednikowi naszemu, którego z [tej] racyi obligowała, 
aby się podjął, ponieważ trafia się interes, w którym [trzeba] refero-
wać się do Krakowa, zwłoka lub też nie zawsze są rezydujący tam po-
mienieni plenipotenci, a przy klasztorze zawsze znajdujący się może 
zastąpić, ile znający się na prawie. 
 
 

[8] DNIA 1 LUTEGO 
 
 Zeszły się gromady z wiosek podając suplikę do najprzewielebniej-
szej imci panny ksieni o sfolgowanie pańszczyzny, skarżąc się, iż za 
ekonomii imci księdza Kocimskiego39 podniesiona.  W  który  suplice  
wyrażają skargi przeciwko panu Pułczeńskiemu, ekonomowi40, że bar-
dzo porywczy do bicia etc.  Co na pilną wziąwszy uwagę,  co być po-
znała prawdziwego, napomniała ekonoma, insze rzeczy dalszemu cza-
sowi zostawując, póki rzetelnej nie będzie miała wiadomości na oko 
okazany,  gdyż sługa,  który  przestrzega  pańskiego  dobra,  musi  być 
natrętnym dla poddanych. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
 Złożyła najprzewielebniejsza imć panna ksieni kapitułę, na którą, 
według zwyczaju, zadzwoniono. Wszystkie się zeszły panny siostry 
i oficjantki. Więc złożona panna Kręska z mistrzyństwa dam świec-
kich. Na jej miejsce obrana panna Bętkowska mistrzynią, pannę 
Lem[m]anównę z mistrzyni duchowny cerkatorką, pannę Teresę Gro-
smajerównę z fortyjanki mistrzynią duchowną, pannę Kochanowską 
fortyjanką, pannę Dą[m]bską z refektarki prowizorką, pannę Krasu-
ską refektarką, siostrę Waryską podskarbionką, siostrę Miraszowską 

 
38 W kolegiacie Wszystkich Świętych w Krakowie ks. Wojciech Waryski PhD posia-
dał – od 27 marca 1772 r. do śmierci – kanonię pw. Czterech Ewangelistów. Zmarł 
13 lutego 1781 r. 
39 Łukasz  Kocimski,  syn  Walentego,  urodził się w  1738 r.,  w  latach  1777-1820 był 
plebanem w Porębie Górnej, w dekanacie Wolbrom, archidiakonacie Pilica. Ksieni 
Konstancja  Wolicka  powierzyła  mu stanowisko  ekonoma w 1769 r.  Pozostawał na  
nim zaledwie jeden rok. 
40 Jakub Pułczyński był ekonomem od 1770 r. 
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[=Mieroszewską] kantorką drugą. Które funkcyje wszystkie w upoko-
rzonym duchu przyjęły. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
 Przyjechał imć pan Ostrowski, porucznik i kilku z nim towarzyszów w 
dziesięć koni, z dywizyi wielmożnego imci pana Lubowienieckiego. Sta-
nęli  na  folwarku  o  godzinie  7  w  wieczór,  z  paletem.  Naznaczyli  20  fur  
siana, 40 korcy owsa. Ekskuzował się ekonom, iż siano sami kupujemy. 
Owsa i na siew omale mieć będziemy. Ale nie akceptowali tej ekskuzy. 
Dał znać ekonom do klasztoru. Rozkazała imć panna ksieni jeść, pić, 
wina dać. Przenocowali w austeryi41. Dnia drugiego poszedł [9] do nich 
imć ksiądz spowiednik, wziąwszy dla starszego prezent, asekurując42, 
że nie mamy siana, aby rewidowali. I zaledwie ustąpili siano. I owsa 
korcy 20 naznaczył,  aby bez odwłoki  odwieziono do komendy w Sław-
kowie43 stojący. Sami wyjechali po śniadaniu o godzinie 10. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
 Przyjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz komisarz dla okazania 
swojej atencyi. Bawił tydzień. Codziennie wyjezdał na folwarki, gaje 
objezdał, doglądał wszelkiego gospodarstwa, nakazał dozór lepszej 
pisarzom, gromady wszystki[e] wokował, podział roli między podda-
nemi  poczynił.  Ile  potrzeba  była  dozoru  –  nie  żałował fatygi  swojej.  
Dnia 30 odjechał. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
 Sprowadziła najprzewielebniejsza imć panna ksieni z Krakowa 
imci księdza Sokołowskiego, eksjezuitę44 dla dawania rekolekcyi całemu 
zgromadzeniu, które z wielkim ukontentowaniem ducha, z łaski Pana 
Boga, w zdrowiu dobrym skończyłyśmy. Sama najprzewielebniejsza 

 
41 Austeria – oberża, karczma, gospoda, szynk. 
42 Assecuro (łac.) – upewniać, zapewniać. 
43 Sławków – miasto w obecnym województwie śląskim. 
44 Kazimierz Sokołowski urodził się 3 marca 1710 r. w Prusach, wstąpił do jezuitów 
13 sierpnia 1726 r. w Krakowie, nie są znane jego losy po kasacie zakonu, Encyklo-
pedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, 
Kraków 1996, s. 631. 
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imć panna ksieni wszystkie prace domowe, posługi podejmowała, 
tylko jednę siostrę mając do pomocy. Odjechał pomieniony ociec 
duchowny, po skończony pracy, dnia 27 rano. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Zaczęła fabrykę imć panna ksieni w ogrodzie altanę murowaną 
i framugi na statuły [sic] Świętych Pańskich, już dawni do tego przy-
gotowanych. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
 Pokazał się ogień z komina infirmarskiego, który zaraz ugasili bez 
szkody. Lecz st[r]achem przerażone wszystkie zostałyśmy, gdyż temi 
czasy bardzo ognie panują. Postronnie wsi kilka zgorzało, w Krakowie 
często się zajmują. Świętego Floriana wielka interpozycyja45 nad nami. 
 
 

[10] DNIA 3 MAJA 
 
 Wyjechała panna Bąko[w]ska z panną Grotówną do krewnych 
swoich dla poratowania zdrowia. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Przyjechała najprzewielebniejsza imć panna ksieni zwierzyniecka, 
siostra rodzona imci panny ksieni46. Dobroczynność łaski swojej oka-
zując nam, kontentacyją47 obesłała całe zgromadzenie po złotych 8. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Wyjechała panna Szaniawska z panną Kochanowską do jaśnie wiel-
możnej imci pani podstoliny, matki swojej48, która zachorowawszy, 
życzyła sobie mieć ją w domu swoim i o licencyją starała się mocno. 
 
 

 
45 Interpositio (łac.) – wstawiennictwo. 
46 Zofia Magdalena Otwinowska była ksienią w klasztorze zwierzynieckim od wrze-
śnia 1774 r. Zmarła 1 listopada 1799 r., M. Borkowska, Leksykon..., s. 484. 
47 Contentatio (łac.) – zapłata. 
48 Anna z Ossolińskich Szaniawska, podstolina koronna, zmarła w 1780 r. 
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DNIA 12 CZERWCA 
 
 Powróciła do klasztoru panna Bąkowska z panną Grotówną w zdro-
wiu dobrym. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
 Z porady doktora, za licencyją wielmożnego imci księdza komisarza, 
wyjechała panna Kręska z siostrą Dą[m]bską, prowizorką, do wód 
krzeszowskich dla poratowania zdrowia. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
 Zważając najprzewielebniejsza imć [panna ksieni] słabość siostry 
Dą[m]bski na prowizorstwie, obrała prowizorką pannę Teresę Gros-
majerównę, a na jej miejsce mistrzynią duchowną pannę Szaniawską. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
 Pozwany konwent o pokazanie granic od Porąbki, między Suchą 
i Porębą, lecz tych konwent nie miał. I gdy kondescencyja49 była 
w Jangrocie między jaśnie oświeconym księciem biskupem Sołtykiem 
i między wielmożnym imcią panem Morsztynem, pułkownikiem50, 
rozkazano pokazać granice od Porąbki, który wchodzi klin pomiędzy 
pomienione granice. Pojechał z strony konwentu imć ksiądz plenipo-
tent i pan ekonom i gromada. Gdy starzy ludzie pokazali klin dzielący 
granice, w prętkim zapędzie wielmożny imć ksiądz Os[s]owski, kustosz 
katedralny oraz komisarz jaśnie oświeconego księcia imci biskupa 
naszego, rozkazał wysypać kopiec swoim ludziom od granicy naszej, 
w czym łaskę [11] okazał dla konwentu, gdyż wielki kopiec wysypano. 
Na długi czas znaczny będzie. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Wyjechała najprzewielebniejsza imć panna ksieni ze dwiema sio-
strami, z porady doktora, do wód krzeszowskich na kąpiele i za swoim 

 
49 Condescensio (łac.) – wyjazd sądu na miejsce sporu. 
50 Jan  Chrzciciel  na  Raciborsku  Morsztyn  h.  Leliwa,  pułkownik  wojsk  koronnych,  
syn Stefana Benedykta z Raciborska herbu Leliwa i Heleny z Szembeków. 



Rok 1779 
 

25

tam przybyciem odesłała panny siostry tam będące do konwentu, to jest 
pannę Kręską i pannę Dą[m]bską. 
 
 

DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Na prośbę najprzewielebniejszej imci panny ksieni, ułożył wszyst-
kie papiery pod alfabetem imć ksiądz Ożarowski, spowiednik nasz 
oraz plenipotent, które do tego czasu bez porządku miał klasztor 
i zawsze z przykrością, do interesu każdego, papieru szukać trzeba 
było w klasztorze51. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
 Powracając najprzewielebniejsza imć panna ksieni z wód krzeszow-
skich, wstąpiła do wioski Glanowa dla przepatrzenia gospodarstwa. 
Bawiła tygodni dwa, dojeżdżając i do innych wiosek. Powróciła do 
konwentu szczęśliwie. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Skończywszy mularze fabrykę w ogrodzie altanę i kapliczki, rozka-
zała najprzewielebniejsza imć panna ksieni murować schody na wieżą 
do  zegara,  na  które  wybito  drzwi  z  wschodu do  kościoła.  W krukcie  
[=kruchcie] przystawiono mur dla schodów kręconych na wieżą dla 
korygowania zegaru, bo przez klasztor musiano wchodzić. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odprawił się aniwersarz za duszę świętej pamięci imci panny Kon-
stancyi Wolicki, ksieni naszej52. Na tym akcie rocznicy żałobny było 
imci księży braci z Hebdowa 10, ojców franciszkanów z Krakowa 12. 
 

 
51 Jest to księga zatytułowana: „Summariusz czyli regestr generalny przywilejów, 
dokumentów granicznych, dekretów, zapisów klasztorowi Imbramowickiemu słu-
żących, za czułym staraniem Wielmożnej Najprzewielebniejszej w Bogu Imci Panny 
Agnieszki Felicjanny z Jaksów Otffinowski ksieni klasztoru Imbramowskiego 
spisany  R.P.  1779,  dnia  15  marca  przez  Ks.  A[ugustyna]  O[żarowskiego]  P[rofesa]  
H[ebdowskiego]”. Rękopis ten jest przechowywany w archiwum klasztornym w Im-
bramowicach. 
52 Konstancja Wolicka była ksienią w latach 1769-1778. 
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[12] DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Nazajutrz po rocznicy świętej pamięci imci panny ksieni odprawiły 
się drugie, za duszę świętej pamięci siostry Karpowski, która roku prze-
szłego 1778, dnia 1 listopada pożegnała się z tym światem. Wyjechała na 
kuracyją do Krakowa dla doktora, który ją kurował na raka w piersi. 
Ta, po długich swoich męczarniach rocznich, w kilku doktorach kuracyi 
będąc, tą ostatnią razą wyjechawszy do klasztoru św. Norberta sióstr 
zakonu naszego przy Wisni Bramie53 w Krakowie, tam życie swoje 
zakończyła i tam pochowana jest z wielką wszystkich nas żałością54. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
 W  dzień św.  Marcina,  rano,  zajeno  się w  kominie  w  oficynach  
u pisarza, naprzeciwko okien najprzewielebniejszej imci panny ksieni, 
która postrzegszy, wielce przestraszona została, bo zuzle wielkich sa-
dzy na dachy padały i na klasztorny. Tylko łaska Pana Boga, iż mokre 
dachy były. Nie widać nikogo było w podworcu. Dopiero fortę otwo-
rzyć imć panna ksieni kazała, podworcowych zwołać. Z pomocą Boską 
ugasili bez szkody. Okazyja tego ognia była [taka], że drwa długie 
dziewka pisarza postawiała w kominie, żeby jej zasychały i z tych się 
zajeno, druga, że mularze zaniedbali tego komina wycierać, o co ska-
rani z napomnieniem. 
 

 
53 Klasztor pw. św. Norberta przy Bramie Wiślnej w Krakowie funkcjonował w la-
tach 1643-1803. 
54 Katarzyna Karpowska zakończyła życie 1 listopada 1778 r. w krakowskim klasz-
torze św. Norberta (przy Bramie Wiślnej) i tam została pochowana 3 listopada. 
W księdze zgonów konwentu imbramowickiego jej śmierć została odnotowana pod 
dniem 2 listopada, to jest prawdopodobnie wówczas, kiedy ta wiadomość dotarła 
do Imbramowic. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1780 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Sprowadziła najprzewielebniejsza imć panna ksieni imci pana Ro-
jowskiego, architekta z Miechowa, z którym umówiła się względem 
bramy, na który dzwonnica ma być. Podjął się tej fabryki. Abrys dał 
i kontrakt z oboi strony stanął, który wziąwszy, pojechał. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA 
 
 Z nagła rano zachorowała ciężko najprzewielebniejsza imć panna 
ksieni na wielkie parcie kolki, z wielkim całego zgromadzenia potur-
bowaniem i służących. Zaraz w ciężką malignę55 wpadła, więc posłali-
śmy nieodwłoczkie [=nieodwłocznie] po doktora do Krakowa, który 
trzeciego dnia przyjechał. 
 
 

[13] DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Z dopuszczenia Pana Boga za niezachowanie święta w niedzielę, 
spaliło się dwie chałup. Jedna w Małyszycach. Szewc na święto, długo 
w noc robił przy kominie. Iskra zapadła z komina na górę. Wszystko 
mu się na górze spaliło. Stragarze56 padać poczęły, dopiero postrzegł 
i od roboty wstał. Druga w Tarnowy u Perka, który palił w chlewach 
cielętom i całą chałupę spalił. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 Sprowadziła najprzewielebniejsza imć panna ksieni imci księdza 
Hieronima Studzieńskiego, spowiednika zwierzynieckiego, o którego 
pozwolenie dopraszała się najprzewielebniejszej imci panny ksieni, 
rodzony swojej, aby zastąpił tęż funkcyją u nas, ponieważ imci księdza 
spowiednika dopraszała się, aby wina z Węgier sprowadził na konwencką 
potrzebę, gdyż nie ma do tego [nikogo] zdatnego przy klasztorze. 

 
55 Maligna – wysoka gorączka połączona z zaburzeniami świadomości i majaczeniem. 
56 Stragarz – przebiegająca przez środek izby szeroka belka umieszczona w poprzek 
pod innymi belkami pułapu dla jego podtrzymania. 
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DNIA 24 LUTEGO 
 
 Kupiła  najprzewielebniejsza  imć panna  ksieni  sztukę lasu  u  wiel-
możnego imci pana Pugeta, starosty w Minodze57, na budownię i opał, 
gdyż swoje lasy zdezelowane przez imci księdza plebana wycinanie. 
Wypłaciła za ten kawałek złotych polskich 1468. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO [SIC]58 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Borowska, skarbnikowa trocka59, 
z córką swoją, mającą lat piętnasty, którą do zakonu rekomendowała. 
Do szkoły ją oddała pod pannę mistrzynią dla wypróbowania ducha 
klasztorny edukacyi, bo na Zwierzyńcu od malińkiego schowana przy 
babce swojej, imci pani Rogowski60. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
 Panna Szaniawska, mistrzyni duchowna, mocno dopraszała się naj-
przewielebniejszej imci panny ksieni dobrodziejki, aby ją złożyła z tego 
urzędu, którą dla dalszego czasu sposobić chciała przez urzędy. A że na-
tężenie przez pannę przeoryszę wyprasza się, [14] więc najprzewieleb-
niejsza imć panna ksieni, lubo dużo słaba po ciężki chorobie, poszła 
do kapituły i złożyła pannę Szaniawską z mistrzyństwa. Na jej miejsce 
obrała mistrzynią pannę Kręską, która na ten urząd sposobna do eduka-
cyi duchowny i chórowy, siostrę Dą[m]bską [obrała] refektarką. 

 
 

DNIA 29 MARCA 
 
 Zaczęli fabrykę mularze, na bramie dzwonnicę, do który gips wo-
żono z wioski  Racławic61, z plebanii wielmożnego imci księdza Sebe-
stiana Sierakowskiego, kanonika katedralnego krakowskiego62. 

 
57 Józef  Jan  Puszet  (Puget)  urodził się w  1711  r.,  zmarł w  1792  r.  Był dziedzicem  
Minogi, Nowej Wsi, Przybysławic i starostą duninowskim. 
58 Zapewne winno być: 25 lutego. 
59 Michał Borowski herbu Awdaniec,  ojciec Antoniny Borowskiej,  był skarbnikiem 
latyczowskim  (nie  trockim).  Matką Antoniny  była  Marianna  z  Gutowskich  herbu  
Ślepowron. 
60 Anna Gutowska z Rogowskich herbu Rola była matką Marianny Borowskiej 
(z Gutowskich) i babką Antoniny Borowskiej, norbertanki imbramowickiej. 
61 Parafia Racławice w dekanacie Książ Wielki. 
62 Ks. Sebastian Sierakowski – według J. Szczepaniaka – był plebanem w Racławi-
cach od 16 lipca 1781 r. do 1784 r., J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów..., 
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DNIA 15 KWIETNIA 
 
 Stanęła na próbę imć panna Antonina Borowska, pod bytność 
jaśnie wielmożnego imci księdza komisarza, na którą kapitulnie całe 
zgromadzenie zezwoliło, gdyż ją wszystkie uznały być zdatną, pobożną, 
lubo na nogę upada, ale nie bolejąca. Tej panna mistrzyni wielkie 
zalecanie w kapitule dawała, z powolności ducha. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
 Przyszedzszej [=przyszedłszy] do lepszych sił najprzewielebniejsza 
imć ksieni dobrodziejka, po dziewiąci tygodni chorobie, z rady imci pani 
Dokrosicki [?],  wyjechała do Krakowa. Na Zwierzeńcu stała u rodzony 
swojej, najprzewielebniejszej imci panny ksieni. Przyszedłszy do ucale-
nia zdrowia, powróciła szczęśliwie do konwentu dnia 25 czerwca. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Uznawszy pod bytność swoję jaśnie wielmożny imć ksiądz komi-
sarz nieczułość pana Snieszka, pisarza prowentowego, wypowiedział 
mu miejsce. Którego, po wysłuchaniu rachunków przez pana Puł-
czeńskiego, odprawiła najprzewielebniejsza imć panna ksieni. Na jego 
miejsce przyjęła na pisarza pana Józefa Walikowskiego. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
 Skończyli mularze, kamieniarze fabrykę bramy, która kosztuje 
rzemieśnikom, prócz materiałów [15] wapna, cegły, gipsu, złotych 
polskich 2049, groszy 24, przy wikcie konwenckim, na którym byli 
trzech kamieniarzy, dwóch malarzy [sic]. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Wielmożny imć ksiądz Wojciech Waryski, kanonik kolegiaty Wszyst-
kich Świętych, plenipotent konwentu naszego, wyświadczył łaskę szczo-
drobliwą dla konwentu. W potrzebie darował dzwon, który kosztuje 
złotych polskich sześćset. Za co niech mu Bóg sowicie nadgrodzi. 

 
s. 87. Tenże Sebastian Sierakowski od 20 lipca 1782 r. do śmierci 24 lutego 1806 r. 
był prepozytem kapituły katedralnej na Wawelu, więc wcześniej (przed 1782 r.) 
musiał posiadać kanonię w tejże kapitule. 
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DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć pan Bogusławski, porucznik z chorągwi polski. Pre-
zentował ordynans nakładający furaziów 18, które podarunkami naj-
przewielebniejsza imć panna ksieni zjednała. Tylko dano mu złoty 1. 
Tegoż pana Bogusławskiego od komendy w kilka dni szukano, iż zmy-
ślony miał ordynans, w Krakowie złapano i do komendy zawieziono. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Odprawiły się dwa akty. Obłóczyła się panna Antonina Borowska, 
która za uznaniem całego zgromadzenia kapitulnie pozwoleniem, 
przyjęła habit zakonny, przy uroczystości świętego ojca Augustyna, 
z rąk jaśnie wielmożnego imci księdza Mikołaja Wybranowskiego, suro-
gata generalnego krakowskiego, komisarza naszego. W tenże dzień pro-
fesyją świętą uczyniła siostra Anna Nieradzka. Na tych aktach miał 
kazanie imć ksiądz Bernard, kaznodzieja zwierzyniecki, zakonu naszego 
profes witowski. Przytomni goście, koligaci panny młody byli63. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
 Jaśnie wielmożny imć ksiądz komisarz, zlustrowawszy gospodar-
stwo, odjechał do Krakowa. 
 
 

[16] DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Wyjechał imć ksiądz Mateusz Broniszewski, kaznodzieja, do kon-
wentu swojego sądeckiego, za obediencyją. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał na kaznodziejską funkcyją imć ksiądz Norbert Siera-
kowski, profes hebdowski64. 

 
63 W uroczystości obłóczyn Antoniny Borowskiej uczestniczyli: jej matka, skarbni-
kowa latyczowska, z córką i synem, państwo Grabiańscy z córką, pani Korytowska, 
pani Gutowska z córką i synem, ks. Szaniawski, kanonik, ANI, Księga profesji, s. 55. 
Być może chodziło o Aleksandra Józefa Szaniawskiego, posiadającego kanonię pre-
bendy Marchocka (Marchocice) w kapitule katedralnej na Wawelu. 
64 Norbert  Sierakowski  OPraem urodził się w  1750 r.,  wstąpił do  zakonu premon-
stratensów  w  Hebdowie,  święcenia  kapłańskie  przyjął w  1773  r.,  M.  Dębowska,  
Klasztor norbertanek w Imbramowicach…, s. 121-122. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1781 
 
 
 Na potrzebę domową, opał i budownią kupiła najprzewielebniejsza 
imć panna ksieni lasu sztukę od wielmożnego imci pana Morsztyna 
w S[z]reniawie65, za złotych polskich 2572. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
 Sprowadziła najprzewielebniejsza imć panna ksieni imci księdza 
Gostkowskiego, eksjezuitę66, na rekolekcyje, któreśmy szczęśliwie 
odprawiły. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Z nagła i niespodziewanie przypadła wielka nawałność z deszców 
postronnych o godzinie szósty wieczór. Najprzód w Jangrocie nawał-
nice spadły, stawy pozrywało, na nasze stawy uderzyło i nasze dwa 
zerwało. Młyn pod Szumichą zabrała woda. Wieś całą zalało, z chałup 
naczynia pozabierało, szkrzynki wodą płynęły, owce, spel [sic] przez 
ogród. Rzeka tak wylała, że cały ogród zalała, w altanie jak na półtora 
łokcia wysokości woda była, impetem na mur ogrodowy uderzyła 
i mur cały na łokci 20 wdłuż obaliła. W podworcu zaś klasztornym tak 
woda wylała, że ledwo z chlewów na boiska bydło wyprowadzili. 
Łaska Pana Boga, że ekonom kazał tamować kanały zaraz, bo by była 
i klasztor zalała, gdyż w piekarni, w pralni skrzynki dziewkom [17] po 
wodzie pływały. Patrzawszy my na tak okropne widowisko, serdecz-
nieśmy się łzami zalewały i jak błędne były. Wszystkie padły krzyżem 
przed obrazem Matki Najświętszej Chórowy prosząc, aby nas protekcyją 

 
65 Dziedzicem Szreniawy był Jan Chrzciciel Morsztyn, który zawarł związek małżeń-
ski  z  Katarzyną Konstancją z  Mossakowskich  h.  Jastrzębiec  w  1772  r.  w  kościele  
norbertanek w Imbramowicach. 
66 Józef Gostkowski, eksjezuita, urodził się 24 lutego 1713 r. w Małopolsce, wstąpił 
do  zakonu jezuitów 27  lipca  1727  r.  w  Krakowie,  zmarł około 1794 r.  w  Siedlcach  
k. Nowego Sącza. Po kasacie zakonu jezuitów był m.in. proboszczem w Siedlcach 
k. Nowego Sącza (1792-1794), Encyklopedia wiedzy…, s. 189. 
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swoją ratowała i ubogich ludzi. Trwała ta nawałność wód pół godziny, 
potym poczena opadać powoli i tak opadła, że nazajutrz wody kapki 
w  rzece  nie  było,  tylko  widać było  ogrody  pomulone,  pola,  drzewa  
z młynu poroznoszone. Drwa na stawisku, które były w siągach, zabrała 
woda. Także z chałup ledwo ludzie pouciekali. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
 Zaczęła najprzewielebniejsza imć panna ksieni reperacyje ogrodu, 
muru i grobli wyży wysypywać kazała, młyny reparować, ogrody grodzić 
i zdezelowanie przez powódź do pierwszy sytuacyi przyprowadzać 
bez odwłoki. W czym szkody miarkują jak na cztery tysiące. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
 Wyjechała najprzewielebniejsza imć panna ksieni do Krakowa, z rady 
doktorski, za licencyją jaśnie wielmożnego imci księdza komisarza 
dobrodzieja, który ją widząc słabą, na to nakłonił. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
 Przyjechała imć panna Marianna Kozubska oświadczając intencyją 
swoję do zakonu, mająca lat 23. Ta bawiła przy koligatach swoich 
Otwinowskich,  bo  jej  rodzice  odumarli.  Oddała  ją imć panna  ksieni  
dobrodziejka, dla wypróbowania ducha, pod pannę mistrzynią dam 
świeckich, aby się rozpatrywała w niej i próbowała intencyi. 
 
 

[18] DNIA 1 LIPCA 
 
 Naradziwszy się najprzewielebniejsza imć panna ksieni z pannami 
siostrami względem potrzeby zakrystyi, iż trybularz67 stary srebrny 
bardzo już zły. A że było kilkanaście wotów, które z pobożnych intencyi 
dawały, a że z tych wotów do starego trybularza przyłożywszy, będzie 
nowy fundamentalny. Posłała przez ręce imci księdza spowiednika do 
Krakowa to srebro i zrobił złotnik nowy trybularz. 

 
67 Trybularz – kadzielnica. 
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DNIA 4 SIERPNIA  
 Złożyła najprzewielebniejsza imć panna ksieni kapitułę donosząc 
zgromadzeniu o stały intencyi imci panny Marianny Kozubski, iż się 
prosi do zakonu świętego. Zapytała się całego zgromadzenia, czyli 
pozwalają, aby była taż panna postawiona na próbę. Na co chętnie 
wszystkie pozwoliły. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA  
 Stanęła na próbę imć panna Marianna Kozubska. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA  
 Wysłała najprzewielebniejsza imć panna ksieni w potrzebie kon-
wencki  imci  księdza spowiednika na Węgry po wina.  Ażeby zgroma-
dzenie zaś nie miało opóźnienia w spowiedzi, sprowadziła imci księ-
dza misjonarza na ekstraordynaryjnego spowiednika. I jak powrócił 
imć ksiądz spowiednik szczęśliwie, odesłała imci księdza misjonarza 
do Krakowa rekompensując mu za fatygę. 
 
 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA  
 Od roku zaczętego 1779 do dnia dzisiejszego wystawiono nowych 
chałup i starych znacznie poprawiono: 
 w Imbramowicach: stodołę dużą nową, na filarach, jednę, Marci-
nowi Kulisowi, na pośrodku, chałupę nową jednę, 
 w Małyszycach: Marcinowi Bałazemu, na kmiecy roli, stodołę nową 1, 
Antoniemu Krawczykowi, pogorzelcowi, na zagrodzie chałupę nową, 
Franciszkowi Kolonkowi, na kmiecy roli, nowy wierzch na chałupie 
i drzewo w ścianę, 
 [19]  w Tarnowy: Franciszkowi Kurdzielowi,  na pośrodku,  chałupę 
nową 1, Szczepanowi Pyrkowi, pogorzelcowi, na pośrodku, chałupę 
nową 1, Błażejowi Tabakowi, na pośrodku, stodołę nową jednę, 
 w Zagórowy: Mikołajowi Ciępce, na pośrodku, chałupę nową 1, 
Józefowi Kruczkowi, na kmiecy roli, chałupę nową 1, 
 w Trzycierzu: Janowi Goralowi i Pawłowi Serwatce, tem dwiema 
półrolnikom, chałupę nową dubeltową jednę, Antoniemu Gwozdiowi 
i Marcinowi Serwatce, tem dwiema półrolnikom, wierzch nowy na cha-
łupie postawiono i drzewa w ściany dodano znacznie, Majchrowi Bała-
zemu, na zagrodzie, wierzch na chałupie nowy i w ściany drzewa dodano, 
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 w  Porąbce:  Maciejowi  Gajdzie,  pogorzelcowi,  na  kmiecy  roli,  sto-
dołę nową jednę, Józefowi Ciępce, pogorzelcowi, na kmiecy roli, nową 
chałupę i stodołę postawiono, 
 w  Glanowie:  Jakubowi  Piedze,  na  kmiecy  roli,  chałupę nową 1,  
Sebestianowi Kemonie, na kmiecy roli, chałupę nową 1, Norbertowi 
Zarębie, na zagrodzie, do chałupy drzewa dodano i wierzch postawiono, 
Janowi Sokołowi, na pośrodku, do chałupy drzewa dodano i znacznie 
poprawiono. 
 
 

DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Posłał jaśnie wielmożny imć ksiądz komisarz imci pana Dzilaw-
skiego, rachmistrza, dla wysłuchania rachunków imci panów pisa-
rzów prowentowego i browarniego. Których wysłuchawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 14 LISTOPADA 
 
 Złożyła najprzewielebniejsza imć panna ksieni dobrodziejka kapi-
tułę, na który złożyła siostrę Agneszkę, konwirskę, z szafarstwa dla 
niektórych racyi, obrana na jej miejsce szafarką panna Kochanowska, 
a na miejsce panny Kochanowski fortyjanką siostra Dą[m]bska, a na 
miejsce siostry Dą[m]bski refektarką siostra Zygmontowska. Siostrę 
zaś konwirskę naznaczyła najprzewielebniejsza imć panna ksieni, 
do służenia chorym, podinfirmarką. 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1782 
 
 

[20] DNIA 17 MARCA 
 
 Umarł pan Jakub Kozłowski, który od lat kilkudziesiąt służąc na 
podstarostwie tu życie swoje strawił na usługach. Przyszedłszy do lat 
zgrzybiałych miał wyznaczoną pensyją złotych 50 i porcyją z klasztoru. 
Ten miał życia swego lat 108, gdy się rostał z tym światem68. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
 Złożyła najprzewielebniejsza imć panna ksieni kapitułę donosząc 
zgromadzeniu o aspirantce, to jest, że się imć panna Tyngierówna prosi 
do zakonu, która od roku czwartego w tutejszem klasztorze wziena edu-
kacyją języków, tak francuskiego, jak i niemieckiego języka. Tu schowana 
i edukowana, na którą zgromadzenie chętnie zezwoliło. Powtórnie zapy-
tała się najprzewielebniejsza imć panna ksieni o pannę Mariannę Ko-
zubską, probantkę, czyli zgromadzenie pozwala na to, aby była obleczona 
w habit święty zakonny. Na co wszystkie pozwoliły, gdyż wszystkie być ją 
uznały prawdziwy wokacyi ducha i sposobiącą się do prac zakonnych. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Stanęła na próbę imć panna Aniela Tyngingierówna [=Tyngierówna], 
tutejszy edukacyi, mająca rok siedemnasty. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Obłóczyła się w habit zakonny imć panna Marianna Kozubska, 
mająca lat 23, którą obłóczył wielmożny imć ksiądz Tomasz Chotkie-
wicz, plenipotent konwentu naszego, któremu jaśnie wielmożny imć 
ksiądz komisarz instrument dał, gdyż sam w Lubelskie odjechał69. 

 
68 Jakuba Kozłowskiego zatrudniła ksieni Katarzyna Bąkowska około połowy 1741 r. 
i odprawiła w listopadzie 1756 r. Powrócił na stanowisko podstarościego za rządów 
ksieni Teresy Anny Mieroszewskiej w lipcu 1758 r. 
69 Ks. Mikołaj Wybranowski, komisarz konwentu imbramowickiego był deputatem 
do Trybunału Koronnego w Lublinie. 
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[21] DNIA 7 LIPCA 
 
 Z nagła, niespodzianie z mały chmury począł wielki wicher od wscho-
du, gdzie najprzód poczęło grzmieć, powstała się wielka ciemność i wielki 
grad z nawałnicą począł bić z tak wielką dla wszystkich okropnością, 
że mało ducha w nas było. Popadałyśmy krzyżem na chórze, ale wzieny 
grady bić, wszystkie okna od południa powytłukało w całym kościele i na 
całym klasztorze. Z okien do kościoła skło padało na panny leżące krzy-
żem. Grad bił oknami, skąd wielki strach na wszystkich padał. W stancyi 
oba okna u najprzewielebniejszej imci panny ksieni potłukło od połu-
dnia, jedny tafli nie zostało cały. Dziewki krzyczały, płakały, panny tru-
chlały. Uspokoiła się ta burza nawalna w półtory godziny. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
 Wysłała najprzewielebniejsza imć panna ksieni do huty po tafle, 
których przywieźli i sklarz domowy wszystkie okna, tak w kościele, 
jak i w klasztorze robił, naprawiał. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
 Sprowadziła najprzewielebniejsza imć panna ksieni kotlarzy dla 
pobicia bramy miedzią, gdyż od nawalnych wichrów dużo się popsuło 
trynkowanie. Wyszło blachy cetnarów 5, fontów 2. Cetnar 1 – złotych 14, 
uczyni złotych 70. Od roboty jednego cetnara złotych 2. Więc kosztuje 
to pobicie bramy, z gwozdiami, złotych polskich 1464. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Trafił się orgarmistrz [=organmistrz], który sporządzał organy u fary, 
którego najprzewielebniejsza imć panna ksieni kazała przywołać, aby 
i tutejsze pozytywy sporządzał, z którym kontrakt [22] uczyniono. Spo-
rządził oba,  tak  na  chórku  za  ołtarzem,  jako  i  ten  na  naszym  chórze.  
Z grontu ich oba rozbierał, piszczałki dorabiał, których nie było. Kosz-
tuje ta naprawa złotych 4, przy wikcie konwenckim, od obóch. 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1783 
 
 

DNIA 3 LUTEGO 
 
 Zjechał jaśnie  wielmożny  imć ksiądz  komisarz  dla  interesów  uła-
twienia między panem ekonomem i gromadą, którzy punkta podali 
do jaśnie oświeconego księcia biskupa w roku przeszłym przeciwko 
niemu. Mieszając w tych punktach i zakonnice, zaskarżali się i prze-
ciwko samemu jaśnie wielmożnemu księdzu komisarzowi. Te punkta 
oddane  były  od  jaśnie  oświeconego  księcia  [biskupa]  do  jaśnie  wiel-
możnego księdza komisarza, aby komisyją wyprowadził. I tak, przyje-
chawszy, uczynił. Zwoływano wszystkich wójtów, aby poprzysięgli, 
co zarzucają. Żaden nie chciał, dając tę racyją, że byli przynagleni, 
aby się podpisywali, od pana pisarza prowentowego. Który te punkta, 
ten interes zakończywszy, jaśnie wielmożny imć ksiądz komisarz 
odjechał do Lublina, gdyż jest deputatem. 
 
 

DNIA 12 LUTEGO 
 
 Złożyła najprzewielebniejsza imć panna ksieni kapitułę donosząc 
zgromadzeniu natrętność prośby wielmożnych imci księży Bętkowskich, 
wujów panny probantki, aby była przypuszczona do obłóczyn jak naj-
prędzy, dopytywając się, czy zgromadzenie pozwala. Na co wszystkie 
zezwoliły. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
 Odprawił się akt obłóczyn imci panny Anieli Tyngierówny, którą 
obłóczył wielmożny imć ksiądz Franciszek Minocki, kanonik kate-
dralny krakowski70,  którego  wyznaczył wielmożny  imć ksiądz  komi-
sarz i obligował go. 
 
 

 
70 Franciszek Minocki (1731-1784) od 1778 r. do śmierci posiadał kanonię prebendy 
Karniowska (Karniów) w kapitule katedralnej na Wawelu. 
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[23] DNIA 13 MARCA 
 
 Posłał imć ksiądz plenipotent list z Krakowa od jaśnie wielmożnego 
imci księdza Olechowskiego, audytora71, który pisał do najprzewie-
lebniejszej imci panny ksieni donosząc o następujący wizycie, z przy-
łączeniem oryginalnego instrumentu jaśnie oświeconego księcia koadiu-
tora biskupa krakowskiego Poniatowskiego72. Który instrument ode-
brawszy, najprzewielebniejsza imć panna ksieni mocno się poturbo-
wała, gdyż to dzieło dla nas niepraktykowane było, a do tego, że pod 
niebytność jaśnie wielmożnego imci księdza komisarza ma się odpra-
wiać, który w Lublinie na Trybunale zasiada. Zaleciła, według instru-
mentu, najprzewielebniejsza imć panna ksieni modlitwę i rozkazała, 
aby ten instrument przez tydzień w kapitularzu czytywano dla wia-
domości i upamiętania tego. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Uważając nieczułość pisarza browarniego i niedbalstwo wielkie, 
miejsce mu wcześnie rozkazała wypowiedzieć. Którego rachunków 
wysłuchał pan ekonom i po zakończonych rachunkach odprawiła go 
najprzewielebniejsza imć panna ksieni. Lubo w deces73 wpadł przez 
niepilność swoję, jednak pokazała nad nim najprzewielebniejsza imć 
panna ksieni  miłosierdzie nie wytrącając z  zasług z  tej  racyi,  że miał 
wychowanicę tutejszą Teklę Rysieńską, przekrzcionkę, która za tego 
Noculskiego poszła. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Przyjechał pan Piekarski na pisarza browarniego, na miejsce No-
culskiego. 
 
 
[s. 24-25 niezapisane] 
 
 

 
71 Józef Olechowski (1735-1806) był audytorem konsystorza krakowskiego od 20 lutego 
1782 r. do 1791 r. 
72 Michał Jerzy  Poniatowski,  biskup płocki  został w  1775  r.  koadiutorem Kajetana  
Ignacego Sołtyka, biskupa krakowskiego, a w 1782 r. administratorem diecezji kra-
kowskiej. 
73 Decessio (łac.) – ubytek, niedobór. 
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[26] DNIA 2 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz misjonarz na rekolekcyje, które całe zgro-
madzenie odprawiły. Szczęśliwie skończyły dnia 11 maja, po których 
ociec  duchowny  odjechał.  Na  tych  rekolekcyjach  tylko  połowa  zgro-
madzenia do ekstraordynaryjnego spowiednika chodziły do spowiedzi, 
druga połowa do ordynariusza. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Złożyła najprzewielebniejsza imć panna ksieni kapitułę, na który, 
zaleciwszy modlitwę spólną, oddała klucze od fortki pannie Kocha-
nowski mocno jej zalecając dozór służących i robotników w klasz-
tor wchodzących. Siostrę Borowską obrała westyjarką drugą. Pannę 
Lem[m]anównę i  pannę Bąkowską uwolniła  od  służenia  do  stołu,  
jednę dla lat dawnych w zakonie, drugą dla słabości w nogach, którą 
cierpi panna Bąkowska. 
 
 In visitatione generali 2 Iunii 1783 anno, Sta[nisław] Ptaszyński, 
canonicus cathedralis Livoniensis, praepositus Neoforiensis, visitator 
generalis delegatus mpp. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
 Odbywszy wizytę u fary jaśnie wielmożny imć ksiądz wizytator, 
na którą zjechał dnia 26 [maja], przyjechał tu do nas o godzinie 4 po 
południu prywatnie tylko, gdyż tak dysponował, że nazajutrz wizytę 
zaczynać będzie w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, która tak od-
prawiła się według zwyczaju. Odprawiła się msza święta, na który 
komunikowałyśmy, potym kazanie, po kazaniu zaraz ceremonie wizyty. 
Imcie księża nasi i dwóch gościennych z Krakowa poubierali się 
w rokiety i bractwo74 w kapy, wyszli przed kościół. Uderzono we wszyst-
kie dzwony. Wchodząc [27] jaśnie wielmożny wizytator do kościoła 
zaczął antyfonę śpiewać o Świętych Apostołach według tytułu kościoła 
Gloriosi principes terrae. Przyszedłszy przed wielki ołtarz z asysten-
cyją imci księży, zakończył wierszem i kolektą. Witał imć ksiądz spo-
wiednik po łacinie. Wzajem mowę uczynił, dziękując, jaśnie wiel-
możny ksiądz wizytator, stojąc na rogu ołtarza. Wdziano na niego kapę. 

 
74 Przy kościele klasztornym w Imbramowicach istniało bractwo św. Anny. 
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Otworzywszy do cymborium, wyjąwszy puszkę z Najświętszym Sakra-
mentem, zaczął śpiewać Tantum ergo. Po skończony benedykcyi 
patrzył w cymborium, potym ołtarze wizytował lustrując wszystko, 
potym w zakrystyi. Skończywszy kościoła wizytę, poszedł do stancyi.  
Po obiedzie skończonym, zaczął wizytować klasztor. Najprzód przy-
szedł do forty, któremu fortę otworzono. Całe zgromadzenie w płasz-
czach w parach stało. Wszedszy za fortę przy asystencyi imci księży, 
których było czterech: dwóch gościnnych, to jest imć ksiądz Marcin 
Siemieński, instygator krakowski, imć ksiądz Tomasz Chotkiewicz, 
plenipotent konwentu naszego, dwóch domowych, to jest imć ksiądz 
Augustyn Ożarowski, spowiednik, imć ksiądz Norbert Sierakowski, 
kaznodzieja. Zaczęły kantorki śpiewać psalm Laetatus. Szłyśmy w pa-
rach do kapitularza, stanąwszy w swoim miejscu każda. Jaśnie 
wielmożny wizytator kolektę prześpiewał. Po Confiteor zmówionem, 
zaczął mowę do nas ściągającą się do zakonności i obowiązków. 
Po skończony mowie, wyszedłszy z kapitularza, poszedł na chór do 
zachrystyi i wszystkie cele wizytował, potym stancyją najprzewie-
lebniejszej imci panny ksieni, w który zastał na stole przygotowane, 
według instrumentu, książki: statuta, regułę, inwentarz. Rewizyją 
tego wszystkiego [28] uczyniwszy, zszedł na dół do infirmaryi. Zlustro-
wawszy cały klasztor, sprzęty, porządek, wyszedł za fortę. W podworcu 
także wszędy w budynkach, w browarze obchodząc, czyli wszystko się 
znajduje według opisów. Dnia 29 objezdał wioski, folwarki, gromady 
wszystkie egzaminował, co dzień w inszy wiosce rewizyją czyniąc. 
Gromady wielkie zaskarżenia czyniły przeciwko panu Pułczeńskiemu, 
ekonomowi, uciążliwości w robociznie przekładając, krzywdy w prze-
rzucaniu ich z ról, bicia niemiłosierne. Których płaczów, skwirków 
z wielką cierpliwością słuchał, odebrawszy od nich przez czas tygodnio-
wy suplik podanych sobie dwadzieścia. Chodziłyśmy, każda z osobna, 
na skrutinie75. Zmiarkowawszy cały rząd duchowny, zlustrowawszy 
stan ekonomiczny osobiście, dnia 2 czerwca zadzwoniono na kapitułę. 
Wszystkie znowu stanęłyśmy, według porządku. Wszedł jaśnie wiel-
możny wizytator przy asystencyi imci księży. Zaczął mowę, utwier-
dzając nas w zakonności etc. Po skończony mowie zaczął wielmożny 
imć ksiądz sekretarz czytać dekret, w którym co do stanu duchow-
nego dosyć łaskawe odebrałyśmy nakazy do poprawy służące. Co zaś 
do stanu ekonomicznego, słyszawszy wiele uciążliwości, struchlałe 

 
75 Scrutatio (łac.) – dokładne badanie. 
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słuchałyśmy na tak surowe z poddanemi postępki pana Pułczeńskiego, 
którego dekretem surowie rozkazano odprawić od św. Jana. Po prze-
czytanym dekrecie wyszedł jaśnie wielmożny imć ksiądz wizytator 
z klasztoru. Gromady wszystkie z wiosek zeszły się, bo tak rozkazano. 
Gdzie, w przytomności wszystkich przytomnych, czytano dekret co do 
stanu ekonomicznego, że pan Pułczeński miejsca pozbywa w służbie 
tutejszy. Co usłyszawszy, wielce strapiony płakał, prosił, lecz nie 
akceptowano. Poddani tym dekretem mocno ucieszeni zostali, gdyż 
przedtym wiele suplik podawali [29] lecz prawda okazana być tak nie 
mogła, jako tu na wizycie. Nakazano dekretem, aby rząd ekonomiczny 
był oddany panu pisarzowi do czasu przyjazdu jaśnie wielmożnego 
imci księdza komisarza z deputacyi, póki inny ekonom nie będzie 
przyjęty. Po publikacyi dekretu, jaśnie wielmożny imć wizytator po-
żegnawszy się, odjechał po obiedzie. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Pojechał pan Pułczeński do Krakowa całą nocą. Poszedłszy do jaśnie 
wielmożnego imci księdza archidiakona76, zaskarża się na niesprawie-
dliwy dekret przekładając wielkie swoje czynności, usługi dla konwentu 
przez lat dwanaście, jak wiele dobrego uczynił, a za to tak wielką 
krzywdę odbiera. Z płaczem udawał rzeczy fałszywe za prawdziwe pro-
sząc, aby jaśnie wielmożny archidiakon wstąpił w to powagą swoją, aby 
dekret był skasowany. Co słysząc, struchlał jaśnie wielmożny archidia-
kon.  Widząc  według  udania  pokrzywdzonego,  napisał list  do  jaśnie  
wielmożnego imci księdza wizytatora obligując go, aby tak surowy 
dekret skasował. I dał ten list panu Pułczeńskiemu, aby jechał z nim. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Wyjechał wielmożny imć ksiądz Siemieński, instygator, wziąwszy 
z sobą przekopiowany dekret wizyty. 
 

 
76 Archidiakonem kapituły katedralnej na Wawelu był Józef Olechowski (5 II 1776–1803). 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1785 
 
 
Akt elekcyi ksieni 
 
 Roku tysiącznego siedmsetnego ośmdziesiątego piątego, dnia 24 paź-
dziernika stanąwszy na terminie od siebie wyznaczonym jaśnie wiel-
możni imci księża Mikołaj Wybranowski, tutejszego klasztoru komi-
sarz i Benedykt Trzebiński77, kanonicy katedralni krakowscy, od jaśnie 
oświeconego księcia [prymasa] imci do aktu elekcyi na ksienią zgro-
madzenia przez instrument z Warszawy, pod dniem 23 miesiąca sierp-
nia, roku biegnącego wydany, postanowieni komisarze. Po wezwaniu 
Ducha Najświętszego przez odprawienie [30] wotywy i śpiewaniu him-
nu Veni Creator, zasiadłszy w refektarzu tutejszym, po przeczytanej 
od jaśnie oświeconego księcia imci prymasa, administratora diecezyi 
krakowskiej78, delegacyi, po uczynionej przyzwoitej i pełnej gorliwości 
ducha do zgromadzenia, przez jaśnie wielmożnego Wybranowskiego, 
komisarza, do aktu niniejszego służącej przemowie, gdy tak z większo-
ści wotów, jako też z pięknych przymiotów duszy i zasług w zgroma-
dzeniu, znaleźli być godną dostojeństwa ksieni przewielebną imci 
pannę Konstancyję Kręską, dotąd przeoryszę, tę a nie inną za ksienią 
zgromadzenia tutejszego ogłosili i tejże najprzewielebniejszej nowo 
obranej ksieni, aby zgromadzenie zaraz oddało posłuszeństwo, władzą 
sobie od jaśnie oświeconego księcia imci daną, nakazali. 
 Działo się przy mnie księdzu Wincentym Fer[ariuszu] Konstantynie 
Ptaszyńskim, plebanie czulickim, kancelaryi biskupiej krakowskiej 
regencie, do aktu niniejszego wezwanym pisarzu. 
 

 
77 Benedykt Trzebiński był kanonikiem prebendy Rosiejewska (Rosiewska) w kapi-
tule katedralnej na Wawelu. 
78 Prymasem Polski i administratorem biskupstwa krakowskiego był Michał Jerzy 
Poniatowski. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INDEKS OSÓB 
 
 
 
Bałazy Majcher z Trzyciąża, poddany 

klasztorny  33 
Bałazy Marcin z Małyszyc, poddany 

klasztorny  33 
Bąkowska Eufrozyna, norbertanka im-

bramowicka  12, 20, 23, 24, 39 
Bąkowska Katarzyna, norbertanka, im-

bramowicka  5, 19, 35 
Bernard, norbertanin  30 
Bętkowscy, księża, wujowie Anny Bęt-

kowskiej, norbertanki imbramowic-
kiej  37 

Bętkowska Anna, norbertanka imbra-
mowicka  19, 21 

Bielak Włodzimierz  5 
Błeszyński Andrzej  8 
Błeszyński Józef Karol, kanonik kra-

kowski  8 
Bogusławski, porucznik  30 
Borkowska Małgorzata  8, 23 
Borowska Antonina, skarbnikówna la-

tyczowska, norbertanka imbramo-
wicka  10, 28-30, 39 

Borowska Marianna z Gutowskich, 
skarbnikowa latyczowska  28 

Borowski Michał, skarbnik latyczow-
ski  28 

Bratkowski Józef, kanonik krakowski  8 
Broniszewski (Broniszowski) Mateusz, 

norbertanin  20, 30 
 
Chotkiewicz Tomasz ks., plenipotent  35, 

40 
Chrościńska Apolonia z Otwinowskich  6 
Chrościński Wojciech Stanisław  6 
Chwalibożanka Teresa, norbertanka im-

bramowicka  10, 18, 19 

Ciępka Józef z Porąbki, poddany klasz-
torny  34 

Ciępka Mikołaj z Zagórowej, poddany 
klasztorny  33 

 
Dąmbska Marianna, norbertanka im-

bramowicka  20, 21, 24, 25, 28, 34 
Dębowska Maria  5, 11, 20, 30 
Dokrosicka  29 
Dzilawski, rachmistrz  34 
 
Fujarska Justyna Joanna Julianna  8, 9 
Fujarski Antoni  8 
 
Gajda Maciej z Porąbki, poddany klasz-

torny  34 
Gierowski A. Józef  6, 7 
Goral Jan z Trzyciąża, poddany klasz-

torny  33 
Gostkowski Józef, eksjezuita  31 
Grabiańscy  30 
Grosmajerówna Józefa, norbertanka im-

bramowicka  20 
Grosmajerówna Teresa, norbertanka im-

bramowicka  19, 21, 24 
Grotówna Marianna, norbertanka im-

bramowicka  19, 23, 24 
Grotówna Zofia, norbertanka imbra-

mowicka  5, 12 
Grzebień Ludwik  22 
Gutowska Anna z Rogowskich  28, 30 
Guzowska Marianna  8 
Gwóźdź Antoni z Trzyciąża, poddany 

klasztorny  33 
 
Habowski, subdelegat grodzki krakow-

ski  21 
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Jalińska, podczaszyna zatorska  9 
Jaworski, notariusz  17 
Jordan, cześnik krakowski  9 
 
Karpowska Katarzyna, norbertanka im-

bramowicka  26 
Karwicka Franciszka, norbertanka 

imbramowicka 20 
Kemona Sebastian z Glanowa, podda-

ny klasztorny 34 
Kochanowska Agnieszka, norbertanka 

imbramowicka 20, 21, 23, 34, 39 
Kocimski Łukasz, pleban w Porębie 

Górnej 21 
Kolonko Franciszek z Małyszyc, pod-

dany klasztorny 33 
Korytowska 30 
Kozłowski Jakub, podstarości 35 
Kozubska Marianna, norbertanka 

imbramowicka 10, 32, 33, 35 
Krasuska Apolonia, norbertanka im-

bramowicka 20, 21 
Krawczyk Antoni z Małyszyc, poddany 

klasztorny 33 
Kręska Konstancja, norbertanka im-

bramowicka 12, 19, 21, 24, 25, 28, 
43 

Kręski Stanisław, kanonik krakowski, 
komisarz klasztoru w Imbramowi-
cach 8, 19 

Kruczek Józef z Zagórowej, poddany 
klasztorny 33 

Kruszewski Zygmunt, paulin 7 
Krzesiński Piotr 6 
Kulis Marcin z Imbramowic,  poddany 

klasztorny 33 
Kurdziel Franciszek z Tarnawy, pod-

dany klasztorny 33 
 
Lemmanówna Anna, norbertanka im-

bramowicka  19, 21, 39 
Lochman Dominik, kanonik krakow-

ski  8 
Lubowieniecki, dowódca dywizji  22 
 
Mieroszewska (Miraszowska) Joanna, 

norbertanka imbramowicka  20 

Mieroszewska Teresa Anna, norbertan-
ka imbramowicka  5, 21, 22, 35 

Minakowski Jerzy Marek  7 
Minocki Franciszek, kanonik krakow-

ski  37 
Morsztyn Jan Chrzciciel, pułkownik, 

właściciel Szreniawy  24, 31 
Morsztynowa Katarzyna Konstancja 

z Mossakowskich  31 
Morsztynowie Stefan Benedykt i He-

lena z Szembeków  24 
 
Nieradzka Anna, norbertanka imbra-

mowicka  9, 10, 20, 30 
Noculski Michał, pisarz browarny  20, 38 
 
Olechowski Józef, archidiakon kapituły 

katedralnej na Wawelu  38, 41 
Ossowscy Wojciech i Katarzyna z Ko-

meckich  17 
Ossowski Franciszek, kanonik krakow-

ski  17, 18, 24 
Ostrowski, porucznik  22 
Otwinowscy  32 
Otwinowska Antonina  7 
Otwinowska Brygida  7 
Otwinowska Elżbieta  7 
Otwinowska Elżbieta z Siemieńskich, 

starościna szczerczowska  6 
Otwinowska Elżbieta Kunegunda  7, 8 
Otwinowska Ewa Katarzyna  7 
Otwinowska Felicjanna, norbertanka 

imbramowicka  5-13, 15, 18, 25 
Otwinowska Gertruda  7 
Otwinowska Katarzyna z Guzowskich 

(2v. Krzesińska)  6, 7 
Otwinowska Kunegunda Katarzyna  7 
Otwinowska Małgorzata  7 
Otwinowska Marcela Brygida  7 
Otwinowska Zofia Magdalena, norber-

tanka zwierzyniecka  7, 8, 23 
Otwinowski, starosta szczerczowski  8-9 
Otwinowski Aleksander  7 
Otwinowski Aleksander Jan, starosta 

szczerczowski  5, 6, 8 
Otwinowski Franciszek Ksawery, sta-

rościc szczerczowski  6-8 
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Otwinowski Grzegorz  7 
Otwinowski Jan Chrzciciel Balbin  7 
Otwinowski Paweł Aleksander  7 
Otwinowski Stefan ks.  6 
Otwinowski Tomasz Gracjan  7 
Ożarowski Augustyn, norbertanin  10, 

20, 21, 25, 40 
 
Piega Jakub z Glanowa, poddany klasz-

torny  34 
Piekarski, pisarz browarny  38 
Poniatowski  Michał Jerzy,  biskup  11,  

38, 43 
Ptasznicki Józef, pleban w Imbramo-

wicach  20 
Ptaszyński Stanisław, kanonik inflancki  

11, 39 
Ptaszyński Wincenty Ferariusz Kon-

stantyn, notariusz, pleban w Czuli-
cach  12, 43 

Puget (Puszet) Józef Jan, starosta duni-
nowski, właściciel Minogi  28 

Pułczyński (Pułczeński) Jakub, ekonom  
20, 21, 29, 40, 41 

Pyrek (Perek) Szczepan z Tarnawy, pod-
dany klasztorny  27, 33 

 
Rajkiewiczowa (Rejczykówna) Agniesz-

ka, norbertanka imbramowicka, kon-
werska  10, 20, 34 

Rojowski, architekt  27 
Rysieńska Tekla  38 
 
Serwatko Marcin z Trzyciąża, poddany 

klasztorny  33 
Serwatko Paweł z Trzyciąża, poddany 

klasztorny  33 
Siemieński Marcin ks., notariusz  11, 

40, 41 
Sierakowski Norbert, norbertanin  30, 

40 
Sierakowski Roman, starosta mszanec-

ki  9 
Sierakowski Sebastian, kanonik krakow-

ski, pleban w Racławicach  28, 29 
Snieszek (Sniczek) Michał, pisarz pro-

wentowy  20, 29 

Sokołowski Kazimierz, eksjezuita  22 
Sokół Jan z Glanowa, poddany klasz-

torny  34 
Sołtyk Kajetan Ignacy, biskup  17, 24, 38 
Stanisław August Poniatowski, król  11 
Studzieński Hieronim, norbertanin  27 
Szaniawska Anna z Ossolińskich, pod-

stolina koronna  23 
Szaniawska Franciszka, norbertanka im-

bramowicka  19, 23, 24, 28 
Szaniawski Aleksander Józef, kanonik 

krakowski  30 
Szczawińska Konstancja, norbertanka 

imbramowicka  20 
Szczepaniak Jan  13, 28 
 
Tabak Błażej z Tarnawy, poddany klasz-

torny  33 
Trzebiński Benedykt, kanonik krakow-

ski  43 
Tyngierówna Angela (Aniela), norber-

tanka imbramowicka  10, 35, 37 
 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1779-1785  
 

48

Urbańska Józefa, norbertanka imbra-
mowicka  19 

 
Walikowski Józef, pisarz prowentowy  

29 
Waryska Kunegunda, norbertanka im-

bramowicka  12, 20, 21 
Waryski Wojciech, kanonik krakowski  

21, 29 
Wielogłowski Hieronim, kanonik kra-

kowski  8 
Wiśniewski Jan  6, 7 
Wolicka Konstancja, norbertanka im-

bramowicka  5, 9, 10, 21, 25 
Wybranowski Mikołaj, kanonik krakow-

ski, komisarz klasztoru w Imbramo-
wicach  10, 17, 30, 35, 43 

 
Zaręba Norbert z Glanowa, poddany 

klasztorny  34 
Zygmuntowska Kunegunda, norbertan-

ka imbramowicka  20, 34 
 
Żurek Waldemar Witold  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 
 
 
 
Błeszno  6, 7 
Busko  17 
 
Częstochowa  6, 7 
Czulice  12 
 
Glanów  25, 34 
 
Hebdów  20, 25, 30 
 
Imbramowice  5, 7-13, 18, 25, 26, 31, 

33, 39 
 
Jangrot  24, 31 
 
Kraków  20-23, 25-27, 29-33, 38, 39, 41 
Książ Wielki  28 
 
Lublin  6, 35, 37, 38 
 
Małyszyce  27, 33 
Miechów  27 
Minoga  28 
 
Nowa Wieś  28 
 

Pilica  21 
Płock  20 
Porąbka  24, 34 
Poręba Górna  21, 24 
Przybysławice  28 
 
Racławice  28 
 
Sandomierz  17 
Siedlce k. Nowego Sącza  31 
Sławków  22 
Stara Huta  6 
Sucha  24 
Szreniawa  31 
 
Tarnawa (Tarnowa)  27, 33 
Trzyciąż  33 
Trzycierz zob. Trzyciąż 
 
Warszawa  43 
Wolbrom  21 
Wrzosowa  6 
 
Zagórowa  33 
Zwierzyniec k. Krakowa  8, 28, 29 
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