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WPROWADZENIE 
 
 
 Kronika klasztoru imbramowickiego, spisywana nieprzerwanie przez 
cały XVIII wiek, stanowi bezcenne źródło do poznania tamtejszej 
wspólnoty zakonnej. Ubóstwo innych źródeł do dziejów konwentu 
norbertanek w Imbramowicach, spowodowane różnymi kataklizma-
mi (pożary, kasata konwentu w 1819 r. i wywiezienie dokumentów, 
zniszczonych bezpowrotnie w czasie powstania warszawskiego 1944 r.), 
bez kroniki klasztornej stanowiłoby poważną przeszkodę w rekon-
strukcji wielu wydarzeń z osiemnastowiecznych dziejów tego klasztoru. 
Na przykład, odtworzenie procesu odbudowy klasztornych zabudowań 
po tragicznym pożarze, który w lipcu 1710 r. strawił do fundamentów 
kościół i klasztor w Imbramowicach, bez zapisków kronikarskich byłoby 
wręcz niemożliwe. 
 W 1703 r. nowo wybrana ksieni Zofia Grotówna, jeszcze młoda  
i w pełni sił, rozpoczęła z energią swoją pracę. Do jej najważniejszych 
inicjatyw należy z pewnością zapoczątkowanie w 1703 r. dokumento-
wania na łamach kroniki klasztornej codziennego życia klasztoru. 
Jej następczynie na urzędzie ksieni kontynuowały to cenne dzieło bez 
przerwy do 1824 r., kiedy to – po supresji tegoż konwentu w 1819 r. – 
pracę tę przerwano aż na sto lat. Osiemnastowieczne zapiski kroni-
karskie norbertanek imbramowickich, podzielone na tomy obejmu-
jące rządy poszczególnych przełożonych tego konwentu, ukazywały się 
drukiem od 2011 do 2021 r.1 

 
1 Kronika z okresu rządów następczyń ksieni Zofii Grotówny została opublikowana  
w  siedmiu  tomach;  wszystkie  opracowane  i  wydane  przez  M.  Dębowską w  latach  
2019-2021 – Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1741-1758, Kra-
ków 2019 (ksieni Katarzyna Bąkowska); Kronika klasztoru norbertanek w Imbra-
mowicach 1758-1769, Kraków 2019 (ksieni Teresa Mieroszewska); Kronika klasz-
toru norbertanek w Imbramowicach 1769-1778, Kraków 2020 (ksieni Konstancja 
Wolicka); Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1779-1785, Kraków 
2021 (ksieni Felicjanna Otwinowska); Kronika klasztoru norbertanek w Imbra-
mowicach 1785-1797, Kraków 2021 (ksieni Konstancja Kręska); Kronika klasztoru 
norbertanek w Imbramowicach 1797-1804,  Kraków  2021  (ksieni  Anna  Bętkow-
ska); Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1804-1824, Kraków 2021 
(ksieni Marianna Kozubska). 
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 Kronika konwentu imbramowickiego z okresu rządów ksieni Zofii 
Grotówny (1703-1741) doczekała się już dwóch wydań2. Przyczyny, które 
spowodowały konieczność trzeciego jej wydania, zostaną wyłuszczone 
bardziej szczegółowo poniżej. W tym miejscu zdecydowano się podnieść 
jedynie kwestię autora i tytułu nadanego dwóm pierwszym edycjom: 
Zofia Grothówna, Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramo-
wicach 1703-1741. Wydawcy wskazali autorkę kroniki (co niekoniecznie 
jest poprawne) oraz nadali własny tytuł omawianemu tutaj wydaw-
nictwu. Jak wynika z informacji zamieszczonych poniżej, ksieni Zofia 
Grotówna nie była jedyną kronikarką – zapiski czyniła tylko w latach 
1703-1721, a więc przez 18 lat. Drugą kronikarką – w latach 1721-1731 – 
była Anna Postupalska, a jako trzecia obowiązek ten wzięła na siebie 
Salomea Bogucka w 1733 r. Mogła być jeszcze czwarta kronikarka, 
ale nazwiska jej nie znamy. Już choćby z wymienionego powodu – 
nie przytaczając ważniejszych – Zofia Grotówna nie powinna figurować 
jako autorka tejże publikacji. Zaś tytuł publikacji: Kronika klasztorna 
sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703-1741, nadany przez Wy-
dawców jest poprawny; trudny do przyjęcia byłby przydługi, barokowy 
tytuł nadany kronice przez ksienię Grotównę: „Historyja domowa klasz-
toru imbramowskiego zakonu premonstrateńskiego, ode mnie Zofii 
Grothówny, ksieni, ręką własną pisana. I sobie dla pamięci i sukcessor-
kom dla informacyi dalszej zostawiona, a w roku Pańskim 1703 zaczęta”. 
 O powiązaniach rodzinnych Zofii Grotówny, jednej z najwybitniej-
szych postaci wśród norbertanek imbramowickich, milczą źródła za-
chowane w archiwum klasztornym. Sama ksieni Grotówna, spisując 
przez osiemnaście lat kronikę klasztorną, też nie wspomniała o tym 
ani słowem. Dopiero kolejna kronikarka – Anna Postupalska – odno-
towując w 1723 r. wizytę w klasztorze w Imbramowicach dwóch kra-
kowskich bernardynek z klasztoru św. Józefa, wspomniała, iż jedna 
z nich „imć panna Aniela Grothówna” była rodzoną siostrą ksieni im-
bramowickiej; Aniela było zakonnym imieniem tejże zakonnicy, która 
na chrzcie otrzymała imię Marianna. W archiwum klasztornym ber-
nardynek krakowskich zachowała się jej intercyza z 1701 r. Wynika 
z niej, że rodzicami Marianny („w świecie”), a Anieli (w zakonie) byli 
Aleksander  Grot  herbu  Rawicz  i  Teresa  z  Kozubskich3. Wówczas już 

 
2 Zofia Grothówna, Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 
1703-1741, wyd. W. Bielak, W. W. Żurek, wyd. 1, Kielce 2011, wyd. 2, Kielce 2016. 
3 M. Borkowska podała – za aktami z archiwum bernardynek krakowskich – błędne imię 
matki Marianny, Katarzyny i Zofii Grotówien: Katarzyna, Leksykon…, s. 186, 218, 219. 
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obydwoje nie żyli; Aleksander Grot zmarł w 1694 r. Wspomnianą inter-
cyzę podpisał Aleksander, rodzony brat tejże zakonnicy, starszy od niej4. 
Był on zapewne jedynym męskim potomkiem Aleksandra i Teresy 
Grotów5. W klasztorze bernardynek krakowskich (u św. Józefa) była 
również inna rodzona siostra Aleksandra, Zofii i Marianny (s. Anieli), 
a mianowicie Katarzyna, która rozpoczynając w 1691 r. nowicjat obrała 
sobie imię Prudencja6. Wspomniane rodzeństwo miało przypuszczal-
nie jeszcze jedną siostrę – Jadwigę, zamężną za niejakim Krzeszem7. 
To być może jej córki lub wnuczki (Krzeszówny8) uczyły się u norber-
tanek w Imbramowicach. 
 Aleksander Grot (syn) odziedziczył po rodzicach Kazimierzę Małą 
(tam miał swoją rezydencję), Jakuszowice, Więcławice i Rzeżuśnię. 
Ponieważ nie posiadamy odpowiednich dokumentów, możemy tylko 
przypuszczać, że Zofia Grotówna i jej rodzeństwo urodzili się właśnie 
w majątku rodziców w Kazimierzy Małej i zostali ochrzczeni w tam-
tejszym kościele parafialnym9. 

 
To samo powtarzają inni autorzy, zob. B. Skrzydlewska, Zofia Grothówna. Ksieni 
klasztoru w Imbramowicach w latach 1703-1741, „Biografistyka Pedagogiczna”, 
2 (2017) nr 1,  s.  40; taż,  Osoba i  dzieło Zofii  Grothówny – ksieni klasztoru Sióstr 
Norbertanek w Imbramowicach, w: Trzechsetlecie konsekracji kościoła klasz-
tornego Świętych Apostołów Piotra i Pawła Sióstr Norbertanek w Imbramowicach 
1717-2017. Studia nad dziejami, sztuką i duchowością klasztoru, red. B. Skrzydlewska,  
W. W. Żurek, Lublin 2017, s. 81. 
4 Aleksander Grot (syn) urodził się około 1650 r. (Wielcy.pl, 11.09.2021). Zmarł w 1714 r. 
5 Józef Grot (w zakonie paulinów nosił imię Zygmunt), syn Aleksandra Grota (syna) 
i  Katarzyny z Dydyńskich, był bratankiem ksieni Zofii  Grotówny, a nie jej  bratem, 
jak napisała B. Skrzydlewska, Zofia Grothówna…, s. 40; taż, Osoba i dzieło Zofii 
Grothówny…, s. 81. 
6 Katarzyna  (s.  Prudencja)  Grotówna  zmarła  23  kwietnia  1714  r.,  M.  Borkowska,  
Leksykon…, s. 218. 
7 Wielcy.pl (11.09.2021). 
8 Jedna z nich, Józefa (w 1720 r. miała osiem lat), pobierała nauki w klasztorze im-
bramowickim w latach  1720-1723.  Druga  Teresa  (urodziła  się w  1710  r.;  w  1719  r.  
miała  dziewięć lat,  a  w  1723  –  14  lat),  w  klasztorze  imbramowickim  uczyła  się 
prawdopodobnie  od  1719  r.;  ponownie  została  przywieziona  w  1723  r.  Wyjechała  
„do dworu” w 1724 r. 
9 Nie  zachowały  się księgi  metrykalne  parafii  w  Kazimierzy  Małej  z  tego  okresu.  
Jak się wydaje, Zofia Grotówna nie urodziła się ani w Przyłęku (rodzina Grotów 
h.  Rawicz  „pisała  się”  z  Przyłęku  i  Białej),  ani  w  Rzeżuśni,  zob.  B.  Skrzydlewska,  
Zofia Grothówna…, s. 40; taż, Osoba i dzieło Zofii Grothówny…, s. 81. Pochodzenie 
i powiązania rodzinne Zofii Grotówny zaprezentowała dotychczas jedynie B. Skrzy-
dlewska, zob. tamże. 
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 Nieznana jest data przyjścia na świat Zofii Grotówny. Nawet w kroni-
ce imbramowickiej pozostało puste miejsce na wpisanie wieku w chwili 
jej śmierci. Pozostają więc tylko spekulacje. Zofia przyjęła habit za-
konny i rozpoczęła nowicjat w 1691 r. Natomiast profesję złożyła do-
piero trzy lata później – w 1694 r.10, co było pewnym ewenementem, 
gdyż nowicjat u norbertanek trwał zwykle rok. Można tylko domnie-
mywać, iż o tak późnej profesji zadecydował bardzo młody wiek nowi-
cjuszki  –  w  chwili  obłóczyn  mogła  mieć około  15  lat.  Profesję złożyła  
więc  w  wieku  18  lat,  co  jest  bardzo  prawdopodobne.  Nie  wydaje  się 
bowiem, by powodem odroczenia profesji były kłopoty materialne ro-
dziców Zofii. Jeśli przyjmiemy, że w 1691 r. Zofia miała 15 lat, więc uro-
dziła się około 1676 r., a w chwili śmierci miała około 65 lat. 
 Do klasztoru w Imbramowicach Zofia mogła przybyć w drugiej po-
łowie 1690 r.  lub w początkach 1691 r.  Po zakończonej  próbie (przy-
puszczalnie półrocznej), odbyły się jej uroczyste obłóczyny 10 czerwca 
1691 r., w niedzielę Trójcy Przenajświętszej11. Obłóczył ją ówczesny 
komisarz  klasztoru  imbramowickiego  Augustyn  Wolski,  kanonik  ka-
mieniecki12. Przed obłóczynami została spisana intercyza, podpisana 
zapewne  przez  jej  ojca,  wówczas  jeszcze  żyjącego  (zmarł w  1694  r.)  
i ówczesną przełożoną konwentu Krystynę Oraczewską. Swojej córce 
Aleksander Grot zapisał wówczas sumę tysiąca złotych, zabezpie-
czonych na wsi Rzeżuśnia, z przyrzeczeniem uiszczania Zofii od tej 
sumy siedmioprocentowej rocznej prowizji13. Zofia Grotówna złożyła 
profesję zakonną w ręce komisarza Augustyna Wolskiego trzy lata 
po obłóczynach – 12 sierpnia 1694 r. (czwartek). Aż do chwili jej wy-
boru na funkcję przełożonej konwentu imbramowickiego nic nie wia-
domo o zakonnych obowiązkach pełnionych przez nią w klasztorze. 
Dnia 31 lipca 1703 r. została przyjęta rezygnacja około siedemdzie-
sięciopięcioletniej Krystyny Oraczewskiej z funkcji ksieni konwentu 
imbramowickiego. Jej następczynią została wybrana – w czasie elek-
cji 7 sierpnia 1703 r. – Zofia Grotówna, która najprawdopodobniej 

 
10 Jej zapewne starsza siostra Katarzyna (imię zakonne Prudencja), która rozpoczęła 
nowicjat u bernardynek krakowskich w klasztorze św. Józefa 13 maja 1691 r., miała 
wówczas 16 lub 17 lat, Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek w Krakowie, Kronika 
SS. Bernardynek przy kościele św. Józefa, cz. 1, s. 699-700; Kronika SS. Bernardynek 
przy kościele św. Józefa, s. 23. 
11 Nie  zaś „w  samo  święto  Panny  Przenajświętszej”,  zob.  B.  Skrzydlewska,  Osoba 
i dzieło Zofii Grothówny…, s. 81. 
12 Archiwum Norbertanek w Imbramowicach (dalej: ANI), Księga profesji, s. 31-32. 
13 ANI, sygn. A 8, s. 58 (mf OABMK 4160). 
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nie miała jeszcze nawet trzydziestu lat. Od dnia jej obłóczyn minęło 
dwanaście lat, a od złożenia przez nią profesji – dziewięć lat. 
 Ze względu na bardzo młody wiek nowej ksieni, musiała ona pole-
gać na radach i doświadczeniu ówczesnego komisarza, którym był – 
prawdopodobnie już od dwóch lat – Dominik Lochman, kanonik kra-
kowski niezmiernie oddany sprawom konwentu imbramowickiego. 
Mimo odwołania go z tej funkcji w 1721 r. przez bpa Konstantego 
Felicjana Szaniawskiego, ks. Lochman nie zawiesił kontaktów z klasz-
torem imbramowickim, ale tak jak we wcześniejszych latach był ogrom-
nym wsparciem dla tamtejszej przełożonej14. Następcą ks. Dominika 
Lochmana na stanowisku komisarza został ks. Andrzej Węgrzyno-
wicz, kanonik sandomierski i pleban w Imbramowicach; pozostał na 
tym  stanowisku  do  swojej  śmierci  24  października  1727  r.  Jeszcze  
w tym samym roku do objęcia tej funkcji został „uproszony i nadany 
za komisarza wielmożny imć ksiądz Michał Wodzicki, kanonik i oficy-
jał krakowski”,  który pozostał na niej  aż do śmierci  ksieni  Zofii  Gro-
tówny w 1741 r. 
 W chwili obejmowania rządów przez Zofię Grotównę w konwencie 
imbramowickim przebywało (wraz z nią) dziewiętnaście profesek. 
W ciągu trzydziestu ośmiu lat jej przewodniczenia norbertankom w Im-
bramowicach profesję zakonną złożyło 16 zakonnic: Anna Postupalska 
i Jadwiga Majerówna w 1709 r., Anna Kochanowska w 1718 r., Teresa 
Wietrzyńska, Teresa Zagrodzka (konwerski) i Weronika Frauwrówna 
w 1719 r., Barbara Grotówna, Anna Pajęcka i Magdalena Zaleska 
w 1721 r., Katarzyna Bąkowska w 1725 r., Teresa Anna Mieroszewska 
w 1727 r., Salomea Bogucka w 1728 r., Teresa Chwalibożanka w 1729 r., 
Józefa Urbańska w 1731 r., Helena Łękawska w 1739 r. i Katarzyna 
Nakielska w 1740 r. W omawianym okresie zmarło 14 norbertanek 
imbramowickich: Jadwiga Śliwska (1705 r.), Barbara Dembińska, 
Elżbieta Górska i Krystyna Rabsztyńska (1707 r.), Zofia Żuchowska 
(1710 r.), Krystyna Oraczewska (1712 r.), Katarzyna Misiowska i Francisz-
ka Siemieńska (1716 r.), Katarzyna Sulińska (1717 r.), Helena Lewikowska 
(1722 r.), Zofia Krajowska (1729 r.), Konstancja Lisińska (1730 r.), 
Magdalena Zaleska (1737 r.) i Anna Postupalska (1741 r.). 
 Lata rządów ksieni Grotówny przypadły na jeden z najcięższych 
okresów w dziejach Polski, czyli wielką wojnę północną, która na terenie 

 
14 Zob. E. Zych, Ks. Dominik Lochman – działalność dobroczynna i fundacyjna 
na rzecz klasztoru w Imbramowicach i innych kościołów, w: Trzechsetlecie konse-
kracji kościoła klasztornego…, s. 111-138. 
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Polski zaznaczyła się szczególnie walkami o tron polski między zwo-
lennikami Augusta II Sasa i Stanisława Leszczyńskiego. Nieustanne 
przemarsze wojsk polskich, saskich, szwedzkich i rosyjskich rujno-
wały gospodarkę klasztorną, pustoszyły wsie, powodując głód i wy-
wołując epidemie. Dodatkową tragedią dla klasztoru był największy 
w jego dziejach pożar, spowodowany w lipcu 1710 r. przez nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem służby klasztornej. Odbudowa, wypalonych 
do fundamentów, kościoła i klasztoru ciągnęła się długie lata i kosz-
towała norbertanki wiele zdrowia i nakładów finansowych, a nawet 
ofiary wśród robotników zatrudnionych przy tej „fabryce”. Wszystkie 
te trudne i dramatyczne nieraz wydarzenia zdominowały treść zapi-
sków kronikarskich. 
 Po bez mała trzydziestu ośmiu latach przewodniczenia klasztorowi 
imbramowickiemu na stanowisku ksieni15, Zofia Grotówna zmarła 
31 maja 1741 r. w Kazimierzy Małej, dokąd udała się na spotkanie 
z lekarzem okulistą, który miał jej usunąć zaćmę. Ciało zmarłej ksieni 
sprowadzono do Imbramowic i pochowano w grobowcu pod kościołem 
klasztornym. 
 

* * * 
 
 Niniejsza edycja kroniki imbramowickiej z okresu przełożeństwa 
Zofii Grotówny jest wydaniem nowym i poprawionym. Wyeliminowano 
„literówki”, uzupełniono opuszczone fragmenty, zdania lub wyrazy, 
poprawiono błędnie odczytane wyrazy, które zmieniały sens danego 
wyrażenia. Na przykład: 
 (s. 1, inwokacja) jest: „W Imię Twoje Przenajświętszej”– winno być: 
W Imię Trójce Przenajświętszej, 
 (s. 1) jest: „niezbrudzone” – winno być: niezbrodzone (czyli nie-
zgłębione), 
 (s. 26) jest: „Inni Sasi, którzy stali w [okresie] Wielki Nocy” – 
winno być: Inni Sasi, którzy stali w Wielki Nocy [=Wielkanocy16], 
 (s. 29) jest: „Wychodząc spod Jangrowa pod koniec pól, zabrali 
fur pięć” – winno być: Wychodząc spod Jangrota pod Koniecpol, 
zabrali fur pięć, 
 (s. 43) jest: „za przełożeństwa panny Graczykowski” – winno być: 
za przełożeństwa panny Oraczewski. 

 
15 Do pełnych 38 lat zabrakło 37 dni. 
16 Wielkanoc – wieś w gminie Gołcza. 
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 Istotnym asumptem, skłaniającym do wydania trzeciej, poprawio-
nej wersji kroniki ksieni Grotówny były także indeksy, którymi zostały 
opatrzone dwa pierwsze wydania. Zwrócić należy uwagę, iż w indek-
sie osobowym niektóre postaci figurują w dwóch lub trzech wersjach. 
Oto garść najbardziej rażących przykładów:   
 – Bykowski (Bychowski) Franciszek, ks.  
 – Byszowski Franciszek, kan. pozn. 

to w istocie jedna osoba, czyli Franciszek Byszewski, kanonik po-
znański (wuj Salomei Boguckiej, norbertanki imbramowickiej).  

 – Chwalibogowa Anna  
 – Chwalibogowa Salomea  
 – Chwalibogowa Teresa 

to zbitka osób: Chwalibogowej – żony Stefana Chwaliboga, a zara-
zem matki: Anny Chwalibożanki, Salomei Chwalibożanki i Teresy 
Chwalibożanki.  Ale córek Chwalibogowej w indeksie nie ma,  wy-
jąwszy Teresę Chwalibożankę, która została norbertanką w klasz-
torze imbramowickim.  

 – Dembieński (Dembiński) Stefan herbu Nieczuja, kan. krak.  
 – Dembiński, kan. krak.  
 – Dębiński (Dembiński, Denbieński) Franciszek, ks. kustosz koronny 

to ta sama osoba, czyli Stefan Dembiński, kanonik krakowski 
i kustosz koronny.  

 – Firlejówna (Chumiejska) Barbara, s.  
pod tym jednym hasłem osobowym są ukryte dwie osoby, obydwie 
to norbertanki z klasztoru św. Norberta w Krakowie: Barbara Fir-
lejówna i Barbara Humiecka (nie: Chumiejska, czy Chumiejka).  

 – Grot Józef herbu Rawicz, miecznik krak. 
Józef nie był miecznikiem krakowskim lecz miecznikowicem 
krakowskim, synem Aleksandra Grota, miecznika krakowskiego.  

 – Groth Maciej herbu Rawicz  
 – Groth Mateusz, miecznik przemyski 

to ta sama osoba, czyli Mateusz Grot h. Rawicz, stolnik wieluński, 
miecznik przemyski i wreszcie łowczy sandomierski.  

 – Jordan, wojewoda bracławski  
 – Jordan Michał herbu Trąby 
  to Michał Stefan Jordan h. Trąby, wojewoda bracławski. 
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 – Miraszowski, podstoli bielski  
 – Miraszowski Kazimierz 

to w istocie Kazimierz Mieroszewski, podstoli bielski, ojciec Teresy 
Mieroszewskiej, norbertanki imbramowickiej.  

 – Miraszowski Antoni, kan. krak.  
 – Miroszewski (Miraszowski Antoni, kanonik krak. 

to jedna osoba, czyli Antoni Mieroszewski, kanonik krakowski, 
brat Kazimierza.  

 – Moskwa 
w tejże  kronice  nie  jest  nazwiskiem,  ale  określeniem wojsk  ro-
syjskich.  

 – Ponińska Ewa, wojewodzina pozn. 
Ewa Ponińska nie była wojewodziną poznańską lecz wojewo-
dzianką poznańska, córką Salomei z Szembeków Ponińskiej 
(1v. Dembińskiej).  

 – Rypiński, pleban śreniawski  
 – Rypieński Grzegorz, ks.  
 – Rypiński Grzegorz, ks. 
  to jedna osoba, czyli ks. Grzegorz Rypiński, pleban szreniawski.  
 – Szembek Antoni, podkomorzy krak.  
 – Szembek Antoni Felicjan ze Słupowa 

jest to jedna osoba, czyli Antoni Felicjan Szembek ze Słupowa, 
w kronice występuje najpierw jako burgrabia krakowski, potem 
wojski oświęcimski i wreszcie podkomorzy krakowski.  

 – Szembekowa, podkomorzyna krak.  
 – Szembekowa Ewa Apolonia z Nielepców, wojska oświęcimska 

Ewa Apolonia z Nielepców, żona Antoniego Felicjana Szembeka, 
wojska oświęcimska, następnie podkomorzyna krakowska. 

 
 Wątpliwości budzą również niektóre hasła w indeksie miejscowości: 
Bieda – nie jest nazwą miejscowości lecz nazwiskiem poddanego 
klasztornego; Charznice – winno być: Charsznica; Ciepków – nie jest 
nazwą miejscowości lecz nazwiskiem poddanych klasztornych: Cięp-
ków; Czerzyc – to naprawdę Szczyrzyc; Gorzków – chodzi o Korzkiew; 
Jelcze – winno być: Jelcza; Krzeszów – chodzi nie o nazwę miejsco-
wości, ale o osobę o nazwisku Krzeszowa; Nieszkowa – raczej Nie-
szków; Nowe Góry – Nowa Góra;  Obiechowa – Obiechów; Śreniawa 
– Szreniawa; Zadoroże – Zadroże. 
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 W niniejszym wydaniu – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich 
– zrezygnowano z uwzględnienia w indeksie osobowym postaci Świę-
tych i Błogosławionych Kościoła katolickiego. 
 

* * * 
 
 „Kształt stylistyczno-językowy tekstu” kroniki zaprezentowała w dwóch 
pierwszych wydaniach Cecylia Galilej17, nie ma więc konieczności do-
konywać na nowo podobnej analizy. Należałoby jednak poczynić 
pewne uzupełnienia do tekstu tejże autorki. Jej zdaniem kronikarek 
było cztery, ale z imienia i nazwiska wymieniła tylko dwie: Zofię Gro-
tównę i Annę Postupalską twierdząc, że pozostałych nie można ustalić. 
Tymczasem z imienia i nazwiska znana jest również trzecia kronikarka 
– Salomea Bogucka, która kontynuowała pracę kronikarską od 1733 r. 
Jej imię i nazwisko podała norbertanka, która zaopatrzyła tekst kro-
niki w glosy marginalne. 
 Odnieść się również należy do chronologii zapisków kronikarskich. 
Kronikarki odnotowywały wydarzenia na kartkach, następnie przeno-
siły je do kroniki. Zdarzało się więc tak, iż w jednym dniu spisywane 
były wydarzenia, które zaistniały w pewnym odstępie czasu. Stąd nie-
które zdarzenia „wyprzedzają” dzień, w którym zostały odnotowane, 
a od innych upłynęło już nieco czasu. Trzeba o tym pamiętać, by nie 
wpaść w pewną pułapkę. Dobrym przykładem jest tu data konsekracji 
imbramowickiego kościoła pw. św. Benedykta Opata. Sugestywny opis 
tej uroczystości kronikarka umieściła pod dniem 22 czerwca 1736 r. 
Tymczasem wydarzenie to miało miejsce dwa miesiące wcześniej – 
29  kwietnia  tego  roku.  Śmierć przeoryszy  imbramowickiej  Anny  Gołę-
biowskiej została odnotowana w 1742 bez podania daty („Tegoż czasu”). 
Anna Gołębiowska zmarła w roku poprzednim – 1741 r. – najpraw-
dopodobniej 13 października; w aktach klasztornych zostały zapisane 
różne daty dzienne jej śmierci. 
 

* * * 
 
 W dwóch poprzednich wydaniach został przedstawiony drobiazgowy 
opis rękopisu kroniki (wraz z fotografiami), autorstwa Iwony Kasiury 

 
17 C. Galilej, „Historia domowa klasztoru imbramowskiego” – kształt stylistyczno-
językowy tekstu, w: Zofia Grothówna, Kronika klasztorna…, wyd. 2, s. XXXIX-XLI. 
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i Jolanty Wasilewskiej18. Dlatego też w niniejszej edycji zdecydowano się 
na jego pominięcie. 
 W rękopiśmiennym oryginale kroniki poszczególne zapiski zostały 
zaopatrzone – zapewne już po śmierci ksieni Grotówny – glosami mar-
ginalnymi. Wówczas także, w bardzo licznych przypadkach, uzupełniono 
tekst kroniki dopisując nazwiska osób, pierwotnie określonych tylko 
pełnionymi przez nie funkcjami, np. komisarz (dopisano Lochman), 
podkomorzy krakowski (dopisano Szembek) itp. Uzupełnienia te miały 
służyć następnym pokoleniom norbertanek imbramowickich do łatwiej-
szego identyfikowania osób odnotowanych w kronice. 
 W niniejszym wydaniu zdecydowano się włączyć glosy marginalne 
wychodząc z założenia, iż jest to także świadectwo żywego zaintereso-
wania  zakonnic  imbramowickich  tekstami,  które  informowały  o  ich  
przeszłości. Poprzedni Wydawcy zrezygnowali z glos marginalnych 
tłumacząc, że „nie zawierają one żadnych objaśnień lub uzupełnień 
tekstu i nie wnoszą do treści Kroniki nic istotnego”. Jednak przynajm-
niej w kilku przypadkach glosy marginalne uzupełniają lub wyjaśniają 
poszczególne zapiski kronikarskie. Jednym z tego typu przypadków 
jest następująca informacja zapisana przez norbertankę: „pan Bar-
tłomiej Siemieński, będąc opatrzony świętymi sakramentami, umarł 
o godzinie 6 po południu, który wiernie służył klasztorowi naszemu 
przez lat 25 trzymając organistwo przy kościele” (s. 224). Wydawcy 
kroniki wyjaśnili, że „Zapewne chodzi o ekonoma zajmującego się spra-
wami gospodarczymi klasztoru” [sic]. Tymczasem w glosie marginalnej 
wyraźnie zostało odnotowane, iż był to organista, a nie ekonom. 
 W poprzednich dwóch wydaniach kroniki informowano o uzupeł-
nieniach naniesionych w kronice, poprzez ujęcie ich w nawiasach 
ostrokątnych: <>. W obecnym wydaniu zrezygnowano z tychże na-
wiasów, z powodu ogromnej ich liczby, zakładając, iż osoby żądne 
wiedzy o uzupełnionych fragmentach, zajrzą bądź do oryginału kroniki, 
bądź do jej pierwszych dwóch wydań. 
 W niniejszej edycji, celem zwiększenia przejrzystości i czytelności 
tekstu, uwspółcześniono pisownię niektórych wyrazów. Zrezygnowa-
no z podwojonych liter w wyrazach, np. affekt, annioł, apparaty, asse-
kuracyja, assygnacyja, asystować, kapella, kassować, kommissarz, 
kommissyja, kasztelan, officjantki, officyjer, possesor, sukcessorka, 
summa. Celem uniknięcia zbyt częstego zamieszczania wyjaśnień, 

 
18 I. Kasiura, J. Wasilewska, Opis kodeksu, w: Zofia Grothówna, Kronika klasztorna…, 
wyd. 2, s. XLIII-XLVIII. 
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zdecydowano się na uwspółcześnienie niektórych nazw i nazwisk: 
syncerz zamieniono na snycerz, konpania na kompania, wiligie na 
wigilie, Denbiński na Dembiński, Miroszowska, Miroszowski na Miero-
szewska, Mieroszewski, Zalejska, Zalejski na Zaleska, Zaleski. Numery 
stron oryginału oddano kursywą, w nawiasach kwadratowych. Wszel-
kie uzupełnienia bądź wyjaśnienia tekstu pochodzące od wydawcy 
umieszczono również w nawiasach kwadratowych (wyjaśnienia po-
przedzono znakiem =). 
 Celem identyfikacji osób duchownych, należących do diecezji kra-
kowskiej, a występujących w kronice, wykorzystano przede wszystkim 
prace Jana Szczepaniaka19. Tożsamość zakonnic ustalano posługując się 
głównie publikacją autorstwa Małgorzaty Borkowskiej20. Nieocenioną 
pomocą w identyfikacji świeckich osób, występujących na kartach 
kroniki, okazały się także archiwalia, przechowywane w Archiwum 
Norbertanek w Imbramowicach. 
 

 
19 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. 
20 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 2: Polska 
Centralna i Południowa, Warszawa 2005. 
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ROK 1703 
 
 

J+M 
 

[1] W Imię Trójce Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego 
 
Przemowa 
 
 Ja, najniegodniejsza i ze wszystkich największa grzesnica, Zofia 
Grothówna, zakonnica zakonu premonstrateńskiego pod regułą ojca 
świętego Augustyna i pod ustawami patriarchy naszego Norberta 
świętego w klasztorze imbramowskiem zostając, a uważając niezbro-
dzone i niedościgłe Boga mego około mnie niegodnej dyspozycyje, 
suplikuję Jego Boskiemu Majestatowi, aby jako mnie do tego świę-
tego zakonu na służbę swoję powołał, a potym i na przełożeństwo 
obrał, tak, aby mi z niewyczerpanego miłosierdzia swego skutecznej 
łaski swojej i błogosławieństwa tak w duchownych, jako i w docze-
snych potrzebach użyczał, ażebym mogła na tym tu miejscu jako naj-
doskonalej chwałę Boską promowować [sic], obserwancyją zakonną 
utrzymać, doczesne dobra klasztorne administrować i niemi dobrze 
dysponować i we wszystkiem powinności mojej przełożeńskiej zado-
syć czynić. Czego wiem, że dla grzechów moich otrzymać niegodnam, 
ale żebrzę przyczyny Najświętszy Panny Maryi, Anioła Stróża mego, 
świętego Piotra i Pawła, patronów tutecznego kościoła, świętego ojca 
Augustyna, świętego ojca Norberta, świętego Józefa, osobliwego mo-
jego patrona, świętej [2] Zofii, patronki na krzcie mnie danej, świę-
tego Kajetana, patrona urzędu mego i wszystkich Świętych Pańskich, 
gdyż sama  przez  się nic  dobrego  uczynić nie  mogę,  a  z  Bogiem  
wszystko. Którego biorąc na pomoc, umyślełam w tej książce notować 
dla prywatnej  mojej  na potem pamięci  i  dla dalszej  konwentu infor-
macyi, jakie były objęcia mego przełożeństwa transakcyje. 
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Panna Oraczowska, ksieni dobrodziejka prosi, aby resignowała 
 
 A naprzód, kiedy dobrodzika panna Krzystyna Oraczowska ksieni 
imbramowska21, widząc się być w leciech podeszłych22 i  w  słabości  
zdrowia, prosieła wielmożnego imci księdza Dominika Lochmana23, 
kanonika i archiprezbitera krakowskiego, komisarza natenczas na-
szego, aby mogła złożyć swoje przełożeństwo. W czemże imć ksiądz 
komisarz trudnym się pokazał, ani na to pozwolić żadną miarą nie 
chciał i owszem zgromadzenie całe na to obligował, żeby ją od tej od-
wiodły intencyi. Czego, gdy sobie wyperswadować, przez płaczliwe 
sióstr prośby i do nóg upadania, nie dała, ale gorąco pisała do jaśnie 
wielmożnego imci księdza Kazimierza z Łubny Łubieńskiego24, sufra-
gana i administratora biskupstwa krakowskiego, prosząc, aby dla go-
towania się na śmierć mogła w pokoju dni swoje kończyć bez tego 
kłopotliwego urzędu. Więc dla tej racyi pozwoleł jaśnie wielmożny 
imć ksiądz administrator na tę rezygnacyją. 
 
 

DNIA 31 LIPCA 
 
Resignacyja 
 
 Imć ksiądz Lochman, komisarz, zjechawszy z woli imci księdza 
Łubieńskiego, administratora, u kraty, przy wszystkim zgromadzeniu, 
[3] przyjon rezygnacyją księstwa od panny Oraczowski, postanowiwszy 
wikaryją pannę siostrę Suleńską25, kantorkę, do dalszego postanowienia. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Elekcyja ksieni 
 
 Z komisyi jaśnie wielmożnego imci księdza Łubieńskiego, administra-
tora, zjechał tu imć ksiądz Lochman, komisarz nasz z imcią księdzem 

 
21 Krystyna Oraczewska (zm. 1712) w latach 1688-1703 była ksienią konwentu im-
bramowickiego. 
22 Krystyna Oraczewska w chwili rezygnacji z funkcji ksieni mogła mieć około 75 lat, 
rozpoczęła nowicjat w 1653 r., a profesję złożyła w 1654 r. 
23 Dominik Lochman (1664-1742), syn Marcina, doktor obojga praw, kanonik kapituł: 
opatowskiej, sandomierskiej, krakowskiej, sądeckiej i jarosławskiej, scholastyk skalb-
mierski, komisarz konwentu norbertanek w Imbramowicach w latach 1701-1721. 
24 Kazimierz Łubieński (1652-1719), biskup krakowski w latach 1710-1719, wcześniej 
był administratorem diecezji krakowskiej. 
25 Katarzyna Sulińska (zm. 1717) była zapewne młodsza od Krystyny Oraczewskiej  
o około dziesięć lat, profesję złożyła w 1664 r. 
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Marcinem Węgrzynowiczem, koadiutorem, kanonikiem krakowskiem, 
archidiakonem pileckiem26. Gdzie odprawiwszy wotywę o Duchu Świę-
tym zadzwoniono na panny siostry, i w refektarzu zasiadszy imcie księża 
komisarze, uczynieli przemowę i komisyją od jaśnie wielmożnego imci 
księdza administratora na elekcyją nowej ksieni produkowali, a potym, 
gdy wszystkie panny siostry na ustęp wyszły, po jednej wołano i każda 
z osobna swoje wotum na nową ksienią dawała. Po odprawionych 
wotach wszystkie wszedszy razem, na miejscach swoich zasiadszy, 
a imcie księża komisarze, porachowawszy kreski, miarkowali kandy-
datki, jak wiele która kresek miała. Między któremi, że na mnie nie-
godną najwięcej kresek było, ogłoszono mnie za ksienią. Co ja usły-
szawszy, niespodziewaną rzeczą zalterowana, padłam z płaczem przed 
komisarzami prosząc, aby mnie uwolnieli, wymawiając się niespo-
sobnością i niegodnością [moją dla] tego urzędu. Ale zaraz kazano mi, 
pod posłuszeństwem świętym, wstać i sieść na przełożeńskiem miej-
scu, dając mi statuta i regułę zakonną, abym według nich urząd ten 
sprawowała, także klucze od furty i insze oddano mi należytości. 
 
Respekt pannie Oraczowski 
 
 [4] Potym imcie księża komisarze postanowili, aby panna Oraczow-
ska na zawsze w wielkim respekcie i poszanowaniu zostawała i aby 
w tej izbie mieszkała do śmierci, gdzie pierwy mieszkała będąc ksienią, 
aby sługę chowała i aby ją dwojaka porcyja dochodzieła, aby co rok 
na swoje potrzeby złotych trzydzieści odbierała i wszelkie wygody, 
jakie mogą być, aby jej prowidowano. 
 Potym zaczęli prałaci Te Deum laudamus i parami panny siostry 
szły na chór. Wszedszy, krzyżem leżałam przed ołtarzem aż skończono  
Te Deum laudamus. Po skończeniu tedy, poszłam na miejsce przeło-
żeńskie i tam wszystkie panny siostry, przy obłapianiu, oddawały mi 
posłuszeństwo. Jedna tylko nie przyszła do oddania posłuszeństwa.  
Co postrzegszy imcie księża komisarze dysymulowali27, ale potym 
ciężkie karanie na nię włożeli póki by się beła nie upokorzeła. Które 
karanie pełnieła i aż w kilka dni reflektując się, przyszła z przeprosi-
nami i oddała posłuszeństwo na temże miejscu w chórze, kędy i dru-
gie  siostry  pierwy  oddawały.  Tegoż dnia  po  południu  przysli  imcie  
księża komisarze za furtę do refektarza, oficjantki postanowili nowe 

 
26 Marcin Węgrzynowicz (zm. 25 kwietnia 1717 r.), doktor teologii, kustosz kapituły 
kolegiackiej w Kielcach, archidiakon kapituły kolegiackiej w Pilicy, kanonik krakowski. 
27 Dissimulo (łac.) – przemilczeć, nie zważać, być obojętnym. 
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i dyspozycyje różne poczynieli, ruiny w klasztorze i pustki w spiżarni 
i wszędy rewidowali. Odebrałam tedy to przełożeństwo w dzień świętego 
Kajetana, który na samej Opatrzności Boski swój zakon fundował. 
 
Niedostatek w klasztorze i po wioskach ruiny 
 
 Alem [5] i ja jednego szeląga przy tym przełożeństwie nie odebrała. 
W spiżarni także ani kasze, ani mąki, masła, słoniny, ani żadny rzeczy 
nie było nic tak z prowiantu, jako i sprzętu domowego. Bydła po fol-
warkach pożytkowego bardzo mało, a na kuchnią i jednego nie beło, 
w spiklerzu tylko zboża po trosze. W samej tylko Prowidencyi Boskiej 
pokładam nadzieję. Budynki zaś takie: na całym klasztorze dach wszy-
stek prawie zły i zrzeszały, mury około klasztora obleciały, browar 
z grontu spusztoszały, folwarki, stodoły, spiklerze prawie wszędy złe 
i zrujnowane, co wszystko w osobnem inwentarzu opisano. 
 
Długów złotych 11685, [groszy] 18 
 
 Poddaństwo wniwecz zniszczone, a to najcięższa, żem zastała długów, 
według osobnego rejestru, które klasztor winien różnym [ludziom] 
złotych polskich jedenaście tysięcy sześćset ośmdziesiąt i pięć i groszy 
osimnaście, a drugie jeszcze są niewyrażone w rejestrze dla niewiado-
mości onych. Do którego długu musiałam zaraz nowy dług zaciągnąć na 
żywienie sióstr, na mięso, ryby, na świece do kościoła i na wino i na inne 
potrzeby, bez których obejść się niepodobna było. A osobliwie na uwol-
nienie Trzycieża i na spłacenie suchedni zasłużonych kapłanom i czela-
dzi tak folwarcznej, jako klasztornej ten dług zaciągnęłam. [6] Do tego 
tak wielkiego i nieznośnego ucisku i niedostatku dopuścieł Pan Bóg 
zewsząd ruinę, za co Mu niechaj będzie wieczna chwała. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
Ruina 
 
 W  Zagórowy  obaleła  się stodoła  dla  wichru  wielkiego,  który  beł 
i sztukę dachu z klasztora wicher zrucił, także i z kuchnie na dworcu 
i ostatek dachów z murów około klasztora, sadów i podwórza pozru-
cało i prawie po wszystkich folwarkach strzechy poodzierało i starzy-
zny powywracało, a na ten się to czas stało, gdy w Krakowie na zamku 
wicher wieżą kościelną zrucieł i lasy różnie powywracał i u nas w lasach 
wiele szkody narobieł. 
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DNIA 20 GRUDNIA 
 
Dupla hiberny 
 
 Poddani ze wszystkich wsiów musieli hiberny28 duplę29 wydać, 
do  czego  i  jam  musiała  się za  nich  dokładać,  bo  dla  niedostatku  nie  
mogli  wystarczyć,  osobliwie  za  Trzycież,  w  którym mało  chłopów od  
zrujnowania szwedzkiego zostało, bo i chałupy popaleli Szwedzi stojąc 
obozem. Bełaby jeszcze większa ruina, gdyby nie imć ksiądz Loch-
man, komisarz i dobrodziej nasz wielkiem staraniem swoim i kosztem 
wyjednał to beł u imci pana Hieronima Lubomierskiego, hetmana 
wielkiego koronnego30, że nam na konsystencyją31 zimową żałnierzów 
nie postawił, jako w okoliczy postawiono. Za co niechaj Pan Bóg imci 
księdzu komisarzowi i dobrodziejowi naszemu docześnie, a potym [7] 
wiecznie nadgradza, także i za jego insze starania i dobrodziejstwa, 
które miejscu temu od początku komisarstwa swego czyni. 
 

 
28 Hiberna – obowiązek ciążący na majątkach ziemskich, polegający na zakwatero-
waniu i żywieniu wojska w okresie zimy. 
29 Dupla – podwójna opłata. 
30 Hieronim Augustyn  Lubomirski  h.  Szreniawa,  hetman wielki  koronny  w latach  
1702-1706. 
31 Consisto (łac.) – zatrzymać się gdzieś, zamieszkać, przebywać. 
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DNIA 7 LUTEGO 
 
Sasów agrawacyja32 
 
 Sascy żałnierze stali, cały kornet33, przez dziesięć dni we wsi Glano-
wie, kędy im z drugich wsiów na prowiant składali chłopi, potem ustąpili,  
a prowianty ciężkie musieli im poddani odwozić do Prendocina34, 
do których ja owsa i siana dokładać się musiała. Na ostatek przypadło 
trzydziestu drabantów35 do Tarnowy i dla wielkiego uprzykrzenia i bicia 
ludzi ubogich wyciągnęli z chłopów 130 tynfów, [w] których nic pro-
wiant[u] nie rachowali. 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
Szwedów agrawacyja 
 
 Gienerał szwedzki Reinszelt36, w czterech tysiącach Szwedów, przy-
szedł i stanął w Tarnowy, kandy [=gdzie] przez dwa dni stojąc, poza-
birali nie tylko u chłopów, zboża, siana z stodół i z szpiklerzów zabrali 
cokolwiek mogło być. Tem się nie kontentowali, znowu nocą na rabunek 
zjechali do tego folwarku przy klasztorze, kędy jeszcze beło po trosze 
zboża niemłóconego, które do najmniejszej rzeczy zabrali i wywieźli 
naszemi furami do Wysocic, bo tam obóz stał i jeden oficyjer starszy 
z udania ludzkiego wszedł samotrzeć do klasztora we dnie, szukać 
owsa i siana i inszych rzeczy, jako to udano, że beły. Zbraniałyśmy się 
puścić go. Ale żeby beł drzwi nie wybijał, musieliśmy go puścić i pro-
wadziłyśmy go prosto na chór do kościoła, tam zastał [8] zgromadzenie 
klęczące na modlitwie, sam też poklęknął, modleł się trochę, a potym 
zszedszy z chóru na dół, cudownie go Pan Bóg zaślepił, że nie wiedział, 

 
32 Aggravatio (łac.) – krzywda, ucisk. 
33 Kornet – oddział lekkiej jazdy. 
34 Prandocin – wieś w obecnym powiecie krakowskim, w gminie Słomniki. 
35 Drabant – żołnierz straży przybocznej. 
36 Carl Gustav Rehnskiöld (1651-1722), szwedzki generał kawalerii, później feld-
marszałek. 
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co ani czynić miał, ani się gdzie na szukanie udać, tylko prosto tą stroną, 
którą wszedł do furty, poszedł nazad przyznając, że tu nie może być ani 
siano, ani owies, ani nic do schowania, bo tu szczupłość miejsca i furta 
mała, darmo mnie ludzie zawiedli, i tak wyszedł z furty. Bóg sam strzegł, 
że się trochę, na trzy kroki, w bok nie obrócił po kurytarzu, bo by tam beł 
zastał zaraz na widoku siła skrzyń, węzłów z różnemi rzeczami, co ubo-
dzy ludzie, poddani nasi, schronieli się i do depozytu oddali. Za co nie-
chaj będzie Panu Bogu chwała na wieki, który osobliwą ma prowiden-
cyją około tego tu miejsca. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
Trzycieża wykupienie 
 
 Wyjeżdżałam do Trzycieża ze trzema siostrami na odebranie jego 
od imci pana Błendowskiego, który nie chciał ustąpić, aż mu się wyli-
czeło razem dwanaście set złotych defalki37, a 600 złotych przy nas 
zostało z asekuracyją, że mu je wyliczemy na dzień świętego Jana 
Krzciciela, a jeżeli by pieniędzy nie było, to wolny ma zajazd do Trzy-
cieża, bo inaczej nie chciał czekać tej sumy. 
 
 

[9] DNIA 2 SIERPNIA 
 
Ruina, reparacyja 
 
 W Porąbce obaleła się stodoła, po niej dnia czwartego znowu 
w Trzycieżu także obaleła się stodoła. I tak podczas samych robotnych 
czasów, z wielką trudnością i omieskaniem polowej roboty, posta-
wiłam  w  Zagórowy,  w  Porąbce  i  w  Trzycieżu  trzy  wielkie  stodoły,  
a przedtem czwartą nową, zaczętą w Imbramowicach, dokończełam 
należycie ze wszystkim. Obory po folwarkach z budynkami niektóremi 
popoprawiać kazałam, dachów na klasztorze, od wichrów wydar-
tych, poprawiono nowemi gontami. Mury około stajnie w Imbramo-
wicach i około obory w Porąbce poobalane postanowiono i pomuro-
wano. W Trzycieżu piekarnią nową wybudowano, tamże dwa stawki 
sporządzono, mnichami, trąbami i upustami opatrzono. I w Imbra-
mowicach staw wielki slamować zaczęto, ale dla ciężkich czasów prze-
stać się musiało. Chałup po wszystkich wioskach przyczynieło się, 

 
37 Defalco (łac.) – zmniejszyć. 
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osobliwie w Trzycieżu w tem roku kilka ich stanęło nowych, bo żadny 
nie było po tem, jako Szwedzi spaleli. W klasztorze izbę dla siebie 
z malowanem alkierzem, z oknami, z piecem i kominem sporządziłam. 
W refektarzu okna nowe i piec postawić kazałam, także na sali okna 
nowe sporządzono, bo [10] tylko deszczkami było zabito. 
 
Długi niektóre upłacone, pretensyje księdza Machowicza uspokojone 
 
 I długów po trosze upłaciłam, i różnemi sposobami uspokojełam, 
osobliwie czeladź folwarczną i dworcową. A najznaczniejszy dług nie-
boszczyka imci księdza Jana Machowicza, archidiakona pileckiego, 
proboszcza żarnowieckiego, komisarza naszego38,  który  nam  beł dał 
na arendę trzycieską na trzy lata złotych półtora tysiąca, potym zno-
wu za ręczną kartą winnyśmy mu były złotych pięćset, w tymże 
umar[ł] i egzekutor[o]wie nieboszczykowscy, osobliwie wielmożny 
imć ksiądz Piotr Orłowski, kanonik krakowski39, z imcią księdzem 
Stanisławem Wciślickiem, kanonikiem tarnowskiem40, upominali się 
nie tylko tych dwóch tysięcy, ale i inszych pretensyi, co wynosieło 
więcej niż na sześć tysięcy [złotych] i za przeszły panny ksieni w sam 
dzień wielkanocny w olbramskim kościele i w inszych kościołach kilku 
klęto nas z ambony. Więc z imcią księdzem Lochmanem, komisarzem 
naszym, przez wielkie instancyje i trudności wymogłam na egzekuto-
rach, że odstąpili naprzód tak wielkich pretensyj, tylko się dwiema 
tysiącami kontentować obiecali, a potym powoli i te dwa tysiące da-
rowali konwentowi wymagając na nas, abyśmy za tę sumę cztery ani-
werszarze w rok wiecznemi czasy za duszę nieboszczyka odprawiali, 
na ostatek na dwa, potym na jeden w rok pozwoleli. Jednak ja nie 
chcąc sukcesorkom moim tego ciężaru zostawiać, ponieważ by im 
ciężko było odprawiać, a nic z tej [11] fundacyi nie uczestnikować, 
dlatego różnemi sposobami wyprosiłam, że się imcie kontentowali, 

 
38 Jan Machowicz (zm. 2 stycznia 1701 r.), doktor obojga praw, archidiakon kapituły 
kolegiackiej w Pilicy, pleban w Żarnowcu, komisarz konwentu imbramowickiego. 
39 Piotr Stanisław Orłowski (zm. 1708), doktor teologii, kantor tarnowski, pierwszy 
prepozyt infułat tarnowskiej kapituły kolegiackiej. 
40 Stanisław Wciślicki był prepozytem w kościele Św. Krzyża na Kleparzu w Krakowie 
i kanonikiem tarnowskim, gdzie – w latach 1698-1702 – posiadał prebendę Wnie-
bowzięcia NMP na Burku, zob. F. Herzig, Katedra niegdyś kolegiata w Tarnowie, 
Tarnów 1900, s. 52. Pierwsi wydawcy kroniki inaczej odczytali nazwisko tego kano-
nika; przyjęli, że to był jakiś Roscislicki, niezidentyfikowany, zob. Zofia Grothówna, 
Kronika klasztorna…, s. 6. 
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gdyśmy się im zapisali, jako sto dni, które nam wolne przypadną, 
obierzemy sobie i w nie za duszę nieboszczyka imci księdza Macho-
wicza odprawiemy wigilie, komendę i obstalujemy mszą świętą graną 
i dzwonić każemy. I już kilka odprawiło się tego nabożeństwa, a przy 
łasce Boskiej i do sta dociągniemy, nie zostawując żadnej sukcesor-
kom obligacyi. Ta transakcyja jest na osobliwej karcie z ksiąg pana 
Waniońskiego,  notariusza  apostolskiego,  wyjęta,  który  i  od  nas  sub-
misyją i od imciów księży egzekutorów kwietacyją przyjmował, jednak 
dla zawieruszenia papierów po niebosczyku, jescześmy ani naszej karty 
na złotych 500, ani kontraktu trzycierskiego nie odebrali, jednak to już 
imcie księża egzekutorowie w swoim kwicie kasowali. 
 
Rejestr panien sióstr 
 
 Pamięć sióstr zakonnych, którem zastała przy objęciu urzędu mego 
panna Krzystyna Oraczowska, ksieni przeszła 
panna siostra Franciszka Siemieńska, przeorysza 
panna siostra Katarzyna Suleńska, kantorka 
panna siostra Krzystyna Rapsztyńska [=Rabsztyńska], cerkatorka 
panna siostra Elżbieta Górska (która bardzo głową faluje) 
panna siostra Helena Lewikowska, mistrzyni świeckich 
[12] panna siostra Helena Słomieńska, zakrystyjanka 
panna siostra Jadwiga Śliwska, mistrzyni zakonna 
panna siostra Konstancyja Lisieńska, szafarka 
panna siostra Katarzyna Misiowska 
panna siostra Magdalena Krajowska 
panna siostra Maryjanna Modrzejowska, pisarka 
panna siostra Zofia Żuchowska 
panna siostra Teresa Majerówna, podkantorka 
panna siostra Anna Gołębiowska, refektarka 
panna siostra Teresa Reklowska, infirmarka 
panna siostra Katarzyna Rodecka, furtyjanka 
panna siostra Barbara Dembińska, konwierska 
 
Kapłani nasi 
 
 Kapłanów tych zastałam: wielebnego księdza Adama Kurowskiego 
spowiednika, wielebnego księdza Adama Forskiego kaznodzieję. 
Ale ci zaraz dla pewnej prywaty [zostali] rewokowani41 do Hebdowa, 

 
41 Revocatio (łac.) – odwołanie. 
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a na ich miejsce zaś nastąpili: na spowiednictwo wielebny ksiądz 
Chryzostom Lenczowski, na kaznodziejstwo wielebny ksiądz Mikołaj 
Targoszowic [=Targoszewicz], który dla niektórych racyi odesłany do 
Hebdowa w rok, a na jego miejsce przysłany wielebny ksiądz Mikołaj 
Siemieński, który trzyma spowiednictwo, a ksiądz zaś Lenczowski 
kaznodziejstwo objął. 
 
Podstarości dług miał 
 
 Zastałam pana Jastrzębskiego podstarościego, człeka bardzo do-
brego, tylko leniwego i niegospodarnego, lubo skromnego i nabożnego. 
Rada bym się go beła jednej godziny zbeła, [13] ale niepodobna beło, 
bo miał długu więcej niż na tysiąc złotych u konwentu. Muszę go do woli 
Bożej trzymać, aż sposób będzie spłacenia jego. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Rocznica przełożeństwa 
 
 Odprawując rocznicę objęcia urzędu mego przełożeńskiego, upadam 
przed Bogiem moim i dziękuję mu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, 
że mnie cudownie z zgromadzeniem moim przez ten rok konserwował, 
prosząc miłosierdzia Jego świętego, aby mnie w tych nieszczęśliwych 
czasach, opłakanych całej ojczyzny naszej i dalej nie opuszczał, ale mnie 
miłosiernie ratował i prowidował, a osobliwie, aby mi dał we wszyst-
kiem wolą swoję świętą poznać i onę pełnić. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
Wyjazd panien sióstr 
 
 Za licencyją wyjechała panna Siemieńska, przeorysza, z panną sio-
strą Rodecką do imci pani Siemieński, sędziny ziemskiej sierackiej, 
bratowy swojej42, chcąc odebrać sumę złotych tysiąc, od której prowi-
zyją bierała, a na klasztor ją przenieść, dlatego że w odległości miejsca 
była ta suma lokowana i z ciężkością było posełać po prowizyją do 
imciów. Jednak tego nie mogła wymóc i wyprosić. 

 
42 Zofia z Mączyńskich, żona Stefana Siemieńskiego, sędziego ziemskiego sieradzkiego. 
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DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
Polskich agrawacyja 
 
 Za asygnacyją imci pana Hieronima Lubomierskiego, ka[s]ztelana 
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, stanęła na konsisten-
cyją w wioskach naszych chorągiew imci pana Potockiego, starosty 
tłomackiego43. Stali przez dni 10 z wielkim uciążeniem ubogich ludzi. 
[14] Ale kiedym się przez imci księdza Lochmana, komisarza i dobro-
dzieja naszego, zakrzątnęła o libertacyją, lubo z wielką trudnością 
i ko[s]ztem, przysłał mi imć pan hetman kontraordynans. I tak za 
niem ustąpić musieli, którym hiberną złożyć poddani prętko musieli 
złotych 2420. Imcie panowie deputaci z osobna kontentacyi wzieni 
talerów bitych 60, oprócz mieszków, szkaplerzów, com im z swojej 
strony dała za poddanych. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
Stawek trzycieski zarybiony 
 
 Wsadzono  do  stawku  trzycierskiego  kop  20  narybku  karpiowego,  
darownego od imci pana Antoniego Szembeka, burgrabiego krakow-
skiego44. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
Sasów agrawacyja 
 
 Przysłano do nas Sasów z Miechowa na egzekucyją, czterdzieści 
koni, którzy po wsiach stali, a z osobna porucznik samotrzeć był u nas 
na dworcu z księdzami, bo nie chciał ani na wsi, ani na folwarku stać 
dla niebezpieczeństwa jakiego. Któregom ja podejmować i z końmi 
musiała z klasztora, przez trzy niedziele poko im się do Miechowa 
prowiantu nie wydało według naznaczenia, który prowiant kosztował 
około sześciu tysięcy, nie rachując tego co natrawili. 

 
43 Jerzy Potocki h.  Pilawa (zm. 1747),  starosta grabowiecki i  tłumacki,  najmłodszy 
syn Feliksa Kazimierza Potockiego, hetmana wielkiego koronnego. 
44 Antoni Felicjan Szembek ze Słupowa (1761-1738), burgrabia krakowski w latach 
1701-1709. 
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Polskich agrawacyja 
 
 [15] W Wiliją Bożego Narodzenia stanęła dragonija imci pana 
Do[e]nhofa, podkomorzego litewskiego45, w wiosce naszej Małyszycach. 
I  stali  całe  święta  z  wielkiem poddanych  uciążeniem,  bo  ludziom do  
kościoła chodzić nie dali, a którzy posli, to im w chałupach, komorach 
rabowali i co było zabierali. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
Polskich agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew w Zagórowy imci pana Hulewicza. I stali dwa 
dni, a potem prowiant do Jangrota odwozić im musiano taki: owsa 
korcy 30, siana wozów 8, piwa beczkę, chleba bochenków 30, konten-
tacyi talarów 4. 
 
 

DNIA 30 GRUDNIA 
 
Sasów agrawacyja 
 
 Przyszła do nas znowu asygnacyja saska, abyśmy wydali na sześć 
miesięcy, począwszy od pierwszego dnia października aż do ostatniego 
kwietnia, na pięćdziesiąt porcyj, rachując na jeden miesiąc po ośmi 
bitych talarów z jedny porcyi. Potym uważając, że niepodobna beło 
wystarczyć, ubłagałam przez imci księdza Lochmana, komiszarza, 
że przestali na dwadzieścia porcyj, aż potym na ośmiu. Kiedy i na to 
już nie mogli poddani wystarczyć, różnemi będąc znisczeni kontrybu-
cyjami, klasztor założyć czem nie mógł, więc ostatnie kawałki srebra 
kościelnego dawałam im, aby się tym kontentowali, którego wziąć nie 
chcieli i jużem się beła na to resolwowała46 i wiosek odstąpić nie mogąc 
nic  radzić,  [16] a tymczasem kazałam na głowę wymłacać, a za furtę 
zwozić, chcąc się aby z zgromadzeniem do czasu utrzymać. 
 

 
45 Bogusław Ernest  Denhoff  (zm.  1734),  podkomorzy  litewski  (1702),  generał lejt-
nant (1705), generał artylerii litewskiej (1710-1725). 
46 Resolvo (łac.) – zwątpić. 
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DNIA 2 STYCZNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew w Glanowie z dywizyi imci pana Śmigielskiego, 
starosty gnieźnieńskiego47. Porucznikiem beł w tej chorągwie imć pan 
Rościszowski. Którzy stali do trzeciego dnia. Wychodząc, dwóch 
chłopów w tejże wsi zrabowali i bydła im pozabirano, także we dwo-
rze owsa, tatarki, co było młóconego, odbiwszy do szpiklerza, zabrali.  
I kilka wozów siana ze stodoły dworskiej wzieni i chłopom wielkie 
szkody porobili. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Przyjechali Sasowie na egzekucyją względem porcyj naznaczonych.  
Za niemi w godzinę chorągiew stanęła w Małyszycach pułkownicza, 
imci  pana  Śmigielskiego  i  sprzeczali  się z  sobą,  ale  Sasowie  musieli  
polskim ustąpić, a myśmy od obudwóch szkodę mieli wielką. 
 
 

DNIA 15 STYCZNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Staneły trzy chorągwi[e] imci pana Śmigielskiego po folwarkach 
naszych, młócić kazali zboża i siana powywozieli. I wiele szkód tak po 
folwarkach, jako i u chłopów naczynieli. 
 
 

 
47 Adam Śmigielski h. Łodzia (ok. 1650-1716), starosta gnieźnieński, chorąży nad-
worny (1706-1716), stolnik z nominacji Stanisława Leszczyńskiego (1707). 
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[17] DNIA 20 STYCZNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęli deputaci z tejże dywizyi imci pana Śmigielskiego za asygnacyją 
imci pana Chomentowskiego, marszałka związkowego48, pretendując na 
sześćdziesiąt koni ustawę, rachując na jednego konia po trzydzieści tale-
rów bitych. W pięć dni potym sprowadzili więcej ludzi. Chłopów bili 
i onych rozegnali, u podstarościego stali, inni po piekarniach konie i psy 
postawiali, a ludzie ubodzy i z bydłem na ciężkich mrozach mizero-
wać się musieli. W tym imć ksiądz Lochman, komisarz nasz, zjechał 
i dał im złotych 300, a młynarze po trzy talary bite dali i tym ukonten-
towało się ich, że się tak bardzo nie przykrzeli, a tymczasem imć ksiądz 
komisarz otrzymał ordynans od imci pana Śmigielskiego, że nam daro-
wał tę kontrybucyją i takeśmy im więcy nic nie dali. Ale znowu w pięć 
dni imć pan Micielski z tejże dywizyi przyjechał i z innemi deputatami 
mówiąc, że lubo imć pan Śmigielski kontrybucyją darował, ale nasza 
kontentacyja ginąć nie może, napirając się sta [=stu] talarów bitych. 
I  już wycisnęli  byli  w  Tarnowy  złotych  80,  a  tymczasem  imć ksiądz  
komisarz nasz posłał od imci pana Śmigielskiego list, za którym ustąpić 
zaraz musieli, tylko się tymi złotymi 80 kontentując. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Imć ksiądz Lochman, komisarz nasz, wielkiem staraniem i kosztem 
swoim wymógł, że Sasi, którzy już byli na ośmiu porcyjach przestali i tych 
ustąpili, tylko się dało jednemu porucznikowi kontentacyi talarów [18] 
bitych dwadzieścia. Za co niech będzie Pan Bóg wiecznie pochwalony. 
 
 

DNIA 28 LUTEGO 
 
Okupienie się, aby chorągiew nie stanęła 
 
 Stanęli w Tarnowy pisarze od chorągwi imci pana Leszczyńskiego, 
wojewody poznańskiego49, chcąc pisać gospody na całą chorągiew. 
Jednakże uprosiłam, że ustąpili, dawszy im kontentacyi tynfów 20. 

 
48 Stanisław Chomentowski  h.  Lis  (1673-1728),  hetman polny  koronny,  wojewoda 
mazowiecki. Podczas konfederacji sandomierskiej powołany na marszałka związ-
kowego (20 maja 1704 r.). 
49 Stanisław Leszczyński (1677-1766), wojewoda poznański (1699-1704), król Polski 
od 1704 r. (koronowany 3-4 października 1705 r.) do 1709 r. oraz w latach 1733-1736. 
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DNIA 1 MAJAa 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechał imć pan Berezecki, deputat chorągwi księcia Czartory-
skiego50, z asygnacyją imci pana Chomentowskiego, marszałka związ-
kowego, na konsystencyją do wiosek naszych i na hibernę z ustawą  
i na prowianty. Posłałam do imci pana Śmigielskiego, aby nam dał 
w tym swoję protekcyją, ponieważ imć miał pierwszą asignacyją do 
naszych wiosek. Posłałam i do Kielc do imci pana marszałka związ-
kowego z listem instancyjonalnym od imci pana Dynofa [=Denhoffa], 
miecznika koronnego51, aby miał miłosierdzie. Za co w jednym prawie 
miesiącu dwie asignacyje wydał na te zrujnowane wioski, ale i za tą 
instancyją niceśmy nie sprawili. Musiałam tedy w zgodę wniść [=wejść]  
z tą chorągwią, ustąpili mi ustawę i prowianty widząc wielką ruinę 
ubogich ludzi,  tylko się samą hiberną złotych 2420 kontentować de-
klarowali. Znowu wyprosiłam, że ustąpili złotych 420, byle im zaraz 
wyliczyć dwa tysiące. [19] I z chorągwią ustąpić nie chcieli, póki by nie 
odebrali, ale imć ksiądz komisarz Lochman uprosił ich i dał im aseku-
racyją, że ta suma będzie im odesłana do Czerzyca [=Szczyrzyca]. 
Jakoż wkrótce odesłałam im tysiąc złotych, na który ubodzy ludzie 
bydła robotne sprzedawali, a prosiłam, aby drugiego tysiąca poczekali. 
W tym Szwedzi nastąpili, a tamci ostatka nie odebrali. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA  
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło kilkaset ludzi imci pana Lubomierskiego, starosty spi-
skiego52, w Jangrocie i u nas w Trzycieżu. Było z niemi Szwedów czte-
rystu, którzy w Trzycieżu we dworze i po chałupach rabowali. Naza-
jutrz po wszystkich wioskach rozjechała się Wołosza po prowiant do 
poddanych, których ochraniając, posłałam z klasztora prowiant taki: 
chleba kop 2, piwa beczek 2, gorzałki garcy 2, owsa ćwirtni 16. Potym 
na imbramowski folwark przyjechało koni 30. Kazałam im dać jeść  

 
a Winno być: marca. 
50 Prawdopodobnie Kazimierz Czartoryski (1674-1741), książę na Klewaniu i Żukowie, 
podkanclerzy litewski. 
51 Stanisław Ernest Denhoff (1673-1728), łowczy litewski (1697-1704), miecznik wielki 
koronny (1704-1721), hetman polny litewski (1709-1728), wojewoda połocki (1721-1728). 
52 Teodor Józef Konstanty Lubomirski (1683-1745), starosta spiski (1700), wojewoda 
krakowski (1732-1745). 
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i pić i koniom obrok, starszyźnie zaś dałam mieszków i szkaplerzów 
dla ochrony poddanych. Ale to nic nie pomogło, bo Tarnowianom 
w lesie zabrali kilkanaście wozów naładowanych zbożem i leguminami, 
z któremi się niebożęta chcieli schronić.  Ledwo, za uproszeniem, bydła 
wrócili, a wozy zabrali. Pisałam sama do imci pana starosty spiskiego 
i przecie wrócieły się podwody, tylko dwie przepadły. 
 
 

[20] DNIA 25 KWIETNIA 
 
Szwedzka agrawacyja 
 
 Przyszły do nas palety od Szwedów z Krakowa, ażeby na dymowe 
składać z  kożdy  wsi  z  osobna,  rachując  na  kożdą wieś według  dawnej  
taryfy, którą z ksiąg wyjeni dymy. W Imbramowicach dymów 18, w Ma-
łyszycach 12, w Tarnowy 28, w Glanowie 26, w Zagórowy 13, w Trzy-
cieżu 12. Z kożdego dymu z osobna naznaczeli tyle wydać naprzód: 
talerów  bitych  5,  mięsa  fontów  60,  chleba  fontów  60,  piwa  garcy  30,  
słoniny połeć, abo masła pół faski, krup garcy 4, grochu garcy 4, siana 
wóz, słomy wóz, drew wóz, obiecując za wydaniem tego wszelką 
ochronę wioskom, a kandy tego nie wydadzą, to ogniem i mieczem 
grożą. Porąbkę zaś przyłączono do Pilce tym respektem, że nie do po-
wiatu krakowskiego, ale do księskiego należy i stamtąd posłali Szwedzi 
palet takiż, aby z siedmiu dymów takież też piniądze i prowiant wydali. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
Szwedom prowiant 
 
 Do Krakowa posłał się Szwedom prowiant niektóry, do czego się 
klasztor znacznie przyłożyć musiał. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
Szwedzka agrawacyja 
 
 Zjechała egzekucyja szwedzka w stu koni i piechoty kilkadziesiąt 
prosto na podwórze klasztorne. Stanęli we [21] wszystkich budyn-
kach, konie zaś w stajniach, na podwórzu i w sadzie postawiali. Przysli 
do furty z wielkim hałasem chcąc się dobywać przez gwałt do nas,  
iż im w jednej godzinie nie mógł się wydać naznaczony prowiant. 
Więc zaraz musiałam wydać różny prowiant według naznaczenia i onym 
wszelką wygodę i  dla  koni  obroki  dawać.  Bydła  w  domu  nie  było,   
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więc sami do lasa zajechawszy i znaleźli go i przygnali kilkadziesiąt 
sztuk dworskich i chłopskich, z których zaraz zabili wołów 2, baranów 3, 
ostatek zaś pod wartą trzymali. Jaki stąd był płacz ubogich ludzi, 
trudno wyrazić. Siana, że nie stało, trawy kosić dla nich musiano, skąd 
wielka w łąkach szkoda była. Sam kapitan starszy do kraty przyszedł 
i za naszą płaczliwą prośbą pokazał się miłosiernym obiecując z in-
szych wsiów ogranicznych sobie kazać dowozić prowiantów. A potym, 
gdy mu złożeli poddani tynfów trzysta, zaraz ze wszystkich wsiów 
ustąpiła egzekucyja z taką kondycyją, aby więcej piniędzy składali 
i prowiant do Krakowa żeby odwozić. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
Dla Szwedów srebra zastawa 
 
 Odwieziono niektóry prowiant do Krakowa Szwedom, w piniądzach 
zaś ostatek srebra kościelnego posłać musiałam, to jest lampę, miseczkę, 
ampułek stery [=cztery], [22] łódkę od kadzidła. Które srebro przyjeni 
na wagę we stu siedmiudziesiąt tynfów. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
Pan Jastrzębski, podstarości, odprawiony. Puszczono mu Porąbkę  
w pretensyi 
 
 Odprawiłam pana Jastrzębskiego z podstarostwa, któremu puściło się 
wieś Porąbkę na  wytrzymanie  długu  zaciągnionego  od  niego  na  kon-
went, to jest złotych 1100, a Porąbkę tylko w złotych 700 puściło mu się. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
Srebro od Szwedów wykupione 
 
 Przyjechał do nas pan Ugla53, kapitan szwedzki, samoszóst, ten co beł 
pirwej na egzekucyi. Upominał nas, abyśmy prowiant i piniądze czym 
prędzy gotowali, ażeby egzekucyi ciężkiej nie ściągać na wioski. Potym, 
stanąwszy w Krakowie, dał wiadomość, ażebyśmy z pieniądzmi posełali, 
jeżeli chcemy swoje odbirać srebro, dawszy te piniądze, w których je byli 
przyjeni, bo insze zastawy, które brali w kontrybucyjach od kogo, topili, 
my przecie swoje wykupili, tylko od łódki nóżka zginęła. 

 
53 Ugla, Ugiel, Hugla – szwedzki szlachcic, kapitan. 
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DNIA 14 LIPCA 
 
Szwedzka agrawacyja 
 
 Odwieziono siana wozów 12 do Krakowa Szwedom, na które znowu 
powtórnie wyszły palety,  aby z  kożdego dymu po wozie siana i  owsa 
po ćwirtni odwożono. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
Szwedzka agrawacyja, i staw wyłowili 
 
 Przejeżdżając Szwedzi z Pilce przez Trzycież, obaczywszy [23] sta-
wek, wyłowili w nim ryby, które niedawno były narybione i jeszcze na 
potym lepi  obiecowali  sobie  łowić.  Jam tyż kazała  złowić i  do  klasz-
tornej sadzawki posadzać, ale w tym wielka szkoda stała się, bo kilka 
kop posnęło różnych ryb, [dlatego] że się potłukły w beczkach i na 
gorącu mdłe były bardzo ryby, jednak wolałam cokolwiek utrzymać 
niż nic nie mieć. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
Szwedzka agrawacyja. Ruina i restałracyja [=restauracyja] 
 
 Odwiezło się prowiantu do Krakowa Szwedom. Stodoła, która się 
beła obaleła w Zagórowy, teraz ze wszystkim [została] dokończona i 
folwark w Zagórowy z grontu jest restaurowany. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
Szwedzka agrawacyja 
 
 Egzekucyja szwedzka zjechawszy, zabili wołów 5, baranów i cieląt 
po kilkoro, bydła ze wszystkich folwarków i chłopskie na kupę zegnaw-
szy wszystkie i morzeli [głodem], nie wyganiając w pole, aż dopiero za 
listem moim pan Hugla, kapitan, kazał wyganiać je na paszą, ale pod 
wartą. Prowiant wybirali ze wszystkich wsiów, a do Wysocic go wozieli 
dla inszych ludzi, którzy tam stali. Jam już oficyjerów podejmowała 
i dwa talery bite dałam nim ksiądz kaznodzieja z Krakowa powrócieł 
z ordynansem od pana generała Stromberka54, aby ustąpili. 

 
54 Niels Jonsson Stromberg (1646-1723), szwedzki generał lejtnant (od 1703), gene-
ralny gubernator Szwedzkiej Estonii (1706-1709). 
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[24] DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
Kapłani nasi 
 
 Ksiądz Mikołaj Siemieński, spowiednik, cztery niedziele chorując, 
umarł.  Doktora  z  Krakowa  sprowadzałam  mu  i  aptecznemi  jako  i  do-
mowemi  lekarstwami,  kosztem klasztornym ratowało  się go.  I,  aby  się 
nie  turbował,  do  spowiedzi  naszej  ojca  karmelitę z  Piasku  przez  dwie  
niedzieli trzymałam. Na pogrzebie, także kosztem klasztornym sprawio-
nym, był imć ksiądz komisarz, braci hebdowskich sześciu, świeckich 
kilku księży. Leży w naszem grobie. Któremu niechaj da Pan Bóg wieczny 
odpoczynek w Królestwie Niebieskim. Na miejsce jego wzięłam wieleb-
nego księdza Jana z Hebdowa, który był wikarym w Brzesku natenczas. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
Szwedzka agrawacyja 
 
 Przyszły do nas palety od Szwedów, aby znowu nowy wydawać 
prowiant z dymów 78 tak, jako i na pierwsze palety, tylko co pienię-
dzy nie położono. I zaraz dnia 20 października odwieźli do Krakowa 
siana wozów 20, owsa ćwiertni 15, chleba kop 8, masła faskę, słoniny 
połci dwa, bydła bitego troje, piwa beczek 8, krup ćwirtnią. 
 
 

DNIA 5 LISTOPADA 
 
Polskich agrawacyja 
 
 [25] Przyjechało sterech [=czterech] Wołochów imci pana starosty 
spiskiego55 z  tym  ordynansem,  ażeby  dla  ludzi  jego  wydać prowiant  
i żeby im go odwozić do Miechowa. Widząc w tym ciężkość poddanych 
tak w składce, jako w odwożeniu prowiantu tego, uprosiłam, ażeby 
pieniądzmi zapłacić. I tak dało się im tynfów trzydzieści, a co szkody 
poczynieli po wsi, tego nie rachować. 
 
 

DNIA 15 LISTOPADA 
 
Ochrona od Szwedów 
 
 Wychodząc Szwedzi z Krakowa szli trzema traktami do Miechowa, 
kędy wioski nasze na wszystkim slaku były. Jednak imć dobrodziej 

 
55 Teodor Józef Konstanty Lubomirski. 
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ksiądz Lochman, komisarz nasz, poprzedził tę ruinę wyjednawszy 
od pana generała Stromberka [=Stromberga] i komisarza Melandra 
salwę gwardyją56 na obronę wiosek naszych tak, że żaden Szwed nie 
postał we wsi, choć przez wieś przechodzili, ani żadnego prowiantu, 
ani  podwód  nie  brali  od  nas,  jako  w  okoliczy,  choć w  szlacheckich  
dobrach [to] czynieli. Za co niech Panu Bogu chwała będzie, że przecie 
od ostatni zachował nas ruiny. 
 
 

DNIA 11 GRUDNIA 
 
Siostra Śliwska umarła 
 
 Panna siostra Śliwska w chórze na modlitwie paraliżem zarażona 
i zaraz jej odjeno mowę, wzrok i słuch tak, że żadnego zmysłu nie miała, 
a to tylko [26] oddychała, a jedną ręką ruszała. Od doktora z Krakowa 
posłano jej wódek różnych do smarowania i inszych lekarstw, ale nic 
pomóc jej nie mogło i tak w wielkim mordowaniu, w boleściach 
i ckliwościach do trzeciego dnia dożeła nie mając zmysłów. O godzinie 
ósmej w noc Panu Bogu ducha oddała, z którym niechaj na wieki 
odpoczywa. Pogrzeb odprawił się dnia 16 grudnia, na który i imć ksiądz 
komisarz przybył. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła w Tarnowy chorągiew z dywizyi imci pana Potockiego,  
pisarza koronnego57,  którzy stali  dni  cztery w tej  wiosce,  a  z  drugich 
dowożono im prowiantów, oprócz tego, co się im dało z klasztora. 
 
 

 
56 Salvaguardia (wł.) – ochrona, obrona, opieka. 
57 Michał Potocki  (ok.  1660-1749),  starosta  krasnostawski  i  sokalski  (od  1686),   
pisarz polny koronny (od 1703), wojewoda wołyński (1726-1749). 



 
 
 
 
 
 

ROK 1706 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechali deputaci, a potym i chorągiew imci pana kasztelana 
łęczyckiego58 z dywizyi imci pana Potockiego, pisarza polnego koron-
nego59, z asignacyją, abyśmy wydali dziesięć tysięcy za konsistencyją, 
hibernę i  inne  wymysły.  Wymogłam  list  od  jaśnie  wielmożnego  imci  
księdza Łubieńskiego, administratora i od imci pani Sieniawski, woje-
wodziny bełskiej, hetmanowy wielkiej koronnej60, do imci pana pisarza, 
aby kasował tę asignacyją. Jakoż przysłał do tej chorągwi libertacyją, 
ale jej słuchać nie chciano. Powtórnie znowu pisała imć pani wojewo-
dzina do imci pana pisarza, który dał ordynans, aby się ta chorągiew od 
nas ruszyła, ale i to nie pomogło. Aż sam imć ksiądz Lochman, komi-
sarz nasz, lubo [27] w słabym zdrowiu, jeździł do Smrokowa61 do imci 
pana pisarza i skutecznie sprawił, bo za tym ostatnim ordynansem 
chorągiew ustąpiła, ale przez tydzień wielkiej szkody narobiła i oprócz 
tego wzięli kontentacyi złotych 300 i parę koni chłopskich. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
Ochrona od imci pana Rybińskiego 
 
 Stanęła chorągiew w Skale z dywizyi imci pana Rybieńskiego62. 
Od tejże chorągwi przyszedł do nas palet nieznośny na prowiant, aby go 
nazajutrz odwozić, strasząc ciężką kozacką egzekucyją. Wysłałam do nich 

 
58 Jerzy Antoni Warszycki h. Abdank (zm. 1733), kasztelan łęczycki w latach 1702-1718. 
59 Michał Potocki. 
60 Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, żona Adama Mikołaja Sieniawskiego h. Leliwa 
(ok. 1666-1726), wojewody bełskiego (1693-1710), hetmana wielkiego koronnego 
(1706-1726). 
61 Smroków – wieś i folwark w powiecie miechowskim (obecnie w powiecie krakow-
skim, gminie Słomniki). 
62 Jakub Zygmunt Rybiński h. Wydra (zm. 1725), podkomorzy chełmiński, generał, 
dowódca dywizji saskiej. 
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podstarościego upraszając o to, aby nie tak nagle wydawać i żeby co 
ustąpili. Tymczasem dało się znać do imci księdza Lochmana, komi-
sarza, który nieomieszkanie od imci pana Rybieńskiego wyjednał 
libertacyją nie  tylko  na  tę jednę chorągiew,  ale  i  od  wszystkich  pod  
jego dywizyją zostających chorągwi, aby wolne były wszystkie wioski 
nasze od wydawania prowiantów, od popasów, od noclegów i od inszych 
ciężarów i agrawacyi, które zwyczajem żałnierskiem mogliby sobie 
uzurpować i z ludzi ubogich zdzierać. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
Pan Żabochlicki na podstarostwo przyjęty 
 
 Przyjenam na podstarostwo pana Jana Żabochlickiego [=Żabo-
klickiego], który mając dobre od różnych [ludzi] zalecenie, sam też 
człek  [28] widzi się być wiadomy i rozumny tak do gospodarstwa, 
jako do żołnierza, w czym niechaj Pan Bóg i onego i nas na dalszy czas 
usposabia, żeby się nadał. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
Wyjazd panien sióstr 
 
 Za licencyją jaśnie wielmożnego imci księdza administratora wyje-
chała panna siostra pewna z drugą socjuszką na odebranie swojej 
prowizyi, od dawnego czasu zatrzymanej, do krewnych. I będąc za mil 
stąd cztery u krewnej swojej, zapomniawszy niektórych drobiazgów 
w klasztorze, wyprawiła po nie socjuszkę, nim by się w dalszą drogę 
puściły. Jam też zatrzymała ją w klasztorze, powóz i z końmi odesłałam, 
a znios[ł]szy się z imcią księdzem komisarzem listownie, zaraz wysłałam 
po tamtę siostrę, do której imć ksiądz Lochman, komisarz, surowy list 
napisał, aby się jednym dniem wracała, gdyż musiało się bardziej 
utrzymać zakonności obserwancyją aniżeli odebranie pieniędzy. I tak 
zaraz nic nie sprawiwszy i nie dojechawszy, wróciła się z żalem. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
Ochrona od imci Rybińskiego 
 
 Przyjechało czworo towarzystwa imci pana Rybieńskiego, palety 
wydali i chcieli 10 talerów bitych.  Uprosiłam ich,  aby  do  dnia  dru-
giego poczekali, a tymczasem imć ksiądz komisarz Lochman otrzymał 
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uniwersał drugi od imci pana Rybieńskiego, aby sobie u nas nie tylko ta 
chorągiew, [29] ale i żadna w dywizyi jego nic nie pretendowała. I tak ci,  
nic nie wziąwszy, ustąpić musieli. 
 
 

DNIA 24 LUTEGO 
 
Saska agrawacyja 
 
 Stanęło ludzi saskich generała Bralzena63 czterysta w Tarnowy  
i w Zagórowy, na folwarkach starszyzna stała, kądy kury, gęsi inwen-
tarskie, także cielęta pozabijali, do tego dało się im z klasztora piwa 
beczek 2, owsa korcy 13, siana i inszych prowiantów, dla porucznika 
mieszek w kontentacyi. Wychodząc, w jedny chałupie napaścią poszli, 
iż im pistolet zginął, za co chłopa kijmi zbito i konia mu wzięto. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 W Wysocicach stanęła pancerna chorągiew imci pana Dąbskiego, 
marszałka nadwornego koronnego64. Od tejże chorągwi do nas przy-
jechali pisarze gospody rozpisować, jednak się ich ukontentowało 
dawszy im tynfów 30 i prowiant niektóry odwiezło się za niemi. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przechodziła chorągiew przez wioski nasze imci pana starosty bu-
skiego65. Tym, że nie stanęli, jako chcieli, dało się kontentacyi tynfów 20. 
 
 

[30] DNIA 28 MARCA 
 
Ochrona z komisaryjatu saskiego  
i salva guardia ręką króla imci Augusta II podpisana 
 
 Przyszedł palet od Sasów, aby im wydawać z dymów po pięć talarów 
bitych i prowianty żeby odwozić do Krakowa. Co, gdy się poddanym 

 
63 Być może generał o nazwisku von Brause. 
64 Wojciech  Andrzej  Dąmbski  z  Lubrańca  h.  Godziemba  (1676-1725),  marszałek  
nadworny koronny (1702-1725). 
65 Aleksander Jan Jabłonowski h. Prus (ok. 1672-1723), starosta buski w latach 
1687-1723. 
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opowiedziało, wszyscy prawie jednym głosem zawołali, że i domostwa 
i wszystkiego odstempują, bo niepodobna i pomyślić było o tym, żeby 
tak ciężką kontrybucyją opłacić. Więc imć ksiądz Lochman, komisarz 
dobrodziej nasz z wielkim kosztem swoim wyjednał w komisyjoracie 
[=komisariacie] kwit generalny na wszystkie pieniądze, które z dymów 
należały i na prowianty, lubośmy na to ani pieniędzy, ani prowiantów 
nic nie dali, aby się tym stawić [=zastawić] kwitem, jeżeli by egzeku-
cyja nastąpiła. Potym od samego króla imci66 wyjednał salwę gwar-
dyją z podpisem i pieczęcią królewską wojskową, którą to kartą liber-
towano wioski nasze od wszelkich kontrybucyi i inszych ciężarów, 
osobliwie też i od egzekucyi, które już w dobrach inszych, choć sla-
checkich, grasowały. Za co niech Panu Bogu chwała będzie, że nas 
tego uchował nieszczęścia. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew imci pana starosty płockiego67 w Tarnowy, którzy 
naznaczeli sobie prowianty dawać. Na co żeby się byli chłopi niery-
chło złożeli, ujednało się ich na pieniądze, ażeby z wioski ustąpili, 
dało  się [31] im złotych 30. Wziąwszy to, wyjechali do Wysocic,  
potym, drugiego dnia, piętnaście koni od tejże chorągwi przyjechało 
do Małyszyc i na całe Święta Wielkanocne stali, co z wielką było ubogich 
ludzi ciężkością. 
 
 

DNIA 24 KWIETNIA 
 
Ochrona imci pana Śmigielskiego 
 
 Przyjechało ośmioro towarzystwa imci pana Śmigielskiego opo-
wiadając, że mają ordynans na wioski nasze do wytchnienia, których 
zatrzymaliśmy na folwarku, czyniąc im wszelką wygodę z klasztora. 
A tymczasem dałam wiadomość do imci dobrodzieja księdza komisarza 
Lochmana, który zaraz wyjednał uniwersał ochronny od imci pana Śmi-
gielskiego, wolnemi czyniąc wioski nasze nie tylko od tych ludzi, ale cały 
dywizyi swojej przykazuje surowie, aby nie ważeli się stawać, pro-
wiantów wybierać, ani żadnych agrawacyi czynić pod utratą łaski jego. 

 
66 August II Mocny, król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733. 
67 Wojciech Bogusławski h. Jezierza (zm. 1725), starosta płocki. 
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Co pokazaliśmy temu towarzystwu i onych samych ukontentowawszy 
owsem dla koni i szkaplerzykami, prosiłam ich o to, aby cały kom-
panii opowiedzieli o łasce imci pana Śmigielskiego, którąśmy odebrali, 
żeby potym nie napastowali wiosek naszych. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
Palet saski, aby ludzi posyłać do fortyfikacyi krakowskiej 
 
 Przyszedł palet saski, aby wysełać ludzi pieszych do krakowskiej 
fortyfikacyi, ze czterech dymów jednego człeka. 
 
 

[32] DNIA 29 MAJA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło kilkadziesiąt dragonii imci pana Śmigielskiego, którzy Szwe-
dów zabranych prowadzili. Chcieli tedy konie brać po wsiach i wozy 
pod tychże Szwedów, więc za uproszeniem, żeby tego byli nie czynili, 
dało się im kontentacyją,  to jest  prowiant pewny,  który się im aż do 
Krakowa odwozieł. 
 
 

DNIA 9 CZYRWCA 
 
Polska agrawacyja diskretna 
 
 Przyjechał namiestnik imci pana Śmigielskiego z kilką towarzystwa 
opowiadając to, że dla szczupłości paszy w tych wioskach kendy stoją, 
muszą w łąkach glanowskich i w trzycierskich konie paść. Których 
napr[z]ód prosiliśmy, a potym pokazało się kartę, którą dał imć pan 
Śmigielski, aby w wszelkiej ochronie były wioski nasze. Którą, jak 
przeczytali, nie mogli sobie tak wiele pozwolić, jako chcieli. Z tym 
wszystkiem musiało się im dać kontentacyją dyskretną dla dalszej 
konserwacyi wiosek, żeby nie napastowali. 
 
 

DNIA 15 CZYRWCA 
 
Palet od Sasów na podwody do fortyfikacyi Krakowa 
 
 Przyszedł palet z Krakowa od Sasów, aby wyprawić ze czterech 
dymów wóz [z] parą koni do fortyfikacyi Krakowa, na niedziel dwie. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

46

DNIA 16 CZERWCA 
 
Saska agrawacyja 
 
 [33] Saski major Gros stanął we wszystkich wioskach naszych 
mając dwieście ludzi, którzy nic więcy nie brali, tylko owsy, siana dla 
koni i prowiant dla siebie i dnia drugiego wysli, jednę tylko podwodę 
wziąwszy, którę z noclegu wrócili. 
 
 

DNIA 28 CZYRWCA 
 
Ochrona z komisaryjatu saskiego, jednak ludzi 20  
na dwie niedzieli wysłać musiano 
 
 Wyjednał imć dobrodziej ksiądz Lochman, komisarz, kwity generalne 
od pana Bliwernicza68, komisarza saskiego, na to, że już ludzie ci, co na-
znaczeni byli do fortyfikacyi Krakowa, wszystko odrobili, jako beło 
w paletach naznaczono, a na tę robotę tylko po dwa razy wysełało się 
po dwadzieścia ludzi na dwie niedzieli, a gdyby tak miało się było wy-
sełać jako kazali, to przeszło dwa tysiące dni przez cztery miesiące 
potrzeba beło odprawić. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
Ochrona imci pana Rybińskiego 
 
 Stanęło 27 chorągwi w Olbramie, także i pod Jangrotem, z dywizyi 
imci pana Rybieńskiego, od których chorągwi wysłali do nas kilkoro 
towarzystwa, aby im prowiant odwozić, gdyż tu mieli na trzy niedziele 
wytchnienia i jeszcze chcieli chorągwi dwie postawić w wioskach 
naszych. Posłało się tedy panu oboźnemu kontentacyją upraszając, 
aby zatrzymał te chorągwie, żeby nie stanęły w wioskach naszych. 
A tymczasem wysłałam do imci księdza Lochmana, komisarza, dając 
znać o  tym.  Który  zaraz  [34] powtórny uniwersał wyjednał od imci 
pana Rybieńskiego, w którym rozkazuje surowie, aby nie ważeli się 
nie tylko z chorągwi stanąć, ale żeby żadnych agrawacyi nie czynieli, 
ani prowiantów nijakich nie wybierali od nas. 

 
68 Bliwernitz, saski komisarz królewski. Był w Krakowie w 1706 r., wybierał hibernę 
dla wojska. 
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DNIA 7 LIPCA 
 
Wyjazd panien sióstr 
 
 Za licencyją imci księdza Łubieńskiego, administratora, panna siostra 
Modrzejowska, która na puchlinę często zapadała, wyjechała do Kra-
kowa i została się w klasztorze u świętego Norberta na kilka niedziel, 
aby doskonale zdrowia poratowała. Odwoziłam ją sama i z panną prze-
orys[z]ą, stamtąd zaś odwiozły ją nazad tamecznego konwentu siostry. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało kilkoro towarzystwa od tych chorągwi, co stali w Ol-
bramie [z] dywizyi imci pana Rybieńskiego, którzy poczęli hałasy 
wielkie po wsiach robić, komory odbijać, zabierać cokolwiek w chału-
pach zastali, w ostatku kilkam [=kilku] chłopom woły i konie z wozami 
wzieni. Pojechał podstarości do starszego i wrócili to, jednak musieliśmy 
im prowiant do Olbrama posłać. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyszedł palet od imci pana Rybieńskiego, ażeby wydać z dymów 
po dziesiąci tynfów, kędy zaraz i egzekucyja wychodziła dla prętszego 
wybrania tychże pieniędzy. [35] O czym dowiedziawszy się imć do-
brodziej ksiądz Lochman, komisarz starał się o to, że zatrzymano tę 
egzekucyją,  która  już była  do  nas  wyszła  i  to  wyprosił na  imci  panu 
Rybieńskim, że już nie po dziesięć tynfów z dymu płacili my, ale ogółem 
ze wszystkich wiosek dało się tynfów pięćset. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
Dziesięcina z Porąbki księżom mansjonarzom katedralnym 
 
 Przyszedł pozew od księży mansjonarzów kościoła zamkowego 
o dziesięcinę, która im była zatrzymana za lat pięć z wioski naszej 
Porąbki. Należało im na rok dawać po złotych 70, to przez te lata urosła 
suma taka złotych 350. Więc, że były lata niespokojne tak od Szwedów, 
jako od różnych żałnierzów, defalkowali na to złotych 150, dało się im 
złotych 200. 
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DNIA 4 SIERPNIA 
 
Pozew dany imci panu Misiowskiemu o dziesięcinę z Jelc[z]y 
 
 Posłało się inhibicyją69 imci panu Misiowskiemu do Jelc[z]y respek-
tem dziesięciny, że nie dano wytykać po rolach tych, które przedtym beły 
pustemi, a teraz, że ich podobywano i zasiano, należy z nich dziesięcina. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało kilkoro towarzystwa z dywizyi imci pana Rybieńskiego 
z paletem, aby wydać nieznośny prowiant. Podejmowałam ich na fol-
warku klasztornym [36] kosztem. Nie mogąc poradzić tak wielkiemu 
zdzierstwu, wysłałam podstarościego do imci pana Rybieńskiego, któ-
ry beł natenczas w obozie upraszając, aby tak wielkich rabonków za-
bronił. Który po jednemu z towarzystwa na każdą wioskę [wyznaczył], 
aby bronieli, ale i to nic nie pomogło, bo znowu fury, nakładszy siana, 
owsa i inszych zbóż, pozabierali i do Krakowa wieźli. Trzy fury wrócono, 
a jedna przepadła. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Jeszcze dnia 20 lipca wyszedł był palet do nas na pieszy regiment 
imci pana Rybieńskiego w Krakowie zostający, aby wydawać z dymu 
jednego po tynfów 10, co uczyniłoby przeszło tysiąc tynfów, więc imć 
ksiądz komisarz nasz ujednał był na tynfów 500 ogółem ze wszystkich 
naszych wiosek. Więc po te złotych 500 przyszła taka do nas egzekucyja: 
żałnierzów dwóch, bazarnic70 dwadzieścia i wozów z niemi siedm, 
kędy poczęły nieznośne owe baby robić hałasy po wsiach i tak wszyst-
ko musieli na nich wydawać, jako i na żołnierzów, a oprócz tego samy 
sobie brały w chałupach, co chciały. Dlatego imć ksiądz komisarz 
Lochman, użaliwszy się tak niesłusznej i niesłychanej opresyi, jed-
nego kapitana, w dobrej z sobą przyjaźni zostającego, zniewoleł, 
że swoję asignacyją, którą [37] miał na starostwo wolbramskie, dał 
temu, który miał asignacyją do nas, żeby z tamtych dóbr wolbramskich 

 
69 Inhibitio (łac.) – zakaz, powstrzymanie. 
70 Basarnica – markietanka. 
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kazał sobie wybrać złotych 500, które od nas należały [się], a nam to 
darował dla przyjaźni i kosztu różnego imci księdza Lochmana, komi-
sarza. Czym zaraz uwolnienie stało się od tej babskiej egzekucyi, 
bo ustąpić musiały nic nie wziąwszy, tylko co przez trzy dni natrawiły. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło pięćdziesiąt koni żałnierzy imci pana Rybieńskiego dywizyi  
[w] wiosce naszej Tarnowy, którzy dwa dni stojąc, fondytus71 chłopom 
siana i owsy końmi spaśli i sami wiele szkód ludziom poczynili. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
Reparacyja 
 
 Obora murowana, która była zrujnowana w Porąbce, jest w tym roku 
murem i poszyciem należycie opatrzona. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
Ruina i reparacyja 
 
 Piwnica ta, która jest pod sienią refektarską, zawaleła się wszystka, 
do której zaraz mularza, aby ją restaurował, najenam. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęli ludzie w Jangrocie z dywizyi imci pana Lubomierskiego, 
oboźnego koronnego72,  od  których  palet  wyszedł,  [38]  aby  z  dymów  
dawać po 6 talerów bitych w trzech dniach. Trudno się tu było ratować, 
bo daleko był imć pan oboźny, lubom do niego otrzymała list od imci 
pani Małachowski, wojewodziny poznańskiej, rodzonej siostry jego73, 

 
71 Funditus (łac.) – zupełnie, doszczętnie. 
72 Jerzy Aleksander Lubomirski h. Szreniawa (1666-1735), oboźny koronny w latach 
1703-1729. 
73 Anna Konstancja Małachowska, siostra Jerzego Aleksandra Lubomirskiego, druga 
żona Stanisława Małachowskiego, wojewody poznańskiego. 
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ale był gdzieś na podjeździe. A tymczasem ze wszystkich folwarków 
i chłopskie bydła żałnierze zagnali do Jangrota. Miałam znowu instan-
cyją do starszego, który sobie zmyśleł przezwisko Kruzer, od imci pani 
wojewodziny poznańskiej deklarując, że sama za nas bratu swemu 
zapłaci, ale to nic nie pomogło, musieliśmy im dać razem złotych 600 
i tak nam bydła zmorzone [głodem] wypuścili, a za resztę zgodzili-
śmy się, że już tylko złotych 400 pretendowali sobie i w tej sumie zabrali 
koni chłopskich 36, które aż za Lelowem ledwo podstarości odzyskał, 
a wóz jeden przepadł. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 [Żołnierze] z dywizyi imci pana Potockiego, wojewody kijowskiego74, 
z Trzycieża zabrali wszystkie bydła dworskie i chłopskie i zagnali go 
do Pilce, bo tam ich obóz stał. Posłałam za tym bydłem, ale go nie 
mogli wyprosić, tylko aby z Trzycieża dać talarów bitych 20, a z osob-
na  z  inszych  wsiów  z  kożdego  dymu  po  6  talarów.  Jużem,  widząc  
niepodobieństwo wypłacenia się, chciałam odstradać [=odżałować] 
tego bydła za wszystkich wiosek naszych kontrybucyją, ale się tym 
kontentować nie  chcieli  i  zaraz  [39] egzekucyją posłali. Przyjechali 
naprzód do Tarnowy, było ich koni 30. Nazganiali bydeł nie tylko 
z naszych innych wiosek, ale i ogranicznych. Wtym, przede dniem, 
przypadło kilkadziesiąt koni z [dywizji] imci pana Rybieńskiego 
z Krakowa i zabrali dziewiąciu [ludzi] żywo, drugich postrzelano 
i  rozpruszono.  I  tak  nam  bydła  nie  zabrano,  ale  wielka  inwidia75 
na nas stąd urosła, jakoby nasz podstarości miał dać znać do Kra-
kowa o tej egzekucyi i obiecali całą wieś z folwarkiem spalić. Jednak 
nas i w tym Pan Bóg bronił, bo trwoga na nich uderzeła, że prętko 
z Pilce uchodzili. Trzycierskie zaś bydło eliberując76, kosztowało trzy-
dzieści talarów bitych. 

 
74 Józef Potocki (1673-1751), starosta halicki (1697-1717), wojewoda kijowski (1702), 
hetman wielki koronny (1735), wojewoda poznański (1744), kasztelan krakowski (1748). 
75 Invidia (łac.) – zawiść, niechęć, nienawiść. 
76 Elibero (łac.) – wykupić. 
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DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Stanęło  kilka  kornetów  Sasów  w  Glanowie  i  w  Porąbce.  Stali  przez  
dzień jeden. Którzy wielkiej narobili szkody nie tylko po wsiach, ale i po 
folwarkach.  Do  stodół,  do  spiklerzów  odbijali  i  w  komorze  nic  się nie  
zostało, prawie te dwie wsi z grontu wyrabowane. I jeszcze podwody 
chcieli brać, aż im musiało się dać kontentacyi złotych 20, dopiro ustąpili. 
 
Polska agrawacyja 
 
 Tejże godziny, jak ci wysli, stanęła chorągiew w Zagórowy imci pana 
Rzewuskiego, hetmana polnego77. Pod tą chorągwią było przeszło na 
sto koni, w tak mały wiosce stojąc, wielką ruinę uczynili, ale i folwar-
kowi się dostało,  bo kilkanaście koni  tam stało nie mogąc się na wsi  
pomieścić. [40] Nazajutrz, jak ta chorągiew wyszła, znowu insza stanęła 
chorągiew imci księdza Lubomierskiego, opata tynieckiego78, na wybie-
ranie hiberny, na którą jeszcze w roku 1705 dana im była asygnacyja. 
I stojąc cały tydzień wybrali ze wszystkich wsiów złotych 1110, a za wiel-
kim uproszeniem ustąpili ze wsiow odebrawszy od nas asekuracyją, 
że wkrótce oddamy im resztę tej hiberny. 
 
Saskie palety 
 
 Iliż jeszcze ta chorągiew ustąpiła, przyszły palety saskie na dymowe, 
aby  z  kożdego  dymu  po  pięć bitych  talarów  wydawać w  kilku  dni,   
pod ciężką egzekucyją. 
 
 

DNIA 1 GRUDNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew imci pana Laczkorońskiego [=Lanckorońskiego], 
podkomorzego krakowskiego79, na konsystencyją zimową i wybieranie 
hiberny z ustawą na konia po złotych półtorasta. Postawili w naszych 

 
77 Stanisław  Mateusz  Rzewuski  h.  Krzywda  (1662-1728),  hetman  polny  koronny  
w latach 1706-1726. 
78 Józef Lubomirski h. Szreniawa (ok. 1670-1709), opat komendatoryjny tyniecki 
w latach 1685-1709, święcenia kapłańskie przyjął w 1696 r. 
79 Franciszek Lanckoroński h. Zadora (ok. 1645-1715), podkomorzy krakowski w latach 
1698-1706 i 1709-1715. 
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wioskach koni czterdzieści, kędy wybirając tak ciężką kontrybucyją, 
wniwecz poddanych zrujnowali, że od bydła robotnego od koni i wozów 
poodpadali, bo to sami żałnierze zabirali i sprzedawali, a drudzy w pi-
niądzach konie, wozy co lepsze pobrali, a stojąc przez niedziel cztery 
z chorągwią,  z grontu ludzi wyniszczeli tak, że u drugiego w chałupie 
ziarna zboża nie zostało na pożywienie i kilku chłopów musiało pójść 
z  roli  nie  mając  się już czem  opłacać,  ani  żywić.  Aż się też Pan  Bóg  
zmiłował, że ich zabrali ludzie imci [41] pana Śmigielskiego, gdyż imć 
pan Śmigielski, jak król August odstąpił królestwa80, zaraz poszedł na 
stronę szwedzką. Zaraz musieli ustąpić, jednak wybrali trzy tysiące 
przeszło, na co kwitu nie dali i wozów, koni, co zabrali, nie powracali. 
 
 

 
80 August II Mocny zrzekł się korony polskiej we wrześniu 1706 r. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1707 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Stanęło na czterysta koni Sasów w Imbramowicach i Małyszycach 
na nocleg, a na folwarku pięćdziesiąt koni stało i wozów kilka, którym 
z klasztora tak dla nich samych prowiantów, jako dla koni owsa, siana 
dawało się co potrzeba dlatego, żeby byli w stodole nie młócieli, jako 
chcieli. U chłopów zaś komory odbijali i cokolwiek zastali, to brali. 
S[z]pital po dwa razy zrabowali dlatego, że postrzegli, iż się tam lu-
dzie z temi drobniejszemi rzeczami, jako to omastą, kurami, gęsiami 
uchronieli, a drudzy chłopi i zboża tam po trosze mieli, to to wszystko 
pozabierali. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
Saska agrawacyja 
 
 Przyjechali Sasowie na egzekucyją, wybierać na miesiąc prowiant 
i po szóstaku celnym z kożdego dymu na kożdy dzień na żałnierza. 
Zgodziliśmy się z starszym, ogółem dawszy mu owsa, siana i pięć tala-
rów bitych starszemu. I tak sprowadził tę egzekucyją. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało  dwoje  towarzystwa  spod  chorągwie  imci  księdza  [42] 
opata tynieckiego81 na dobieranie hiberny ostatka i przez trzy niedziele 
stojąc, wybrali złotych 900, a jeszcze reszta została. Dało się im kon-
tentacyi chustek dwanaście. 

 
81 Józef Lubomirski h. Szreniawa. 
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DNIA 11 MARCA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Stanęło Sasów w Imbramowicach trzy kornety, na folwarku koni 60, 
wozów ośm, dla których z klasztoru owsa, siana i wszelkiego prowiantu, 
co potrzeba było, dawało się. Znowu w Tarnowy stał jeden kornet,  
w Zagórowy także jeden kornet. Do tamtych wsiów posełało się piwa, 
chleba  i  owsa  dla  koni,  ze  spiklerza  zaś brali,  co  chcieli.  W Zagórowy 
zabrali na folwarku pół kopy gęsi i pół kopy kur inwentarskich i jednej 
nie zostawiwszy. I u chłopów wiele rzeczy pozabierali tak z prowiantów, 
jako inszych ruchomych rzeczy i wszystko to przepadło. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Inni Sasi, którzy stali w Wielki Nocy [=Wielkanocy82], przysłali 
znowu  po  prowiant.  Dało  się im  owsa,  żyta  na  chleb,  piwa,  świec,  
wódki i dwa talary bite. 
 
 

DNIA 4 KWIETNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew tatarska imci pana Denhoffa, miecznika koron-
nego83,  na wytchnienie i wybieranie hiberny. Którą hibernę już za het-
mańską wybrano asygnacyją, więc imć dobrodziej ksiądz Lochman, 
komisarz starał się o to, że wyjednał ordynans, aby się ta chorągiew 
tatarska na insze dobra [43] przeniosła. I tak trzeciego dnia wysli. 
W kontentacyi rotmistrzowi dało się złotych 60. W kilka dni wróciła się 
ta chorągiew tatarska już nie na wybieranie hiberny, ale na konsy-
stencyją samę. Ale się ludziom bardzo naprzykrzali i choroby między 
niemi  łożne  były,  przetoż imć ksiądz  komisarz  nasz  posyłał o  kilka-
dziesiąt mil szukać imci pana miecznika koronnego. Ale go znaleźć 
nie możno [było]. Który jak przyjechał do Krakowa, dał ordynans, aby 
zaraz ci Tatarowie wysli. Jakoż zaraz wyszli, wielkiej nam przez cztery 
niedziele szkody narobiwszy. 

 
82 Wielkanoc – wieś w gminie Gołcza. 
83 Stanisław Ernest Denhoff. 
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DNIA 7 KWIETNIA 
 
Siostra Dembińska, konwirska, umarła 
 
 Umarła panna siostra Barbara Dembieńska, konwierska, która w le-
ciech już była podeszła, miała około ośmidziesiąt lat84, a pracująca 
siłę [=dużo] w zakonie, która niech z Bogiem spoczywa na wieki. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
Moskiewska agrawacyja 
 
 Przyjechało kilka koni Moskwy po prowiant, którym dało się siana, 
owsa, piwa, chleba, gorzałki. Ten prowiant odwoził się im do Skały. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
Moskiewska agrawacyja 
 
 Stanęło  dwie  chorągwi[e]  Moskwy  w  Glanowie,  którzy  ze  wszyst-
kich wsiów prowiant wybierali, a tam do Glanowa wozili. We dworze 
stało koni kilkadziesiąt, kendy siana cokolwiek mogło być, słomy na-
wet i zboża pospasali, zaś cielęta, barany, kury, gęsi, co beło potrzeba 
z folwarku brali i stojąc [44] niedziel dwie robocizny wszelkiej dwo-
rowi poddanym zabraniali, z czego wielkie było omieszkanie do siewu. 
Aż imć ksiądz Lochman, komisarz nasz, wyjednał list od pana Behma, 
generała moskiewskiego85, że na insze dobra kazano się im ruszyć 
i żeby już nic więcej nie brali z tych wiosek naszych. Znowu insza 
Moskwa w kilkanaście koni przyjechała na egzekucyją o prowianty, 
na które palety z Krakowa wychodziły, jednak że zastali kwity gene-
ralne, za których pokazaniem zaraz ustąpili. Te zaś kwity wyjednał 
imć dobrodziej ksiądz komisarz nasz wielkiem swojem kosztem i sta-
raniem od pana Behma, generała moskiewskiego tak, że tylko ośm 
czerwonych złotych dano, a już nic więcej prowiantu nie dawaliśmy. 

 
84 W aktach występują cztery daty dzienne jej śmierci – 23 marca, 1 kwietnia, 4 kwietnia  
i 7 kwietnia 1707 r. 
85 Behm (Böhm), generał wojsk rosyjskich. 
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DNIA 17 MAJA 
 
Siostra Górska umarła 
 
 Umarła panna siostra Elżbieta Górska, która przez kilkanaście lat 
głową błądzieła i wiele cierpiała inkursyi86 i pokus czartowskich tak,  
że czasem i przeciwko samemu bluźnieła Bogu. Jednak zaś przed śmier-
cią wiele jej Bóg łaski swojej użyczeł, że uznała błąd swój i z wielkiem 
nabożeństwem sakramenta święte przyjena i szczęśliwie z tym poże-
gnała się światem. Która niech z Bogiem spoczywa. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
Moskiewska agrawacyja 
 
 [45] Stanęła chorągiew wołoska książęcia Mężyka, Moskwiana87, 
na nocleg w Imbramowicach i w Małyszycach, kędy wielkie poczynieli 
agrawacyje, komory odbijali i co zastali, zabierali. Także nazajutrz 
wychodząc, zabrali kilkoro koni chłopskich, za któremi musiałam słać 
podstarościego o kilka mil i tak, lubo z wielką trudnością, w kilka dni 
przecie odebrał od nich też konie. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
Moskiewska agrawacyja 
 
 Przyszedł palet od Moskwy na prowiant mączny, który pod Sen-
domierz aże odwozić kazali, z kożdego dymu po korcu mąki miary 
sendomierskiej. Ten prowiant imć ksiądz Lochman, komisarz założył 
za nas swoim zbożem i kwity otrzymał na to. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
Imć pani Teresa Kamodzińska umarła 
 
 Umarła w klasztorze u nas imć pani Teresa Kamodzińska z domu 
Leśniowska, która się z mężem swoim prawowała o rozwód, mieszka-
jąc w Krakowie w różnych klasztorach, tu zaś u nas tylko siedm nie-
dziel mieszkała. Ojczym jej imć pan Kotarski, wojski nowomiejski88, 

 
86 Incursio (łac.) – napad. 
87 Aleksandr Daniłowicz Mienszykow (1673-1729), rosyjski feldmarszałek. 
88 Być może Marcin Kotarski z Kotarczyna h. Cholewa, pisarz grodzki chęciński (1687), 
podstarości grodzki chęciński, wojski nowokorczyński (1697-1715). 
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i z matką niebożki i z bratem zapisali pewnym skryptem na Raszkowie89 
trzy tysiące na prowizyją, z tą obligacyją, aby do piąciu lat w piątek 
i we wtorek msza święta bywała za duszę nieboszki, a wiecznemi czasy, 
aby konwent w kożdy piątek mawiał po jutrzni Qui passus es pro nobis, 
[46] Iesu Christe miserere nobis. Ale ta suma jeszcze w Grodzie nie-
zapisana, ani w duchowieństwie nieaprobowana, jednak nas prowizyja 
dochodzi i my obligacyjom zadosyć czyniemy. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
Panna Postupalska na próbie stanęła 
 
 Imć ksiądz Lochman, komisarz nasz, dla miłości Boskiej i z życzli-
wości swojej przeciwko klasztorowi naszemu, widząc, że niewiele pa-
nien do chóru i do pracy zakonnej, wziął na opiekę swoję pannę Annę 
Postupalską, szlachecką, ale ubogą panienkę, w klasztorze krakow-
skim u panien prezentek wychowaną, którą do chóru naszego oddał 
był w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny w przeszłym 
roku, a dla wielkich instancyj i dla sposobności tej panny naznaczył 
czas obłóczyn na dzień świętej Anny, lubo jeszcze nie wyszedł był rok, 
jak stanęła do chóru. Uprzedzając ten dzień obłóczyn, stanęli tu księża 
misjonarze, ktorzy misyją zaczęli w kościele naszym. 
 
 

DNIA 15 LIPCA 
 
Siostra Rapsztyńska umarła 
 
 Umarła panna siostra Krystyna Rapstyńska lat mająca pięćdziesiąt 
i cztery90, która niechaj z Bogiem wiecznie króluje. 
 
 

DNIA 24 LIPCA 
 
Imć ksiądz administrator przyjechał 
 
 Jaśnie wielmożny imć ksiądz Łubiński, biskup chełmski, admini-
strator biskupstwa [47] krakowskiego91, przyjechał tu, zaproszony od 
imci księdza komisarz[a] naszego. Który sam przez trzy dni słuchał 

 
89 Raszków – wieś i folwark w dawnym powiecie włoszczowskim. 
90 Krystyna Rapsztyńska zmarła 20 lipca 1707 r., ANI, Księga profesji, s. 23. 
91 Kazimierz Łubieński. 
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spowiedzi, komonikował i bierzmował ludzi tysiąc dwieście siedm-
dziesiąt i cztery. I ja sama z trzema siostrami dopirom ten sakrament 
bierzmowania przyjmowała. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
Imć książę administrator obłóczył pannę Postupalską 
 
 Tenże imć książę biskup obłóczył pannę Postupalską przy bytno-
ści zacnych imci wielu, ale i pospolitego ludu było na kilka tysięcy, 
bo i różne kompanie, bractwa poprzychodziły na to nabożeństwo. 
W tenże dzień skończyła się misyja z wielką pociechą duchowną na-
szą, bośmy się przez dwie niedzieli rano i po południu nasłuchały żar-
liwych kazań i kate[ch]izmów, ale i stąd osobliwe miałam ukonten-
towanie, że to nabożeństwo wielkie pożytki na duszach poddanych 
naszych sprawiło, za co niech będzie Bogu wieczna chwała. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
Kozaków agrawacyja 
 
 Stanął obóz  kozacki  pod  Jangrotem,  który  przez  Tarnową i  Trzy-
cież idąc, wiele szkód naczynili, zboża na kilka stajań końmi stretowali, 
chłopom owiec i inszego drobiu w chałupach nabrali, toż i po folwar-
kach czynieli. Wychodząc spod Jangrota pod Koniecpol, zabrali fur 
pięć, które przez dwie niedzieli trzymali, aż podstarości i z księdzem 
[48] kaznodzieją za niemi jeździeł. Zaledwie konie odebrali, a za wozy 
kowane dali stare, bose, niekowane i to jeszcze od wydania tak koni, 
jako i tych wozów zapłacić musieli. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew wołoska imci pana Dynofa [=Denhoffa92] i chcieli 
spoczywać kilka dni w wioskach naszych. Zaledwo uprosiliśmy, aby 
ustąpili, dawszy im pieniężną i prowiantową kontentacyją. 

 
92 Stanisław Ernest Denhoff. 
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DNIA 14 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Za paletem imci pana Turskiego, regimentarza93, wydało się na cho-
rągiew imci pana Zamojskiego prowiant do obozu, który natenczas stał 
pod Krakowem. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Ludziom imci pana podkomorzego koronnego94, piechotnym, któ-
rzy  s[z]li  na  werbonek  i  chcieli  stać [w]  wioskach  naszych  trzy  dni,  
dało się im złotych 30, ażeby nie stali. 
 
 

DNIA 24 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanął imć pan Bogusławski95 z Kozakami w Tarnowy, któremu, 
że ustąpił, dało się kontentacyi kilka talarów bitych w mieszku. 
 
 

[49] DNIA 30 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Imci panu komendantowi Kazimierskiemu, który w Skale stał z Ko-
zakami, żeby wioski nasze minął, dało się owsa i siana dla koni, jemu 
kontentacyi pięć talarów bitych. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
Kozaków moskiewskich agrawacyja 
 
 Podjechało  kilkadziesiąt  koni  Kozaków  pod  klasztor  w  nocy,  którzy  
chcieli bramy dobywać dla rabonku. Jednak sam Pan Bóg nas obronieł, 
a ludzie, nasi poddani, którzy za uderzeniem we dzwon na gwałt przy-
padli  z  domowym  orężem,  jako  to  z  cepami,  kosami,  i  odpór  im  dali.  

 
93 Jan Turski, regimentarz. 
94 Jerzy Dominik Lubomirski (ok. 1665-1727), podkomorzy nadworny koronny od 1702 r. 
95 Być może Wojciech Bogusławski, starosta płocki. 
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W tę noc kilka dworów slacheckich wyrabowali, ludzi różnie męczeli, 
także i księży, osobliwie w Gołaczowach pomęczeli i wszystko zabrali na 
plebanii.  Potym  znowu  po  kilka  razy  zajeżdżali,  aleśmy  wielkiej  byli  
ostrożności, że na kożdą noc kilkadziesiąt chłopów na murach bywało 
i oficyjera pewnego uprosiłam, że przez dwie niedzieli z kilką żałnierzy 
u nas mieszkał, aż kądy indziej ustąpili ci Kozacy, bo my się bali rabonku. 
 
 

[40b] DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
Reparacyja 
 
 W tym roku stanęła stodoła murowana w Imbramowicach o dwóch 
boiskach, ale na nię w regestrach klasztornych mało co znajdzie eks-
pensy, choć siła dość kosztowała, tylko imć dobrodziej ksiądz komi-
sarz Lochman swoim kostem nakładał na to. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało kilkanaście koni żałmierzy na czaty do Małyszyc z dywi-
zyi pana Minora. Stodoły u chłopów poodbijali, namłócili sobie zboża 
sami i zabrali na konie, odjechali do obozu nazad. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Za paletem imci pana Minora na chorągiew dragońską imci pana 
Swinarskiego96 wydało się prowiant znaczny,  to jest:  chleba bochen-
ków 100, piwa beczek 2, słoniny połci 2, wołu 1, siana wozów 3, masła 
faskę, sera kopę, wódki garcy 10, owsa ćwiertni 10, soli garcy 5, kaszę 
korzec 1. Jak ten prowiant powieźli, wtym przypadło kilkadziesiąt 
koni czaty od tegoż obozu i wymłócili kilkanaście kop zboża chłopom  
w Tarnowy. Podstarości wyjechał do nich z kartą, która [41] była dla 
obrony  od  imci  pana  Minora  dana,  jednak  na  nię nic  nie  d[b]ali   
i owszem, jeszcze podstarościego cepami s[t]łukli. 

 
b Pomyłka w numeracji stron, winno być: 50. 
96 Prawdopodobnie Mikołaj Swinarski (1674-1737), pułkownik, dowodził wojskami 
saskimi w walkach ze Szwedami idącymi na Kraków. 
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DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
Obłóczyny panny Jadwigi Majerówny 
 
 Oblekła się panna Jadwiga Majerówna, na którym akcie obłóczyn 
nie było rodziców jej, dlatego że powietrze było w Krakowie97, a oni tam 
mieszkali, tylko siostra jej była, pani Rosniakowiczowa, także ksiądz 
karmelita bosy, brat jej98. 
 
 

DNIA 16 GRUDNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyszła asygnacyja imci pana Potockiego, wojewody kijowskiego99, 
na hibernę, po którą panowie deputaci przyjechawszy w kilka koni, 
wielkich hałasów pod klasztorem na folwarku narobieli, podstarościego 
i samę [sic] pobieli [=pobili], całą noc strzelali, hałasowali, chłopów po 
wsi gonieli. Musiało się im dać ad racyjonem100 tej hiberny złotych 350, 
a onym kontentacyi złotych 60, a tymczasem wysłałam do imci pana 
Kąckiego,  pułkownika  ich,  prosząc,  aby  kazał im  ustąpić i  dopiero  
w wiliją Bożego Narodzenia, za otrzymaniem ordynansu, wyjechali. 
 
 

 
97 W Krakowie i okolicach panowała wówczas epidemia dżumy. 
98 Józef Majer (zm. 1733), karmelita bosy (imię zakonne: Archanioł od św. Bartłomieja). 
99 Józef Potocki. 
100 Ad rationem (łac.) – z racji, z powodu. 
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[42] DNIA 30 STYCZNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało czterdzieści chorągwi draganów z dywizyi imci pana 
Rybińskiego do Małyszyc, a ci ludzie byli podejrzani respektem [moro-
wego] powietrza, bo niedawno z Krakowa wysli, dla czego obawiali się 
ich bardzo nasi poddani i przyjąć ich do wsi nie chcieli. Wysłałam pod-
starościego i z księdzem spowiednikiem do nich na wieś upraszając, aby 
nie wjeżdżali do wsi, obiecując im prowiant, jakiego by chcieli i konten-
tacyją przy tym. Oni o to rozgniewali się, że się ich bali ludzie. Naprzód 
do księdza strzeleł jeden, Pan Bóg dał, że go kula ominęła. Potym laską 
poczon bić księdza, co widząc chłopi oczami, poczeni bronić księdza, 
a wtym jeden z żałmierzów wytrzylał [=wystrzelił] do chłopa, któremu 
w głowę trafieł, aż musk [=mózg] wytrzysnął i zaraz umar[ł] na miejscu. 
A oni, hultaje do jedny chałupy wszedszy, tam się zamknęli, ludzi stam-
tąd wypędziwszy. I przez trzy dni tam byli, wychodząc do najmniejszej 
rzeczy. [43]  Cokolwiek mogło się znaleźć w chałupie tak w ruchomych 
rzeczach, jako w prowiancie, to zabrali, pieniędzy samych na złotych 70 
wzieni, co chłopi byli złożeli na podatek gromadzki. Jechał ksiądz do 
Wieliczki do imci pana Rybieńskiego o sprawiedliwość, ale ten oficyjer, 
co miał komendę, skarany od Boga za to podobno, co nas prześladował, 
zabieł był jednego oficyjera i uciekł i dlatego obraz jego malowany z na-
pisem kat ob[w]iesił na żelaznym łańcuchu na Kleparzu na szubienicy. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
Polska agrawacyja 
 
 Z imcią panem Rybieńskiem, podkomorzym chełmieńskim, pością-
gały  się wojska  w  kilka  tysięcy  pod  Skałę,  kędy  zaraz  po  wsiach  na-
szych wszystkie chorągwie postawały i wielkie agrawacyje po wsiach 
i folwarkach czynieli stojąc dwa dni. Znowu insi przysli po prowiant 
wybierać z tejże dywizyi imci pa[na] Rybińskiego i tak sami sobie brali, 
także parę [44] koni chłopu w Tarnowy wzieni. I tak sobie brali sami, 
cokolwiek u chłopa w komorze znaleźli. 
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DNIA 20 LUTEGO 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało do Imbramowic kilka koni rajtaryi imci pana Swinar-
skiego z niewymownym paletem na prowiant, który musiało się wydać 
dlatego, że ciężką odgrażali [się] egzekucyją. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło kilka rejmentów [=regimentów] rajtaryi imci pana Rybień-
skiego po wszystkich folwarkach i do trzeciego dnia stali z wielkiem 
ubogich ludzi uciążeniem i folwarków ruiną. Wychodząc, zabrali fury 
chłopskie z prowiantami, które ze wsiów wybrali, także i pieniędzy 
kontentacyi kilkadziesiąt złotych wzieni. Za temi furami aż ksiądz 
pojechał, aby je oddano, które aż trzeciego dnia [45] puścili i to jed-
nego konia, że był dobry, zaprzali [=wyparli się] i nie oddali. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
Hiberna oddana 
 
 Odesłała się hiberna, należąca [się] za rok 1707, imci panu Rybień-
skiemu do Wieliczki złotych 2428. Do tej hiberny dołożeło się z kon-
wentu kilkaset złotych, bo chłopi nie mogli złożyć, a egzekucyje już 
wychodzieły na wybieranie jej. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Powracając z podjazdu imć pan Rybieński, znowu obozem stanął 
pod Skałą, a dragonie wszystkie znowu stanęły po wioskach naszych 
wszystkich, starsi oficyjerowie po folwarkach. I ze dwora wszystko, 
co  im potrzeba  było  tak  dla  nich  samych,  jako  dla  koni,  dawano im,  
a od chłopów za to, że ich nie wiktowali i za obroki i siana dla koni, 
pieniądze wybierali na kożdy dzień, gdzie szkody wielkie poczynili 
we dworach. Stali z takiem uciążeniem półtory niedziele, [46] aż potym, 
za otrzymaniem ordynansu od imci pana generała Rybieńskiego, 
za wielkiem staraniem imci dobrodzieja księdza Lochmana, komiszarza, 
także imci pana pułkownika Sosnowskiego, wysli z wiosek naszych 
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do klucza jangrockiego. Jednak i stamtąd od nich pokoju nie było, 
bo często zajeżdżali i prowianty brali z wiosek naszych, choć była liber-
tacyja imci pana Rybieńskiego na to, aby żadnych nie czynieli agrawacyi. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew wołoska imci pana oboźniego101 w Jangrocie. 
Przysłano do nas troje towarzystwa od tejże chorągwie z paletem o pro-
wiant, odgrażając [się] tym, jeżeli prowiantu nie wydamy, to tu cała 
stanie chorągiew na kielka dni. I tak, z wielką ciężkością musiało się 
im odesłać według paletu naznaczony prowiant uchodząc tej ciężkości, 
aby nie stali w wioskach, które już dosyć są zrujnowane. 
 
 

[47] DNIA 12 LIPCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało dwóch panów deputatów i kielkoro towarzystwa z niemi 
od chorągwie imci pana podkomorzego krakowskiego102 po hibernę 
dwóchletnią, której byli nie dobrali dlatego, że ich byli zabrali, na kon-
systencyi będących u nas, ludzie imci pana Śmigielskiego. I stali trzy 
niedziele z wielkim ubogich ludzi uciążeniem, bo chcieli jako najprędzy 
wybrać pieniądze, a zaś ubodzy ludzie nie mogli, dla wielkiego ubóstwa, 
złożyć, aż imć dobrodziej ksiądz Lochman, komisarz, zmiełował się nad 
naszą mizeryją i założył gromadę na zapłacenie tej hiberny piąc[i]ąset 
złotych, a oni też ostatek złożeli i tak się ich uspokojeło. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
Uspokojenie 
 
 Przyszedł do nas ordyna[n]s imci pana pułkownika Sosnowskiego, 
na rekrut na ludzi. Jednak imć dobrodziej ksiądz Lochman, komisarz 
już był wcześnie zabieżał temu, iż wioski wolne były od tych ucisków 
i libertacyją na to otrzymał i,  lubo sobie pretendował imć pan Sosnow-
ski,  tego  jednak  nic  nie  wzion  od  nas,  gdyż imć dobrodziej  ksiądz  
komisarz dobrze przy tym stawał. 

 
101 Oboźnym wielkim koronnym był w tym czasie Jerzy Aleksander Lubomirski. 
102 Chodzi zapewne o Franciszka Lanckorońskiego (ok. 1645-1716), który był pod-
komorzym krakowskim w latach 1698-1706 i 1709-1715. 
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[48] DNIA 25 LIPCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło kilkadziesiąt koni żałmierzów w Małyszycach na nocleg, 
potym wychodząc wzieni wóz kowany i sztery [=cztery] konie dla cho-
rych żałmierzy, których mieli i kazali ich wieźć do Wieliczki. Stamtąd 
oddali konie i pół wozu, a pół wozu nie oddali. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew imci pana oboźnego103 w  Tarnowy  i  przez  trzy  
dni stali, a z drugich wiosek dowożono im prowiantów, które pro-
wianty aż potym musieli za niemi o kilka mil odwi[e]źć, aż czwartego 
dnia podwody puścili o kilka mil. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Rodecka104 i  z  córką swoją na  mieszkanie  
do nas aż z Lubelskiego, [z] tym że się córka jej w zakonie zostaje, 
ale prętko tamtę świecką córkę na służbę oddała do dworu, która potym 
została karmelitką bosą u świętego Marcina w Krakowie105. Sama zaś 
imć pani Rodecka została się tu u nas przed klasztorem. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechał imć pan Berezecki, deputat od chorągwie książęcia Czarto-
ryskiego po resztę hiberny [49] czwartoletniej, któremu należało [się] 
jeszcze złotych 300, w kontentancyi wydarł z ubogich ludzi złotych 200, 

 
103 Jerzy Aleksander Lubomirski. 
104 Prawdopodobnie Marianna z Zawichowskich, żona Jana Rodeckiego, M. Borkow-
ska, Leksykon..., s. 259. 
105 Klara Rodecka (imię zakonne Antonina Klara a Iesu Maria Ioseph), karmelitanka 
bosa z klasztoru św. Marcina w Krakowie, nowicjat rozpoczęła w 1711 r., profesję 
złożyła w 1712 r. 
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a  potym,  jak  to  wybrał,  musieli  przez  niedziel  trzy  podyjmować go  
w kilka koni poddani. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało do Porąbki trzydzieści koni żałmierzy z dywizyi imci 
pana Rybieńskiego, za paletem imci pana Grabowskiego, po prowiant. 
Którzy stali do dnia trzeciego. Aże nie mogli na tak wielki złożyć się 
chłopi prowiant, ugodzieło się ich na pieniądze i wzieni tynfów 60 
za prowiant, a potym onym kontentacyi złotych 20. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało kilko hultajstwa od chorągwie wołoski  z  paletem o pro-
wiant, który musiało się im odesłać do Iwanowic106, bo tam na poccie107 
[sic] ta chorągiew stała natenczas. 
 
 

DNIA 12 GRUDNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło trzysta ludzi Wołoszy, imci pana Rybieńskiego dywizyi, 
po wszystkich wioskach naszych. Dwa dni stali i prowiantów, owsów, 
siana nawybierawszy od chłopów, kazali tutecznym furom wieźć za sobą. 
 
 

[50] DNIA 21 GRUDNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechali deputaci od chorągwie imci księdza opata tynieckiego108 
po restę hiberny trzecioletniej. I musiało się im dać z wielkiem uciąże-
niem konwenckim złotych 500, które im należało, a kontentacyi wymy-
szleli [=wymusili] na chłopach, stojąc niedziel kilka, złotych 200. 

 
106 Iwanowice – wieś nad rzeką Dłubnią w dawnym powiecie miechowskim. 
107 „Poccie” – od: poczet, świta, asysta. 
108 Józef Lubomirski. 
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DNIA 23 GRUDNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechały tabory imci pana Rybieńskiego, którzy ażeby nie stanęły 
i podwód nie zabirali, wysłało się przeciwko nim księdza z prowian-
tem i kontentacyją kilka talerów bitych. Od tych jeszcze nie powrócili, 
aż przyjeżdża od innych furier109 z paletem na nieznośny prowiant, 
aby dla ludzi, którzy tu w tych wioskach stać będą, składali. I stanęło 
w jedny wiosce Tarnowy wozów 42, którzy stali cały tydzień w tejże 
jedny wiosce, a z drugich prowianty wożono. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Znowu w Glanowie [w] wilią Bożego Narodzenia stanęło piętnaście 
koni Tatarów z asygnacyją hetmaniską na hibernę i subsystencyją 
zimową. I tak trojacy żałmierze na całe Święta Bożego [51] Narodzenia 
stali z wielkim ubogich ludzi uciążeniem, bo im i do kościoła chodzić 
nie dali.  W tydzień tedy ruszeły się te  tabory z  Tarnowy,  którzy chcieli  
zabirać podwody, musiało się im dać kontentacyi talerów bitych 6. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła cała chorągiew tatarska, bardzo okryta i ze wszystkiemi 
taborami. I zaraz po wszystkich wioskach się rozłożeli i na całą zimę 
założeli sobie konsystencyją. Jakoż tak było. 
 
Restauracyja 
 
 Przez ten rok, lubo tak ciężki, siła się restałrowało [=restaurowało] 
pustek. Naprzód mury koło klasztora, które już się waleły, bo przez 
kilka lat nie nakryte były, ponaprawiono i gontami pokryto. Piekarnią 
i łaźnią restałrowano i dachem nowym pobito, ganek także, który się 
już waleł i miejsca potrzebne zbudowano nowo i dachem pobito. 
Rynsztoki w dziedzińcu brukowane dlatego, ażeby mury nie podmakały, 

 
109 Furier to podoficerski stopień w dawnym wojsku polskim; zajmował się przede 
wszystkim zakwaterowaniem wojska i dostarczaniem żywności. 
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ale żeby woda do rzeki odchadzała. Dało się murów nieco koło ambitu, 
popoprawiało się okna, nowe w piekarni, w łaźni, w kuchni i na ambi-
cie daliśmy trzy okna wielkie, które od fundacyi nie były, [52] czwarte 
małe dało się. Na które konwent nic nie łożeł. I innych pustek sieła się 
popoprawiało, lubo bez kosztu i nakładu konwenckiego, tylko szcze-
gólny łaski wielmożnego imci księdza Lochmana, komisarza dobro-
dzieja  naszego,  bo  ani  szyb,  ołowiu,  świec  do  kościoła  i  innych  wielu  
rzeczy bez kostu konwencka potrzeba obejść się nie może. W regie-
strach klasztornych nie znajdzie się temi czasy, tylko z jego dobro-
czynny łaski to mamy, za co mu Pan Bóg po długoletnim życiu da niebo, 
bo gdyby nie staranie jego około nas i kościoła i koszta, które łoży pod-
czas tak nieszczęśliwych czasów, zapewne ani my w klasztorze, ani pod-
dani we wsiach, nie utrzymaliby się dla ciężkich darcizny i kontrybucyi. 
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DNIA 10 KWIETNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Wyszła z wiosek naszych chorągiew tatarska imci pana Brzuchow-
skiego  pod  rotmistrzem  Daszkiewic[z]em,  która  przez  całą zimę tak  
się ludziom nadprzykrzyła, żem poddanych i na żywność i na siew 
musiała zakładać. 
 
 

[53] DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Wyszły palety na pobory, które zatrzymane były w roku 1708, które 
zaraz musiały się wypłacić, bo egzekucyja niedaleko była w ogranicz-
nych wsiach. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło kilka regimentów polskich z dywizyi imci pana Rybień-
skiego, którzy uciekali przed Szwedami. Pozabirali konie chłopom, 
które w kilka dni ledwo wrócili aż spod Koniecpola. Także pieniędzy 
w kożdy wiosce po kilkadziesiąt złotych wybrali, nawet dworskie konie, 
które  drzewo  z  lasa  wiozły,  od  wozu  wyprzęgli  i  kilka  mil  na  nich  
jechali,  aż ich  musiano  wykupić,  bo  inaczy  nie  chcieli  onych  wydać,  
choć już byli chłopskie popuszczali. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanął imć pan Grudzieński110 z dywizyją swoją, z partyi szwedzki, 
pod Jangrotem i Trzycieżem, kędy zaraz asygnacyje wydał na hibernę, 

 
110 Prawdopodobnie Jan Grudziński (1670-1735), starosta rawski, stronnik Stani-
sława Leszczyńskiego. 
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także na konsystencyją dla ludzi swoich. Bóg tak miłosierny, za wiel-
kim staraniem i kosztem [54] wielmożnego imci dobrodzieja księdza 
Lochmana, komisarza naszego, iż nas uwolnił od konsystencyi i prze-
chodzących ludzi dawszy ochronę kartę na wioski nasze, a potym i to 
jeszcze imć dobrodziej ksiądz komisarz wyjednał, lubo z wielką trud-
nością różnych zażywając instancyj, że nas uwolnieł imć pan Gru-
dzieński i od hiberny, tylko co złotych 200 złożeli poddani kwitowego.  
I  tak  byliśmy  wolni  i  od  egzekucyi  i  innych  ciężarów,  które  ogra-
niczne,  choć i  slacheckie,  ponosiły  wioski.  Za  co  niech  Bóg  będzie  
pochwalon, że tak błogosławi staraniu i zabiegom wielmożnego imci 
dobrodzieja naszego. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
Szwedzkie agrawacyje 
 
 Wyszły ordynansy na dymowe od Szwedów, zaraz i egzekucyje 
wychodziły, których uchodząc, zapłaciliśmy. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
Szwedzkie agrawacyje 
 
 Stanął obóz szwedzki pod Jangrotem i Trzycieżem i przez trzy dni 
stali, kędy wielkie skody, we dworach i u chłopów łąki powypasali, 
do innych zaś wiosek sami sobie zajeżdżali po prowianty, a oprócz 
tego [56] wychodząc zabrali wołów 8 i dwa wozy kowane, które o kilka 
dni zaledwo oddali. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
Napaść o robociznę do Słomnik 
 
 Przyszło ze Słomnik kilkoro towarzystwa na egzekucyją o robociznę, 
która przed lat kilkadziesiąt z Tarnowy tam bywała, ażeby i teraz 
tamże one posyłać. Ale to wielmożny imć dobrodziej ksiądz Lochman, 
komisarz uspokoił pokazawszy prawa uwalniające poddanych naszych 
od tej robocizny. 
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DNIA 15 CZERWCA 
 
Uwolnienie 
 
 Znowu przyszedł palet od imci pana wojewody kijowskiego111 na zło-
tych 780, to jest na piątą część hiberny, który kontrybucyi nie mogli już 
poddani żadną miarą złożyć przy ciężkim przednówku. Wstąpił w to 
instancyją swoją wielmożny imć dobrodziej ksiądz komisarz i otrzymał 
[57] łaskę imci pana wojewody, że libertował te dobra nasze od tej kon-
trybucyi, tylko kazali, aby pohaftować złotem krzyże na 7 kornetów, 
czego musieliśmy się już podjąć, jednak i z tego powoli wyprosiliśmy się. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanął imć pan Połubieński, pułkownik, z ludźmi swemi na nocleg.  
Tu na folwarku, w stodole sami stali starsi, dla których z klasztora jeść, 
pić i co było potrzeba dawało się, a konie na łąki dworskie na całą noc. 
Nazajutrz rano wysli. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanął imć pan Czarniecki, pułkownik, z ludźmi swemi po wszyst-
kich wioskach i do trzeciego dnia stali, kędy wiele szkód narobili. Łąki 
tak dworskie, jako poddanych, powypasali i prowiant wielki, który na 
[58] trzysta złotych kosztował, wydać się im musiało, także kontentacyi 
kilka talerów bitych. Ci jeszcze nie wysli, to jest dnia 1 lipca, aż znowu 
insi  napadli  do  Trzycieża,  zabrali  chłopom  wołów  8  i  wóz  kowany,  
które zaledwo wykupiono z noclegu o kilka mil. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
W kominie zajęło się 
 
 Zajeno się w kominie kuchennym tak, że już gonty tleć poczęły. 
Szczęściem stało się, że imć dobrodziej nasz ksiądz Lochman, komisarz, 
będąc natenczas u nas, postrzegł, przechodząc się około klasztoru,  

 
111 Józef Potocki. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

74

ognia już przed samym wieczorem. I tak zaraz odcięto sztukę dachu 
i ogień zalano. Ale gdyby było na całą noc zajeno się, już by było zbro-
nić niepodobna. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanął obóz imci pana Gniazdowskiego112 pod  [59] Wysocicami, 
drugi pod Jangrotem, kędy zaraz po naszych wioskach z znaczkami 
porozjeżdżali się po kilkadziesiąt koni na łąki paść, a zaś na czaty 
ustawicznie zajeżdżali, rabowali tak po folwarkach, jako i po wsiach 
tak, że już mało co kędy zostało. Ażem załogę do kożdego folwarku 
wyjednała, tak przecie cokolwiek obroniła, że takich nie było rabon-
ków. Jednak zaś tej załodze musieli poddani złożyć na kilka talerów 
bitych kontentacyi, a do obozu z klasztoru posyłałam siana, owsa, 
piwa, wódki i innych prowiantów. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
Szwedzka agrawacyja 
 
 Wyszły palety na prowiant Szwedom, z dymu po sto fontów mięsa, 
sto fontów chleba, słoniny fontów 27, słodu na piwo korcy dwa, 
[60] kasze garcy 8, soli garcy 2. A ten prowiant odwozić było trzeba aż 
do Opatowca, więc na pieniądze z jednej wioski Porąbki zgodzono, 
która do powiatu księskiego należała, za talerów bitych 16, bo już su-
rowe w powiat ten wyszły egzekucyje, dlatego czem prędzy zapłacić 
woleliśmy, z innych zaś wiosek jeszcześmy się zatrzymali z płaceniem, 
szukając sposobu jakiego uwolnienia się od tego. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
Szwedzka agrawacyja 
 
 Przyjechało  kilka  koni  Szwedów  o  prowiant  do  drugich  wiosek,  
którzy żeby ustąpili, dało się im kilkanaście tynfów. A tymczasem 
wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej pojechał sam do 
Opatowca, chcąc przez różne instancyje wyjednać to, aby nas uwolniono  

 
112 Być może: Chryzostom Gniazdowski, pułkownik. 
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od tego prowiantu. [61] Ale, że nie mógł tego od generała Krasona113 
wymóc, to tylko otrzymał, że pieniądzmi zapłaciliśmy, ażeby pod czas 
robotny fur nie trudzono, które tam z wielką trudnością odbirali inni 
z obozu. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło trzy chorągwie wołoskie w Zagórowy, potym rozdzielili się 
do Glanowa i do Trzycieża. Stali cały tydzień, prowianty sobie wybierali, 
drugie  pieniądzmi  płacić kazali.  W  samym  Trzycieżu,  oprócz  pro-
wiantów, wybrali tynfów 30, także i po innych czynili folwarkach. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanął obóz cały imci pana Gniazdowskiego pod Małyszycami i do 
trzeciego dnia stali, kędy wielki szkody narobili, bydła, owiec, kur, 
gęsi ludziom nabili, zboża [62] w polu kosić kazali, a koniom słali, 
nawet pszenice dworski było stanion [=staj] dwoje za stodołami, któ-
rom im opłacała, a na to nie respektując, końmi ją stretowali i spaśli. 
Na folwarku zaś stał rotmistrz tatarski z ludźmi swemi. Temu z fol-
warku dawano wszystkiego, co było potrzeba. W stodole konie stały, 
a zboże im słano, jęczmienia kilka kop na obroki dla koni wymłócili. 
Nie dosyć na tym było, kazał znowu tenże rotmistrz tatarski prowianty 
ze wszystkich wiosek dawać i zaraz rozesłał na egzekucyją ludzi swoich, 
którzy prawie wymęczeli na ubogich ludziach prowiant, a za drugie 
rzeczy pieniądze dawali ludzie. I fur kilka zabrali pod te prowianty, 
które aż w tydzień oddali i to wóz jeden kowany i [63] koń, co najlep-
szy był, przepadł, co go nie chcieli oddać. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Jak prętko ruszeł się obóz na nocleg, zaraz stanęła chorągiew polska 
w Małyszycach. 

 
113 Zapewne Ernst Detlof von Krassau (Krassow), generał szwedzki. 
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DNIA 28 SIERPNIA 
 
Pobory zapłacone 
 
 Odesła[ła]m pieniądze poborowe, które były zatrzymane za rok 1708,  
bo o nie wychodziły egzekucyje. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyjechało 30 koni z Krakowa z ordynansem od imci pana Owsia-
nego, kwatermistrza, aby wydać prowiant z wiosek, to jest siana z dymu 
każdego wozów 10, owsa ćwirtni 10 i do tego kur, gęsi i innych rzeczy, 
ażeby to zaraz, w jednym dniu, było wydano, ciężko na chłopów nale-
gali. A trudno było dać, bo siana ździebła nie mieli chłopi, bo go insi 
żałnierze spaśli. [64] Chcieli tedy zboże w snopiu za siano brać, aż prze-
cie  Pan  Bóg  pobłogosławił staraniu  wielmożnego  imci  księdza  Loch-
mana,  komisarza  dobrodzieja  naszego,  że  wymógł to,  iż uwolnili  od  
tego prowianta wioski nasze i kazano zaraz tym żałnierzom z egzeku-
cyi ustąpić, nic sobie nie pretendując. Jednak musieliśmy im za egze-
kucyją tynfów  20  i  prowiant,  co  go  sobie  stojąc  wybrali,  zawieźli  za  
niemi do Krakowa. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Podjazd kilkadziesiąt koni stanął w Glanowie we dworze. Zaraz sto-
dołę odbili, zboża kilkanaście kop spaśli, nabiał, kury, gęsi, cokolwiek 
zastali przy folwarku, brali. Stali do trzeciego dnia, zabrali chłopu 
koni parę, aleć przecie w kilka dni oddali te konie. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
Wyjazd panien 
 
 Wyjeżdżałam ze dwiema siostrami do Krakowa dla poratowania 
zdrowia. 
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[65] DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
Uwolnienie 
 
 Przyjechał do Krakowa imć pan Lubomierski, starosta spiski114. 
Zaraz palety na wsie rozesłał wraz z egzekucyjami o prowianty, więc 
wielmożny imć ksiądz komisarz Lochman, dobrodziej nasz otrzymał, 
przez swoje staranie i różne instancyje, od tegoż imci pana starosty 
libertacyją od przechodzących jego ludzi, także i od prowiantów wolne 
wioski nasze uczynił. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
Suma 3000 po nieboszczce Komodzińskiej odebrana 
 
 Sumę trzy tysiące, które naznaczeli imcie krewni niebos[z]czki imci 
pani Kamodziński z domu Leśniowski, za duszę jej, jako jest wyrażono 
wyży na karcie 45, odebrałyśmy. Którą na dług obróciłyśmy imci panu 
Bemowi za dawne korzenia, imci panu Duchnowskiemu i innym, gdyż 
od niektórych długów musiałyśmy prowizyją ciężką płacić. A że nam 
tę sumę do rąk naszych oddano, zaciągnęli [66] tych trzech tysięcy 
z Wysocic, które miał zapisane kościół szczekociński na Wysocicach, 
a imć pan Kotarski i z imcią panem Leśniowskim zapisał też trzy tysiące 
złotych na Raszkowie kościołowi szczekocińskiemu. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
Reparacyja 
 
 Skończono browar przy klasztorze murowany z pokryciem dachu 
nowego. Do tego browaru nowego darował kocioł piwny nowy imć ksiądz 
Żmudzki, kanonik szkalmirski [=skalbmierski], pleban działoski115. 
 
 

DNIA 13 LISTOPADA 
 
Moskiewska agrawacyja 
 
 Stanęło w Trzycieżu sto koni Moskwy i wozów kilkanaście we dworze 
i na wsi. Którzy zaraz stodołę odbili, wrota spaleli, ściany, płoty rozbirali 

 
114 Teodor Józef Konstanty Lubomirski. 
115 Jan Stanisław Żmudzki (zm. 1739), kanonik kapituły kolegiackiej w Skalbmierzu 
w latach 1703-1739, proboszcz w Działoszycach w latach 1691-1739. 
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do palenia, owies w snopiu koniom słali. A począwszy od tego dnia 
13 listopada, to aż do dnia 26 tegoż miesiąca na kożdy nocleg po kilka 
chorągwi stawało, kędy wszystek owies i jęczmień we dworze spaśli. 
[67] Z bydłami zaś tak dworskiemi, jako chłopskiemi, przez te wszystkie 
dni po lasach się ukrywać musieli. Po inszych folwarkach także sta-
wali  na  noclegi  i  w  stodołach  dworskich  po  kilkanaście  kop  zboża  
powymłacali, u chłopów także zboża brali i cokolwiek w chałupie albo 
w komorze zastali, zabirali, a w ostatku i ludzi odzierali lubo z lichego 
ich odzienia. Gdy nie mogliśmy tego wytrzymać, pisałam do wielmoż-
nego imci dobrodzieja księdza Lochmana, komisarza prosząc, ażeby 
temu co radził. I tak zaraz wyjednał libertacyją od generała ich mo-
skiewskiego, ażeby wolne były wioski nasze od popasów, noclegów 
i zabirania fur. Jednak oni na to nie dbali, stawali po wsiach. W Tar-
nowy wzięto dwa wozy kowane i już się więcy nie wrócieły. W Mały-
szycach stanęło ich kilkadziesiąt koni, nagnali z sobą bydła, koni [68] 
chłopskich, co po innych wsiach nazabirali. Przez jeden dzień i noc 
tak zniszczeli tę wioskę, że u drugiego chłopa snopka zboża nie zostało, 
bo go bydłu i koniom słali. Wychodząc, zabrali wołów 10 i kowala 
ze wszystkim naczyniem kowalskim zabrali. Woły oddali trzeciego dnia, 
ale nie wszystkie, tylko kto swoje wykupił, a drugie gnali dali [=dalej]. 
Kowal uciekł, a naczynie tam zostało, za którym kilka dni jeździł pod-
starości. Inaczy nie mógł go odebrać, aż go wykupił, dał czerwonych 
złotych dwa. Ciże Moskale, idąc na Porąbkę, zabrali chłopu krowę, 
konia i pół wozu kowanego i już się to więcy nie wróciło. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
Polskie agrawacyje 
 
 Przyjechali panowie deputaci od chorągwi pancerny imci pana 
Zachorowskiego, oboźnego polnego koronnego116, z asygnacyją na 
konsystencyją [69] zimową. Którzy zaraz najpirwy dla siebie wymogli 
kontentacyi talerów bitych 40, a potym, jak chorągiew nadeszła, 
we trzy niedziele dopiro uchwaleli sobie ustawę, na 90 koni wybirali 
jedni prowianty nieznośne, drudzy piniądze, kędy poddanych zruj-
nowali. Zboże także im pospasali, choć ustawę wybrali. I stała ta cho-
rągiew na całą zimę w wioskach naszych. 

 
116 Jan Zahorowski, stolnik nowogrodzki, oboźny polny koronny. 
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DNIA 20 GRUDNIA 
 
Moskiewskie agrawacyje 
 
 Na Moskwę z Porąbki, za odebraniem paletu na jeden miesiąc, 
za prowiant dało się talerów bitych 15. Z inszych zaś wiosek nie dawa-
liśmy tego prowiantu, bo wielmożny imć dobrodziej ksiądz komisarz 
Lochman wyjednał libertacyją od Moskwy, aby nic nie dawać. 
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DNIA 8 STYCZNIA 
 
Arenda Trzycieża 
 
 Wielmożny imć dobrodziej ksiądz komisarz [70] wziął w protekcyją 
swoję, arendownym sposobem, wioskę naszę Trzycież, która już wio-
ska z grontu była od przechodzących żałnierzy zrujnowana. Jednak 
zaraz imć dobrodziej naprzód folwark założeł swoim bydłem, podda-
nych pieniądzmi na opłacenie się żałnierzom, zbożem na pożywienie, 
a potym i na siew jary, co któremu było potrzeba dawał, ażeby się byli 
ludzie z tej biedy obaczeli, w której byli. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
Reszta hiberny darowana 
 
 Założeł był za poddanych naszych hiberny złotych ośmset niebosz-
czyk imć ksiądz Morski, kanonik krakowski, komisarz hibernowy117, 
na  co  daliśmy  kartę jako  mu  oddamy.  A  po  śmierci  jego  nasz  imć 
ksiądz komisarz Lochman, odebrał tę kartę naszę i oddał nam ją 
przykazawszy, abyśmy się modliły za tegoż nieboszczyka imci księdza 
Morskiego. 
 
Panna Stoińska obleczona 
 
 [71] Panna Zofia Stoińska, za usilną prośbą księdza, stryja jej ro-
dzonego, karmelitańskiego przeora z Piasku118, przyjęła habit święty 
dnia 9 lutego, odprawiwszy rok próby w świeckości. 

 
117 Jerzy  Morski  h.  Topór  (zm.  1707),  kanonik  krakowski,  deputat  na  trybunał ko-
ronny w 1690 r. 
118 Jan Stoiński, imię zakonne Anioł (ok. 1652-1715), był kilkakrotnie prowincjałem 
karmelitów (trzewiczkowych), przeorem konwentu krakowskiego był w latach 1694-
1701, 1709-1713. 
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DNIA 10 MARCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Taż chorągiew pancerna, która na konsystencyi zimowej stała, 
wybrawszy jednę ustawę na koni 90, która wynosiła na 9 tysięcy, 
znowu uchwaleli sobie drugą ustawę na 36 koni po złotych 50 i do sze-
ląga i tę powtórnią wybrali ustawę. Oprócz tego na Święta Wielka-
nocne musieli im poddani składać się na mięso, piwo, gorzałkę, masło, 
ser, barany i inne rzeczy, co sobie mogli wymyślić darli z ubogich 
ludzi bez miłosierdzia. 
 
 

[72] DNIA 15 MAJA 
 
Panna Żuchowska umarła 
 
 Umarła panna siostra Zofia Żuchowska, która ciężką bardzo cho-
robą przez  niedziel  14  złożona  była  tak,  że  ciało  jej  przed  śmiercią 
robacy toczeli. Jednak to wszystko z wielką znosiła cierpliwością 
dziękując Panu Bogu za to, co z woli swojej świętej na nię dopuścił, 
z wielkim zbudowaniem całego zgromadzenia. Który pogrzeb odpra-
wił się dnia 18 tegoż miesiąca. Chował ją imć ksiądz Andrzej Węgrzy-
nowicz, kanonik sandomirski, pleban wysocki119. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Chorągiew ta, co stała na zimę, dopiro wyszła od nas za ordynan-
sem  hetmańskim.  Wychodząc,  uczynili  sobie  pretensyje  do  chłopów  
i  za  to,  cokolwiek  jeszcze  mogli  mieć ludzie  zboża,  omasty  i  [73] in-
nych rzeczy, nawet przyodziwku tak białogłowskiego, jako męskiego, 
co znaleźli w chałupach i komorach, zabirali. Uczyniła taką pamiątkę 
ta chorągiew po sobie, że ludzie od głodu prawie umirali i od sprzę-
żai  [=sprzężajów],  bydła  z  grontu  poodpadali.  Co  im niech  Pan  Bóg  
nagrodzi. 

 
119 Andrzej Węgrzynowicz (zm. 1727), doktor obojga praw, kanonik prebendy Kunice, 
później kustosz kapituły kolegiackiej w Sandomierzu, kanonik krakowski, kielecki 
(1717), pleban w Wysocicach (do 1718), Imbramowicach (1718-1726). 
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DNIA 21 MAJA 
 
Panna Stoińska wystąpiła 
 
 Panna Zofia Stoińska, która dnia 9 lutego habit święty przyjena, 
sprzykrzywszy sobie ciężary zakonne, naparła się habit zdjąć. My też 
postrzegszy jej niedoskonałości, lubo jej ksiądz stryj, karmelita pragnął 
tego, aby jej nie pozwalać, ale zaraz ekspediowałyśmy ją. I, choćby się 
była tysiąc razy namyśliła zostać, pewnie byśmy jej więcej nie przyjęły. 
Zabrała z sobą wszystkie rzeczy swoje, ale habit i [74] płaszcz nie wyda-
liśmy, lubo się tego upominano. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
Reparacyja 
 
 Mury wokoło sadu wielkiego, począwszy od browaru, podmuro-
wane są i sztuka muru na kilka łokci, która już wyprężona była i oba-
lić się miała, od folwarku, wymurowana i gontami nowemi wszystek 
mur nakryty wokoło klasztora. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
Reparacyja 
 
 Stanęła stodoła nowa, drewniana w Trzycieżu i wkoło wysokim 
płotem  całe  gumno  ogrodzone,  oci[e]rnione,  a  to  za  posesyjej  wiel-
możnego imci księdza Lochmana, komisarza dobrodzieja naszego. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
Egzekucyja o pobory i podymne 
 
 Wyszły palety wraz zaraz z egzekucyją o jednę ratę poborów i po-
dymnego, które [75] zatrzymane były za rok 1702, jeszcze za przeło-
żeństwa panny Oraczewski. Więc imć dobrodziej ksiądz Lochman, 
komisarz, zabieżał temu uprosiwszy, aby egzekucyja nie wychodziła 
do kilku niedziel, obiecując i swemi założyć pieniądzmi, a tymczasem, 
lubo z swoją wielką ciężkością, składać się na ten podatek musieli. 
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DNIA 28 LIPCA 
 
Kościół i klasztor zgorzał 
 
 Dopuścił Pan Bóg niewymowne utrapienie za ciężkie grzechy moje, 
kiedy w pierwospy, o godzinie jedenasty przed północą zajął się straszny 
ogień w klasztorze naszym, a to z tej okazyi, iż według zwyczaju któ-
rym zastała, chowano w klasztorze siano w wielki pustej izbie naprze-
ciwko refektarza, gdyż podczas tak wielkiej i długiej w Polscze wojny, 
kiedy poddani [76] nie mogli się utrzymać przy sprzężajach i robot-
nym bydle, musiał klasztor chować koni i wołów wiele do roboty, 
a dla nich ani na folwarku, ani na podwórcu niepodobna było utrzymać 
siana przed żałnierzami, dlatego chowano za furtą siano. Trafiło się 
tedy niesczęśliwie, że tej izby nie zamknięto na kłótkę, a dziwki ku-
chenne z kagankiem poszły na siano spać i ogień zapuściły, a nad tą 
izbą powała tylko była z tarcic bez ziemie, która łatwo przegorzała, 
a potym do góry ogień uderzył i ochłonął wszystkie dachy klasztorne 
i kościelne, bo i ten kurytarz był stary, drewniany, jeszcze od fondacyi 
założony. Wtym przypadła jedna siostra do mnie dając znać, że klasz-
tor gore. Klucze wziena ode mnie [77] i furtę otworzyła. Wyszłam ja 
za  furtę z  piącią sióstr,  alem  tylko  na  podwórcu  trzech  mężczyzn   
ledwo się dowołała, insi zaś nierychło się zbiegli ludzie. Ale już niepo-
dobna było ratować. Przypomniałam sobie, że były drzwi zamuro-
wane do sadu naszego. Kazałam chłopom wywalić ten mur, aby siostry 
pozostałe w klasztorze ratować. Ale nim przysli, ośm siostr, nie mogąc 
wytrzymać ognia i dymu, oknami z cel powyskakowały, dwie tylko po 
drabinie wyprowadzono. Wypisać niepodobna ciężkiego żalu mego, 
kiedym widziała nie tylko kościół z  klasztorem spalony,  ale  też i  sio-
stry w koszulach tylko, drugie z nogami połomanemi, poroztrącane,  
aż ich na noszach wynoszono z sadu, gdyż trudno było i zdrowia,  
i  rzeczy  ochronić,  bo  [78] w momencie ogień wszystko ogarnął,  
że i godziny nie gorzało. Dwie świeckie służebne panny na śmierć od 
dymu uduszone. W kościele wielki chór nie był zasklepiony, tylko 
podsiebitka z tarcic malowanych. W małym chórze było sklepienie 
staroświeckie, ale tam organy były wypuszczone w kościół, kalkownia120 
zaś w tyle niesklepiona, do której, gdy ogień doszedł, zgorzały zaraz 
i organy, a z nich ołtarz wielki zajął się. I nie tylko w wielkim chórze,  

 
120 Miejsce, gdzie znajdował się miech organów. Kalikowniem nazywano poruszanie 
miechem w czasie gry na organach. Zajmowali się tym pomocnicy organisty zwani 
kalikantami, kalikancistami. 
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ale i w małym tak wszystko ogień pożarł, że najmniejszego kawałka 
ani znaku nie zostało się z ołtarzów, organ, ambony, ławek ani żadnej 
rzeczy. Na chórze także naszym wszystko zgorzało. W klasztorze na 
górze z celami drewnianemi jeden kurytarz i sala zgorzała, nawet [79] 
i do tych cel, co były sklepione, drzwi i podłogi po kurytarzach wygo-
rzały. Pannom siostrom futra, habity, chusty i inne rzeczy, co w skrzy-
niach miały na sali, wszystko w popiół się obróciło. Na dole refektarz 
i izba wielka z izbą kuchenną zgorzała. Aparaty kościelne co przed-
niejsze zgorzały z [s]krzynią wielką na kurytarzu. Zakrystyja na dole  
w kościele nie zgorzała, ale tam tylko trochę podlejszych aparatow było, 
inne zaś ornaty, co w klasztorze w szafie wisiały, to się wyratowały, 
ale niektóre popalone i pokopcone. Ten ogień obrócił się na księży 
budynek murowany, na którym wszystek wierzch zgorzał i z powałami. 
Potym  zajena  się dzwonnica,  która  była  wysoka,  drewniana  na  [80] 
podmurowaniu, ta zgorzała i z dwiema dzwonami. A lubo wielka szkoda 
jest w rzeczach pogorzałych, ale nierówną kładziemy szkodę przez 
ludzi bardzi kradnących niżeli ratujących. Spiklerz i budynek stary, 
drewniany, także i stodoły Pan Bóg łaską swoją zachował, bo tam wielkie 
iskry leciały. Niechaj Mu będzie cześć i chwała, przyjmuję wszystko 
i dobre i złe z ręki Jego Boskiej. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
Moskiewska agrawacyja 
 
 Przyjechało 30 koni Moskalów na egzekucyją o prowiant, który trzeba 
było wozić do Opatowca. Stali przez trzy dni i tak niemiłosierni byli wi-
dząc, że w stodole jedny siostry te, co chore były, co się z okien wyskaku-
jąc poroztrącały i nogi połomały, leżały, bo nie było inszego schronienia. 
[81] Oni też w drugi stodole stali, a na wieś nie chcieli wyniść [=wyjść], 
lubo się ich o to prosiło, jednak przecie żadnego uprzykrzenia nie czynili. 
Dało się temu porucznikowi za egzekucyją tynfów 100, po wsiach zaś 
wybirali na kożdego żałnierza po trzy tynfy na dzień. Tymczasem wy-
słałam podstarościego do Opatowca z pieniądzmi na zapłacenie tego 
prowiantu, za który dali tynfów 500, ostatek zaś rodzony mój121 za nas 
prowiantem dodał, bo nie chcieli pieniądzmi brać, osobliwie za mąkę, 
kaszę i słoninę, w czem on nas zastąpił i kwit zupełny odebrał, za którego 
pokazaniem dopiro ta egzekucyja ustąpiła. 

 
121 Aleksander Grot (zm. 1714) z Kazimierzy Małej, rodzony brat ksieni Zofii Grotówny. 
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DNIA 20 SIERPNIA 
 
Powietrze pokazało się 
 
 Kraszowski, sługa imci księdza Lochmana, komisarza, [82] nie-
ostrożnością swoją i niewiadomością zarwał jakimsi sposobem powie-
trza [morowego] z Krakowa. Który, gdy się rozchorował u nas przy 
klasztorze, zaraz tej godziny kazano mu się wyprowadzić na wieś, 
lubośmy nie wiedzieli i on się zapirał tego, aby miał mieć z kim kore-
spondencyją. Jednak, dla ostrożności czyniło się, że się mu kazano 
wyprowadzić. Jakoż trzeciego dnia umarł. Którego rewizyją ciała czy-
niono, na którym żadnego znaku nie było powietrznego. Chowano go 
u fary na cmentarzu, jednak dla ostrożności i do kościoła ciała nie 
wnosili. My zaś wszyscy [w] wielkim strachu i turbacyi zostawali. 
Tym zaś ludziom, którzy byli w tej chałupie, zakazało się, aby nikądy 
[83] nie wychodzili dlatego, aby się ludzie od nich nie zarazili. Z klaszto-
ru zaś, dla ich wygody, wszystko się im prowidowało. Przez dwie nie-
dzieli nic się nie pokazało, w tej chałupie ludzie wszyscy zdrowi byli. 
Gdy potym, uwiedzieni łakomstwem, ruszeli rzeczy niebosczykow-
skich,  tak  zaraz  drugiego  dnia  poczeni  chorować i  we  trzech  dniach  
pomarli wszyscy z tej chałupy ludzie, tylko jedno dziecię w czwartym 
roku zostało, które przy matce zmarły zastali siedzące. W tej zaś cha-
łupie były wszystkie rzeczy po tych zmarłych. Z początku bali się  
ludzie, że nic nie ruszali, w kilka dni poruszano. Więc ja obawiając się, 
aby znowu z tych rzeczy nie zajeno się większe [morowe] powietrze, 
posłałam po [84] grabarzów do Krakowa, którzy przyszedszy, z rana, 
przy dniu cichem, pogodnym, wszystko powynosieli z chałupy i sobie 
zabrali, a chałupę zapaleli i nie odesli, aż do szczętu zgorzało. I tak, 
przy łasce Pana Boga, już więcy nikądy nie pokazało się [morowe] 
powietrze w naszych wsiach. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
Polska agrawacyja o hibernę 
 
 Przyjechał deputat od chorągwi imci pana Kamieńskiego z asy-
gnacyją po hibernę, który że gotowy [hiberny] nie zastał, bawieł 
kilka niedziel w kilku koni z wielkim ludzi uciemiężeniem, bo nie tylko 
na siebie wybierał prowiant i obroki, siana dla koni, ale i na drugiego 
deputata, który chory w Szkalmierzu [=Skalbmierzu] leżał. I tam  
mu chłopi musieli w kożdy tydzień odwozić prowiant, co złożeli,  
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a na wikt z osobna [85] po złotych 20 musieli poddani składać. 
W czem widząc wielką ruinę ubogich ludzi, musiałam z klasztoru za-
łożyć na hibernę poddanych, także i kontentacyją panom deputatom 
złotych 800, bo inaczy ustąpić nie chcieli ze wsiów. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
Polskie agrawacyje 
 
 Stanęła chorągiew polska w Zagórowy. Dnia żadnego nie było,  
aby przechodzące chorągwie polskie nie stawały na noclegi, popasy,  
a drugie i do trzeciego dnia stały. 
 
 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
Saskie agrawacyje 
 
 Stanęli Sasowie z Moskalami po wszystkich folwarkach naszych, 
nie tylko u chłopów, i wielkie czynieli szkody: bydła, konie zabierali na 
podwody, jedne aż o kilka mil odkupowali chłopi przy podstarościem, 
co jeździeł za niemi, a drugie [86] u nich poprzepadało. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
Moskiewskie agrawacyje 
 
 W wilią Bożego Narodzenia po wszystkich wioskach stanęli Moskale 
i do czwartego dnia stali z wielkiem ludzi uciążeniem, bo im i do ko-
ścioła nie dali chodzić. Nawet i klasztorowi nie przepuścieli, ale wpa-
dli przed klasztor i zabrali parę koni, które aż w kilka dni wrócieli 
i więcy chcieli brać, ale się im okupiełyśmy. 
 
 

W TYM ROKU 1710 
 
Restauracyja 
 
 Restałrowały się stare budynki drewniane, w których siostry miesz-
kały po pogorzelisku. Także i księży budynek ze wszystkiem stanął re-
stałrowany, w którym ja z kilką sióstr mieszkała. Na klasztorze wszyst-
kiem wiązanie stanęło, ale słomą tylko cały klasztor pokrył się. 
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[87] DNIA 6 STYCZNIA 
 
Uwolnienie od konsystencyi 
 
 W tak wielkiem nieszczęściu naszym, nie tylko po pogorzelisku,  
ale też przy ustawicznych kontrybucyjach i przechodach codziennych 
żałnierskich, tę tylko folgę mamy, że za staraniem wielmożnego imci 
księdza Lochmana, komisarza naszego dobrodzieja, książę imć Szem-
bek, arcybiskup gnieźnieński122 i książę imć Łubieński, biskup kra-
kowski123, listami swojemi usilnemi wyjednali i wymogli u imci pana 
Sieniawskiego, hetmana wielkiego koronnego124, że nam nie dał żad-
nej chorągwi na konsistencyją zimową, ani rekrutów, gdyż po wszyst-
kich prawie dobrach duchownych i królewskich stoją polskie chorą-
gwie i hibernę wydawszy, żywią dragonów i porcyje im letnie dają. 
My tylko samę hibernę wydali.  [88] Ty zimy postawiełam piełę [=piłę] 
tracką wodną, kamienia na murowanie pieca wapiennego i na palenie 
wapna nawieziono. Także przysposobiełam drew do tegoż pieca wa-
piennego i drzewa na rosztowanie i pokrycie kościoła, ale z wielką 
trudnością, gdyż dla niesłychanych śniegów mało co drogi było, 
bo całą zimę ustawicznie wiatry i straszne zadymki bywały. Po kilka-
naście par czasem bydła do jednego drzewa zakładali wożąc z Minogi,  
z S[z]reniawy, z Ściborzyc, z Charznice [=Charsznicy], z Olbrama i in-
nych lasów, kądy mogłam uprosić asygnacyją u dobrodziejów, gdyż 
w tutecznych lasach klasztornych mało co się obrać może drzewa 
budynkowego, nawet i na opał mało, gdyż [89] bardzo nasze lasy wy-
cięte, ledwo gdzie młodzieży zostaje po trosze. Ale to wiązanie i nakry-
cie, lubo z wielkim kosztem i trudnością, w tak krótkiem czasie stanęło, 
potym gdy się klasztor murować będzie, zrucą znowu to nakrycie, 
bo się mury wszędzie podwyższą i inne wiązanie da się, mocniejsze 
z rżniętemi łatami pod dachówkę. 

 
122 Stanisław Szembek (1650-1721), arcybiskup gnieźnieński w latach 1706-1721. 
123 Kazimierz Łubieński był biskupem krakowskim od 1710 r. 
124 Adam  Mikołaj  Sieniawski  (ok.  1666-1726),  hetman  wielki  koronny  w  latach  
1706-1726. 
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DNIA 20 STYCZNIA 
 
Panny siostry powróciły 
 
 Siostra Helena Słomieńska z siostrą Konstancyją Lisieńską powró-
cieły z Buska od naszych sióstr. Mieszkały tam ćwierć roku po pogo-
rzelisku, od których stołu dałam złotych 180. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
Abrys na kościół 
 
 Zaciągnęłam sławnego architekta, imci pana Bażankę125, który wydał 
abrys na [90] murowanie kościoła i klasztoru, któremu dałam zadatku 
talerów bitych 40. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
Siostrze habit nowy 
 
 Widząc, że siostra Krajowska nie miała dobrodzieja, ażeby był 
potrzeby jej po pogorzelisku opatrzeł, więc z spólności sprawiełam 
jej habit nowy. 
 
 

DNIA 25 LUTEGO 
 
Goście odjechały 
 
 Odjechały od nas krakowskie panny zakonne konwentu św. Jędrze-
ja126, które podczas [morowego] powietrza mieszkały u nas z wyraźny 
woli jaśnie oświeconego książęcia imci dobrodzieja biskupa krakow-
skiego Łubieńskiego. Przyjechały dnia 10 lipca w roku 1710. Trzy ich 
było: panna Helena Prażmowska127, panna Eleonora Kolankowska128 
i panna Katarzyna Cieszkowicówna129. 

 
125 Kasper Bażanka (ok. 1680-1726), architekt pochodzący z Podlasia. Studiował 
w Rzymie w Akademii św. Łukasza. Specjalizował się w architekturze sakralnej. 
126 Klaryski krakowskie z klasztoru św. Andrzeja. 
127 Helena Prażmowska (zm. 1748), klaryska z klasztoru św. Andrzeja w Krakowie, 
profeska od 1689 r. 
128 Eleonora Kolankowska (zm. 1744), klaryska z klasztoru św. Andrzeja w Krakowie, 
profeska od 1709 r. 
129 Katarzyna Cieszkowicówna (zm. 1744), klaryska z klasztoru św. Andrzeja w Kra-
kowie, profeska od 1690 r. 
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DNIA 10 MARCA 
 
Trzy siostry wyjechały 
 
 Trzy panny siostry, to jest panna Anna [91] Gołębiowska, panna 
siostra Teresa Majerówna i panna siostra Krajowska pojechały na leki 
do Krakowa, na co konwent koszt wszystek łożył. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
Zadatek kamieniarzom przepadł 
 
 Dla większy ozdoby przyszłego kościoła zadałam kamieniarzom, 
aby na Grodzisku marmury obrabiali na bazy, którym zadałam zło-
tych 38, ale mnie zawiedli i pieniądze przepadły. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
Defalka hibernowa wyjednana 
 
 Za usielnym staraniem wielmożnego imci księdza komisarza Loch-
mana, dobrodzieja naszego na komisyi hibernowy defalkowano nam 
hiberny przeszłoroczny złotych 364. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
Piec wapienny wymurowany 
 
 Przyjeniśmy na robotę majstra mularza Włocha i z drugiem Niemcem, 
mularzem ze Śląska, także i z Krakowa 5 mularzów [92] dobrało się, 
którzy najpierwy piec wapienny wymurowali, a potym około starych 
murów zaczęli robić. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
Reparacyja 
 
 Poczęli szopę stawiać na cegły i dachówki robienie w polu nad 
piecem wapiennym, a tymczasem niż [=zanim] stanęła szopa, zacią-
gniony  strycharz  z  Krakowa  robieł cegłę na  bojowiskach  w  stodole,  
z pomocnikami naszemi. 
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DNIA 20 KWIETNIA 
 
Studnią bez wody wybrano 
 
 Widząc ciężkość w dowożeniu wody do cegielnie od rzeki, zacią-
gnęłam człeka z Krakowa, aby studnią wybrał na folwarku. Którą zaraz 
zaczęli wybierać, ale na kilkadziesiąt łokci wybrano i oce[m]browano, 
wody się nie mogli dobrać i daremny na to uczynieł się zawód, musieli 
dać pokó[j]. 
 
 

[93] DNIA 30 KWIETNIA 
 
Kamień zaczęli łomać 
 
 Zaciągnęłam kamieniarzów z Nowy Góry, którzy, odkrywszy naszę 
górę, łomali kamień na wszelką potrzebę, do murowania i do pieca na 
wapno, a co wielkie kamienie odkładali na bazy do kościoła i na opaskę. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przeszło kilkadziesiąt piechoty z majorem Więckowskim, gwardyi 
królewski spod komendy pana Belgrada, komendanta krakowskiego130, 
którym, ażeby nie stanęli [w] wioskach naszych, dało się prowiant 
z klasztora taki: chleba 60, piwa beczek 3, owsa korcy 20, siana wo-
zów 4, wódki garcy 6. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew saska na dwa dni w Imbramowicach i Glanowie, 
którzy ku Częstochowy przechodzieli. Wiele [94]  szkody  ludziom po  
wsiach i po folwarkach naczynieli i z prowiantami, które ze wsiów 
wybierali. Zabrali dwa wozy kowane, po cztery konie i zaledwo w kilka 
dni z drogi wypuścieli je i to musieli chłopi zapłacić tym, co ich puścieli. 

 
130 Belgrad – pułkownik, komendant krakowski. 
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DNIA 15 MAJA 
 
Powrót sióstr 
 
 Powrócieła panna siostra Misiowska z panną siostrą Rodecką, 
które się bawieły u krewnych swoich po pogorzelisku dlatego, że nie 
było mieszkania przy klasztorze. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
Egzekucyja o pobory 
 
 Przyszła egzekucyja o pobory i podymne do wszystkich wiosek 
naszych, które [to] pobory były zatrzymane za rok 1711, do których 
klasztor czwartym groszem przykładać się musiał. 
 
 

[95] DNIA 24 MAJA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Stanął obóz rajtaryi i dragonii saski w Zadrożu, których, ażeby  
i  w naszych wioskach nie stanęli,  ugodzieło się na prowiant i  goto-
wemi piniądzmi dało się kontentacyi talerów 4. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
Piec wapienny układali 
 
 Skończeli piec wapienny mularze murować, który zaraz zaczęli stry-
charze układać do palenia wapna i cegły, aby jako najprędzy materyi 
przysposobić do roboty. A mularze zaczęli robić około murów klasztor-
nych, na co cegły i wapna dowieziono z łaski jaśnie wielmożnej imci pani 
Małachowski, wojewodziny poznański131, z Pieskowy Skały. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
Cegłę i wapno wypalili 
 
 Wypaleli szczęśliwie, za Boskiem błogosławieństwem, pierszy piec 
wapna i cegły, [96] który nadspodziewanie bardzo dobrze się wydarzył. 
Po tym wypaleniu pieca, nie wiem, z jakiej okazyi, strycharz umarł, 
który niech z Bogiem odpoczywa. 

 
131 Anna Konstancja Małachowska. 
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DNIA 30 CZERWCA 
 
Mularz Włoch uszedł 
 
 Karol, mularz, Włoch, nie mając żadnej okazyi, z roboty uszedł. 
I tak nie mając ani architekta, bo imć pan Bażanka w Podlasiu zostawał, 
ani mularza dobrego majstra, lubo już była materyja gotowa, musiało się 
dać pokój około kościelny roboty, bo i to, co bez architekta robieli, roz-
walać musieli, w czem szkoda na kilkaset złotych była. Nasi zaś mularze  
i z innemi obijali mury pokopciałe po kurytarzach, a zaraz nowo tynko-
wali, także i w kilku celach, które się zostały murowane. 
 
 

[97] DNIA 12 LIPCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Niespodziewanie stanęło ludzi 400 dragonii imci pana Miera132, 
pod komendą imci pana kapitana Czamberfa, którzy nie dali się upro-
sić na żadną kontentacyją, ani prowiant, ale stali do trzeciego dnia. 
Komory chłopom odbijali, zabierali, co tylko zastali w chałupie, także 
po folwarkach cieląt, kur, gęsi dosyć nabili i na wozy swoje brali. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
Uwolnienie 
 
 W Glanowie, w samo południe, stanęła chorągiew hetmańska pod 
panem Bielakiem, namiestnikiem, która za wielkiem uproszeniem 
imci księdza Andrzeja Węgrzynowicza, kanonika sandomierskiego, 
w nocy, już po zachodzie słońca, wyszła i żadny szkody, oprócz tego, 
co na popas chłopi dali, nie uczynieli. 
 
 

[98] DNIA 2 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęli w Skale żałnierze hetmańscy, których było kilka chorągwi 
i mieli ordynans do naszych wiosek na trzy dni. Do których wysłałam 
księdza z podstarościm i tak na miejscu zgodzieli ich na złotych 130, 

 
132 Wilhelm Mier (ok. 1680-1758), pułkownik w latach 1706-1720. 
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piwa achteli 2, gorzałki garcy 2, faskę masła, sera kopę i tak już inszym 
traktem posli, minąwszy wioski nasze. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Strycharz stargowany 
 
 Stargowałam strycharza, przezwiskiem Mola ze Zwierzyńca, do ro-
bienia cegły i dachówki, który zaraz zaczął swoję robotę. Obowiązany 
jest w kontrakcie, który się z niem postanowieł, że nie powinien tej 
roboty odstępować, póki fabryka kościoła i klasztoru trwać będzie. 
Ale tego nie dotrzymał, zabrawszy kilkadziesiąt złotych, poszedł. 
 
 

[99] DNIA 12 SIERPNIA 
 
Upominanie o robociznę do wielgorządów 
 
 Zaszedł uniwersał do wsi Tarnowy z wielkorządów133 o robociznę 
do Słomnik. Jednak, za instancyją wielmożnego imci księdza Loch-
mana, komisarza dobrodzieja naszego, uczynieli to, że nie ciążeli 
chłopów  na  tę robotę,  aż na  sejmie  wielkim  [w]  Warszawie  będzie  
uspokojono, bo już są niektóre dekreta na uwolnienie od ty robocizny, 
tylko zakończyć trzeba przez sejm. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
Reparacyja 
 
 Dokończeli szopy cegielniany, którą bardzo długo i z kosztem wielkim 
budowali. 
 
 

DNIA 26 SIERPNIA 
 
Reparacyja 
 
 Postawiełam chałupę nową na tym miejscu, kądy spalona była  
dla suspicyi134 [morowego] powietrza w Imbramowicach, na Majo-
szowskiem. 

 
133 Wielkorządy – w dawnej Polsce dobra królewskie w Małopolsce. 
134 Suspicio (łac.) – podejrzenie. 
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DNIA 28 SIERPNIA 
 
Prawo około dziesięciny w Porąbce 
 
 [90c] Imć ksiądz Mateusz Frączkiewicz, pleban Górny Poręby, 
przyznawał sobie niesłusznie po pewnych polach glanowskich dzie-
sięcinę, a tam z dawności pastwiska bywały, tylko chłopi rozkopali 
sobie i siewali za konsensem klasztornym, nie dając nikomu dziesię-
ciny do trzech lat. Ksiądz pleban w czwartym roku, w nocy, zajechał 
i wziął z tych pól dziesięcinę, o co mu się pozew dało. I stanął dekret 
w konsystorzu, żeby te snopki, co zabrał, oddał i na potym, aby z tych 
ról klasztorowi dziesięcina dawana była. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło ludzi 160 konnych imci pana [91] generała Dynofa [=Den-
hoffa135],  którzy  przez  dni  trzy  po  wioskach  z  wielką opresyją ubogich  
ludzi stali, bo ich sustentować136 i płacić porcyje musieli. Jednak za sta-
raniem wielmożnego imci księdza Lochmana, komisarza dobrodzieja 
naszego, ustąpili i już porcyi, które kazali składa[ć], nie brali. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyszła chorągiew granatyjerów [=grenadierów] konna pod komendą 
imci pana Olszowskiego, kapitana, których uprosieło się, że nie stanęli, 
ale tylko kontentacyją daliśmy im złotych 30. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
Drugi piec wapna i cegły wypalony, ale się dachówka nie zdarzyła 
 
 Wypaliło się drugi  piec wapna i  cegły,  dachówki kilkaset  na spró-
bowanie, ale się jej większa połowa w piecu potrzaskała i [na] ostatek 
nietrwała była, a to dlatego że glina niedobra na nie. 

 
c Pomyłka w numeracji stron, winno być: 100. 
135 Bogusław Ernest Denhoff. 
136 Sustento (łac.) – żywić, utrzymywać. 
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[92] DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
Uwolnienie od konsistencyi 
 
 Wielmożny imć dobrodziej ksiądz Lochman, komisarz nasz zabie-
gając temu, ażeby konsystencyi zimowy nie było i żeby panowie depu-
taci nie zjeżdżali po hibernę, którzy zawsze sobie wielkie kontenta-
cyje i kwitowe z poddanych wyciągali przeszłych lat, swemi wła-
snemi pieniądzmi zapłacieł hibernę we Lwowie, którą powoli pod-
dani złożeli bez wszelkiego uciążenia i oddali imci księdzu komisa-
rzowi dobrodziejowi. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
Dług zapłacony 
 
 Zapłaciełam dług imci panu Bemowi, którym przy objęciu przeło-
żeństwa mego zastała za różne korzenia, co dawnemi laty brali na 
konwent, a nie upłacali, złotych 1888.27. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Był u nas wielmożny imć ksiądz Kamocki, kanonik [93] krakowski137,  
z imcią księdzem Dembieńskim, także kanonikiem krakowskim138, 
którzy przez jeden dzień zabawiwszy, pojechali. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Szembekowa, wojska oświęciemska139, i z im-
cią140. Którzy imcie darowali na fabrykę kopę drzewa z lasów mino-
dzkich141. 

 
137 Kasper Kamocki h. Prus (zm. 1713), kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
138 Stefan Dembiński h. Nieczuja (zm. 1741), kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
139 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa, żona Antoniego Felicjana Szembeka 
ze Słupowa. 
140 Antoni Felicjan Szembek ze Słupowa, wojski oświęcimski w latach 1709-1720. 
141 Antoni Felicjan Szembek był właścicielem Minogi od 1705 r. 
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DNIA 8 LISTOPADA 
 
Ksiądz Grymecki, pleban imbramowski umarł 
 
 Doszła nas wiadomość o śmierci księdza Jana Grymeckiego, plebana 
naszego imbramowskiego142, z Poznania, który umarł w papieskim 
miesiącu i że tak prętko nie mogli plebana podać, zdano komendę 
imci księdzu Andrzejowi Węgrzynowiczowi, plebanowi wysockiemu, 
kanonikowi sandomierskiemu. 
 
 

DNIA 21 LISTOPADA 
 
Załoga 
 
 Z łaski wielmożnego imci pana generała Łubieńskiego143, [94] za in-
stancyją wielmożnego imci księdza komisarza Lochmana, dobro-
dzieja  naszego  otrzymaliśmy  na  załogę dragonów  piąci,  którzy  od  
przechodzących chorągwi poddanych bronieli. Tym zaś dragonom 
dawano  na  dzień garniec  piwa,  kwaterkę wódki  na  jednego  i  jeść,  
co dom miał. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
Panny siostry powróciły 
 
 Dobrodzika panna Oraczowska z panną siostrą Reklowską, które 
po pogorzelisku klasztora wyjechały były do krewnych swoich aż na 
Ruś i tam dotąd bawieły dlatego, że nie było mieszkania przy klasz-
torze. Potym gdy się stare budynki reparowali, po kilka razy pisałam, 
ażeby powracały i uczynieły tak. Jednak, że im na Kraków przypadała 
droga,  stanęły  na  Zwierzyńcu,  [95] gdzie dobrodziejka panna Ora-
czowska uprosieła sobie to, dla swojej wygody lepszej w starości i sła-
bości zdrowia, aby tam mogła dotąd mieszkać aż klasztor stanie. 
Po siostrę zaś Reklowską, aby z drugiemi siostrami tu pracowała,  
posłałam dwie siostry, to jest siostrę Słomieńską z siostrą Lipieńską. 
I tak wszystkie trzy przyjechały. 

 
142 Jan Grymecki, doktor filozofii, kanonik krakowski. 
143 Bogusław Łubieński (1666-1740), generał major wojsk saskich. 
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DNIA 20 GRUDNIA 
 
Plebanem imbramowskim został imć ksiądz Węgrzynowicz Jędrzej, 
przez konkurs 
 
 Obawiając się, aby mi na plebanią imbramowską nie wtrącono 
jakiego kłótnika, więc przez wielmożnego imci księdza komisarza 
dobrodzieja  naszego  i  samam  prosieła  imci  księdza  Andrzeja  Węgrzy-
nowicza, plebana wysockiego, aby się o tę plebanią starał przez kon-
kurs  u  książęcia  biskupa.  Który  otrzymał tę plebanią i  introduko-
wał się,  a  wysocką,  [96] choć lepszą, puścieł, co uczynił z wielkiej 
życzliwości przeciwko [=ku] naszemu klasztorowi, jakoż znamy jego 
wielką łaskę i uczynność w potrzebach naszych wszystkich, za co Panie 
Boże mu zapłać. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1712 
 
 

DNIA 2 STYCZNIA 
 
Uwolnienie 
 
 Przyjechał towarzysz spod chorągwie imci pana starosty sandomier-
skiego144 z ordynansem od imci pana Młodzianowskiego, pułkownika145, 
chcąc gospody pisać dla chorągwi na kantony146, którego ukontento-
wawszy uprosiełam, aby się zatrzymał. A tymczasem posłałam do 
imci pana Młodzianowskiego, u którego za poważnemi instancyjami 
wyjednałam libertacyją od stanowisk chorągwi i kantonów. 
 
 

[97] DNIA 19 STYCZNIA 
 
Ruina i reparacyja 
 
 Obaleła się izba piekarniana w Tarnowy, którą, według możności 
przy teraźniejszym czasie, restałrowałam [=restaurowałam]. 
 
 

DNIA 14 LUTEGO 
 
Organista przyjęty dla uczenia panien na pozytywie i śpiewania 
 
 Przyjenam organistę, pana Piotra Pleśniarskiego, dla nauki pa-
nien  sióstr  niektórych  tak  grania  na  organach,  jako  i  śpiewania.   
Któremu suchedni na rok płaciełam po złotych 150, przy wikcie 
klasztornym. 

 
144 Aleksander Dominik Lubomirski h. Szreniawa (1693-1720), VI. ordynat ostrogski, 
starosta sandomierski. 
145 Być może chodziło o Stanisława Młodzianowskiego h. Dąbrowa (zm. 1717), regi-
mentarza i kasztelana lubaczowskiego. 
146 Kanton  –  okręg  rekrutacyjny,  w  którym  dokonywano  werbunku  do  oddziałów  
wojskowych. 
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DNIA 20 LUTEGO 
 
Ryby darowane 
 
 Wielmożny imć pan Antoni Szembek, wojski oświęciemski147, daro-
wał na konwent karpi kop pięć. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanął regiment piechotny imci pana starościca wielońskiego [=wie-
luńskiego] Męcieńskiego148, którzy, lubo załoga była, nie respektowali, 
ale przez gwałt aż do trzeciego dnia stali z wielkim uciążeniem ludzi. 
 
 

[98] DNIA 19 MARCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Do dworu trzycierskiego przypadło kilka koni ludzi żałnierskich 
i wzieni konia ze stada, których goniono. Nie wiedzieć kądy wpadli 
w las, że ich nie mogli złapać i przepadł koń. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
Mularze sprowadzeni i zaczęli około fabryki 
 
 Przyszło mularzów, Niemców ze Śląska, sześci[u] i z magistrem 
Włochem Marcinem Pelegriniem. Którym, kożdemu na tydzień, obie-
cało się płacić po tynfów 10. Samemu zaś magistrowi, który tylko do-
glądał, dwa talary bite na tydzień. Z Krakowa jednego przynajeniśmy 
mularza, swoich dwóch. I tak zaraz dziewięć kielni zaczęli około 
fabryki szczęśliwie, w Imię Boskie, robić. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
Ruina 
 
 Obaleła się stodoła w Tarnowy stara, którą zaraz nową stawiać się 
zaczęło. 

 
147 Antoni Felicjan Szembek ze Słupowa. 
148 Wojciech  Męciński  h.  Poraj  (1691-1752),  syn  Kazimierza  Męcińskiego,  starosty  
wieluńskiego. 
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DNIA 1 MAJA 
 
Żydóweczka przywieziona 
 
 Przywieziono  do  nas  Żydówkę w  roku  jedenastym [99] wieku jej, 
która z natchnienia Ducha Świętego wielkie pragnienie miała do wiary 
świętej katolickiej. Wielmożna imć pani Morska, starościna ojcowska149, 
wziena ją i tu odesłała, ażeby się uczeła artykułów wiary świętej i spo-
sobieła do krztu, co z wielką ochotą i pilnością czynieła. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
Pozwy o prowizyje 
 
 Nie mogąc przez pisania prośby odebrać od nikogo z imciów  
panów pose[so]orów prowizyj, które już kilka lat były zatrzymane, 
musiałam się naprzykrzać pozwami i prawem, lubo to z kosztem być 
musiało klasztornym. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
Panna Zakrzowska na ćwiczenie oddana 
 
 Przyjechała imć pani Gołębiowska150 i zostawieła u nas na ćwiczenie 
imci pannę Annę Zakrzowską, siostrzenicę swoję, która miała lat ośm. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
Żydóweczka ochrzczona 
 
 [100] Widząc tak wielką sposobność i pragnienie w pomieniony  
Żydówce do wiary świętej, doniesłam to wielmożnej imci pani starościny, 
która zjechała tu do nas, także i wielmożny imć ksiądz komisarz do-
brodziej. I odprawieły się krzciny u nas w kapliczce. Ojcem krzesnym 
był wielmożny imć ksiądz komisarz, a matką wielmożna imć pani staro-
ścina ojcowska, a zaś ją krzcieł wielmożny imć ksiądz Andrzej Węgrzy-
nowicz, kanonik sandomierski, natenczas pleban imbramowski, przy 
asystencyi wielu prałatów i państwa. Dano jej imię Katarzyna Helena,  

 
149 Żona Stanisława Morskiego h. Topór (1680-1722), starosty ojcowskiego w latach 
1703-1715. 
150 Być może była to Salomea Gołębiowska, żona Józefa Gołębiowskiego, rodzonego 
brata Anny Gołębiowskiej, norbertanki imbramowickiej. 
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przezwaliśmy ją zaś Czajowska, po ty wsi, z który uszła, to jest z Cza-
jowic. Którą zostawiełam przy sobie dla dalszego ćwiczenia. 
 
 

[101] DNIA 20 MAJA 
 
Pobory zapłacone 
 
 Zapłacieły gromady pobory, które zatrzymane były od lat 12, a dopiero 
teraz egzekucyje o nie wychodzieły. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
Powódź niespodziana 
 
 W samo południe za małym deszczykiem przypadła tak wielka 
powódź, że chałupy w Imbramowicach, Małyszycach niektóre słabsze 
poznosieła, w innych zaś tonie ze zbożami, kapustami powynosieła 
woda. Młyn za murem klastornym pod sam dach zatopieł się, ogrody, 
stawisko tak zalała woda, że jako morze uczynieło się. Która woda 
w trzech godzinach opadła, ale szkody niewymowny ludziom narobieła 
tak w chałupach, jako i ogrodach. 
 
 

DNIA 17 CZERWCA 
 
Dług zapłacony 
 
 Zaciągnęłam była dług u imci księdza [102] plebana porębskiego151 
na wykupienie Trzycieża złotych 300, którego żem mu na czas nazna-
czony, dla tak złych czasów i ruginy [=ruiny] naszy, nie mogła oddać. 
Pozwami i klątwą nas przycisnął, musiałam u kogo inszego zaciągnąć 
[dług], a temu zapłacić. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
Pretensyja o kawałek lasu Gołębica od Uliny uspokojona 
 
 Imć pan Krzysztof Dobieński, łowczy gosteński, posesor wsi Uliny152, 
mając złą informacyją od poddanych swoich, jakoby kawałek lasu, 
który zowie się Gołębica, należał do Uliny i po kilka razy zabraniał rąbać 

 
151 Mateusz Frączkiewicz był plebanem w Porębie Górnej do śmierci w 1714 r. 
152 Krzysztof Dobiński h. Rola (ok. 1650-1718), łowczy gostyński. 
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na klasztor z tamtego miejsca. Jednak, gdy za uznaniem przyjaciół i po-
kazaniem granic, uznał rzecz niesłuszną i podpisał się na to w księgach, 
że więcy kłócić się nie będzie z nami ani sukcesorowie jego. 
 
 

[103] DNIA 21 CZERWCA 
 
Reparacyja 
 
 Stanęła nowa stodoła w Tarnowy, na którą drzewa z lasów minockich 
od wielmożnego imci pana Szembeka, wojskiego oświęcimskiego153, 
uprosiełam, bo w naszych lasach nie masz nic do budynku drzewa. 
 
 

DNIA 9 LIPCA 
 
Powódź 
 
 Powtórnie tego roku z wielkich deszczów powódź nagła w nocy 
przypadła,  kędy  tak,  jako  i  pierwy,  w  chałupach,  ogrodach  i  w  łą-
kach szkody wielkie poczynieła. Tego dnia w inszych wsiach, jako to 
w Tarnowy, Zagórowy, Trzycieżu, grat [=grad] okrutny prawie z grontu 
tak na dworskich grontach, jako i u chłopów, potług [=potłukł]. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
Ruina 
 
 Obaleła się ściana w piekarni, która już była zbutwiała, bo i cały 
budynek bardzo stary, spróchniały jest, ledwo go podpierają, aby się 
nie obaleł. 
 
 

[104] DNIA 30 LIPCA 
 
Uwolnienie 
 
 Przechodzieło wojska z dywizyi imci pana wojewody kijowskiego154, 
pod komendą imci pana Grudzieńskiego. Jednak wielmożny imć 
ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej nasz wyjednał libertacyją na 
uwolnienie  naszych  wiosek.  I  tak  przecie  nie  stawali,  ale  tylko  prze-
chodem po trosze szkody poczynieli. 

 
153 Antoni Felicjan Szembek ze Słupowa. 
154 Józef Potocki. 
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DNIA 3 SIERPNIA 
 
Pozytyw sprawiony 
 
 Widząc  potrzebę wielką do  kościoła  i  pragnąc,  aby  chwała  Boska  
nie ustawała, sprawiełam pozytyw wielki, za który tynfów 500 dało się, 
ale te pieniądze nie były z spólności, ale tylko dobrodzieje złożeli się nań. 
Wielmożny imć dobrodziej ksiądz komisarz dał tynfów 100, imć ksiądz 
Grzegorz Rypieński, pleban śreniawski155, dał tynfów 140, jam dołożeła 
ostatka tynfów 160 na większą chwałę Pana Boga. 
 
Zaraza na bydło 
 
 [105] Dopuścieł Pan Bóg plagę swoję Boską, że przez nieostrożność 
chłopów we wsi Tarnowy, którzy przekupując bydłem, krowę zara-
żoną powietrzem [morowym] kupieli i tak całą wieś zarazieli. Kędy nie 
tylko  dworskiego  bydła  sztuk  31  odeszło,  ale  i  w  cały  wsi  tak  krów,  
jako  i  wołów  robotnych  na  140  sztuk  odeszło,  dla  cego  wieś prawie  
zrujnowała się, bo nie mają ani czem się żywić ludzie, ani czem orać 
w polu tak sobie, jako i na dwór. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
Egzekucyja niesłuszna o pobory 
 
 Przyjechała egzekucyja do Glanowa o pobory, które już były zapła-
cone i za pokazaniem kwitów ustąpieli zaraz. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
Upominanie się hiberny 
 
 Przyjechał imć pan  Waskan,  deputat  [106] chorągwi imci pana 
Lubomierskiego, podkomorzego koronnego156 po  resztę hiberny,  która  
była zatrzymana za rok 1706, złotych polskich 1666. Aże natenczas 
ani klasztor, ani poddani nie mieli gotowych pieniędzy, musiałam, 
za wielkim uproszeniem i ukontentowaniem jego, dawszy ad racyjo-
nem złotych 120, na ostatek kartę dać z asekuracyją całego konwentu,  
że na przyszły święty Jan ponk[t]ualnie zapłaciemy. 

 
155 Grzegorz Rypiński był plebanem w Szreniawie w latach 1692-1734. 
156 Jerzy Dominik Lubomirski, podkomorzy koronny w latach 1702-1726. 
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DNIA 18 SIERPNIA 
 
Srebro zastawione, wykupione 
 
 Srebro, którym za swego przełożeństwa zastawieła w Bractwie Mie-
łosierdzia na zapłacenie księdzom suchedni, zatrzymanych za mojej 
antecesorki157, teraz odebrałam go nic nie dawszy pieniędzy, a zastawne 
było w złotych 300, z pewny jałmużny. 
 
 

[107] DNIA 20 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęła chorągiew przed południem w Glanowie, rajtarska, z dywizyi 
imci pana Rybieńskiego, którzy założeli sobie kilka dni stać. Jednak 
za uproszeniem i ukontentowaniem ich, nazajutrz wyszli. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
Cieśle zaciągnieni 
 
 Zaciągnęłam cieślę Piotra, magistra krakowskiego, i z sześcią towa-
rzyszów do stawiania wiązania na nowych murach klasztornych,  
bo tamte wiązania i poszycie słomą do czasu było, aby mury nie gnieły. 
Któremu magistrowi po złotych 10 na tydzień płaciełam, przy wikcie 
klasztornym. Jego zaś towarzyszom, kożdemu z osobna, na tydzień po 
złotych 8, oprócz tego dodałam swoich cieślów i młynarzów, co mo-
gło być do pomocy, aby przed zimą nakryli nowe mury, aby na nie 
nie zaciekało. 
 
 

[108] DNIA 30 SIERPNIA 
 
Hiberna zapłacona 
 
 Zabiegając dalszy ruinie poddaństwa, uprosiełam wielmożnego imci 
księdza Lochmana, komisarza dobrodzieja, aby zapożyczywszy się 
gdzie pieniędzy, zawczasu zapłacić hibernę. Co chętnie, z dobroci 
swojej, wielmożny imć dobrodziej uczynieł, że odesłał do hetmana 
przez wielmożnego imci księdza Kamockiego, kanonika krakowskiego, 
komisarza natenczas hibernowego. Także kilkadziesiąt talerów bitych  

 
157 Ksieni Krystyna Oraczewska. 
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na kontentacyje do kancelaryi posłał, przy różnych instancyjalnych 
listach, ażeby uwolnione były nasze wioski podczas taki ruiny od zi-
mowy konsystencyi. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
Łańcuszki zastawne na dług sprzedane 
 
 Łańcuszki złote, które były przez moję antecesorkę zastawne u imci 
księdza Trewaniego, plebana wysockiego158, a po śmierci dostały się 
bratu jego, który ustawicznie [109] [na]przykrzał się, aby je wykupić. 
Jednak żem nie mogła mieć żadnego sposobu do wykupienia ich, musia-
łam  kazać według  taksy  przedać,  które  mniej  jeszcze  ważeły  niż suma  
wynosieła, w który były zastawne, to jest we stu bitych talerach, jednak 
już musiał się tym kontentować imć pan Trewani159, co za nie wziął. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne, siostry naszego zakonu z Buska, 
jedna panna Bystranowska160, druga panna Gołuchowska161, które przez 
trzy dni zabawiwszy, pojechały. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
Trzeci strycharz najęty 
 
 Najenam trzeciego strycharza, aby, nagle potrzebującym mularzom, 
cegły czym prędzy narobieli i wypaleli, bo nie mogli ci dwa nastarczyć. 
 
 

[110] DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
Ornatów ośm darowanych 
 
 Odebrałyśmy od jaśnie oświeconego książęcia imci dobrodzieja 
Kazimierza Łubieńskiego, biskupa krakowskiego, do nowego kościoła 

 
158 Karol Trevani (zm. 1703), kanonik krakowski, pleban w Wysocicach. 
159 Jan Trevani, brat Karola Trevaniego, kanonika krakowskiego, burgrabia krakowski 
w latach 1713-1720. 
160 Katarzyna Bystranowska (zm. 1737), norbertanka buska. 
161 Barbara Gołuchowska (zm. 1737), norbertanka buska, ksieni przez kilka miesięcy 
w 1737 r. 
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ornatów ośm ze złotemi galonami, adamaszkowe wszystkie, kitajką 
podszyte, każdego koloru po dwa. Za co niech mu Pan Bóg da długo-
letnie zdrowie, a potym królestwo niebieskie. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
Uwolnienie od konsystencyi 
 
 Odebrałam wiadomość ze Lwowa, od wielmożnego imci księdza 
Kamockiego, że już hibernę zapłacieł, na którą kwity odesłał. Także 
i to wyjednał, że już konsystencyi zimowy nie będzie. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
W Tarnowy zboża na siew poddanym dane 
 
 Widząc zrujnowanych poddanych tarnowskich nie tylko przez bydła, 
które im poodchodzieli, ale też i przez grad, [111]  który  im  w  polu  
z grontu zboża potług [=potłukł] tak, że tylko słomę grabieli, musiałam 
wszystkim na siew dawać zboża, broniąc od ostatni ruiny, lubo i sama 
omale [=mało] zboża miała[m] dla gradów także, które potłukły. 
 
 

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna świecka wyjechała 
 
 Przyjechała imć pani Gołębiowska162, która wziena swoję siostrze-
nicę dlatego, że [z powodu] wielki szczupłości mieszkania naszego,  
nie  mogła  mieć panienka  swojej  wygody  i  ćwiczenia  i  natenczas  nie  
chciałyśmy panien świeckich przyjmować, choć się trafiały. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna Oraczowska umarła na Zwierzyńcu 
 
 Doszła nas żałosna nowina o śmierci dobrodziki panny Oraczowski, 
przeszły ksieni, która na Zwierzyńcu umarła dnia 11 października. 
Natenczas był u nas wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz do-
brodziej, [112]  który  zaraz  sam  pojechał,  aby  ciało  tu  sprowadzić.   

 
162 Salomea Gołębiowska. 
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Jednak tameczne zgromadzenie bardzo temu było przeciwne, nie chcąc 
pozwolić stamtąd brać ciała. Jednak wielmożny imć ksiądz komisarz, 
będąc od nas o to proszony, ustąpić tego nie chciał i musiały po-
niewolnie wydać ciało. Na tamtym miejscu, to jest na Zwierzyńcu, 
odprawieły się solenne egzekwie dnia 13 października i wielmożny 
imć ksiądz komisarz dobrodziej sam solennizował. Potym nad ciałem 
odprawieli kondukt nad grobem i wszystkie ceremonie, miały przecie 
nadzieję tameczne zakonnice, że ją tam pochowają, bo i grób kazały 
otworzyć. Jednak po skończonych ceremoniach miasto [=zamiast] 
[do] grobu wyniesiono przed kościół ciało i do skarbnika włożono, 
[113]  który  już na  to  czekał,  przy  którym  nasz  ksiądz  spowiednik  
i tameczny imć ksiądz proboszcz jechał. Jadący bez [=przez] Skałę 
we dzwony dzwonieli. Tu zaś, jakowoż ciało obaczeli od Skrzynek, 
u  fary  w  kościele  we  dzwony  dzwonieli,  kędy  gromady  aż za  Bożą 
Mękę ze wsiów wyszły i asystowały aż do samego kościoła farnego. 
Potym kilku  księży  wyszło  na  drogę i  ciało  złożywszy  na  mary,  kon-
dukt odśpiewano z procesyją i złożono ciało w kościele. Nazajutrz so-
lenne wiligie [=wigilie] tak księża świeccy, których było 24, jako i bra-
cia zakonni, których było z Hebdowa 6, odprawieli u fary, potym 
mszą śpiewaną chorałem księża śpiewali i podczas wiligi [=wigilii] 
kilkanaście  mszy  się odprawieło.  [114] Po mszy śpiewany wyszedł 
w kapie prałat i wziąwszy ciało, z procesyją bracia zakonni nieśli go, 
przy asystencyi gromad ze wszystkich wsiów, aż do samej kaplice. 
My zaś wyszłyśmy naprzeciwko ciała ze świecami przed bramę i jak 
procesyja z ciałem weszła między bramy, jam od księży wzięła trumnę 
z drugimi siostrami i niesłyśmy do kapliczki, która, lubo przy szczu-
płości, była przygotowana i przyozdobiona obiciem wszystka czarnym, 
świec  dostatek,  wszystko  mogło  się pomieścić i  katafalk  na  środku,  
na którym złożełyśmy ciało, a potym poszłyśmy, według zwyczaju 
pogrzebowego, komendę śpiewaną odprawiać, [115] po który była 
msza święta śpiewana, którą siostry chorałem śpiewały. Po skończony 
mszy zaczęli księża wilie śpiwać. Potym suma była solenna z sta-
cjami, którą miał imć ksiądz Wajs, kanonik kielecki, kapelan ksią-
żęcia imci dobrodzieja163, po który skończeniu zaczeni kondukt, a my-
śmy znowu wyszły po ciało ze świecami do kaplice i wziąwszy 
trumnę, zaprowadziełyśmy do kościoła nad grób. Tam odprawiwszy 
wszystkie ceremonie, zakończełyśmy ostatnią usługę tej święty duszy,  

 
163 Kazimierz Weiss, kanonik i oficjał kielecki. 
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która niech z Bogiem odpoczywa. Na ostatek obiad tak dla księży 
gościnnych, jako i dla ubogich, których bardzo sieła [=wiele] było, 
według możności sprawiełam. [116] Dla informacyi dodaję, żem dla-
tego ciało tej pobożny duszy ze zwierzenieckiego kościoła sprowadzieła 
tu do naszego i na takie obrządki pogrzebowe łożełam, bo nie tylko, 
że moją była antecesorką ksienią, ale też i matką, gdyż mnie nieboszka 
do habitu świętego i do profesyi przyjena, za co niechaj ją Pan Bóg ma 
w swojej święty chwale. 
 I w tym informuję dla lepszego zrozumienia, że podczas tego po-
grzebu kościół spalony nie był jeszcze nakryty, tylkom kazała w niem 
ramy, których wiele było tam, na naszym zwyczajnym grobie, odrzu-
cić i otworzyć go, gdzie ciało nieboszki dobrodziki [zostało] pocho-
wane. Kaplica zaś przy drewnianym, starym budynku, gdzieśmy po 
pogorzelisku mieszkały, nowo pobudowana była, do który jedno okno 
z izby było i tym oknem komonikowałyśmy. [117]  A  w  ty  izbie  były  
ławki na dwa chóry, gdzieśmy siedziały i godziny odprawowały i przez 
to okno do kaplice mszy świętej słuchały. W wielki zaś izbie refek-
tarz był i tam kilka sióstr sypiało. W innych zaś izbach inne siostry 
mieszkały. W tyle zaś kuchnią nową z wywiedzionym murowanym 
kominem, z spiżarnią i z izdebką dla dziewek wybudować kazałam. 
Także tamten drewniany budynek wszystek restaurować kazałam, 
bo od starości pusty był, że tam już nikt nie mieszkał, bo i ścian miej-
scami nie było, ani okien, ani pieca, nawet komin z kominkiem nowy 
murowano. Jeszcze i to przydaję żeśmy z świecami do bramy wyszły 
i [118] ciało niosły do kaplice, a potym do kościoła do grobu, bośmy 
formalny klauzury natenczas nie miały, lubo do tego budynku, gdzie-
śmy  mieszkały,  były  w  sieni  drzwi  zawsze  zamknięte  i  dzwonek   
jako do furty. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
Egzekwie za nieboszkę pannę Oraczowską 
 
 Z afektu mojego, szukając sposobu jako najprętszego ratowania 
niedawno zmarły duszy świętej pamięci dobrodziki panny Oraczowski, 
zaprosiełam ubogich, co mogło się ich zebrać 24. Którzy wysłuchawszy 
mszy świętej śpiewany, którąm najena za nieboszkę, potym obiad 
dla nich sprawiełam dobry i jałmużną, według możności, za dusze, 
ubogich  opatrzyłam.  Tego  dnia  siostry,  z  miłości  swojej,  odprawieły  
za nieboszkę dobrodzikę wilije i komendę śpiewaną. 
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DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
Mularze po robocie odeszli na zimę 
 
 Mularze Niemcy, którzy całe lato robieli [119] około kościoła i klasz-
tora  już zesli  z  roboty  i  posli  do  domów  swoich  na  zimę do  Śląska,  
których my na przyszły rok znowu do roboty zamówieli. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
Pobory i podymne 
 
 Uchwalono podatki na sejmiku w Proszowicach takie: poborów 13, 
podymnego sześcioro, które zaraz kazało się, aby poddani składali nie 
czekając egzekucyi. Do tych podatków ktokolwiek dziesięcinę wytyczną 
bierze, przykładać się powinien. Więc klasztor, według zwyczaju, 
do tych wiosek, kądy wytyka dziesięcinę, przykładał się, do Glanowa 
zaś imć ksiądz pleban imbramowski164, czwarty grosz, o co gromada 
suplikowała, że z dawności insi antecesorowie przykładali się połową, 
ale tego nie wymogli. 
 
 

[120] DNIA 10 LISTOPADA 
 
Za duszę panny Oracowski była komenda i msza 
 
 Trzydziestego dnia po śmierci nieboszki dobrodziki panny Oraczowski, 
według zwyczaju zakonnego, odprawieły się wilije z komendą i msza 
święta śpiewana za duszę jej. Obiad także dla ubogich sprawiełam, 
których było 46. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADAd 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło  piechotnych  ludzi  40,  konnych  16,  ze  trzema oficyjerami,  
w Trzycieżu, w Porąbce i Glanowie, spod komendy imci pana starosty 
wielońskiego165, którzy sobie zakładali kilka dni wypocząć dla usta-
wicznych deszczów i złych dróg. Jednak wolałam im dać kontentacyją  
i za uproszeniem wysli dnia drugiego. 

 
d W rękopisie jest: października. 
164 W tym czasie plebanem w Imbramowicach był ks. Andrzej Węgrzynowicz. 
 

165 Starostą wieluńskim był w tym czasie Andrzej Olszowski. 
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DNIA 20 LISTOPADAe 
 
O pobory i pogłówne napaść 
 
 Egzekucyja przyszła do Trzycieża o pobory [121] i pogłówne, które 
już były  zapłacone  i  gdy  podstarości  wyjechał z  kwitami,  oni  mnie  
wzieni dla weryfikacyi i nie ustąpieli ani chcieli oddać kwitów, 
aż żem posłała do Krakowa do starszego, który posłał ordynans, 
aby kwity oddali, ze wsi ustąpieli i to zapłacieli, co na niesłuszny 
egzekucyi strawieli. 
 
 

DNIA 6 GRUDNIA 
 
Konsistencyja arkebuzeryi hetmańskiej 
 
 Lubo po wyliczonej hibernie po tak wielkiej asekuracyi hetmań-
skiej, że nie miało być konsistencyi zimowy, daje znać imć pan Orsety, 
oberszteleitnant [=oberstleutnant166] arkebuzeryi167 imci pana het-
mana polnego168, który otrzymawszy na swoich ludzi nasze wioski 
na konsystencyją, aby do uczynienia dyspartymentu przyjeżdżać. 
Co mnie niewymownie sturbowało, [122] więc uprosiełam imci księ-
dza Andrzeja Węgrzynowicza, kanonika sandomierskiego, plebana 
naszego imbramowskiego, aby z podstarościem pojechał, i żeby już 
na miejscu ujednał się z niemi, choćby najdroży zapłacić [przyszło], 
ażeby nie stanęli we wsiach. I tak przecie, za usielną prośbą, zjednał to, 
że za konsystencyją kontentowali się gotowemi piniądzmi, to jest 
złotych  3000,  które  na  trzy  raty  obiecało  się im  wyliczyć.  I  zaraz  
gromadom nakazało się surowo, aby uskładały, do czego i klasztor 
musiał się dokładać, ażebyśmy zaś od przechodzących żałnierzy 
wolni  byli,  więc  nam  spod  tego  reg[i]mentu  rajtarów  6  na  załogę 
[wyznaczyli], aby w każdy wsi jeden był, którym na tydzień gromady 
dawały po złotych 3 na kożdego, siana, owsa dla koni, według pomiar-
kowania wydawali. 

 
e W rękopisie jest: października. 
166 Oberstleutnant – podpułkownik. 
167 Arkebuzeria – jazda uzbrojona w broń palną. 
168 Stanisław Mateusz Rzewuski h. Krzywda. 
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[123] DNIA 11 GRUDNIA 
 
Defalka hiberny 
 
 Za usielnym staraniem wielmożnego imci księdza Dominika Loch-
mana, komisarza i dobrodzieja naszego, który przez różne instancyje 
starając się o to, wyjednał na komisyi lwowskiej, że nam defalkowano 
z hiberny złotych 1037. 
 
 

DNIA 15 GRUDNIA 
 
Pierwsza rata za konsistencyją 
 
 Odesłało się pierwszą ratę, naznaczoną za konsistencyją, imci panu 
Orsetemu do Jędrzejowa, bo tam stali na konsistencyi, złotych pol-
skich 1000. Których pieniędzy, że nie mogły gromady tak prętko zło-
żyć, ażem u pewnego dobrodzieja zapożyczeła się obawiając się, ażeby 
egzekucyja nie przyszła do wsiów, gdyby według czasu naznaczonego 
nie było zapłacono. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
Uspokojona prowizyja 
 
 Był u nas imć pan Kądzki, uspokajają[c] zatrzymaną prowizyją 
ze wsi Zawady. 
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[124] DNIA 4 STYCZNIA 
 
Piechota wyrugowana od ludzi na konsistencyi będących 
 
 Stanęło ludzi 60 piechotnych w Porąbce imci pana Lamota169,  
komenda[n]ta krakowskiego, którzy ledwo godzinę spocząwszy, musieli 
wyniść, bo ci co na konsystencyi u nas stali, nie dopuścieli po wsiach 
się im rozłożyć, broniąc swojego chleba. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA 
 
Druga rata odwieziona 
 
 Odwieziono drugą ratę, to jest zł 1000, temu imci panu Orsetemu 
do Jędrzejowa, na którą sami poddani [się] złożeli. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
Stanęła dragonia, ale nic nie wzięła 
 
 Stanęło  80  ludzi  konnych  imci  pana  Miera,  którzy  że  w  nocy  
i [w] wielką zawieruchę stanęli w Tarnowy, nie mogli im odporu dać ci, 
co na załodze byli, jednak im nic nie dali od chłopów wybierać, tylko 
z  swoich  wozów  żyli  i  nazajutrz  rano  zaraz  wyszli  o  pół mile  do  sla-
checkich wsiów. 
 
 

[125] DNIA 22 LUTEGO 
 
Szklarz przyjęty 
 
 Przyjenam sklarza ze Śląska, z którym uczyniełam kontrakt do 
robienia okien do całej fabryki klasztoru i kościoła. Od sta szyb pła-
cieło mu się po zł 3, jednak nasze były szyby i ołów. 

 
169 Antoni Lamothe, generał saski. 
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DNIA 14 MARCA 
 
Stanęła piechota, ale nic nie wzięła 
 
 Stanęło w Trzycieżu 50 ludzi piechotnych, konnych 30, pod komendą 
kapitana Dekludye, jednak i ci nie zabawieli, bo ich zimowi wyparli. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
Trzecia rata za konsistencyją odwieziona 
 
 Uprosiełam wielmożnego imci księdza Andrzeja Węgrzynowicza, 
kanonika sandomierskiego, ażeby sam odwiózł trzecią ratę złotych 1000 
imci panu Orsetemu do Jędrzejowa obawiając się, ażeby zaś sobie 
jeszcze czego nie wymyśleli. Jakoż tak chcieli, aby im na dwa miesiące 
prowiant dawali, ale pomieniony imć ksiądz kanonik swoją submisyją 
[126] wszystko ułagodzieł, że od tego odstąpieli i kwit generalny dano, 
nic na potym sobie nie pretendując. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
Strycharze zaciągnieni i kontrakt z niemi uczyniony 
 
 Zaciągnęłam dwóch strycharzów ze Śląska do robienia cegły i palenia 
pieców wapiennych, z któremi taki kontrak[t] opisało się: od tysiąca 
cegły wypalony po złotych 3 i groszy 18, od wypalenia pieca z wapnem 
żyta ćwiertnią 1, jęczmienia ćwi[ertnią] 1, grochu korcy 2, piwa półtory 
beczki, gorzałki garcy 2, sera 30, barana 1. Do ty roboty dawało się 
mu ludzi tylo, jak potrzebował tak do gniecenia gliny, jako do układania 
pieca i wytaczania po wypaleniu. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
Mularze przyszli z Śląska 
 
 Przyszło  mularzów  6  ze  Śląska  na  robotę,  [127] któr[z]y, wypo-
cząwszy sobie z drogi kilka dni, zaraz zaczęli w Imię Pańskie w kościele 
murować według dyspozycyi imci pana Bażanki. 
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DNIA 8 KWIETNIA 
 
Powódź 
 
 Z nagłych deszczów powódź wielka przypadła, kandy wielkie szkody 
poczynieła, bo nie tylko pola, ogrody, łąki pozamulała, ale i w chału-
pach u chłopów, osobliwie w Imbramowicach i Małyszycach, piece po-
rozwalała i pożywienia, co ludzie mieli, zboża, nawet kapusty z ton-
kami powynosieła i niektóre chałupy słabe, stare co były, poznosieła 
tak, iż ludzie ubodzy z dziećmi ledwo pouciekali. Młyn pod klaszto-
rem tak woda zatopieła, że tylko sam dach widać było. Stało się to 
w samo południe, a ledwo przed wieczorem wody opadły, więc z tej 
okazyjej [128] bardzo ciężki był przednówek na ubogich ludzi, bo ani 
jeść, ani siać na jarz nie mieli co. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
Ruina 
 
 Obaleło się pół obory w Porąbce, która była murowana w glinie, 
dlatego nietrwała, i samem kamieniem drobnym głazowatym, który 
z pola zbierali. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
Cieśle zaciągnieni 
 
 Zaciągnęłam z Krakowa Piotra, cieślę majstra ze trzema innemi 
cieślami do nakrywania dachów nad klasztorem w jednej części, którą 
wygotowali mularze od sadu. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
Deszcze do fabryki, siewów przeszkadzają 
 
 Z ustawicznych deszczów, które każdodziennie panowały, wielkie 
omieszkanie być musiało tak rzemieś[l]nikom około fabryki, ale też 
osobliwie do siewów jarzynnych. 
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[129] DNIA 15 MAJA 
 
Załoga wyjechała 
 
 Wyjechali żałnierze, którzy byli na załodze po wsiach, spod 
reg[i]mentu imci pana Orsetego obersteiletanta [=oberstleutnanta], 
za jego ordynansem [na] nic sobie nie pozwoleli nad to, co im nazna-
czono było wydawać. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
Kontrowersyja o granice i o Gołębicę 
 
 Będąc imć pan Dobieński, łowczy gostyński170 u nas, upominałam się 
słowa przyobiecanego imci, jako się zapisał na karcie strony zakoń-
czenia względem granic między Uliną a Imbramowicami, który jak 
dawno, tak i teraz obietnicami nas tylko cieszy, a coraz kłótnie zaczyna 
z nami, nie pozwalając rąbać w lesie, który się zowie Gołębica. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło piechoty 40 imci pana Rybieńskiego w Tarnowy, który mu-
sieli dać chłopi strawne piniądze za cały dzień. Tak [130] wieczorem 
stanęli, nazajutrz rano wyszli. 
 
 

DNIA 2 CZERWCA 
 
Piec wapienny wypalony 
 
 Zapaleli strycharze szczęśliwie w Imię Pańskie pierwszy piec swojej 
roboty cegły i wapna, który dnia 9 tegoż miesiąca skończeli to palenie. 
 
 

DNIA 14 CZERWCA 
 
Cieśle pozwoleni z Pieskowy Skały 
 
 Jaśnie wielmożna imć pani wojewodzina poznańska Małachowska, 
posłała 12 cieślów z Pieskowej Skały na dwie niedzieli do roboty, którym 
już się nie płacieło, tylko się im wikt dawał. 

 
170 Krzysztof Dobiński. 
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DNIA 15 CZERWCA 
 
Reparacyja 
 
 Stanęła chałupa nowa w Małyszycach dla kmiecia, nowo na pusty 
roli osadzonego, Wojciecha Bałazego. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
Garcarz przyjęty 
 
 Przyjenam na robotę gar[n]carza z Czerny, aby piece do całego 
klasztoru jednakowe robieł. 
 
Dwóch chłopców oddanych na naukę do mularzów 
 
 [131] Oddałam dwóch chłopców, jednego – Antoniego Kulisza, 
drugiego – Jędrzeja Tarnawskiego, mularzom Niemcom, aby się przy 
nich uczeli mularstwa. 
 
 

DNIA 21 CZERWCA 
 
Dwóch chłopców oddanych na naukę do stolarza 
 
 Do stolarza także dałam dwóch chłopców do nauki: Franciszka 
Dobieczkę i Franciszka Rolkę, za którymi zaraz majstrowi wkupne 
dało się, aby im szczerze pokazał kożdą robotę. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło 6 kornetów rajtaryi jaśnie wielmożnego imci pana hetmana 
polnego koronnego171, pod komendą imci pana kapitana Berna, którym, 
ażeby nie stanęli, dało się kontentacyi złotych 90. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło w Trzycieżu 130 koni rajtaryi imci pana starosty Bogu-
sławskiego172, pod komendą imci pana rotmistrza Małachowskiego, 

 
171 Stanisław Mateusz Rzewuski h. Krzywda. 
172 Wojciech Bogusławski, starosta płocki. 
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któr[z]y mieli stać bez [=przez] trzy dni, jednak uprosieło się ich przy 
kontentacyi, który dało się tynfów 30, że zaraz ustąpieli na insze wsie. 
 
 

[132] DNIA 1 LIPCA 
 
Strycharz do robienia dachówki zaciągniony 
 
 Życząc sobie, aby jako najprędzy był nakryty klasztor, zaciągnęłam do 
dachówki robienia osobnego strycharza, do którego przydałam swego 
poddanego  dla  pomocy  i  nauki,  ale  cudowna  rzecz,  że  przy  tak  dobry  
glinie,  z  której  bardzo dobra cegła [była],  a  dachówka z  niej  się darzyć 
nie chce, lubo różnych sposobów szukali i gliny różnej próbowali, czyli 
się piaskiem dzieje, czy nie umieją strycharze ugodzić, trudno zgadnąć, 
a wielki się bardzo koszt na to łoży, bo do pieca wsadzą kilka tysięcy, 
a  ledwo  kilkaset  dobrej  się odbierze,  nawet  i  od  wiatru  prosto  z  pieca  
pada się, trzeba w tym inszego sposobu szukać, jeżeli wola Pana Boga, 
aby według mojej intencyi dachówką klasztor i kościół był nakryty. 
 
 

DNIA 15 LIPCA 
 
Piec z cegłą wypalony 
 
 Wypaleli strycharze ze Śląska piec trzeci samej cegły, który się im 
dobrze wydarzył. 
 
 

[133] DNIA 6 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyszedł uniwersał od imci pana generała Den[h]offa173, aby ad ra-
cyjonem przyszłych podatków poborowych i podymnych, z wiosek na-
szych z kożdego dymu po taleru bitem odwieźć do Krakowa. Których 
żałnierzów, co po tę kontrybucyją przyjechali, udarowało się konten-
tacyją i uprosieło, że bez wszelkiej agrawacyjej ze wsiów ustąpieli. 
A tymczasem dałam wiadomość o tem do Krakowa wielmożnemu 
imci księdzu Lochmanowi, komisarzowi dobrodziejowi naszemu, który 
zaprosieł do siebie imci pana generała Den[h]offa i przy traktamencie 
uprosieł to, że nas uwolnieł od tej kontrybucyi, za co niech Imię Boskie 
będzie pochwalone. 

 
173 Bogusław Ernest Denhoff. 
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DNIA 20 SIERPNIA 
 
Napaść towarzyszów, ale uskromiona 
 
 Stanął w Zagórowy samoszóst towarzysz jakiś, nie mając żadnej 
asygnacyi ani ordynansu i począł się ludziom naprzykrzać. Kazał 
sobie obroki zsypować, jeść, pić dostatkiem dawać, w ostatku i pinię-
dzy kilkadziesiąt [134] złotych składać, przynaglając na chłopów hała-
sem,  biciem,  aby  to  jako  najprędzy  złożeli.  O  czem,  gdy  mi  dano  
znać, posłałam podstarościego z księdzem, aby ordynans jego oba-
czyli, o który gdy się pytają, poczęli hałasami na[d]rabiać, w ostatku 
chcieli  strzeliać do  podstarościego,  o  czem  znowu  dano  mi  wiado-
mość, że ani ustąpić nie chcą, ani pokazać ordynansu. Com łacno zro-
zumiała, że to hultaje, napas[t]nicy, nie żałnierze byli. Przydałam 
więcy ludzi z klasztora, aby na gromadę zawołano i wygnano ze wsi, 
co tak uczyniono i to co już byli złożeli chłopi wzieni nazad, onym nic 
nie dawszy i przepadło. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
Glina chłopa na śmierć przywaliła 
 
 Nieszczęśliwym przypadkiem chłopa z Zagórowy, komornika, kopią-
cego glinę na cegłę, brzeg się oberwał, do śmierci zabieło. Którego 
zaraz dobywszy, kazałam pochować u fary i od pogrzebu zapłaciełam. 
Niech mu Pan Bóg da niebo. 
 
 

[135] DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
Kowal z Skały odebrany 
 
 Kowala z Małyszyc, poddanego naszego, który uciekł z poddaństwa 
i bawieł się w Skale lat kilka i tam się ożenieł, odebrałam i znowu 
w Małyszycach, zbudowawszy mu kuźnią, osadziełam. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
Strycharz trzeci przyjęty 
 
 Przyjenam strycharza trzeciego ze Śląska do robienia cegły, bo dwóch 
nie mogło wystarczyć wygotowaniu materyi mularzom. 
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DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
Saskie palety 
 
 Zaszły nas palety saskie, aby na wojska saskie z dymów wydawać  
po 30 tynfów i do Krakowa odwozić nieomieszkanie, bo zaraz egzeku-
cyje za temi paletami wychodzieły. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
Sasom zapłacono według paletów 
 
 Obawiając się tak ciężki egzekucyi, która już po inszych wsiach 
grasowała, według uniwersałów królewskich powtórnych odwieziono 
z  dymów 135,  po zł 15 gr  14 na saskie wojsko do Krakowa sumę zło-
tych 2004, które, lubo z wielką ciężkością,  [136] wybrały się od pod-
danych, bo i bydła się im zabierały a gnały do Krakowa na przedaj, 
ażeby ujść egzekucyi. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
Saskie agrawacyje 
 
 Przechodzieły saskie reg[i]menty piesze przez Trzycież i Porąbkę, 
ale przecie nie stanęli, jednak prowiant musiało się im odwieźć do 
Wolbrama. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
Mularze odprawieni 
 
 Dla  mrozów,  które  nagle  nastąpieły,  odprawiełam  mularzów  Niem-
ców, a nasi jeszcze robieli mularczykowie. 
 
 

DNIA 4 LISTOPADA 
 
Dwie części klasztoru nakryte 
 
 Nakryto dwie części klasztoru częścią dachówką, częścią słomą, 
jednak wszystko wiązanie jak pod dachówkę stanęło. 
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DNIA 7 LISTOPADA 
 
Cieśla odesłąny 
 
 Odesłałam cieślę magistra i z innemi cieślami do Krakowa, jak skoń-
czeli nakrycie nad klasztorem. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
Piec wapna i z ceglą wypalony 
 
 Wypaleli strycharze piec wapna i z cegłą, [137] którzy, wytoczywszy 
cegłę, odeszli do Śląska nie mogąc dłużej robić dla zimna. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
Woły chłopu ukradzione 
 
 Ukradziono woły poddanemu naszemu w Trzycieżu, Biedzie, który 
potym złodzieja w kilka niedziel złapał we wsi i do dworu przyprowa-
dzieł, którego [to] złodzieja wsadzono w łańcuch na folwarku trzycier-
skiem, a chłop poszedł na to miejsce, kądy on o wołach powiedział, 
że ich zostawieł. Tymczasem niż [=zanim] chłop powrócieł, Sasi sta-
nęli we dworze i wypuścieli złodzieja w nocy, że uciekł, chłop na tym 
miejscu wołów nie zastał i już przepadły. 
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DNIA 2 STYCZNIA 
 
Sasom odesłane dymowe ad rationem 
 
 Uchodząc  znowu  ciężki  egzekucyi  saski,  odesłałam  do  Krakowa  
z dymów ad racyjonem złotych 1200 Sasom, na które już nie mogli 
poddani wystarczyć, aż się zboża przedawało i za poddanych założeło. 
 
 

[138] DNIA 11 STYCZNIA 
 
Saska egzekucyja o resztę podymnego 
 
 Nie respek[t]ując nic na to Sasowie, co się im posłało ad racyjonem, 
wysłali egzekucyją po resztę. Którzy bardzo niedyskretnie się obcho-
dzieli stojąc po wszystkich wioskach, jedli, pieli, dla koni obroki, 
siana dawali ludzie, a oprócz tego i pieniądze za egzekucyją brali, 
aż wielmożny imć ksiądz komisarz Lochman, dobrodziej nasz, dopłacieł 
ostatka dymowego,  kwit  generalny odebrał i  ordynans dla tych Sasów, 
aby ruszeli z wiosek, posłał z Krakowa. Dopiero czwartego dnia wysli, 
a co natrawieli i pieniędzy wybrali za egzekucyją, to przepadło. 
 
 

DNIA 16 STYCZNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Przechodząc Sasi od Krakowa, stanęło ich kilkaset koni po wszyst-
kich wioskach naszych. Starsi w kilkudziesiąt koni po folwarkach stali 
aż do trzeciego dnia, którzy wiele szkód narobieli tak po folwarkach,  
bo brali cielęta, kury, gęsi, do spiklerzów, do stodoły odbijali po owies,  
po  siano,  jako  i  [139] u chłopów. Potym wychodząc bydło robotne 
pozabierali z całego państwa do wozów, które w kilka dni zaledwo 
puścieli i to nie wszystko, kilkanaście, co lepsze, bydła zostało się u nich,  
co go nie chcieli oddać. 
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DNIA 30 STYCZNIA 
 
Uwolnienie od konsistencyi 
 
 Przez osobliwe staranie i instancyją wielmożnego imci księdza komi-
sarza Lochmana, dobrodzieja naszego, libertował od konsystencyi zimo-
wej wioski nasze jaśnie wielmożny imć pan Sieniawski, hetman wielki 
koronny174, do których na załogę posłał trzech żałnierzy z libertacyją. 
 
 

DNIA 31 STYCZNIA 
 
Polska agrawacyja, ale diskretna 
 
 Stanęło dwa kornety rajtaryi imci pana Dynofa, miecznika ko-
ronnego175, pod komendą pana kapitana Humieńskiego, w Tarnowy, 
w Imbramowicach i Małyszycach. Jednak przecie uprosieło się, choć 
już wieczorem stanęli, że ludzi wyprawieł do pobliskich wsiów sla-
checkich,  a  sam  tylko  w  kilku  koni  został i  nazajutrz  rano  ruszeł,  
nic nie pretendując. 
 
 

[140] DNIA 14 LUTEGO 
 
Polska agrawacyja, ale diskretna 
 
 Stanęło w Tarnowy kilkadziesiąt ludzi konnych dragoniej imci pana 
starosty wielońskiego176,  pod  komendą majora  Golcza.  Jednak  i  ten,  
wziąwszy kontentacyją, ustąpieł do wsiów ogranicznych. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
Polska agrawacyja diskretna 
 
 Przechodzieła chorągiew imci pana starosty bełskiego177, którym 
wcześnie zajechali [drogę] żałnierze będący na załodze u nas i upro-
sieli, że nie stanęli, tylko się im prowiant dla koni, owsa kilka korcy, 
posłało. 

 
174 Adam Mikołaj Sieniawski. 
175 Stanisław Ernest Denhoff. 
176 Andrzej Olszowski. 
177 Józef Felicjan Potocki h. Pilawa (zm. 1723), starosta bełski w latach 1703-1720. 
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DNIA 27 LUTEGO 
 
Ruina 
 
 Dla niezmiernych wichrów, które w tym miesiącu panowały, stodoła,  
w który zboże było, obaliła się. W budynkach, oborach i po inszych 
folwarkach szkody wiele narobieły te wiatry. Także w lasach drzewa 
siele poobalało. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
Saska ciężka agrawacyja 
 
 Nastąpieła saska druga kontrybucyja, bardzo [141] ciężka, aby na 
drugie trzy miesiące płacić z dymów 136 po tynfów 26. Które że nie-
podobna, aby mieli tak już zrujnowani poddani zapłacić, więc zadłu-
żywszy się i zboża, co było, sprzedawszy, tę kontrybucyją zapłaciełam  
za poddanych. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Imci pana Lamota ludzi 20 i z oficyjerem, z egzekucyi idąc, stanęli  
w  Trzycierzu.  Których  nie  mogło  się uprosić,  aby  ustąpieli  tego  dnia   
i aż nazajutrz wysli. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
Załoga wyjechała 
 
 Imci pana pułkownika Karse hetmańscy ludzie, którzy na załogę 
byli, za ordynansem jego wyjechali. Dało się im kontentacyi talerów 
bitych sześć. 
 
 

DNIA 8 KWIETNIA 
 
Mularze z Śląska powrócili 
 
 Wysłałam na Tarnowskie Góry po mularzów Niemców do muro-
wania kościoła i klasztoru, którzy stanęli tu dnia 11 tego miesiąca 
[w] sześciu i wypocząwszy, zaczynali zaraz robotę swoję. 
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[142] DNIA 15 KWIETNIA 
 
Strycharzów trzech przyszło z Śląska 
 
 Przyszło trzech strycharzów ze Śląska do robienia cegły, dachówki 
i palenia pieców wapna, którzy zaraz zaczeni robić. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
Piec wapna i cegły wypalony 
 
 Wypaleli strycharze pierszy piec wapna i cegły, który się im wydarzył 
bez szkody wszelki. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
Zaciągnione złotych 5000 
 
 Nie mając czem zaciągnionym rzemieśnikom płacić i poddanych 
od ustawicznych podatków okupować, zaciągnęłam u wielmożnego 
imci księdza Marcina Węgrzynowicza, kanonika krakowskiego, wuja i 
opiekuna niegdy dzieci imci pana Andrzeja Krauza, sumy złotych pol-
skich 5000 na wioskę naszę Trzycież, nie na arendę, ale żeby prowizyją 
płacić od tej sumy na rok po złotych 350. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
Zboża poddanym rozdane na siew i na wyżywienie 
 
 Widząc wielkie nieurodzaje, bo oziminy z grontu przepadły, a chłopi 
tak  zubożeli  [143] przez ustawiczne podatki i przechody żałnierskie, 
[że]  nie  mieli  czem  siać na  jarz,  ani  na  przednówku  co  jeść,  więc  
[co]kolwiek mogło być zboża po folwarkach, ujmując swojej potrzebie, 
rozdało się między poddanych tak na siewy, jako i pożywienie. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
Kamieniarz przyszedł ze Śląska 
 
 Przyszedł kamieniarz ze Śląska do roboty. 
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DNIA 5 CZERWCA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Przyszła egzekucyja do Porąbki, aby Sasom po trzecie wydawać kon-
trybucyją, to jest: żyta z dymu po ćwiertni 1, owsa po ćwi[ertni] 1, drew 
furę 1 z dymu i żeby to odwozić do Olkusza, kądy Sasi stali. Więc pomie-
niona wieś musiała ten prowiant wydać, bo egzekucyja ciężka była. Inne 
zaś wioski, za staraniem wielmożnego imci księdza Lochmana, komisa-
rza dobrodzieja naszego, wolne od tej pomienionej egzekucyi zostały. 
 
 

[144] DNIA 11 CZERWCA 
 
Przyjechali polscy na konsistencyją 
 
 Lubośmy już byli upewnieni libertacyją jaśnie wielmożnego imci pa-
na hetmana w[ielkiego] k[oronnego]178, że wioski nasze wolne uczynieł 
od zimowej konsystencyi, teraz niespodziewanie przyjechało towarzy-
stwa 6, mających z sobą pocztowych koni 24, od chorągwi imci pana 
wojewody smoleńskiego179, z asygnacyją jaśnie wielmożnego imci pana 
hetmana na konsystencyją zimową. Widząc, że trudno to było przesko-
czyć, trzymałam tych ludzi na klasztornym wikcie nie pozwalając im po 
wioskach się rozjeżdżać, bo by byli ludzi do ostatka zrujnowali przy tak 
ciężkiem  przednówku.  Dałam  o  tym  wiadomość wielmożnemu  imci  
księdzu Lochmanowi, komisarzowi dobrodziejowi naszemu, który z ła-
ski swojej zaraz przyjechał i widząc, że sposobu nie było pozbycia się 
tych ludzi, wszedł z nimi w konplanacyją180, którzy zakładali sobie wiele. 
Jednak ugodzieliśmy ich na złotych 2240, które zaraz się im wyliczeły 
za [145] poddanych, z tej sumy od wielmożnego imci księdza Marcina 
Węgrzynowicza zaciągnionej. I jeszcze starszemu deputatowi konia 
w kontentacyi musiałam dać. I odebrawszy wszystko, kwit na to dali 
i pojechali nie postawszy we wsi u chłopów. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęli ludzie imci pana generała Lamota we trzech wioskach. 
Było na 200 konnych i pieszych kilkadziesiąt. Wyjechał do nich 

 
178 Adam Mikołaj Sieniawski. 
179 Aleksander Jan Potocki (przed 1662-1714), wojewoda smoleński w latach 1712-1714. 
180 Complanatio (łac.) – zgoda, ugoda. 
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wielmożny imć ksiądz Andrzej Węgrzynowicz, kanonik sandomier-
ski, pleban nasz imbramowski, których uprosieł, że już samym wie-
czorem ustąpieli, starszemu dało się dwa talary bite kontentacyi. 
Ze wsiów nic nie brali. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
Choroby we wsiach i śmierci 
 
 W tych dniach, we wsiach wielkie łożne choroby, dyzenteryje181 
między ludźmi zagęścieły się, gdzie kilkanaście samego gospodarza 
zmarło, pospólstwa zaś, dzieci małych bardzo wiele i z tej okazyi pustek 
siełę [=dużo] po wsiach się narobieło. 
 
 

[146] DNIA 20 LIPCA 
 
Gorąca wielkie 
 
 Wielkie gorąca bez deszczu kilka niedziel panowały, dla czego nie 
tylko ozimina przepadła, ale i jarzynne zboża poprzypalało tak, że miej-
scami mało, albo nic nie będzie. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
Polska agrawacyja diskretna 
 
 Przyszło do wiosek naszych chorągwi cztery jaśnie wielmożnego 
imci pana hetmana w[ielkiego] k[oronnego]182, pod komendą imci 
pana Krepera, majora, których przy kontentacyi uprosieło się,  że nie 
stanęli, ale na insze wsie posli. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
Palier spadł z rusztowania i umarł 
 
 Stał się nieszczęśliwy kazus, kiedy rostowanie [=rusztowanie] przez 
wykręcenie się ste[m]pla, już dokończając gzebsu [=gzymsu] kościel-
nego międ[z]y bramami zawaleło się i najstarszego mularza Niemca,  

 
181 Dyzenteria – czerwonka. 
182 Adam Mikołaj Sieniawski. 
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który był palierem, na śmierć zabieło, drugiego mularza i pomocnika 
poranieło bardzo tak, że się już na śmierć dysponowali. Tego już zabi-
tego wzięli i u fary nazajutrz pogrzeb przystojny, zaprosiwszy kilku 
księży, sprawiełam klasztornym [147] kostem. Który niech z Bogiem 
odpoczywa. Do tych zaś poranionych zaciągnęłam cerulika z Krakowa 
i tak, za łaską Pana Boga, wygojeli się, że żaden nie umarł. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
Piec cegły wypalony 
 
 Wypaleli strycharze piec drugi samej cegły bez wapna. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
Reparacyja 
 
 Skończeli nową stodołę w Glanowie na tym miejscu, kądy był starą 
wiatr obaleł. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
Mury kościelne pod dach skończone 
 
 Wymurowano wszystkie gzemsy tak w małym chórze, jako i wielkim 
kościoła i mury, jak mają być, wszystkie wywiedli kościelne i zakończeli 
dla dachu założenia. 
 
 

DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
Kamieniarz kończy roboty 
 
 Kamieniarz, skończywszy swoję robotę w kościele, zaczon robić około 
kanału do rzeki. 
 
 

DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
Znaczny nieurodzaj 
 
 Tego roku wielki ścisk był między ludźmi wszędy, kiedy przez 
znaczny nieurodzaj oziminy z grontu przepadły tak, że ledwo kilka  
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kop  żyta  [148] po wszystkich folwarkach mogło się nazbierać i nie 
było czem siać na zimę, ledwo kilka stajanek zasiano tym, co było. 
Kupować było niepodobna dla drogości wielki, bo ćwiertnia żyta była 
po  złotych  24  i  na  cały  rok  ziarna  żyta  nie  było  na  chleb,  tylko  jęcz-
mienny chleb piekali. Jednak dziwna Boska Prowidencyja, że różni 
dobrodzieje, którzy mieli dawne żyta, prowidowali mnie, że siostry 
nie kosztowały jęczmiennego chleba, ale rżany cały rok jadały. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyszedł regiment imci pana Rybieńskiego, w którym było ludzi 500, 
którzy po wszystkich wioskach się rozłożeli i założeli sobie stać do 
trzeciego dnia. Jednak widząc wielką ruinę ubogich ludzi, musiałam tym 
ludziom dać kontentacyi talerów bitych 20 przy inszych prowiantach. 
I tak zaledwo wysli do inszych wsiów drugiego dnia. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
Piec wapienny zaczęto układać 
 
 Zaczeni strycharze trzeci piec wapna z cegłą [149] układać. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
Podymne i pobory uspokojone 
 
 Nastąpieły znowu podatki podymnego i poborów, które, nie czeka-
jąc egzekucyi, a widząc, że z poddanych nie można było co wziąść, 
pożyczanemi piniądzmi zapłaciełam za nich. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
Hiberna uspokojona 
 
 Hibernę za rok 1714 odesłaliśmy do Lwowa przez ręce wielmożnego 
imci księdza Lochmana, komisarza dobrodzieja naszego, który naten-
czas był komisarzem hibernowym w diecezyjej krakowski. 
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DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
Saskie agrawacyje 
 
 Wyszły ordynanse króla imci183, aby z dymu na auksiliarne184 wojska 
dawać po  tynfów  15.  Skonfederowane  województwa  na  siebie  sprowa-
dzieły Sasów, którzy przechodząc porcyjami, stawaniem na noclegi i na-
szym wioskom dali się we znaki, kiedy po kilka razy stawali i oprócz tego, 
co jedli, pili, na wychodzeniu porcyje piniężne musieli im wydawać, a to 
wszystko z zemsty na slachtę czynieli, że ubogich ludzi niszczeli. 
 
 

[150] DNIA 27 PAŹDZIERNIKAf 
 
Mularze odesłani 
 
 Mularzów Niemców odesłałam do Śląska z roboty, dawszy im zada-
tek na przyszły rok. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
Polskie agrawacyje 
 
 Regiment imci pana generała Dynoffa185 przechodzący, w naszych 
wioskach stanął, którzy do trzeciego dnia stali, pod komendą imci 
pana kapitana Klerka, którzy niezmiernie się ludziom naprzykrzeli, 
bo tylko w kilku chałupach ludzi rozłożywszy [się], z innych wsiów zaś 
pieniądze za porcyje brali i na starszych oficyjerów, chociaż ich przy 
tym regimencie nie było. Wychodnego znowu musieli im dać, ażeby 
bydła do wozów nie zabierali, tynfów 30. 
 
 

DNIA 14 LISTOPADA 
 
Piec czwarty wypalony 
 
 Czwarty i ostatni tego roku piec wapna i cegły wypaleli strycharze, 
z którego oddali samej cegły 42 tysięcy. Potym do domów swoich na 
Śląsko odeszli. 

 
f W rękopisie jest: września. 
183 August II Mocny. 
184 Auksyliarny – posiłkowy; auxiliaris (łac.) – pomocniczy, pomagający. 
 

185 Bogusław Ernest Denhoff. 
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DNIA 18 LISTOPADA 
 
Dach na kościele pobity 
 
 Dokończeli cieśle dachu na kościele, który gontami wszystek nakreli. 
 
 

[151] DNIA 20 LISTOPADA 
 
Uwolnienie 
 
 Przechodzieli ludzie imci pana miecznika koronnego Dynoffa186, 
pod komendą imci pana majora Czapskiego187, którzy, za instancyją 
wielmożngo imci księdza komisarza Lochmana, dobrodzieja naszego 
minęli nasze wioski. 
 
 

DNIA 27 LISTOPADA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Nastąpieły kontrybucyje saskie zaraz z surową egzekucyją i pale-
tów żadnych nie wydając, więc poddani pier[w]szą ratę zapłacić mu-
sieli  z  dymów  135,  z  kożdego  dymu  po  tynfów  5,  groszy  10.  Kto  zaś 
tynfami nie mógł wypłacić, to szelągami rachowali na tynf złoty 1, 
[groszy] 10. 
 
 

DNIA 7 GRUDNIA 
 
Defalka hiberny 
 
 Za wielkim staraniem wielmożnego imci księdza komisarza dobro-
dzieja naszego otrzymaliśmy defalkę w hibernie na komisyi za rok 1714 
złotych 1000, który się wszystek na okupy poddanych Sasom obrócieł. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Stanęło sześć regimentów Sasów spod komendy imci pana Exteina188, 
generała, [152] którzy, lubo owsów na konie nie brali, ale siano, słomę  

 
186 Stanisław Ernest Denhoff. 
187 Jan Chryzostom Czapski (1656-1716), kasztelan elbląski. 
188 Być może generał saski Eichstädt. 
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i wikt dla [nich] samych dawano, w czem wielką uczynieli ruinę ubogim 
ludziom, bo do dnia 7 stali, a tego nic nie rachowano w kontrybucyją. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
Siostry wyjechały 
 
 Widząc potrzebę dla poratowania zdrowia siostry Modrzejowski, 
za licencyją wyraźną książęcia imci Łubieńskiego, dobrodzieja biskupa 
krakowskiego, wysłałam ją do Krakowa z siostrą Rodecką, które sta-
nęly w konwencie świętego Józefa. Na aptekę i insze potrzeby krewni 
siostrze Modrzejowski naskładali, do czego i ja, według możności, 
dokładałam się z konwentu. 
 
 

DNIA 30 GRUDNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz do-
brodziej z wielmożnym imcią księdzem Marcinem Węgrzynowiczem, 
kanonikiem krakowskim, który darował nam na fabrykę złotych 200 
za dziesięcinę. 
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[153] DNIA 7 STYCZNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanął regiment konny pana starosty wielońskiego189 we wszystkich 
wioskach naszych, pod komendą pana kapitana Szulca i majora Ropa, 
którym nie mogliśmy się opłacić. Stali przez trzy dni, przez co wni-
wecz ludzi obrócili tak, że z kilku chałup ludzie pouciekali, nie mając 
im co dawać. Oni też czy umyślnie, czyli z jaki nieostrożności chałupę 
w Imbramowicach spaleli. 
 
 

DNIA 16 STYCZNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Naszły piechoty saskie generała Golcza, które trzy dni stojąc nie tylko 
we wsiach wielkich szkód narobieli, ale z tej okazyi, jako i pier[w]si, 
że ludzie z chałup pouchodzieli ci, co już nie mieli co dawać, umyś[l]nie 
dwie chałupy, wychodząc, w Tarnowy zapaleli. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
Uwolnienie od konsistencyi 
 
 Za wielkim staraniem swoim i kosztem niemałym uprosieł wiel-
możny imć ksiądz komisarz Lochman, [154] dobrodziej nasz, wolność 
wioskom naszym od konsystencyi zimowy oraz przy libertacyi załogę 
spod [h]usarski chorągwi hetmańskiej, która od przechodzących żał-
nierzów obraniała wioski nasze. 

 
189 Andrzej Olszowski. 
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DNIA 8 LUTEGO 
 
Chałupa zgorzała 
 
 Chałupa kmiecia, który się zwał Łakomym, w Tarnowy przez nie-
ostrożność zgorzała po północy, zaledwo ludzie pouciekali z dziećmi 
i z bydłem, a insze rzeczy pogorzały i cała wieś [w] wielkim strachu była,  
bo się już insze chałupy zajmowały, ledwo zbronieli. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
Sasom druga rata zapłacona 
 
 Odwiezła się druga rata podymnego Sasom do Krakowa, po 5 tynfów 
z dymu, których, że nie mogli poddani zapłacić, musiał klasztor za nich 
założyć wymłacając i sprzedając zboża z folwarków i inszych szukać 
sposobów, aby tak zubożałych [155] poddanych tak przez nieurodzaj, 
jako i kontrybucyje i przechody żałnierskie, utrzymać, aby się do ostatka 
nie porozchodzieli ze wsiów. 
 
 

DNIA 27 LUTEGO 
 
Polska agrawacyja 
 
 Lubo załoga była w wioskach naszych, nie mieli na to żadnego 
respektu ludzie imci pana Miera190,  ale  stanęli  na  nocleg  w  koni  60  
i musieli im dawać i dla koni obroki, siana i dla nich samych jeść. 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Nie kontentując się Sasowie, co już wybrali po tynfów 10 z dymu, 
rozkazali  znowu  po  tynfie  składać z  dymu,  co  uczynieło  tynfów  135,  
które musiałam znowu za poddanych zapłacić nie czekając egzekucyi, 
która  by  była  więcej  szkody  poczynieła,  jakom  się po  okolicznych  
miarkowała, choć slacheckich wioskach. 

 
190 Wilhelm Mier. 
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DNIA 21 MARCA 
 
Bydło, dla niedostatku karmy, odchodziło 
 
 Dla niedostatku słom i karmy dla bydła, [156] a ciężkich mrozów 
wiele szkody w bydle miałam, co poodchodzieło, lubo się strzechy 
odzierały na sieczki, a nie mogło wystarczyć. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
Mularze, kamieniarz, strycharze do roboty przysli 
 
 Mularzów siedmiu do roboty ze Śląska stanęło, także kamieniarz 
i strycharze, którzy zaraz wypocząwszy sobie kilka dni, zaczeni kożdy 
robotę swoję. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej 
i z panem Bażanką, architektem, dla uczynienia dyspozycyi około 
fabryki z rzemieś[l]nikami. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
Wyjazd panien sióstr 
 
 Z rady panów doktorów, dla porato[wa]nia zdrowia wyjechałam 
ze dwiema siostrami, to jest z siostrą Postupalską i z siostrą Maje-
rowną, młodszą191, do Krakowa. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
Reparacyja 
 
 [157] Zbudowano chałupę kmiecą w Małyszycach Banasiowi Bałaze-
mu na grobli dlatego, że ustawiczne powodzi[e], które bywały, nie tylko 
inszych szkód ludziom narobieły, ale i chałupy porujnowały, dlatego 
z tych nizin poprzestawiały się chałupy, aby ich nie zatapiało. 

 
191 Jadwiga Majerówna. 
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Choroby ciężkie i śmierci 
 
 Temi czasy choroby ciężkie między ludźmi zagęścieły się, kiedy nie 
tylko wiele starych gospodarzów pomarło, ale i pospólstwa od głodu 
i biedy przy tak ciężkich ruinach, przez co wiele pustek się po wsiach 
narobieło, lubo, według możności, zakładało się poddanych pieniądzmi, 
bydłem i zboża, co mogło być, dawało się im tak na pożywienie, jako 
i na siew, lubośmy samy [w] wielkim niedostatku były dla nieurodzaju 
osobliwie ozimin, także ziarna żyta na chleb nie było, tylko co dawnego 
po trosze było, tym my się obchodzieły. 
 
 

[158] DNIA 20 MAJA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przechodzieło ludzi 300 imci pana Rybieńskiego, pod komendą 
pana kapitana Młostowskiego, którzy na trzy dni rozpisali sobie go-
spody po wioskach i już do wsi wjechali. Jednak za prośbą usilną 
wielmożnego imci księdza kanonika Andrzeja Węgrzynowicza, wziąw-
szy kontentacyi talerów bitych 10, ustąpieli na insze wsie. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
Mały chór zasklepiony 
 
 Mały chór szczęśliwie w kościele mularze zasklepieli i zaraz z podwó-
rza zaczęli tynkować i chędożyć mury kościelne. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło ludzi  150 w Tarnowy,  w Zagórowy,  w Glanowie i  w Mały-
szycach imci pana generała Den[h]offa192, pod komendą pana kapita-
na Bekiera, którzy ani kontentacyją, ani prośbą nie dali się ubłagać. 
Do trzeciego dnia stali i wiele szkód narobieli, bo pieniężne [159] porcyje 
kazali  sobie  składać,  a  oprócz  tego  jedli  i  pieli,  także  i  obroki,  siana  
dla koni musieli [poddani] dawać. 

 
192 Bogusław Ernest Denhoff. 
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DNIA 15 CZERWCA 
 
Wypalony piec wapna i cegły 
 
 Wypalono piec cegły i z wapnem, pierszy w tym roku 1715, który się 
dobrze wydarzył. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Nastąpieły ciężkie kontrybucyje saskie na przednówku, z dymu po 
tynfów 5 i złotemu jednemu szelągami, które musiałam, pożyczywszy 
pieniędzy u wielmożnego imci księdza komisarza dobrodzieja naszego, 
za poddanych zapłacić, bo już egzekucyja w Skale była, oprócz Porąbki, 
która do księstwa193 należy. I nie mogliśmy się dowiedzieć, komu nale-
żała [się] ta kontrybucyja. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Przyszła nagle egzekucyja do Porąbki z Działoszyc od Sasów o dy-
mowe, gd[z]ie miasto [z] 7 dymów chcieli 2622 brać. Alem o tym dała 
wiadomość wielmożnemu imci księdzu komisarzowi dobrodziejowi 
[160] do Krakowa, który zaraz z taryfą poszedł do starszych komisa-
rzów saskich i wyjednał ordynans, aby zaraz egzekucyja, za odebra-
niem kontrybucyi z 7 dymów, wyszła. I tak kilka dni stojąc ledwo nie 
tylo drugie strawieli, bo i za egzekucyją płacić musieli, jako i sama 
kontrybucyja wyniesła. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przyszedł regiment pieszy imci pana generała Rappy194, pod komendą 
pana kapitana Nostrzycza. Jednakże się ich nade wsią jeszcze zapadło, 
dało się im kontentacyi talerów 6 i nie stanęli, posli na insze wsie. 

 
193 Wieś Porąbka należała do powiatu ksiąskiego. 
194 Prawdopodobnie generał Ernst Rapp (albo Rappe). 
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DNIA 10 LIPCA 
 
Sklarz sprowadzony 
 
 Sprowadziełam z Śląska szklarzów, którzy, cokolwiek tylko ram do cel 
i  kurytarzów  i  izb  było  porobionych,  okna  powprawiali,  którym  pła-
ciełam od sta szyb, czy wielkich, czy mniejszych, po złotych 3. Jednak 
oni robieli o swoim wikcie, tylko garniec piwa na dzień pozwolieło się 
dawać. Ołów, szyby, cyna nasze było. 
 
 

[161] DNIA 22 LIPCA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Przechodzieł przez Trzycież regiment imci pana starosty krakow-
skiego195, pod komendą imci pana kapitana Butmana, który za wielkim 
uproszeniem i kontentacyją nie rozłożeli ludzi po wioskach naszych, 
tylko po ogranicznych. Sam tylko [kapitan] w Trzycieżu we dworze 
stanął i aż trzeciego dnia wyjechał. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
Polscy piesi popas odprawili 
 
 Z różnych regimentów komenderowani ludzie piesi, pod komendą 
imci pana kapitana Frandeberga, po barwę do Krakowa przez wioski 
nasze przechodzieli, którzy koniecznie chcieli stanąć i żeby ich pod-
wody nasze odwozieły do Krakowa. Lecz za instancyją imci pana kapi-
tana Butmana, który tu w okolicznych jeszcze bawieł się wioskach, 
i udarowaniem starszych, nie stanęli ani szkody żadnej nie uczynieli, 
tylko popas jeden odprawieli. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
Reparacyja 
 
 Dokończeli stodoły w Zagórowy od północy [162] dlatego, że pierszą, 
która była na chod [sic] wiatr obalieł. Teraz na inszym miejscu prze-
stawiona, o jedny[m] bojowisku. 

 
195 Franciszek Wielopolski h. Starykoń (ok. 1665-1732), starosta krakowski w latach 
1688-1732. 
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DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uwolnienie od polskich 
 
 Wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej nasz, przy-
słał z Warszawy surowy ordynans od jaśnie wielmożnego imci pana 
Sieniawskiego, hetmana wielkiego koronnego196, uwalniając wioski 
nasze od popasów, noclegów, zabierania podwód i prowiantów prze-
chodzących chorągwi. Jakoż polskie chorągwie, za obaczeniem tego 
ordynansu po kilka razy mijały, cudzoziemskie zaś nic na to nie dbały 
wojska. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
Po wymurowaniu zakrystii, do nakrycia jej cieśla zaciągniony 
 
 Jak mularze wymurowali zakrystyją w tyle kościoła i zasklepieli, 
zaciągnęłam cieślę majstra i ze dwojgiem czeladzi z Krakowa do na-
krycia dachem tejże zakrystyi. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
Wielki chór zasklepiony, piec z cegłą wypalony 
 
 Mularze zupełnie wielki chór zasklepieli. [163] Strycharze piec drugi, 
samej tylko cegły, wypaleli, który było 54 tysięcy, jednak w czelu-
ściach od ognia wielkiego na kilkaset się jej potopieło. 
 
 

DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
Dachówka się nie darzy 
 
 Różnych sposobów szukając, aby dachówką jako najprędzy klasz-
tor nakryć, piec mały w sadzie wielkim kazałam wymurować, aby le-
pi[ej]  mogła się darzyć wypaleniu dachówka i  już nie strycharze,  ale  
gar[n]carz robieł, wyprawiając tak glinę, jak na naczynie. I gdy wypa-
leł mało co lepsza była jak z wielkiego pieca i połowa się jej w piecu 
potrzaskało. 

 
196 Adam Mikołaj Sieniawski. 
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DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
Cieśla nogę złomał 
 
 Piotr, cieśla magister, zakładając wiązanie nad zakrystyją, nieostroż-
nie na rosztowanie stąpiwszy, spadł na dół i nogę złamał bardzo i sam 
się potłukł, pokaliczeł tak, że w mdłości [164] leżał, aż go dobyto spod 
rosztowania, którego zaraz młynarz opatrzył i w łupki nogę wstawieł. 
A  tymczasem po  żonę jego  do  Krakowa posłałam,  która  przyjechaw-
szy widziała, że by go tu nie mogli ratować,  prosieła, aby go odesłać.  
I tak uczyniełam, zapłaciwszy mu, co należało i oprócz tego na ceruli-
ka dało się mu kilkanaście złotych i leguminy, co [było] można. Ci zaś 
towarzysze jego [we] dwóch zostali się na robocie i kończeli nakrycie 
na zakrystii z naszemi cieślami. 
 
Pospolite ruszenie 
 
 W tych dniach był sejmik w Proszowicach, na którym stanęło po-
spolite ruszenie, aby znosić Sasów, którzy ustawicznemi przechodami, 
gonitwami różnego zaciągu ludzi, w wioskach naszych wiele szkody 
poczynieli, których opisać niepodobna, bo jednego dnia kilka razy 
tego było, że kupami wojska różne przechodzieły. 
 
 

[165] DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
Pan Bóg zachował [od] nieszczęścia 
 
 Piechoty regimentu imci pana generała Dynoffa197, uciekając do 
Krakowa, pod komendą kapitana Kynappfela, chciały u nas stanąć, 
a to z tej racyi najbardzi[ej], że tenże kapitan chciał żonę swoję z rze-
czami u nas w klasztorze zostawić. Ale ja, obawiając się rabonku 
z przechowania onej od przeciwnej strony, nie chciałam jej przyjąć, 
ale  wielmożny  imć ksiądz  Andrzej  Węgrzynowicz,  kanonik  sando-
mierski, natenczas pleban wysocki, uczynieł to dla ochrony wiosek 
naszych, żeby nie stali, że pozwolił tejże kapitanowy mieszkania 
w plebanii wysockiej i niektóre rzeczy jej do kościoła kazał pochować. 
A  on  sam  [kapitan],  zostawiwszy  żonę,  nocą jechał do  Krakowa.  
Aleć nas Pan Bóg zachował, żeśmy nie przyjeny tej kapitanowy, 
bo trzeciego dnia przypadło kilkadziesiąt koni podjazdu polskiego [166]  

 
197 Bogusław Ernest Denhoff. 
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i do najmniejszej rzeczy onę zrabowano. Konie, pieniądze i inne wszyst-
kie rzeczy zabrano i strachu wielkiego plebania i cała wieś wysocka 
nabrała  się,  bo  wokolusinko  obstąpieli  i  dwór  i  wieś całą,  a  nas  Pan  
Bóg zachował [od] tego nieszczęścia, za co Mu niech będzie chwała.  
Ta zaś kapitanowa przyszła piechotą w nocy, prosząc miełosierdzia, 
aby ją jako do Krakowa odesłać. I tak, lubo z wielkiem strachem, 
na całą noc wyprawiełam ją do męża do Krakowa. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
Krzyż na kościele postawiony 
 
 Postawiono jeden krzyż na kościele, żelazny, obity miedzią od dołu. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
Mularze kończyli robić 
 
 Powywodziwszy mularze na starym kurytarzu od zachodu wszystkie 
kominy, posli do sklepienia refektarza i izby na dole oficyny, [a] także 
piwnice przed refektarzem. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
Z Śląska ślusarz sprowadzony 
 
 [167] Ślusarz ze Śląska przyjechał, który w celach wszystkich na sta-
rym dormitarzu tak okowy do okien, jako i zamki poprzybijał, także 
do nowych cel, które były gotowe, uczynił. Na inszą zaś robotę nową 
dało mu się zadatek, aby na przyszłą wiosnę wygotował wszystko co 
trzeba do całego klasztoru. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
Podatek uchwalony na wojska konfederackie 
 
 Przez uchwałę województwa nastąpieł ciężki podatek, aby z każdego 
dymu płacić po złotych 30 na wojska konfederackie polskie. 
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DNIA 23 PAŹDZIERNIKA  
Uwolnienie  
 Wyszły palety saskie z Krakowa, aby z kożdego dymu odwożono wóz 
siana,  owsa  ćwiertnią,  mąki  żytny  ćwiertnią i  ze  dwóch  dymów  woła  
jednego, co by wynosieło wozów siana 135, owsa ćwirtni 135, mąki 
ćwirtni  135,  wołów  67  i  pół wołu.  Na  co,  gdyby  ze  wszystkich  wsiów  
bydła wydali ludzie, nie wystarczełoby było, więc wielmożny imć ksiądz 
Lochman, komisarz dobrodziej, zwykłym staraniem swoim ustawicznie 
prosieł [i] traktował generałów saskich z kosztem swoim [168] wielkim 
i wyjednał to, że kwitowali ze wszystkiego tego prowiantu wioski nasze 
i nic się na to nie dało. Za co niechaj mu Pan Bóg zdrowiem dobrem tu 
na ziemi, a w niebie, po długoletnim życiu, chwałą wieczną nagrodzi 
wszelkie starania, które czyni około klasztoru i poddanych ubogich.  
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA  
Mularze na Śląsko odesłani  
 Mularzów Niemców odesłałam na Góry Tarnowskie, bo zimna nastą-
pieły, dzień mały do roboty.  
 

DNIA 2 LISTOPADA  
Siewy zakończone  
 Nadspodziewanie, po takich zimnach, Pan Bóg dał [dobrą] pogodę  
i ciepła, żeśmy nad insze czasy zasiali wszystkie pola i role na zimę 
posprawiały się we wszystkich folwarkach.  
 

DNIA 10 LISTOPADA  
Ksiądz spowiednik zachorował  
 Ksiądz Hipolit Łukowski, spowiednik nasz, ciężko się rozchorował, 
aż tu pobliskiego plebana zaciągałam do spowiedzi.  
 

DNIA 15 LISTOPADA  
Piec cegły i wapna wypalony  
 Strycharze  trzeci  piec  wapna  i  cegły  wypaleli,  który  bardzo  się im 
wydarzył i potym, że już nie mogli dłuży robić, odesli do domów swoich 
wziąwszy zapłatę należytą. 
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[169] DNIA 20 LISTOPADA  
Polska agrawacyja 
 
 Przeszedł polski podjazd w kilkudziesiąt koni przez wioski nasze. 
Jednak nagle idąc szkody nie uczynieli, tylko piwa beczkę i wódki garcy 
dwa wystawiono im. I tak z koni nie zsiadając, wypieli i zaraz pojechali.  
 

DNIA 21 LISTOPADA  
Reparacyja  
 Postawiono nową stodołę w Porąbce naprzeciwko spiklerza.  
 

DNIA 28 LISTOPADA  
Polska agrawacyja  
 Stanęło 40 ludzi pieszych imci pana Rybieńskiego, którym na wy-
chodzeniu nazajutrz musieli, kożdemu z nich, dać chłopi po szósatku 
bitem, a starszemu taler bity za to, że ich nie odwożono do Krakowa.  
 

DNIA 29 LISTOPADA  
Goście  
 Przyjechał imć ksiądz proboszcz zwierzyniecki i z drugiem księdzem, 
nawiedzając naszego księdza spowiednika chorego.  
 

DNIA 12 GRUDNIA  
Polska agrawacyja niewielka  
 Stanęło ludzi polskich kilkadziesiąt w nocy w Trzycieżu podjazdem 
idących i przecie szkody nie uczynieli oprócz obroków, siana dla koni  
i  onym,  [170]  co  dom  miał,  jeść dano.  Rano  zaraz  wysli  ku  Śląsku.  
Komendę miał porucznik Kamieniecki przezwiskiem.  
 

DNIA 20 GRUDNIA  
Spowiednik umarł  
 Ksiądz spowiednik, który kilka czasów chorując, umarł o godzinie 12  
w  południe,  który  niech  z  Bogiem odpoczywa.  Nas  [w]  wielkim żalu  
zostawieł, bośmy bardzo kontente były z niego. Człek był spokojny  
i wielce przykładny i świątobliwy. 
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DNIA 23 GRUDNIA 
 
Pogrzeb księdza spowiednika 
 
 Odprawieł się pogrzeb n[aszego] księdza spowiednika. Było księży 
różnych świeckich 22, zakonnych braci, imć ksiądz proboszcz zwie-
rzyniecki – brat nieboszczyka stryjeczny Łukowski i ze trzema księ-
dzami zwierzynieckiemi, z Hebdowa także było dwóch. Pochowano go 
w  grobie  tym,  gdzie  siostry  zakonne  chowają.  Ci  księża  wszyscy  po  
obiedzie rozjechali się, bo w[i]gilia Bożego Narodzenia następowała, 
musieli pośpieszać do domów. 
 
 

DNIA 25 GRUDNIA 
 
Dwie chałupy zgorzały w Tarnowy 
 
 [171] Na samę jutrznią,  gdy zadzwoniono o północy w Boże Naro-
dzenie, zajon się ogień u jednego kmiecia w Tarnowy, kądy zaraz 
i druga chałupa, także kmieca, zajena się i do najmniejszej rzeczy obie-
dwie zgorzały, zaledwo ludzi wyratowano i to się drudzy poopalali, 
poparzeli,  bronić zaś ani  wyratować [ni]czego  nie  mogli,  bo  by  była  
cała wieś zgorzała dla bliskości chałup i wiatru, który wszystek ogień 
na wieś obracał, tylko że kożdy swojej chałupy bronieł. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1716 
 
 

DNIA 2 STYCZNIA 
 
Ksiądz Jacek przyjechał na spowiednictwo 
 
 Wzienyśmy na spowiednictwo z konwentu hebdowskiego wieleb-
nego księdza Jacka, prostego i pokornego kapłana. 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
Uwolnienie 
 
 Stanęło Sasów koni 90 w Skale i okolicznie po parafiach wiosek 
naszych, na egzekucyjach o dymowe, czem ja wielce przestraszona 
będąc o wioski swoje, wysłałam do wielmożnego imci dobrodzieja 
księdza komisarza prosząc, aby nas w tym ratował. Który przez różne 
instancyje [172] i zabiegi swoje wyjednał libertacyją, żeby egzekucyja 
nie była u nas, a potym i to, żeśmy nic nie dali na to dymowe. 
 
 

DNIA 9 STYCZNIA 
 
Siostra Misiowska zachorowała 
 
 Panna siostra Misiowska bardzo zachorowała na duszność i suchoty, 
którą, według możności, ratowało się i aptycznemi i domowemi rzeczami. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Lubo asekurowali Sasi wielmożnego imci księdza Lochmana, komi-
sarza  dobrodzieja,  że  te  dymowe  opuszczą wioskom  naszym,  w  tym  
nie dotrzymali słowa, bo go znowu kazali płacić. I widząc ja, że częstą 
i ciężką po inszych wsiach okolicznie egzekucyją naprzykrzają się lu-
dziom i szkody wielkie czynią, musiałam zboża kazać wozić na targ, a co 
przedali, to zaraz upłacali Sasom, aby egzekucyi nie było. Poddani zaś 
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[w]cale nie mogli nic wydać na ten podatek, bo byli bardzo zrujnowani, 
lubo się im połową kazało składać powoli. 
 
 

[173] DNIA 21 STYCZNIA 
 
Siostra Misiowska umarła 
 
 Umarła panna siostra Misiowska Katarzyna o godzinie 4 po połu-
dniu. Miała lat wieku swego 59, w zakonie była lat 30. Który niech da 
Pan Bóg wieczny odpoczynek. 
 
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
Pogrzeb siostry Misiowski 
 
 Odprawieł się pogrzeb panny siostry Katarzyny Misiowski, na któ-
rym było kanoników krakowskich dwóch, jeden wielmożny imć ksiądz 
Lochman, komisarz dobrodziej, drugi wielmożny imć ksiądz Marcin 
Węgrzynowicz, który ją chował, imć ksiądz Andrzej Węgrzynowicz, 
kanonik sandomierski. Ze Zwierzeńca było księży trzech świeckich, 
zaś różnych,  z  naszemi  domowemi,  było  dwanaście.  Przybył też na  
ten akt pogrzebowy wielmożny imć pan Krzysztof Dobieński, łowczy 
gosteński.  Msze  święte  odprawowały  się [i]  wilije  przy  ciele  w  ka-
pliczce przy drewnianym budynku wybudowany, a zaś insze ceremo-
nie nad grobem w kościele. [174] Która niechaj z Panem Bogiem od-
poczywa wiecznie. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz, z wiel-
możnym imcią księdzem kanonikiem Marcinem Węgrzynowiczem, 
który za tą swoją bytnością darował nam ornat fiałkowy aksamitny 
do kościoła. Także przyjechał imć pan Bażanka, architekt, i snycerz, 
aby miarę wydał na robienie ołtarza wielkiego, którego snycerza star-
gowało się od jego samej roboty drewniany, oprócz pobocznych romów 
[=ram] do obrazów, za złotych 800 i oprócz cymboriam [=cyborium], 
które osobno się płacieło. 
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DNIA 30 STYCZNIA 
 
Saskie palety 
 
 Wyszły palety od Sasów z Krakowa, aby prowianty odwozić z dymu 
kożdego: żyta garncy 30, owsa garncy 30, z pięciu dymów siana wóz 
i  wołu.  O  czem  już było  ciężko  i  pomyślić dla  wielkiego  niedostatku  
i klasztoru i poddanych, ale to [175] na Boską oddałam prowidencyją 
czekając, co się będzie działo, jeżeli nas to jakim sposobem nie minie. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
Jałmużna od imci księdza Rypińskiego, plebana sreniawskiego 
 
 Pan Bóg skierował serce imci księdza Grzegorza Rypieńskiego, 
plebana śreniawskiego198, że posłał jałmużnę na kożdą z sióstr po zło-
tych 10, także i dla księdza, za co mu niech Pan Bóg nagrodzi. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
Saskie palety i egzekucyje 
 
 Znowu powtórne palety wyszły saskie oraz i z egzekucyją o pomie-
nione prowianty. 
 
 

DNIA 12 LUTEGO 
 
Goście z Witowa, którzy odprawili egzekwie za księdza spowiednika 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Dembieński, przeor konwentu witow-
skiego, i czterech księży z niem, którzy zaraz tego dnia odprawieli wigilie 
śpiewane za duszę nieboszczyka księdza Hipolita Łukowskiego, spo-
wiednika naszego. Nazajutrz komendę wielką sami księża śpiewali, 
a potym msza święta z muzyką, trąbami, fraktowana odprawiła się. 
Sam imć ksiądz przeor celebrował. [176] W czem wielką miełość zmar-
łemu bratu konwentu swojego wyświadczeli, że z tak daleka umyśnie na 
te obsekwie [=egzekwie] zjechali, jeszcze podczas tak złych dróg i z tak 
wielką kupą ludzi, bo i kapela ich była. Rzeczy zaś pozostałe po niebosz-
czyku zabrali do konwentu i odjechali dnia 14 tegoż miesiąca. 

 
198 Grzegorz Rypiński, pleban w Szreniawie w latach 1692-1734. 
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DNIA 15 LUTEGO 
 
Polska agrawacyja 
 
 Stanęło kilkadziesiąt ludzi piechoty imci pana starosty krakow-
skiego199 we trzech wioskach i do drugiego dnia stali, potym wyszli 
nic nie pretendując, oprócz tego co zjedli. 
 
 

DNIA 18 LUTEGO 
 
Saska agrawacyja 
 
 Przyszły palety saskie i zaraz egzekucyje, aby dymowe we trzech 
dniach odwozić do Szkalmierza. Nad któremi Sasami miał komendę 
wielmożny imć pan Lubomierski, starosta bohusławski200,  który  był 
w Miechowie. I zaraz wysłałam do niego wielmożnego imci księdza 
Andrzeja Węgrzynowicza, kanonika sandomierskiego, który wypro-
sieł to  na  nim,  że  egzekucyi  nie  posłał,  ale  zaraz  tego  [177] dnia od-
wiezło się jednę ratę, to jest po 7 tynfów z dymu jednego. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
Panna Czajowska, przechrzcionka, wyszła za mąż 
 
 Panna Katarzyna Czajowska, która tu nawrócieła się do wiary świętej 
i okrzczona była na tym miejscu, teraz w małżeństwo poszła za pana 
Wojciecha Niklewicza, mieszczanina i pisarza miechowskiego. 
 
 

DNIA 25 LUTEGO 
 
Saska agrawacyja 
 
 Przechodzieł od Krakowa ku Częstochowy podjazd saski pod ko-
mendą wielmożnego imci pana starosty bohusławskiego201, którego 
jeszcze w Krakowie obligował wielmożny imć ksiądz Lochman, komi-
sarz dobrodziej, aby miał respekt na wioski nasze i mijał je. Jakoż 
sam wielmożny imć pan starosta uczynieł to, że nie stanął w żadnej 
wiosce ani prowiantów nie brał, jak po inszych wioskach czynieli.  

 
199 Franciszek Wielopolski. 
200 Jerzy  Ignacy  Lubomirski  h.  Szreniawa  (1687-1753),  syn  Hieronima  Augustyna  
Lubomirskiego, starosta bohusławski. 
201 Jerzy Ignacy Lubomirski h. Szreniawa. 
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Jednak przechodząc przez Trzycież, oderwało się kilkanaście koni Tata-
rów. Do dworu wpadli, tam zaraz pisarzowi konia z siedzeniem wzieni, 
potym do komory odbieli i zabrali suknie, chusty i cokolwiek miał [178] 
porządku swego i onego samego kanczugami ocieni [=pocięli], że nie dał 
brać. Na folwarku także cieląt, kur, gęsi nabrali i przepadło to wszystko. 
Lubo się prosieło o sprawiedliwość u wielmożnego imci pana starosty, 
ale powiedział, że tym ludziom, to jest Tatarom, trudno zabronić. 
 
 

DNIA 29 LUTEGO 
 
Druga rata Sasom zapłacona 
 
 Odesłało  się drugą ratę dymowego,  to  jest  po  tynfów  7  z  dymu,  
do Krakowa, na co się kwit otrzymał, aby się nim bronić od egzekucyi, 
która w okolicy po wsiach była. 
 
 

DNIA 30 LUTEGO [SIC] 
 
 Stanęło w Tarnowy kilkadziesiąt ludzi konnych Sasów pod komendą 
imci pana kapitana Butmana, którzy przenocowawszy wyszli rano. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Wyszły surowe egzekucyje saskie o trzecią ratę dymowego po tyn-
fów 5, lubo jeszcze czas nie wyszedł, jak było w paletach naznaczono. 
Które egzekucyj[e] i do wiosek naszych przyszły, jednak wielmożny imć 
ksiądz Lochman, komisarz [179] dobrodziej nasz nie mogąc uprosić, 
aby uwolnione były nasze wioski od egzekucyi, założył swemi pie-
niądzmi i zapłacieł wszystko w Krakowie i kwit generalny odebrał, z któ-
rym zaraz do majora Plesza, który stał w Jangrocie, posłałam i dopiero 
egzekucyją sprowadzono, a co przez kilka dni strawieli, to w nic poszło. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
Saski ordynans, aby do komisoriatu hiberny i ustawy oddawać 
 
 Uspokoiwszy już Sasów z dymów po tynfów 17 rozumieliśmy,  
że w pokoju zostawać będziemy, aż znowu wychodzą ordynanse saskie, 
aby hiberny i ustawy do komisyjoratu oddawać saskiego. 
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DNIA 12 MARCA 
 
Złoto po nieboszczyku księdzu Leśniowskim odebrano 
 
 Odebraliśmy złoto, któreśmy pierwy mieli, po nieboszczyku imci 
księdzu Franciszku Leśniowskim, oficyjale pileckiem, a potym za-
stawieliśmy go u nieboszczyka imci księdza Praczlewicza, kanonika 
krakowskiego  i  Akademii  rektora202,  po  którego  śmierci  wielmożny  
imć ksiądz Marcin Węgrzynowicz, [180] kanonik krakowski, jako 
egzekutor nieboszczykowski, wymógł to na drugich egzekutorach, 
że nam to złoto darmo wrócieli, a zastawieliśmy go byli w trzechset 
talerach bitych, tylkośmy się obligowali za nieboszczyka imci księ-
dza Praczlewicza odprawić sześćdziesiąt wigilij z komendami i msza-
mi świętymi jako najprędzy. To zaś złoto przedaliśmy na ekspensa 
fabryczne. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
Polska agrawacyja o hibernę 
 
 Przyjechał deputat imć pan Czykielski, i drugi imć pan Przedborski 
od  letki  [=lekkiej]  chorągwie  pana  Dawida  Ułana  po  hibernę,  z  asy-
gnacyją od komisyjoratu saskiego. Którzy stali kilka dni przykrząc się, 
a tymczasem tę hibernę uspokojeł w Krakowie wielmożny imć ksiądz 
Lochman, komisarz dobrodziej nasz, który dał ad racyjonem zło-
tych 1000. I tak dopiero przyszedł ordynans od pana Ułana, aby ustą-
pieli [181] ci deputaci, którym musiało się dać kontentacyi złotych 60. 
Ustawę zaś, którą na kilkaset złotych chcieli brać, uprosieł wielmożny 
imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej, że darowali. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
Po mularza posłano 
 
 Posłałam po mularzów na Tarnowskie Góry do kontynuacyi zaczętej 
fabryki. 

 
202 Piotr  Praczlewicz  (zm.  20  października  1711  r.),  rektor  Akademii  Krakowskiej  
w latach 1701-1702, 1704-1706, 1710-1711. 
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DNIA 22 MARCA 
 
Od Sasów i Tatarów uwolnienie 
 
 Powracał nazad z podjazdu od Częstochowy wielmożny imć pan 
starosta bogusławski203 ku  Krakowu z  wielką liczbą ludzi,  a  wszyscy  
na nasze wioski jednym traktem sli. Uprosiełam wielmożnego imci 
księdza Andrzeja Węgrzynowicza, kanonika sandomierskiego, że wy-
jechał do nich do Wolbrama i uprosieł imci pana starosty, że do kożdy 
wioski posłał załogę, aby od tych napaści tatarskich bronieła i prze-
prowadzieł ich  szczęśliwie,  że  i  jeden  nie  postał w  wiosce  naszej.  Ty  
zaś załodze, jak się już wszystka kupa przewaleła, dało się po tynfie 
kontentacyi. 
 
 

[182] DNIA 30 MARCA 
 
Przybyli mularze i architekt pan Bażanka 
 
 Przysli mularze ze Śląska na robotę, którą zaraz zaczeni. Tego dnia 
przyjechał z Krakowa imć pan Bażanka, architekt, który jako od po-
czątku  na  całą fabrykę wydał abrys,  tak  i  dozoru  podjął się około  
fabryki,  bo  tamten  Pelegryni,  który  był ze  Śląska,  dla  odległości  
miejsca nie mogąc często dojeżdżać, wiele przez to szkody poczynieli 
mularze, nie mając informacyi należyty według abrysu, i co wymuro-
wali musieli to walić a inaczy murować. Dlatego musieliśmy go odda-
lić od tej roboty, a na miejscu jego imci pana Bażankę, który bliży re-
zydował w Krakowie i mógł zawsze dojeżdżać według potrzeby, umó-
wieliśmy, obiecawszy mu za kożdą raz, co przyjedzie, dawać po 10 tale-
rów bitych. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
Saska agrawacyja 
 
 Doszły nas palety, aby jako najprędzy Sasom do Krakowa odwozić  
z dymu po złotych dwa i egzekucyje zaraz po wsiach. [183] Których 
nie czekając, odesłałan na tę kontrybucyją złotych 270 Sasom do 
Krakowa. 

 
203 Jerzy Ignacy Lubomirski h. Szreniawa. 
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DNIA 15 KWIETNIA 
 
Panna przeorysza rozchorowała się 
 
 Rozchorowała się panna przeorysza. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA [SIC] 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej 
Lochman. 
 
 

DNIA 24 KWIETNIA 
 
Umarła panna przeorysza 
 
 Umarła panna Franciszka Siemieńska, przeorysza, która miała lat 
wieku swego 82, w zakonie świętym była lat 64, przeoryszą była lat 28. 
Z należytą dyspozycyją umierała i owszem miała to szczęście, którego 
zawsze sobie życzyła, że ją sam wielmożny imć ksiądz Lochman, komi-
sarz dysponował i sakramentami świętymi opatrzeł. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
Pogrzeb panny przeoryszy 
 
 Odprawieł się pogrzeb pomieniony panny przeoryszy, na którym 
było  kanoników  krakowskich  dwóch,  to  jest  wielmożny  imć ksiądz  
Marcin Węgrzynowicz i wielmożny imć ksiądz komisarz [184] dobro-
dziej, który sumę miał i chował ją, braci zakonnych było 7 z imcią księ-
dzem proboszczem zwierzynieckiem, [ponadto] imć ksiądz Andrzej 
Węgrzynowicz, kanonik sandomierski, świeckich różnych kapłanów 
było 20. Która niech z Bogiem w niebie wiecznie odpoczywa. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
Obrana przeoryszą panna Gołębiowska 
 
 Obrałam przeoryszą, przy obecności wielmożnego imci księdza 
Lochmana, komisarza, za zezwoleniem zgodnym zgromadzenia, pannę 
Annę Gołębiowską, lubo młodą w zakonie, ale obyczajów pięknych 
i modestyi204 zakonny przy pobożności. 

 
204 Modestia (łac.) – skromność, rozwaga, posłuszeństwo, przyzwoitość, łagodność. 
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DNIA 30 KWIETNIA 
 
Strycharz przyszedł 
 
 Przyszedł strycharz ze Śląska do roboty, który dla mrozów nie mógł 
cegły robić, zaczął piec kamieniem na wapno okładać. 
 
Poddanym jarym ziarnem zasiano i zboża na pożywienie dano 
 
 W tym roku, dla ustawicznych podatków, widząc zrujnowanie 
poddanych tak, że większa połowa ludzi ziarna zboża [185] do siewu 
nie mieli, musiałam, lubo omale mając, kazać na jarz im pozasiewać,  
a  niektórym  i  na  pożywienie  dawać,  bo  ledwo  od  głodu  ludzie  nie  
umierali, co tak wielki był ścisk między niemi. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
Cieśla zaciągniony 
 
 Zaciągnęłam Piotra, cieślę majstra i z czeladzią z Krakowa do pobi-
jania nad klasztorem dachów i postawienia wiązania nad trzeciem 
kurytarzem nad furtą. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
Malarz stargowany od trzech obrazów 
 
 Stargowałam malarza pana Wielelma z Krakowa, do malowania 
obrazu na wielki ołtarz, za złotych 800 i z pobocznemi obrazami. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
Polska agrawacyja o hibernę 
 
 Przyjechał deputat chorągwi letkiej jaśnie wielmożnego imci pana 
hetmana wielkiego koronnego205, przezwiskiem ten deputat Woje-
wódzki, po hibernę, który i z ludźmi swemi bardzo był ciężki poddanym, 
aże wielmożny imć ksiądz Lochman [186] komisarz dobrodziej zjechał 
sam do niego i zgodzieł się z niem, że wziąwszy ad racyjonem zło-
tych 624, na resztę sam na swoję osobę dał mu imć dobrodziej [słowo], 

 
205 Adam Mikołaj Sieniawski. 
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jako mu punktualnie zapłaci na czas naznaczony, w kontentacyi zaś 
dałam  mu  konia  we  trzech  leciech  młodego  i  czerwonych  złotych  6.  
I tak ustąpieł z ludźmi ze wsiów. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
Do chóru stanęła panna Kochanowska i panna Wietrzyńska  
na konwerskę 
 
 Stanęło do chóru dwie panny, jedna panna Anna Kochanowska na 
chórową, a druga panna Teresa Wietrzeńska na konwierskę. Te pa-
nienki obiedwie niemające żadnego posagu ani dobrodzieja, aby im 
co uczynieł. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
Jałmużna od księdza Rypińskiego 
 
 Będąc u nas imć ksiądz Grzegorz Rypieński, pleban sreniawski, dał 
jałmużnę kożdej siostrze po taleru bitem, co mu niech Pan Bóg nagrodzi. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
Szklarze ze Śląska sprowadzeni 
 
 Życząc sobie jako najprętszego zakończenia [187] fabryki klasztoru 
i kościoła, który już zaczeni tynkować, sprowadziełam sklarzów dwóch 
ze Śląska, którzy wszędy okna podjeni się robić i zaraz zaczęli na kuryta-
rze dolne i górne, do kościoła zaś, aby grontowniejsze okna były, w żela-
za miasto [=zamiast] drewnianych rom [=ram] wprawiano, które umy-
śnie w siewierskich kuźnicach robiono i sprowadzono ich. Płacieło się 
za każdy cetnar po tynfów 16, ale i z odwozem na miejsce. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
Od przechodzących Sasów uwolnienie 
 
 Przechodzieło wojsk saskich na cztery tysiące, pod komendą imci 
pana generała Filona, przez wioski nasze, około których okolicznie 
nocowali. Jednak jeszcze w Krakowie uprosieł wielmożny imć ksiądz 
Lochman, komisarz dobrodziej, tegoż generała, że obiecał mieć 
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w ochronie nasze wioski. Jakoż dotrzymał tego, bo nie tylko nie stali, 
ale i załogę dał, aby przechodzący nie szarpali po wioskach. W kon-
tentacyi [188] zaś temuż generałowi posłało się na nocleg furę siana, 
owsa ćwiertni 10, wódki, kapłonów, gęsi karmnych i innych domo-
wych rzeczy, zawdzięczając tak wielką łaskę, że minął wioski nasze. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
Palety saskie 
 
 Wyszły palety saskie, aby za prowianty we trzech dniach odwozić 
do Krakowa z dymu po 6 tynfów. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
Piec wapna i cegły wypalony 
 
 Wypaleli strycharze piec wapna i cegły, pierwszy tego roku. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
Piece stawiali 
 
 Przygotowawszy kafli, gar[n]carz zaczon w celach piece stawiać, 
a potym [w] dolnych izbach. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
Saski ordynans o dymowe 
 
 Przyszedł ordynans od egzekucyi saski, która w 500 koni już w Wyso-
cicach była, o te dymowe, co po 6 tynfów, abyśmy posyłali [189] z kwi-
tami, jeżeli zapłacono. A myśmy jeszcze byli nic na to nie dali. I chcieli 
zaraz posłać egzekucyją, więc obawiając się jej, posłałam do starszego 
z kontentacyją prosząc, ażeby do trzeciego dnia poczekał z egzekucyją.  
Co,  gdy  uczynieł,  wysłałam  czem  prędzej  do  Krakowa,  dając  znać 
wielmożnemu imci księdzu Lochmanowi, komisarzowi dobrodziejowi 
o tym, który tak długo szukał sposobów i wyprosieł u generała saskiego, 
że darowano nam tę kontrybucyją, tylko za wszystko owsa ćwiertni 28 
posłałam dla koni tego generała, a on dał kwit generalny, żeśmy za-
płacieli. I tak nie mieliśmy żadnej egzekucyi. 
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DNIA 3 LIPCA 
 
Dla deszczów siano niesprzątnione i w fabryce mitręga 
 
 Nastąpieły wielkie deszcze, dla których nie mogliśmy sian sprzą-
tać, które aż prawie pognieły na łąkach pokoszone. Także i koło fa-
bryki wielkie omieszkanie [190]  było  w  robocie,  bo  więcy  [czasu]  
mitrężeli rzemieś[l]nicy przechodząc z miejsca na miejsce do inszej 
coraz roboty. 
 
 

DNIA 5 LIPCA 
 
Płaszcze pannom Pan Bóg prowidował 
 
 Jako w kożdej okazyi uznajemy nad sobą Boską Prowidencyją przez 
staranie wielmożnego imci księdza Lochmana, komisarza dobrodzieja, 
tak i teraz, widząc potrzebę przy zbliżaniu się czasu do wprowadzenia 
się do  klasztoru,  żeśmy  płaszczów  nie  miały,  bez  których  trudno  się 
było obyść, więc po jednym chłopku, zmarłym poddanym swoim 
z Broniowic, który na jego dyspozycyją dał talerów bitych 30, te zaraz 
na szaję dał wielmożny imć dobrodziej do Wrocławia i wszystkiem 
nam płaszcze porobiono. My zaś za tę jałmużnę obligowały się za du-
szę tego człeka odprawić, albo raczy nająć, piętnaście mszy świętych 
śpiewanych, a między tym czasem niż się te msze święte [191] wykonają, 
w kożdy dzień, po mszy świętej konwencki[ej], spólnie De profundis 
z wierszem i kolektą za duszę nieboszczyka odprawić, który niechaj 
wiecznie z Bogiem odpoczywa. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
Jałmużna 
 
 Imć pan Krzysztof Dobieński, łowczy gostyński, dał na fabrykę zło-
tych 50. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechały do nas panny zakonne dominikanki z konwentu raci-
borskiego, cztery ich. W tenże dzień z Krakowa [przyjechały także] 
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bernardynki od świętego Józefa dwie, panna Łącka206 i panna Grothów-
na207, które bawieły do piątego dnia. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
Asygnacyja na hibernę od imci pana marszałka związkowego 
 
 Przyszła do nas wiadomość z Skalmierza, że otrzymawszy asygnacyją 
na hibernę od imci pana Branickiego, marszałka wojska skonfederowa-
nego208, imć pan Chodykiewicz, rotmistrz z ludźmi swemi do nas wybie-
ra [192] się. O czym jak prętko dowiedziałam się, zaraz posłałam do imci 
pana Dobrowolskiego, pułkownika, bo ten rotmistrz był spod komendy 
jego, prosząc, ażeby do którego czasu poczekał. Jakoż dał mu ordy-
na[n]s, aby do dnia 26 lipca czekał, który ordyna[n]s, że go już w drodze 
zastał,  nie słuchał tego [i] przyjechał w koni 20 do wiosek. Zaraz sobie 
dyspartyment uczynieł i koniecznie nalegał na poddanych, aby hibernę 
czy[m] prędzy wyliczeli. Przecie się go zwłóczeło obietnicami, a ponie-
kąd też i nie mogli chłopi tak prętko złożyć. [Do tego czasu] aż też 
[=tenże] ordynans, że wielmożny imć dobrodziej ksiądz Lochman, ko-
misarz obligacyją dał na siebie, że sam wyliczy tę hibernę i tak kazano, 
aby wysli ci z wiosek zaraz nic nie bierąc, co zaraz musieli uczynić. 
I będąc wielmożny imć dobrodziej [193] w Łęczny u imci panów mar-
szałków konfederackich, swojem staraniem i różnemi instancyjami 
wyrobieł to, że wioski nasze uwolnieli od konsystencyi zimowej. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
Mularze z roboty uszli byli, ale musieli się wrócić 
 
 Mularze Niemcy, widząc te niepokoje w Polscze, zbontowali się, 
swawolą nieopowiednie usli nam z roboty przed wieczorem, pozabie-
rawszy swoje rzemiesła. Alem ja zaraz rozesłała [ludzi] ku Śląsku i poła-
pano ich już o kilka mil i przyprowadzono i w sekwestrze ich trzymano 
póty, aż się naszemi zaręczeli, że już tej swywoli więcy nie uczynią. 
Jednak potym przyznali się, że Pelegryni, majster ich, tak pisał do nich,  

 
206 U bernardynek krakowskich w klasztorze św. Józefa były wówczas dwie Łąckie, 
rodzone  siostry:  Barbara,  imię zakonne  Konstancja  (zm.  1728)  i  Marianna,  imię 
zakonne Modestia (zm. 1740). 
207 Marianna Grotówna, imię zakonne Aniela (zm. 1727). 
208 Józef Branicki h. Korczak (zm. 1735), stolnik buski, pułkownik wojsk koronnych, 
marszałek związkowy konfederacji tarnogrodzkiej (1715). 
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aby  posli,  chcąc  się zemścić tego,  żeśmy  go  oddaleli  od  tej  roboty,  
ale się im ta sztuka nie udała. 
 
 

[194] DNIA 4 SIERPNIA 
 
Polska agrawacyja 
 
 Kilkadziesiąt koni ułanowskich [=ułańskich] ludzi stanęło w Trzy-
cieżu i tam poczeni się ludziom naprzykrzać i pisarzowi konia wzięto. 
Ale, jak wysłałam do nich z ordynansem imci pana marszałka, tak zaraz 
i konia oddali i sami wysli. 
 
 

Dnia 7 sierpnia 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawiliśmy nabożeństwo [do] świętego Kajetana, którego przy-
czyną, w niedostatku naszym fabryki i wyżywieniu, w utrzymaniu 
wiosek, w tak ciężki ruinie, odbieramy od Pana Boga łaski. Na które 
nabożeństwo kilku kapłanów przybyło, a wielmożny imć dobrodziej 
ksiądz Lochman, komisarz, sam sumę miał, co niech będzie na większą 
chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
Sklepienie w kościele skończone 
 
 Mularze, wytynkowawszy [195] podniebienie w małym chórze i wiel-
kiem kościelnym, spuścieli rostowanie po gzemsy i zaraz zaczeni gzemsy 
tynkować. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
Okna w kościele osadzone 
 
 Osadzono wszystkie okna górne w kościele. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
Kompasy dwa odmalowane 
 
 Przyszedł ociec Antoni Węgrzynowicz, reformat z socyjuszem, którzy 
dwa kompasy słoneczne wyrysowali i wymalowali, jeden w ogródku 
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z Panem Jezusem Ukrzyżowanym, a drugi z podwórza między okna-
mi na gonku [=ganku], także cele, izby górne [i] dolne pobenedyko-
wali, abyśmy mieli gotowo do wprowadzenia się. I odeszli ci ojcowie 
dnia 30 sierpnia. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
Krzyż drugi na kościele osadzony 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Lochman, dobrodziej 
z imcią panem Bażanką i z kotlarzami. Osadzono krzyż drugi na ko-
ściele, żelazny. 
 
 

[196] DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
Cieślów do podług zaciągnęli 
 
 Co tylko w okoliczy mogło się znaliść rzemieś[l]ników, osobliwie 
cieślów, to się zaciągnęło, ażeby czym prędzy podłogi po kurytarzach, 
izbach przybijali. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
Wprowadzenie panien do klasztoru 
 
 Skończywszy jakokolwiek dwie części klasztoru i dołem, i górą, 
kazałam na kurytarzu od furty, przeciwko refektarza, przepierzenie 
uczynić z desczek, a w niem kratę, drzwi i dzwonek wprawić, aby było 
do czasu miasto [=zamiast] furty. Z drugi strony także na kurytarzu, 
przy izbach dolnych, drugie przepierzenie zrobiono i w nim kratę do 
słuchania mszy świętej i do komunii, za którą był ołtarz i tam się msze 
święte odprawowały. My zaś w starym budynku przy kaplicy wyspo-
wiadałyśmy się i w kaplicy godziny odprawiłyśmy i tam kilka mszy 
świętych wysłuchały, a potym najmłodsza siostra krzyż niosła, a my 
za nią parami [197] z kaplice wyszłyśmy. Za nami zaś szedł jaśnie 
wielmożny imć ksiądz Krzysztof Szembek, biskup chełmski, proboszcz 
miechowski209, a za niem wielmożny imć ksiądz Dembieński, imć ksiądz 
Franciszek Szembek, kanonik krakowski, wielmożny imć ksiądz Marcin 
Węgrzynowicz, kanonicy krakowscy, wielmożny imć ksiądz Lochman, 

 
209 Krzysztof Andrzej Jan Szembek, biskup chełmski w latach 1713-1719. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

164

komisarz dobrodziej, wielmożny imć ksiądz Andrzej Węgrzynowicz, 
kanonik sandomierski, imć ksiądz Piechowicz, kanonik chełmski, 
audytor imci księdza biskupa i innych różnych prałatów, plebanów 
było dosyć. Wszedszy w klasztor, przed nowo postawioną furtę, siadł 
po  jednej  stronie  imć ksiądz  biskup  z  prałatami,  a  po  drugiej  wiel-
możny imć ksiądz komisarz dobrodziej z nami. Potym wielmożny imć 
ksiądz komisarz dobrodziej egzortę powiedział, po której imć ksiądz 
biskup zaczął Te Deum laudamus, a my śpiewając [198] po jednej 
wchodzieły za furtę, a jaśnie wielmożny imć ksiądz biskup kożdą kro-
pieł wchodzącą i zamknęłyśmy furtę, a szłyśmy na drugą stronę śpie-
wając, gdzie krata była do komonii i ołtarz. Tam jaśnie wielmożny imć 
ksiądz biskup miał mszą świętą i nas wszystkie komonikował, a tak 
z wielką pociechą naszą chwalełyśmy Boga, że nam dał doczekać wró-
cić się do naszego ulubionego gniazda i zostawać za klauzurą zakonną 
po tak długiej  poniewierce.  Trafonkiem tu zjechał imć ksiądz biskup 
chełmski z Miechowa na naszę introdukcyją, co sobie mieliśmy za 
osobliwą łaskę Boską. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
Egzekucyja o łanowe, które zapłacono 
 
 Przyszła egzekucyja o łanowe, którą utrzymując dało się kilkaset 
złotych, a ostatek do Krakowa odesłaliśmy po 30 złotych z łanu. 
 
 

[199] DNIA 19 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechała do nas imć panna przeorysza krakowskiego konwentu 
świętego Norberta ze dwiema siostrami, to jest z panną Szembekówną210  
i z panną Fierlejówną211, a sama zaś była przezwiskiem Chumiecka212. 
Zabawieły tu aż do dnia 24 tegoż miesiąca. 

 
210 Teresa Szembekówna (zm. 1749), norbertanka krakowska, była prawdopodobnie 
bezpośrednią następczynią Barbary Humieckiej na funkcji ksieni tego konwentu. 
211 Barbara Firlejówna (zm. 1740), norbertanka krakowska. 
212 Barbara Humiecka (zm. 1732),  ksieni klasztoru św. Norberta w Krakowie w la-
tach 1706-1732. M. Borkowska twierdzi, że chodziło o zakonnicę o nazwisku Humnicka 
(Leksykon..., s. 305). 
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DNIA 29 LISTOPADA 
 
Rekolekcyje 
 
 Przyjechał ociec duchowny imć ksiądz Szamowski Piarum Schola-
rum, za którego radą i informacyją zaczenyśmy wszystkie rekolekcyje 
na dni  10,  rząd domowy świeckiem sługom oddawszy.  Ten ociec du-
chowny bawieł się tu przez ten wszystek czas. Kożdego dnia po połu-
dniu o godzinie drugi miewał egzorty213, potym w osobności chodzieły 
siostry na duchowną rozmowę. Skończeło się to dnia 8 grudnia, 
a ociec odjechał nazajutrz. Potym kożda siostra [200] powrócieła się 
do swojego oficyjam [=oficjum]. 
 
 

 
213 Egzorta – kazanie, nauka religijna. 
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DNIA 27 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Wyjeżdżając imć panna Wielopolska, starościonka krakowska214, 
przed obłóczynami z konwentu świętego Jędrzeja na Grodzisko do 
świętej Salomei i z panną Szembekówną, także probantką tamtego 
konwentu215, były u nas po błogosławieństwo i z imcią panią Sołdadynią, 
rajczynią krakowską216. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
Panna Zaborska na stołownicę przywieziona 
 
 Przywieziono na stół [=stołowanie] pannę Katarzynę Zaborską 
w roku wieku jej 16, którą opiek[ow]ał się imć ksiądz pleban sreniaw-
ski217 i on do niej płacić obiecał po złotych 200. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
Także pannę Nehrebecką [przywieziono] 
 
 Przywieziono pannę Katarzynę Nehrebecką w roku wieku jej 10, 
na ćwiczenie. 
 
 

 
214 Marianna  Franciszka  Wielopolska  (1696-1756),  klaryska  z  klasztoru  św.  An-
drzeja w Krakowie, córka Franciszka Wielopolskiego, starosty krakowskiego w la-
tach 1688-1732. 
215 Anna Szembekówna (zm. 1750), klaryska z klasztoru św. Andrzeja w Krakowie, 
córka Franciszka Aleksandra Szembeka, kasztelana wiślickiego. 
216 Prawdopodobnie Salomea Soldadini, pierwsza żona aptekarza, ławnika i rajcy 
krakowskiego Pawła Soldadini. 
217 Grzegorz Rypiński. 
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DNIA 13 MARCA 
 
Odjechała panna Modrzewska, stołownica 
 
 Wzięto imć pannę Teresę Modrzewską, [201] starościonkę ujską218, 
która u nas była na ćwiczeniu półtrzecią lata. Jednak, że jej rodzic 
umarł, opiekonowie ją na pogrzeb wziąwszy, więcy nie dali. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
Przyjechali mularze 
 
 Stanęli mularze Niemcy na robotę. Natenczas był wielmożny imć 
ksiądz komisarz dobrodziej i z imcią panem Bażanką, architektem, 
którzy dyspozycyją wszelką uczynieli około kończenia fabryki. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
Marcin Węgrzynowicz, kanonik krakowski, umarł 
 
 Umarł wielmożny imć ksiądz Marcin Węgrzynowicz219, kanonik 
krakowski, który osobliwem był dobrodziejem miejsca tutecznego. 
Któremu niech da Pan Bóg wieczny odpoczynek. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
Pannę Sołdadynionkę oddano na ćwiczenie 
 
 Odwiezła imć pani Sołdadynia, rajczyna krakowska, córkę swoję na 
ćwiczenie, w roku wieku swego 12 mającą. 
 
 

[202] DNIA 27 KWIETNIA 
 
Za imci księdza Węgrzynowicza egzekwie 
 
 Cokolwiek mogłam zebrać kapłanów różnych, odprawieł się za duszę 
świętej pamięci n[ieboszczyka], imci księdza Marcina Węgrzynowicza 
aniwersarz ze dwiema mszami świętymi śpiewanemi. Dnia drugiego 
siostry także odprawieły wigilię z komendą i ze mszą świętą śpiewaną 
za tegoż pomienionego imci księdza Węgrzynowicza. Który niech  
z Bogiem odpoczywa. 

 
218 Prawdopodobnie córka Franciszka Modrzewskiego (zm. 1717), starosty ujskiego. 
219 Marcin Węgrzynowicz zmarł 25 kwietnia 1717 r. 
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DNIA 5 MAJA 
 
Jałmużna po nieboszcyku plebanie zadroskim,  
za którego duszę były egzekwie 
 
 Odebrałyśmy od księdza Wojciecha Mrozieńskiego, dziekana olku-
skiego, plebana jangrodzkiego220, jałmużny po zmarłym świętej pamięci 
niebo[s]zczyku, księdzu plebanie zadrozkiem221, na fabrykę czerwo-
nych  złotych  10,  z  osobna  na  aniwersarz  złotych  50,  który  się zaraz  
nazajutrz odprawieł i ze mszą świętą śpiewaną. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
Wyjazd panien 
 
 Wyjechałam do Krakowa w konwenckim [203] interesie do Grodu, 
kwitować imci pana Dobieńskiego, łowczego gosteńskiego, który zno-
sieł sumę złotych 1000 ze wsi swojej Uliny, od którego panna siostra 
Modrzejowska, póki żyje, prowizyją bierze, [a] po śmierci jej klaszto-
rowi należyć będzie wiecznemi czasy. Tę sumę tysiąc złotych przyjon 
na dziedziczne dobra swoje Czaple wielmożny imć ksiądz Stefan 
Dembieński, kanonik krakowski, z podwyższeniem prowizyi, bo tylko 
płacono po złotych 60, a teraz zapisano po złotych 70. Ten interes 
zakończywszy, powróciełam dnia 13 maja z jedną siostrą Postupalską, 
a siostra Modrzejowska z siostrą Słomińską, które potrzebowały po-
ratowania zdrowia, z rady panów doktorów zostawiełam na lekach 
w klasztorze świętego Józefa. 
 
 

[204] DNIA 14 MAJA 
 
Imć ksiądz Łuczkiewicz, kanonik krakowski,  
dał jałmużnę po swoim synowcu złotych 2000 
 
 Odebrałyśmy od wielmożnego imci księdza Łuczkiewicza, kanonika 
krakowskiego222,  jałmużny  po  zmarłym  synowcu,  koadiutorze  jego  
i plebanie radłowskiem223, na fabrykę złotych 2000. Za co niech Pan 
Bóg da żyjącemu jak najdłuższe zdrowie, a zmarłemu wieczny pokój. 

 
220 Wojciech Mroziński,  doktor filozofii  i  teologii,  był plebanem w Jangrocie w la-
tach 1700-1719. 
221 Nie ustalono imienia i nazwiska plebana w Zadrożu. 
222 Jan Łuczkiewicz (zm. 1725), kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
223 Franciszek Łuczkiewicz (zm. 1717), kanonik krakowski, pleban w Radłowie. 
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DNIA 20 MAJA 
 
Po imci księdzu Marcinie Węgrzynowiczu oddano co legował 
 
 Wielmożni imcie księża egzekutorowie świętej pamięci niebo[s]zczyka 
imci księdza Marcina Węgrzynowicza, oddali nam według testamentu 
złotych 2000, które nieboszczyk na fabrykę naszę legował, także 
stołków 5, szytych poduszek 3 do kościoła, albę niesokorową, welum 
[h]aftowane na atłasie, z palką, bursą i korporałem, także złotem szy-
tym. Mnie z osobna dano pasyjkę srebrną, obraz Najświętszej Panny, 
relikwią świętej Konegondy w srebro oprawną. 
 
 

[205] DNIA 21 MAJA 
 
Malarz zaciągniony 
 
 Zaciągnęłam  malarza,  który  drzwi  do  cel  i  kandykolwiek  były  go-
towe, w połowie klasztoru pomalował, także ganki, półeczki w oknach 
w celach i po kurytarzach. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
Reparacyja 
 
 Mając w Porąbce budynek i obory spustoszone, odważełam się, 
lubo przy fabryce klasztorny, zaciągnąwszy przyciesi dębowych i sosno-
wych [w] ogranicu u dobrodziejów i zaczenam w Imię Pańskie nowy 
budynek stawiać, wyży, na inszym miejscu niż stary jest. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
Zaciągniony malarz do złocenia cimborium 
 
 Zaciągneliśmy pana Pieleszeńskiego, malarza224, ze trojgiem czeladzi, 
którzy, przy wikcie klasztornym, zaczeni złocić cymborium, dwa busty 
i inne ozdoby około kraty do komonii, bo jeszcze ołtarza samego wiel-
kiego nie tykano. 

 
224 Paweł Pieleszyński (ok. 1690-1740), malarz krakowski. 
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[206] DNIA 30 CZERWCA 
 
Malarz i snycerz stargowani na ołtarz świętego Kajetana 
 
 Zadałam panu Wilelmowi, malarzowi, na świętego Kajetana obraz 
do ołtarza, złotych 100. Snycerzowi także zadałam na ołtarz złotych 100, 
którego stargowało się za złotych 500, a malarza za złotych 300. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
Marmury przywieziono 
 
 Przywieziono marmurowe kolumny cztery pod chór, także odr[z]wia 
do wielkich drzwi kościelnych i dwie mensy do ołtarzów. Za to wszystko 
dało się złotych 930. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
Marmury przywieziono 
 
 Zasklepieli chór mularze na kolomnach marmurowych. Także trzeci 
kurytarz tak górny, jako i dolny, oratoryjom i kapitularz posklepieli 
i wytynkowali. I zaczeni stolarze z Niepołomic posadzkę dębową 
układać w kapitularzu, a cieśle podłogi po kurytarzach, także zakładali  
i we chórze. 
 
 

[207] DNIA 31 LIPCA 
 
Piec wapienny wypalony 
 
 Wypalono piec wapna z cegłą, pierwszy tego roku, który się wyda-
rzeł dobrze. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
Snycerz robotę przywiózł 
 
 Przywieziono z Krakowa synerski [=snycerskiej] roboty ostatek do 
wielkiego ołtarza i ołtarz świętego Kajetana. I sami stolarze i snycerz 
przyjechali do stawiania i do dorabiania czego jeszcze nie dostawało 
do tych ołtarzów. Aże zaś nie mogli wystarczyć krakowscy tej robocie 
nagły, zaciągnęło się z Miechowa snycerza, który stargowawszy się 
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za złotych 100, przy naszej materyi, zrobieł ramy do pobocznych obrazów 
około wielkiego ołtarza, w których są obrazy świętych Piotra i Pawła. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Imć pan Bażanka, architekt, przyjechał. Który, dla lepszej dyspozy-
cyi roboty i pospieszenia, [208] był przy rzemieśnikach aż do konse-
kracyi kościoła. 
 
 

DNIA 8 SIERPNIA 
 
Malarz obrazy przywiózł i na murach malował 
 
 Przywieziono pana Wilelma, malarza, z obrazami do wielkiego 
ołtarza i [ołtarza] świętego Kajetana, które zaraz na blejtronach 
[=blejtramach] porozbijał, a stolarze w ołtarz wprawieli. Zaczon zno-
wu malować podniebienie na górze za wielkim ołtarzem, ażeby się 
piękni[ej] obraz wydawał, także 12 krzyżow z aniołkami po kościele, 
do konsekracyi służących. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
Relikwie darowane Krzyża Świętego i 12 Apostołów 
 
 Odebrałam przez ręce wielmożnego imci księdza Lochmana, komi-
sarza dobrodzieja, od jaśnie oświeconego książęcia imci Łubieńskiego, 
dobrodzieja, darowane relikwie autentyczne: drzewo Krzyża Świętego 
i  dwunastu  Apostołów,  kożda  z  nich  w  osobnej  puszeczce.  Które  wiel-
możny imć ksiądz komisarz dobrodziej, w jednostajny relikwiarz [209] 
srebrny oprawić [kazał], do czegom ja się dołożeła, co możność, srebra. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
Naznaczony dzień konsekracyi kościoła i od księcia biskupa suplement 
 
 Jaśnie oświecony książę imć Łubieński, dobrodziej naznaczeł dzień 
konsekracyi kościoła dnia 29 tegoż miesiąca sierpnia i darował na tęż 
konsekracyją beczkę wina, wołu karmnego i czerwonych złotych 10 
na ekspensa. 
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DNIA 20 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał jaśnie wielmożny imć pan starosta opoczyński225 i  z imo-
ścią swoją226, którzy króciusińko zabawieli, tylko fabryce się przypa-
trzywszy, odjechali. A widziawszy, że jeszcze tak wiele było roboty, 
a czas się krócieł do konsekracyi, posłał imć kilku cieślów z Pieskowy 
Skały, aby pomogli inszym roboty. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
Ojcowie nasi 
 
 [210] Posłano nam wielebnego księdza Gabryjela Racha, Niemca, 
z konwentu witowskiego na spowiednictwo, a wielebnego księdza 
Macieja z konwentu hebdowskiego na kaznodziejstwo, a wielebnego 
księdza Jacka, który był u nas, wzięto do Hebdowa. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
Przygotowanie na konsekracyją 
 
 Wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej przyjechał 
z Krakowa. Za nim poprzywożono cyny, miedzi, srebra, farfory i cokol-
wiek było potrzeba do tego aktu. I już przez te wszystkie dni bawieł 
u nas, czyniąc wszelkie dyspozycyje z wielką fatygą swoją i pracą tak 
na konsekracyją kościoła, jako i na przyjęcie gości, bo izby wszystkie 
wyprzątano, gotowano, kuchnią nową w sadzie wielkim budowano. 
A wszystkiego tego sam wielmożny imć dobrodziej doglądał z afektu 
i szczególny łaski swojej ku temu miejscu. 
 
 

[211] DNIA 27 SIERPNIA 
 
Książę biskup Łubieński w Skale nocował 
 
 Dano znać, że jaśnie oświecony książę imć Łubieński, dobrodziej 
stanął na noc w Skale, gdzie zaraz, według możności, siana, owsa ordy-
nowało się dla koni. 

 
225 Aleksander Dominik Wielopolski h. Starykoń (ok. 1691-1725), starosta opoczyński 
w latach 1711-1725. 
226 Wielopolska Ludwika Maria z Sapiehów h. Lis (1795-1768). 
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DNIA 28 SIERPNIA 
 
Przyjazd księcia biskupa 
 
 Wielmożny imć ksiądz komisarz Lochman, dobrodziej, raniusieńko 
wyjechał do Skały witając jaśnie oświeconego imci księcia Łubieńskiego, 
dobrodzieja  i  tam na  obiedzie  był.  Po  południu  powrócieł z  wiado-
mością, że już jaśnie oświecony książę wyjeżdża. I zaraz niedługo dano 
znać, że już niedaleko jest jaśnie oświecony książę, gdzie zaraz wiel-
możny imć ksiądz komisarz dobrodziej z wielmożnym imcią księdzem 
kanonikiem [Andrzejem] Węgrzynowiczem i z naszemi księdzami wysli 
go witać do bramy. Wysiadł jaśnie oświecony książę przed kościołem 
z karety i zaraz wielmożny ksiądz spowiednik nasz, jak tylko jaśnie 
oświecony  książę wszedł do  kościoła,  witał [212] go z oracyją. Potym 
jaśnie oświecony książę poszedł ku wielkiemu ołtarzowi i wszędy po 
kościele przypatrzywszy się, powrócieł do drzwi kościelnych z klasztora, 
gdzie wchodzącemu na kurytarz zaraz przy drzwiach zastąpiełam 
[drogę] z zgromadzeniem mojem i według nieudolności mojej [w] kilka 
słów powitałam jaśnie oświeconego książęcia imci dobrodzieja. Co miele 
przyjąwszy, zaraz na górne dormitarze poszedł, za niem wszyscy prałaci 
i dworscy, którzy byli, posli. I kazał jaśnie oświecony książę dobrodziej 
wszystkie cele pootwierać i nazad powracają[c], jak obszedł wszędy po 
górze, w kożdej celi kropieł i benedykcyją pasterską dawał, potym zsedł 
na dół i fortą wysze[d]ł do stancyi swojej. 
 
Goście 
 
 Tymczasem poczeno się bardzo wiele gości różnych zjeżdżać, którzy 
że nie mogli  [213] tak wiele dla samych koni przy klasztorze pomie-
ścić, aż w Małyszycach i Imbramowicach stali w stodołach u chłopów, 
jednak z klasztora wszelka czynieła się im wygoda. Kapela także, 
kuchmistrze, kucharze razem poprzyjeżdżało. 
  

DNIA 29 SIERPNIA 
 
Konsekracyja kościoła 
 
 Raniusinko, świtem w kotły uderzono, na obojach, trąbach i wal-
ternach [=waltorniach] grano przed kościołem. A tymczasem na war-
tach rajtaryje książęce różnie osadzono. Gdzie muzyka pograwszy 
z godzinę, jaśnie oświecony książę imć dobrodziej z rezydencyi swo-
jej zszedł do kościoła, potym na kurytarz, gdzie przy relikwiach wilie  
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kapłani i prałaci różni odprawowali. I tam przygotowawszy się, zaczął 
szczęśliwie konsekracyją kościoła w asystencyi wiele panów znacz-
nych, jako to wielmożnego imci pana Morsztyna, kasztelana radom-
skiego227, imci pana Śmietanki, wojskiego krakowskiego, [214] wice-
marszałka trybunalskiego228, imci pana Szembeka, wojskiego oświę-
cimskiego229, imci pana Dembieńskiego, starosty wolbramskiego230, 
imci panów Wodzickich, imci pana Dobieńskiego, łowczego gostyń-
skiego231, imci pana Kucharskiego, skarbnika sieradzkiego232, imci pa-
nów Chwalibogów, Zakrzewskich, Sędzimierów i innych szlachty i god-
nych ludzi było. 
 Duchowni zaś imcie byli: wielmożny imć ksiądz Tarło, archidiakon 
krakowski233, wielmożny imć ksiądz [Stefan] Dembieński, kanonik 
krakowski, imć ksiądz Hozjusz, audytor jaśnie oświeconego książęcia 
imci dobrodzieja234, wielmożny imć ksiądz Wodzicki235, wielmożny 
imć ksiądz komisarz dobrodziej, wielmożny imć ksiądz [Andrzej] Wę-
grzynowicz, kanonicy krakowscy, imć ksiądz Złotnicki, archidiakon 
sandomierski236, imć ksiądz Baranowicz, kanonik sandomierski, pro-
boszcz żarnowiecki237, imć ksiądz opat hebdowski238, imć ksiądz [215] 
proboszcz zwierzyniecki239, imć ksiądz Gorczycki, kanonik szkalmier-
ski240, imć ksiądz Żmudzki, kanonik szkalmierski, pleban działoski, 
imć ksiądz Wajs, kapelan jaśnie oświeconego książęcia dobrodzieja241,  

 
227 Franciszek Morsztyn h. Leliwa (zm. 1726), kasztelan radomski w latach 1699-1726. 
228 Kazimierz Śmietanka z Olchowca h. Korczak (zm. 1727),  wojski krakowski w la-
tach 1715-1727. 
229 Antoni Felicjan Szembek ze Słupowa. 
230 Franciszek Dembiński h.  Rawicz (ok. 1660-1727),  dziedzic dóbr Gruszów i  Imbra-
mowice, starosta wolbromski. 
231 Krzysztof Dobiński h. Rola. 
232 Władysław Kucharski h. Zagłoba, skarbnik sieradzki. 
233 Jan Paweł Joachim Tarło h. Topór (1658-1732), archidiakon krakowski w latach 
1705-1723. 
234 Stanisław Józef Hozjusz (1674-1738), kanonik krakowski, audytor w konsystorzu 
krakowskim, późniejszy biskup. 
235 Michał Wodzicki (1687-1764), kanonik krakowski. 
236 Mikołaj Złotnicki (zm. 1725), archidiakon sandomierski od 1715 r. 
237 Jan Baranowicz (zm. 1722), doktor filozofii i teologii, kanonik sandomierski, 
prepozyt żarnowiecki w latach 1701-1722. 
238 Michał Wilkowski. 
239 Mikołaj Łukowski, norbertanin, proboszcz na Zwierzyńcu w latach 1709-1728. 
240 Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1667-1743), kanonik kolegiaty skalbmierskiej. 
241 Kazimierz Weiss (zm. 1737), kanonik kielecki i kapelan bpa Kazimierza Łubieńskiego. 
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imć ksiądz Kosienski242, Świątecki243, Niegoszowic244, kanonicy Wszyst-
kich Świętych. Karmelitów było piaskowych dwóch, księża z Miechowa, 
także dominikani. Innych zaś zakonników, plebanów, wikaryjów było 
bardzo wiele. 
 Z imci pań przedniejszych była jaśnie wielmożna imć pani Anna 
Małachowska, wojewodzina poznańska i z córką swoją245, jaśnie wiel-
można pani Łubieńska, podstolina koronna246, imć pani Śmietanczyna, 
wojska krakowska247, imć pani Szembekowa, wojska oświęcimska  
i z córkami248, imć pani Kucharska, skarbnikowa sieradzka249, imć pani 
Otfinowska, cześnikowa dobrzańska [=dobrzyńska]250, [216] imć pani 
Rymerowa, imć pani Chwalibogowa251, Zakrzewska, Mierzeńska, Lu-
bieniecka, Błeszyńska, Komornicka i innych wiele slachcianek. Także  
i z Krakowa różnych pań i panów było. Pospolitego zaś ludu wielki 
gmin był, aże więcy warty przydano dla wielki ciżby, aby nie puszczano 
ludzi do kościoła. 
 Przy relikwiach miał kazanie imć ksiądz Fulgienty, przeor piasko-
wy252, podczas zaś sumy imć ksiądz Baranowicz, kanonik sandomierski 
kazał. Przez ten czas wszystek konsekracyi i nabożeństwa, damy i pa-
nowie na chórze naszym byli, aby lepi mogły przypatrzyć się ceremo-
niom, które, jak się skończeły, jaśnie oświecony książę imć dobrodziej 
poszedł, nic nie wypocząwszy sobie po tak długi pracy, ubierać się na 
sumę, a tymczasem, przy zaczynaniu [217] sumy, wyprowadzono trzy 
panny do obłóczyn,  z  któremi i  ja  ze dwiema siostrami,  według zwy-
czaju, wyszła na kościół. Które podczas mszy jaśnie oświecony książę 
imć dobrodziej obłóczył, jednę na chórową pannę Annę Kochanowską, 
a pannę Teresę Wietrzeńską i pannę Teresę Zagrodzką na konwierski.  

 
242 Jan Kosiński (zm. 1724), kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie. 
243 Krzysztof Świątecki (zm. 1726), kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie. 
244 Być może Stanisław Niegoszewicz (zm. 1727), kanonik skalbmierski. 
245 Anna Konstancja Małachowska z córką Karoliną. 
246 Teresa Łubieńska z Bielińskich, żona Jana Bogusława Łubieńskiego, podstolego 
koronnego w latach 1714-1728. 
247 Być może Śmietanczyna Katarzyna z Szembeków. 
248 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa z córkami Salomeą i Magdaleną. 
249 Prawodpodobnie Agnieszka z Siemieńskich, żona Władysława Kucharskiego. 
250 Prawdopodobnie Cecylia z Przesławic, żona Tomasza Otwinowskiego, cześnika 
dobrzyńskiego. 
251 Barbara Rozalia z Grodzickich Chwalibogowa, żona Stefana Chwaliboga (zm. 1746), 
komornika granicznego powiatu ksiąskiego, zarządcy klucza jangrodzkiego, zob. 
A. Penkala, Panieńskie ochędóstwo, Kraków 2016, s. 259, 286. 
252 Fulgenty Miedziński, przeor klasztoru karmelitów na Piasku. 
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Potym jaśnie oświecony książę imć dobrodziej nas wszystkich komoni-
kował i już zostawieł w cymborium [=cyborium] Najświętszy Sakra-
ment. Po skończonej mszy świętej jaśnie oświecony książę imć do-
brodziej sam przez kościół do drzwi klasztornych odprowadził panny 
nowo obłóczone i oddał mi je z krótką przemową. I znowu powróciw-
szy, zasiadł u wielkiego ołtarza do bierzmowania ludzi, których było 
bardzo wiele i te panny, co się obłóczyły, natenczas się bierzmowały. 
 Po skończonym nabożeństwie rozeszli się wszyscy imcie [218] 
z kościoła do swoich rezydencyi, a potym do obiadu co znaczniejsze 
damy senatorki poszły do stołu jaśnie oświeconego książęcia imci 
dobrodzieja do budynków drewnianych na podwórzec, gdzie oprócz 
dwóch stołów zastawnych. było sześć innych wielkich. Z szczególnej 
łaski Boski i wielmożnego imci księdza komisarza, osobliwego dobro-
dzieja naszego, nie tylko kosztem, ale i staraniem, wszyscy mieli do 
ukontentowania, tak w jedzeniu, jak piciu hojność wszelaka była. 
Co zaś pośledniejszych ludzi nie mogło się pomieścić, to po prywat-
nych rezydencyjach rozsełano kożdemu. Panie zaś drugie w refekta-
rzu z nami jadły, których było dosyć. Po skończonym obiedzie i ocho-
cie, w pół od wieczerza jaśnie oświecony książę imć dobrodziej z pa-
niami  i  panami  wszedł do  klasztoru,  [219] gdzie przechodziwszy się 
kilka razy z kompanią po kurytarzach, u mnie w celi spoczął sobie 
godzin kilka z gośćmi, kędy opowiadał swoje wielkie ukontentowanie  
z tego aktu skończonego przydając, że inszych czasów, w młodym 
wieku, przy takich pracach konsekracyi kościołów, czuł zawsze wielką 
fatygę i słabość w sobie, tu zaś najmniejszej fatygi, słabości nie uznał,  
ale jeszcze zdrowszym być się uczuwał. Za co Bóg niech będzie po-
chwalony, że mu takich sieł i zdrowia na chwałę swoję użyczał. 
 Potym nieszpór się odprawieł, który miał wielmożny imć ksiądz 
Hozjusz, audytor. Po skończonym nieszporze, dał licencyją jaśnie 
oświecony książę imć dobrodziej imci księdzu Wilkowskiemu, opa-
towi hebdowskiemu, aby w infule konkludował ten odpust i solenne  
Te Deum laudamus.  Kapela  [220]  grała  na  dole  w  kościele,  a  jaśnie  
oświecony książę imć dobrodziej z gościami u nas na chórze był aż 
do skończenia nabożeństwa. Potym zaraz do furty poszedł i wyszedł 
ze wszystkiemi gościami z klasztora do swojej rezydencyi przykazaw-
szy nam, aby odtąd ścisło fortę trzymać, gdyż dla fabryki dotąd nie 
było klauzury. Insi zaś imcie prałaci do budynków drewnianych poszli 
na wieczerzą. Panie niektóre poodjeżdżały. 
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DNIA 30 SIERPNIA 
 
Nabożeństwo za dusze dobrodziejów 
 
 Przy mało co mniejszy kupie gości odprawieło się nabożeństwo za 
dusze zmarłych tych dobrodziejów, którzy czymkolwiek do tej fabryki 
przyłożeli się. Niechaj Pan Bóg wszystkiem dobrodziejom naszym da 
wieczny odpoczynek. Miał mszą świętą śpiewaną wielmożny imć ksiądz 
Hozjusz, kanonik krakowski, audytor, na której jaśnie oświecony książę 
imć dobrodziej był i wszyscy imcie prałaci, [221] jako i świeccy panowie. 
Po skończonym nabożeństwie jaśnie oświecony książę imć dobrodziej 
wyszedł z kościoła i zaraz na obiad poszli wszyscy. Potym przyszedł 
do furty, pożegnał się z nami zostawiwszy pasterskie swoje błogosła-
wieństwo i uczyniwszy nadzieję w dalszym dopomożeniu zakończenia 
fabryki, o godzinie drugiej z południa odjechał i z wielą prałatów, 
którzy mu asystowali, na noc do Skały. Z klasztora zaś, dla wygody 
jaśnie oświeconego książęcia imci dobrodzieja, posłałam niektórych 
prowiantów i dla ludzi jego, także owsa, siana dla koni. Pozostali zaś 
goście, jedniej [=jedni] tego dnia, drudzy aż trzeciego, rozjeżdżali się. 
Odprawieł się ten akt konsekracyi przy tak wielkim tumulcie różnych 
ludzi  bez  wszelkiego  ekscesu,  hałasu,  a  nade  wszystko  z  wielkiem  
ukontentowaniem wszystkich. [222] Za co niech będą nieskończone 
dzięki Panu Bogu naszemu, że nam dał doczekać tej pociechy, że chwała 
jego Boska na tym miejscu promować się nieustannie będzie. Za wszyst-
kie zaś starania dobroczynne, łaski wielmożnemu imci księdzu Do-
minikowi Lochmanowi, komisarzowi, ojcu i dobrodziejowi naszemu, 
za którego promocyją to wszystko stało się, niech Bóg z dobroci swojej, 
po długoletnim zdrowiu, wieczną chwałą w niebie zapłaci. 
 Ażeby zaś nie było w podziwien[i]u, dlaczego w ten dzień ko[n]sekracyi 
wolno było wszystkiem i mężczyznom i białymgłowom chodzić po 
całym klasztorze, bo nie tylko książę imć dobrodziej biskup pozwolił, 
ale i te drzwi z kościoła do klasztoru otwarte były, bo przed niemi na 
kurytarzu ołtarz stał z relikwiami do konsekracyi, [223] a potym w ok-
nie, w tymże kurytarzu, drzwi wybite były, któremi obchodzieł książę 
biskup kościół konsekrując. 
 
 

DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
Mularze kończyli 
 
 Po odprawionym akcie, zaczęli mularze na czwartym kurytarzu gór-
nym nad furtą murować podłużny mur i poprzeczne [mury] na cele. 
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DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
Siostra Suleńska umarła 
 
 Po wesołym akcie, żałosnym i smutnym nas Pan Bóg nawiedzieł, 
kiedy siostra Katarzyna Suleńska niespodziwanie z nami się pożegnała 
i na tamten świat się przeniesła. Miała lat wieku swego 70, w zakonie 
świętym była 52 [lata]. Dopuś[c]ieł był na nię Pan Bóg, że na oczy 
obiedwie  przez  lat  10  ciemna  była,  co  miele  [=mile]  z  ręki  Boskiej  
przyjmowała. Teraz na[d]mienię przypadek śmierci jej dla przykładu 
inszym. [224] Nie tylko z zakonnego zwyczaju pospolitego, ale też oso-
bliwie przykazałam, żeby siostry klucza od cel swoich, gdy w nich są, 
do siebie nie brały i w nich się nie zamykały. Ta niebosz[cz]ka inaczej 
uczynieła, bo się zamknęła i nierychło na dzień gdy jej widać nie było, 
ani  się na  kołatanie  do  jej  celi  nie  odezwała,  zamkiem  dojrzawszy  
lężący [=leżącą] w łóżku, kazałam z sadu drabinę do okna przystawić 
i wniść. Ale lubo jeszcze żywą zastano, jednak znać zarażona, żadnych 
zmysłów  nie  miała,  ani  znaku  dała  żadnego  i  trzy  godziny  tak  leżąc  
umarła. Jać nie wchodzę w skryte sądy Boskie, bo zakonnica świąto-
bliwa bardzo była i obserwująca posłuszeństwo. Jednak ten przykład 
niech będzie dla ostrożności na potym. 
 
 

[225] DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
Pogrzeb siostry Suleński 
 
 Odprawieł się pogrzeb nieboszki siostry Suleński, na którym było 
księży różnych dwunastu. Wielmożny imć ksiądz Andrzej Węgrzyno-
wicz, kanonik krakowski chował ją. Także naszych księży dwóch było. 
Której duszy niech Pan Bóg da wieczne odpocznienie. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
Początek ołtarza świętego Józefa 
 
 Imć pan Krzysztof Dobieński, łowczy gosteński, z natchnienia Ducha 
Świętego, obiecał ołtarz świętego Józefa swojem kostem wystawić 
i zaraz na zadatek dał czerwonych złotych 10, za co niech Boska Prowi-
dencyja będzie pochwalona, że nie ustaje skłaniać serca dobrodziejów. 
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DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechało do nas panien zakonnych cztery, z konwentu racibor-
skiego dominikanki, które do trzeciego dnia zabawieły [226] i odje-
chały znowu na Śląsko. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
Mularze sklepili 
 
 Mularze zaczęli sklepić zakrystyją panieńską przy oratoryjam [=ora-
torium].  
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Imć panna Ujejska, ksieni krakowskiego konwentu świętego Ję-
drzeja253 i ze trzema zakonnicami, to jest z imcią panną Rogoziecką254, 
Bełchacką255 i Wodzicką256, wyjeżdżając do wsiów swoich tu pobliskich  
i u nas były, jednak tylko bez jeden dzień bawieły. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
Pozwy o prowizyje wydane 
 
 Nie mogąc wyprosić u imci panów różnych zatrzymanych prowizyi 
od kilku lat, musiałam się w tym naprzykrzyć, żem imci pozwami 
grodzkiemi obesłała. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
Dawny zastaw sprzedany 
 
 Będąc ustawicznie z Bractwa Miłosierdzia awizowana, aby zastawne 
srebra kościelne jeszcze za przełożeństwa nieboszki [227] świętej pamięci 

 
253 Zuzanna Salomea Ujejska (zm. 1737), klaryska z klasztoru św. Andrzeja w Kra-
kowie, ksieni w latach 1712-1718. 
254 Teresa Rogoziecka (zm. 1750), klaryska z klasztoru św. Andrzeja w Krakowie. 
255 Zofia Aleksandra Bełchacka (zm. 1726), klaryska z klasztoru św. Andrzeja w Kra-
kowie, ksieni około 1703 r. 
256 Maria Kazimiera Wodzicka (zm. 1719), klaryska z klasztoru św. Andrzeja w Kra-
kowie, córka Jana Wawrzyńca Wodzickiego, podczaszego warszawskiego. 
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panny Oraczowski, ksieni, wykupieła i te co na Szwedów zastawiełam, 
to jest lampę, miseczkę z ampułkami i kielich biały, niezłocony. A zaś 
dawnego srebra było w zastawie: lichtarzów większych 4, małych dwa, 
lampa, krzyż wielki pozłocisty i kufel srebrny półgar[n]cowy. Jednak to 
w taki sumie było zastawno, co przenosieła sam zastaw. Więc tedy nie 
mając sposobu wykupienia tego przy tak ciężkich czasach, z konsensem 
przełożonych, starszych i samego książęcia imci dobrodzieja biskupa 
krakowskiego, także całego zgromadzenia, ten zastaw dawny przedano 
według taksy, a ten pośledniejszy, którym ja zastawieła, wykupiełam. 
 
 

[228] DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna Weronika przyjechała na zakon 
 
 Przywieziono do nas pannę Weronikę Frauwrównę, Niemkę ze Ślą-
ska, na zakon, po której obiecano dać posagu 100 ryńskich, na polską 
monetę złotych 400. Także obiecali krewni jej, bo już nie miała rodzi-
ców, na wszelkie potrzeby tak do obłóczyn, jako i profesyją, koszt po-
dejmować. Zalecenie zaś miała ta panna od panien zakonnych domi-
nikanek konwentu raciborskiego, bo się tam u nich chowała. 
 
 

DNIA 5 LISTOPADA 
 
Mularze odjechali 
 
 Mularze Niemcy, nie mogąc dłuży dla mrozów, które nastąpieły, 
na wars[z]tacie robić, wybrali się do domów swoich. Których kazałam 
odwieźć na Tarnowskie Góry, a stamtąd piechotą posli. 
 
 

[229] DNIA 7 LISTOPADAg 
 
Zastaw w Bractwie Miłosierdzia 
 
 Mając różne zastawy po nieboszczyku świętej pamięci imci księdzu 
Pychowiczu257 i imci księdzu Kudaszewicu258 na fabrykę sobie oddane,  
a że na rzemieś[l]nika nie stało pieniędzy, zastawiełam one w Bractwie 
Miełosierdzia w złotych 709. 

 
g W rękopisie jest: lipca. 
257 Prawdopodobnie Antoni Pychowicz (zm. 1700), pleban w Chruszczobrodzie i Chechle. 
258 Prawdopodobnie Andrzej Kudaszewic (zm. 1704), pleban w Mysłowicach. 
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DNIA 12 LISTOPADAh 
 
Kapłani nasi 
 
 Przyjechał z obediencyją od imci księdza wikaryjusza wielebny ksiądz 
Walerian Puplewski, profes konwentu witowskiego na spowiednictwo 
do nas, który przedtym zostawał w Strzelnie, a wielebny ksiądz Gabryjel, 
który był na spowiednictwie u nas, odjechał do Witowa na przeorstwo. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Odesłałam do Hebdowa wielebnego księdza [230] Macieja, kazno-
dzieję, bo mu tu zdrowie nie służeło do pracy kościelny, a na jego miej-
sce wzienam wielebnego księdza Norberta z konwentu witowskiego. 
 
 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
Gość 
 
 Przyjechał wielmożny imć dobrodziej ksiądz Lochman, komisarz, 
który tylko dzień zabawieł, zaraz odjechał. 
 
 

 
h W rękopisie jest: lipca. 
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DNIA 10 STYCZNIA 
 
Na ołtarz świętego Józefa 1000 
 
 Wielmożny  imć pan  Krzysztof  Dobieński,  łowczy  gosteński,  jako  
deklarował na ołtarz świętego Józefa złotych 800 i już był dał na za-
datek snycerzowi, teraz resztę odesłał, za co niech mu Pan Bóg łaską 
swoją i tu na świecie i po długim życiu w niebie nagrodzi. 
 
 

[231] DNIA 27 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Kobielski, proboszcz kra-
kowski259, także imć pan wojski oświęciemski i z imością swoją260. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Według zwyczaju usta[no]wionego, zaczenyśmy rekolekcyje, na dwie 
partyje rozdzieliwszy się. Jam z pierszą połową zaczęła w Imię Pańskie. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
Ociec duchowny 
 
 Przyjechał ociec Daniel, piarysta, na spowiedź do nas. Któreśmy na 
rekolekcyjach były, także i te, które miały zaczynać, od niego duchowną 
zabierały naukę i spowiadały się przed nim. 

 
259 Franciszek Antoni Kobielski (1679-1755), prepozyt krakowskiej kapituły kate-
dralnej, późniejszy biskup. 
260 Antoni Felicjan Szembek ze Słupowa z żoną Ewą Apolonią z Nielepców. 
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DNIA 14 KWIETNIA 
 
Wyprawa [po] mularzów 
 
 Wyprawieliśmy na Tarnowskie Góry po [232] mularzów Niemców 
spodziewajac się ich, według danego słowa, zastać tam. Jednak darem-
nie się fura zatrudzieła, bo pan Pelegryni, magister, który zaczął był ro-
botę u nas, jednak że wiele erorów261 w niej było i źle egzekwował abrys 
imci pana Bażanki, architekta, dlatego zaniechaliśmy go. On z zazdrości 
chcąc zrobić na złość, przyaresztował mularzów, aby nie chodzieli do 
Polski na robotę. I tak swojemi tylko zaczeliśmy robić mularzami. 
 
 

DNIA 24 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Była u nas wielmożna imć pani wojska oświęciemska262 i  z  wiel-
możną imcią panią starościną krzeczowską263. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Dobieńska, [233] komornikowa proszowska264 
w kompanii także z synowcową swoją, imcią panią Dobieńską, oberstle-
itnantową265, które kilka godzin zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
Pogrzeb panny Katarzyny Grothówny 
 
 Odprawieł się pogrzeb solenny o aniołach,  w biełych [szatach],  imci  
panny Katarzyny Grothówny, miecznikówny krakowski266, która tu się 

 
261 Error (łac.) – błąd. 
262 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa. 
263 Starostwo krzeczowskie posiadał (do śmierci w 1715 r.) Jan Brzechwa h. Jastrzę-
biec. Jego żoną była Krystyna ze Szwarcenbergów Brzechwa, siostrzenica Antoniego 
Felicjana Szembeka, wojskiego oświęcimskiego. 
264 Magdalena  Dobińska  (z  domu Starza-Morska  h.  Topór),  żona Tomasza  Dobiń-
skiego h. Rola, komornika ziemskiego proszowickiego. 
265 Teresa z Zasieckich Dobińska, żona Jana Dobińskiego. 
266 Katarzyna Grotówna, córka Aleksandra Grota h. Rawicz, miecznika krakowskiego. 
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chowała od czwartego roku [życia] aż do siódmego i w tym roku skoń-
czeła wiek swój w domu matki swojej267, u który tylko pięć niedziel była 
i na ospę rozchorow[aw]szy się, umarła. A potym umarłą tu przywie-
ziono i pochowano268. Która niech z Panem Bogiem cieszy się w niebie. 
 
 

DNIA 18 MAJA 
 
Jałmużna na egzekwie 
 
 Posłał imć pan Dobieński, oberstleitnant269,  [234] złotych 100 na 
aniwersarz za duszę świętej pamięci imci pana Dobieńskiego, łowczego 
gosteńskiego, który niech z Bogiem odpoczywa270. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Sędzimierowa271, która Skałę od panien świę-
tego Jędrzeja natenczas trzymała. 
 
 

DNIA 11 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała do nas imć panna Ujejska, ksieni konwentu świętego 
Jędrzeja, ze trzema zakonnicami, to jest z imcią panną Bełchacką, 
Rogoziecką i Prażmowską, które do dnia trzeciego zabawiwszy, odje-
chały do wsiów swoich. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
Piec wapienny wypalony 
 
 Wypaleli piec pierwszy tego roku wapna i cegły. 

 
267 Konstancja Apolonia Remer h. Grzymała, druga żona Aleksandra Grota, miecznika 
krakowskiego. 
268 Ksieni Zofia Grotówna była ciotką zmarłej Katarzyny Grotówny. 
269 Jan Dobiński h. Rola, syn Krzysztofa Dobińskiego. 
270 Krzysztof Dobiński został pochowany w Ulinie. 
271 Najprawdopodobniej Anna z Sierakowskich Sendzimirowa (Sędzimirowa), żona 
Andrzeja Sendzimira (Sędzimira) h. Ostoja, stolnika wieluńskiego. 
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[235] DNIA 7 SIERPNIA 
 
Odpust na święto świętego Kajetana 
 
 Odprawiła się uroczystość piersza w kościele naszym świętego Ka-
jetana z odpustem od Stolice Rzymskiej nadanym na ten dzień, przy 
wielkim konkursie różnych osób. Naprzód z kapłanów był wielmożny 
imć ksiądz komisarz dobrodziej nasz, wielmożny imć ksiądz kanonik 
krakowski Jędrzej Węgrzynowicz, ojciec Daniel Szamowski, piarysta, 
kaznodzieja, imć ksiądz Gorczycki, imć ksiądz Żmudzki, kanonicy 
szkalmierscy, dziekanów dwóch, plebanów kilkunastu, imci senatorów: 
jaśnie wielmożny imć pan Michał Jordan, wojewoda bracławski272, 
wielmożny imć pan Franciszek Morsztyn, kasztelan radomski273, imć 
pan Lubieniecki, podczaszy274, imć pan Zakrzewski i innych slachty 
było dosyć. Kapela była krakowska katedralna. Pań także krakow-
skich było kilka i panów radzieckich. [236] Po nabożeństwie na obie-
dzie wszyscy byli, prałaci, panowie na dworcu częstowali się, a panie 
za furtę wszystkie poszły, poza tym niektórzy imcie rozjechali się,  
a drudzy aż nazajutrz zostali. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
Stołownice przywieziono, dwie córki imci pana wojewody  
bracławskiego 
 
 Przywieziono do nas na stół jaśnie wielmożne imci panny Teresę 
i Konstancyją Jordanówny, wojewodzonki bracławskie275, starsza w ro-
ku wieku swego 18, a młodsza w roku 12. Od których imci płacono od 
stoła po złotych 800 na rok, i ze sługą. Także pokój osobny i stół miały,  
nie z pannami świeckiemi. Na refekcyją276 dla zgromadzenia posłał 
jaśnie wielmożny imć pan wojewoda złotych 50, wina garcy 6. 
 
 

 
272 Michał Stefan Jordan h. Trąby (zm. 1739), wojewoda bracławski w latach 1710-1739. 
273 Franciszek Morsztyn h. Leliwa (zm. 1726), kasztelan radomski w latach 1699-1726. 
274 Być może: Władysław Lubieniecki h. Rola podczaszy gostyński. 
275 Córki Michała Stefana Jordana h. Trąby, wojewody bracławskiego. 
276 Refectio (łac.) – posiłek, obiad. 
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DNIA 24 SIERPNIA 
 
Złocenie ołtarza wielkiego 
 
 Przyjechał pan Pieleszeński do złocenia [237] ołtarza wielkiego sam, 
a czeladź przodem posłał, co grontowali wszystkie sztuki pod złoto. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Była u nas imć panna Barbara Humiecka, przeorysza krakowskiego 
konwentu ojca świętego Norberta, i ze trzema siostrami, to jest z panną 
Marianną Rusecką277, z panną Barbarą Chwalibożanką278 i z panną 
Teresą Szembekówną. Które do trzeciego dnia zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Szembekowa, wojska oświęcim-
ska279, z wielmożną imcią panią Brzychwiną [=Brzechwiną], starościną 
krzeczowską280, i z imcią panią Chołaniowską, które tego dnia zaraz 
odjechały. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
Konsekracyja czterech ołtarzy 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej, 
[238] dla uczynienia dyspozycyi do konsekracyi ołtarzów. I zaraz 
dnia  5  pojechał asystować książęciu  imci  biskupowi  krakowskiemu  
Łubieńskiemu, dobrodziejowi, do Częstochowy. Stamtąd powrócił 
dnia 10 i tu już czekał książęcia imci dobrodzieja, który dnia 13 tegoż 
miesiąca stanął tu szczęśliwie zaraz po południu. Nazajutrz, to jest 
dnia 14 [września], konsekrował książę imć dobrodziej cztery ołtarze. 

 
277 Marianna Rusocka (Rusecka), norbertanka krakowska. Zmarła w październiku 
1718 r. 
278 Barbara Chwalibożanka (zm. 1737), norbertanka krakowska. 
279 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa. 
280 Krystyna ze Szwarcenbergów Brzechwa. 
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Pierszy Najświętszej Panny Maryi pod tytułem Wniebowzięcia, drugi 
pod tytułem ojca świętego Norberta i świętego ojca Augustyna, trzeci 
świętego  Józefa,  czwarty  świętej  Anny,  bo  tak  rok  [wcześniej],  przy  
konsekracyi kościoła, książę imć biskup dobrodziej poświęcił był wielki 
ołtarz pod tytułem świętych Apostołów Piotra i Pawła i drugi poboczny 
pod tytułem świętego Kajetana. U wszystkich ołtarzów [239] sześciu 
jest sześć mens z czarnego marmuru. Ta konsekracyja odprawieła się 
przy wielu gościach. Imci kanoników krakowskich było piąci: wielmożny 
imć ksiądz komisarz dobrodziej nasz, wielmożny imć ksiądz Dem-
bieński, który przy tej bytności deklarował ołtarz świętej Anny swoim 
kosztem wystawić, wielmożny imć ksiądz Wodzicki, wielmożny imć 
ksiądz Hozjusz, audytor, wielmożny imć ksiądz Węgrzynowicz, wiel-
możny imć ksiądz Dalamasz, proboszcz tarnowski281, różnych prałatów, 
plebanów, wikaryjów było dosyć, choć nieproszonych. Świeckich imci 
obojej płci było dosyć sieła, kapela katedralna krakowska. Który akt 
z wszelką przynależytością i ukontentowaniem wszystkich odprawieł się. 
Za co niech Imię Boskie pochwalone będzie. 
 
Siostra Kochanowska profesowana, siostra Weronika obleczona 
 
 W tenże dzień książę imć [240] dobrodziej siostrę Kochanowską 
profesował i siostrę Weronikę Frauwrównę obłóczył. Nazajutrz, to jest 
dnia 15 tego miesiąca, odjechał jaśnie oświecony książę imć dobrodziej, 
błogosławieństwo swoje pasterskie zostawiwszy nam. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Wielopolska, starościna opoczeń-
ska282, i z jaśnie wielmożną imcią panną Małachowską, wojewodzonką 
poznańską283, które kilka godzin zabawiwszy, odjechały na Pieskową 
Skałę. 

 
281 Michał Delamars (De La Mars), prepozyt w kolegiacie tarnowskiej w latach 1715-1725. 
Zmarł w 1725 r. 
282 Ludwika Maria Wielopolska z Sapiehów h. Lis, żona Aleksandra Dominika Wie-
lopolskiego. 
283 Karolina Małachowska, córka Stanisława Małachowskiego, wojewody poznań-
skiego. 
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DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Odesłałam wielebnego księdza Norberta do konwentu hebdow-
skiego, który był kaznodzieją, jednak dla różnych okoliczności nie-
kontentam z niego była. Na miejsce jego posłano wielebnego księdza 
Wojciecha Żdżarskiego. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna Pajęcka do chóru przyjęta na próbę 
 
 Przyjechała panna Pajęcka, która naprzód [241] u mnie służeła, a po-
tym prosieła się do zakonu świętego. I widząc panienkę skromną,  oby-
czajów pięknych i z głosem dobrym, przyjenyśmy ją na próbę, do chóru. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Wielmożna imć pani wojska oświęcimska i z córkami swemi284, 
także z wielmożną imcią panią starościną krzeczowską285 była u nas. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna Misiowska [=Minkiewiczówna] oddana na ćwiczenie 
 
 Oddano do nas na ćwiczenie pannę Ewę Minkiewiczównę w roku 
ósmym wieku swego. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
Kapłani nasi 
 
 Imć ksiądz opat hebdowski, chcąc ażeby zakon święty jak najlepi 
kwitnął, nakładał na nauki księdzom i dla tej okazyi wielebnego księdza 
Żdżarskiego,  że  młody  był,  wziął go  i  oddał do  Akademii  Krakowski   
i z inszemi, a wielebnego księdza Gabryjela [242] Mioduskiego dał na 
miejsce jego, kaznodzieję dobrego. 

 
284 Ewa Apolonia Szembekowa z córkami Salomeą i Magdaleną. 
285 Krystyna ze Szwarcenbergów Brzechwa. 
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DNIA 8 LISTOPADA 
 
Panna Barbara Grothówna na próbie stanęła 
 
 Przyjechała panna Barbara Grothówna na zakon w roku wieku 
swego 18. I zaraz do chóru stanęła. 
 
 

DNIA 28 LISTOPADAi 
 
Mularzów odesłano 
 
 Mularze zeszli z roboty dla zimna i mrozów, a do łamania kamienia 
obrócieło się swoich, a Niemców odesłało się na Tarnowskie Góry. 
 
 
 

 
i W rękopisie jest: lipca. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1719 
 
 

DNIA 9 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej i z wiel-
możnym imcią księdzem Morsztynem, kanonikiem krakowskiem286. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
Panna Ryntówna na stołownicę 
 
 Przyjechała panna Barbara Ryntówna na stołownicę. 
 
 

[243] DNIA 15 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Był u nas wielmożny imć pan Morsztyn, kasztelan radomski287, 
który darował na fabrykę drzewa kopę z lasów sreniawskich. 
 
 

DNIA 26 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Wielmożna imć pani starościna krzeczowska288 i z wielmożną  
imcią panią wojską oświęcimską z córkami dwiema289 przyjechały, 
która imć pani wojska zostawieła córki swoje i z Francuzką na kilka 
niedziel u nas. 

 
286 Kazimierz Morsztyn (zm. 1734), kanonik kapituły katedralnej na Wawelu, syn Fran-
ciszka Morsztyna, kasztelana radomskiego. 
287 Franciszek Morsztyn. 
288 Krystyna ze Szwarcenbergów Brzechwa. 
289 Ewa Apolonia Szembekowa z córkami Salomeą i Magdaleną. 
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DNIA 29 STYCZNIA 
 
Siostra Wietrzyńska i siostra Zagrodzka profesowane 
 
 Wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej nasz, profe-
sował dwie siostry konwierski: siostrę Teresę Wietrzeńską i siostrę 
Teresę Zagrodzką. 
 
 

DNIA 18 LUTEGO 
 
Panna Starowiejska oddana na stołownicę 
 
 Odwiezła imć pani Starowiejska córkę swoję na ćwiczenie w roku 11 
[244] wieku jej, z woli jaśnie oświeconego książęcia imci Łubieńskiego, 
dobrodzieja, który, że ojca tej panienki zabito, z miełosierdzia obiecał 
i płacić od stoła i o potrzebach jej wiedzieć. 
 
 

DNIA 2 MARCA 
 
Panna Kucharska oddana na stołownicę 
 
 Oddała imć pani Kucharska290 drugą córkę swoję, starszą, w roku 
12 [życia] na ćwiczenie. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zaczenyśmy w Imię Pańskie odprawiać rekolekcyje, na połowę się 
rozdzieliwszy, to jest, jak jedne skończą, aby zaraz druga połowa za-
czynała. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
Francuzka, z kalwinki, oddana na ćwiczenie 
 
 Jaśnie wielmożna imć pani Łubieńska, podstolina koronna291, od-
dała do nas Francuzkę, która z kalwińskiej wiary katoliczką została, 
aby się [245] artykułów wiary świętej uczyła. Od tej także książę imć 

 
290 Prawdopodobnie żona Kazimierza Kucharskiego, wówczas pisarza grodzkiego 
sieradzkiego. 
291 Teresa Łubieńska z Bielińskich. 
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dobrodziej obiecał płacić od stołu i jeżeli by się do zakonu zdała i miała 
tego ducha, deklarował do wszystkiego dopomóc. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
Ociec duchowny do rekolekcyi 
 
 Przyjechał ociec Fulgenty, przeor piaskowy, karmelita292, na dokoń-
czenie rekolekcyj i do słuchania spowiedzi. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawieł się odpust na dzień świętego Józefa, na którym kapłanów 
kilku było. Także i świeckich imci slachty, jako to imć pan Sędzimier 
z imcią, imcie państwo Zakrzewskie293, Lubienieckie. Którzy imcie 
i na obiedzie byli, a po konkluzyi nabożeństwa rozjechali się. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
Panna Sołdadynionka odwieziona 
 
 [246]  Imć pani  Sołdadynia  z  Krakowa przyjechała  i  wziena  córkę 
swoję od nas, która dwie lecie na ćwiczeniu była. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
Mularze zaczęli robotę 
 
 Zaczeni mularze około fondamentów pod oficyny robić. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
Grób na Wielki Piątek 
 
 Przywieźli z Krakowa grób Pana Jezusów na Wielki Piątek, który swo-
im kosztem wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej nasz, sprawieł. 

 
292 Fulgenty Miedziński. 
293 Prawdopodobnie Jan Antoni Zakrzewski z żoną Agnieszką z Kucharskich, właści-
ciele Ściborzyc. 
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DNIA 17 KWIETNIA 
 
Malowanie chóru małego 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej 
do nas i z panem Wilelmem, malarzem, który będzie malował w kościele 
mały chór kosztem wielmożnego imci dobrodzieja, do czego obiecał 
złotych 300 dołożyć imć ksiądz opat hebdowski. I stargowało się tego 
malarza za [247] złotych tysiąc, przy leguminach znacznych. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Odjechał swoją wolą wielebny ksiądz Walerian Publewski, który 
był spowiednikiem, żadnej nie mając okazyi z nas. I tak spowiednika 
nie mogłyśmy mieć prędko, bo imci księdza opata hebdowskiego nie 
było w tych krajach. Ażeśmy licencyją otrzymały do słuchania spo-
wiedzi na księdza plebana czapelskiego294, że tu po bliskości, i świą-
tobliwy kapłan był. Na kapelanią dla mszy świętych drugiego księdza 
świeckiego od Panny Maryi z Krakowa wielmożny imć komisarz do-
brodziej posłał. Wtym się i ksiądz Gabryjel [Mioduski], kaznodzieja, 
rozchorował i  tak musiał do Krakowa [248] na leki odjechać,  a myśmy 
tylko o jednym księdzu świeckim zostawały bez kilka czasów. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
Śmierć księcia biskupa 
 
 Doszła nas bardzo żałosna nowina o śmierci książęcia imci biskupa 
krakowskiego Łubieńskiego295, osobliwego dobrodzieja naszego i wielce 
nas kochającego, który niech z Bogiem odpoczywa. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
Egzekwie za duszę księcia biskupa 
 
 Odprawieło się nabożeństwo w kościele naszym za duszę pomienio-
nego świętej pamięci nieboszczyka imci księdza Kaźmierza Łubieńskiego, 

 
294 Prawdopodobnie Ludwik Gumolewski, który był plebanem w Czaplach od 1712 r. 
295 Bp Kazimierz Łubieński zmarł 11 maja 1719 r. w Kielcach. 
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biskupa krakowskiego. Cokolwiek księży w okoliczy mogło się zebrać, 
że wigilie odśpiewali i mszy świętych było 24. Któremu niech Pan Bóg 
da wieczny odpoczynek. 
 
 

[249] DNIA 20 MAJA 
 
Zaczeni mały chór malować 
 
 Sprowadzieło się z Krakowa pana Wilelma, malarza, z żoną i córką, 
już na ogólną robotę do malowania kościoła, który zaraz zaczął mały 
chór malować, a sama malarka w klasztorze odrzwia u cel malowała. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
W dzień pogrzebu księcia Łubieńskiego w katedrze odprawiłyśmy 
egzekwie 
 
 W dzień pogrzebu niebosczyka książęcia imci dobrodzieja, który 
się w Krakowie, w katedralnym kościele odprawował, myśmy też od-
prawieły wigilie z komendą i mszą świętą śpiewaną i czytanych kilka 
było mszy. Któremu Pan Bóg niechaj da niebo. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
Kapłani nasi 
 
 Ksiądz kaznodzieja powrócieł z Krakowa bardzo słabym. 
 
 

[250] DNIA 9 CZERWCA 
 
Legatum po księciu Łubieńskim 
 
 Wielmożny imć ksiądz kanonik Węgrzynowicz przywiózł nam z Kra-
kowa po książęciu nieboszczyku biskupie krakowskim, dobrodzieju 
naszym, złotych 1000, które legował konwentowi naszemu, także ob-
raz Najświętszy Panny do ołtarza i przy niem złotych 300 na dokoń-
czenie ołtarza, od jaśnie wielmożnej imci pani Łubieńskiej, podstoliny 
koronnej296, porterę karmazynową szytą do kościoła naszego. 

 
296 Teresa Łubieńska z Bielińskich. 
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DNIA 12 CZERWCA 
 
Mularze dalszą robotę robią 
 
 Skończywszy mularze fundamenta na nowe oficyny do podwórza, 
zaczęli tynkować mury w podwórzu naszym. 
 
 

DNIA 18 CZERWCA 
 
Piec wypalony 
 
 Wypaleli piec wapna i cegły. 
 
 

[251] DNIA 21 CZERWCA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej nasz. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec gwardian, kapucyn, z drugiem księdzem i z laikiem. 
Który wymalował kompas, jeden nad kuchnią, a drugi nad zakrystyją 
i dali nam sposób chędożenia297 korporałów bardzo łatwy i prętki na 
stole marmurowym. 
 
 

DNIA 26 CZERWCA 
 
Ojcowie kapucyni odeszli 
 
 Odesli ci ojcowie kapucyni do Krakowa. W ten dzień i wielmożny 
imć dobrodziej ksiądz komisarz odjechał. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
Uroczystość świętych Piotra i Pawła 
 
 Odprawieła się uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła przy 
prezencyi [252] wielmożnego imci księdza komisarza dobrodzieja, 

 
297 Chędożyć – czyścić. 
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wielmożnego imci księdza Dembieńskiego, Węgrzynowicza, kanoni-
ków krakowskich, także wielmożna imć pani wojska oświęciemska 
z córkami298 i imć pan Zakrzewski z imcią swoją299. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Komornicka, stolnikowa warszawska300, która 
tegoż dnia odjechała. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
Chałupa zgorzała 
 
 Zgorzała chałupa w samo południe w Porąbce. Powiedano, że naten-
czas ognia w ty chałupie nie było, tylko jakoby miał latawiec zapalić. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjachała imć pani Zaleska i z panną Magdaleną Zaleską, które 
jechały do Częstochowy. 
 
 

[253] DNIA 5 LIPCA 
 
Dziesięcina jangrodzka 
 
 Kazałam odwieźć, według zwyczaju, imci księdzu plebanowi jan-
grodzkiemu siana dwa wozy parokonne do dziesięciny pieniężny na-
leżące z Trzycieża, którego on nie chciał przyjąć mówiąc, że małe fury. 
Jam też innego nie dała. 

 
298 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa z córkami Salomeą i Magdaleną. 
299 Prawdopodobnie Jan Antoni Zakrzewski z żoną Agnieszką z Kucharskich, właści-
ciele Ściborzyc. 
300 Być może: żona Teofila Komornickiego, stolnika warszawskiego. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

198

DNIA 6 LIPCA 
 
Grad 
 
 Dopuścieł Pan Bóg z woli swojej świętej, za co Mu niech będzie 
chwała,  że  grad  w  Trzycieżu  i  miejscami  w  Zagórowy  potłukł zboża,  
osobliwie tatarki i konopie. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
Goście 
 
 Był u  nas  imć pan  Kucharski,  skarbnik  sieradzki  z  imcią swoją301 
i imcią panem Zakrzewskiem302. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
Posadzka w chórze 
 
 [254] Stolarze z Radłowa przysli do układania posadzki w chórze, 
którą swoim kosztem wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej  
dał robić. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
Ganeczek świętej Rykwery 
 
 Postawieli ganeczek pierwszy świętej Rykwery w kościele, przy wiel-
kim ołtarzu po prawej ręce, który wielmożny imć ksiądz komisarz 
dobrodziej kostem swoim wystawieł. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
Dziesięcina tczycka 
 
 Był imć pan Komornicki u nas, chcąc skontraktować o dziesięcinę 
tczycką. Ale, że u nas grad potłukł, nie przedałyśmy jej.  
 

 
301 Władysław Kucharski z żoną Agnieszką z Siemieńskich. 
302 Być może: Jan Antoni Zakrzewski, zięć Władysława i Agnieszki Kucharskich. 
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Ogień z komina 
 
 Tegoż dnia Pan Bóg wielkiego nieszczęścia z miełosierdzia swojego 
nas zachował. Z komina kuchennego wypadł zuzel z ogniem na rynnę. 
[255] Tlało powoli, aż się razem dach zajon i płomień wielki wybuch-
nął. Tylko, że się to stało w samo południe, ludzi było sieła i rzemieśni-
ków, którzy sli z roboty. Zaraz skoczeli i sztukę dachu oderwali na sta-
rym budynku, który już wszystek gor[z]ał. Wody też drudzy dodawali. 
I tak przecie zbronieli, za co niech Imię Boskie będzie pochwalone. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
Kapłani nasi 
 
 Przyjechał ksiądz Kazmierz z Hebdowa na miejsce księdza Gabry-
jela, który, że na różne defekta chorował, za wyraźną obediencyją 
imci księdza opata, pojechał na Śląsko do wód, aby tam poratował 
zdrowia swego. 
 
 

[256] DNIA 27 LIPCA 
 
Goście 
 
 Jadąc do Częstochowy z Krakowa imć pani Dzianota i z imcią panią 
Mafeją wstąpieły umyśnie dla widzenia kościoła i klasztoru nowego. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
Panna Krzeszówna na ćwiczenie 
 
 Przyjechała imć pani Krzeszowa, która oddała córkę swoję na 
ćwiczenie,  w roku wieku jej  dziewiątym. Tego dnia odjechał od nas 
wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej, który zastał w Krakowie 
jeszcze gorejący kościół świętego Piotra i kamienic kilkanaście naten-
czas zgorzało. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawieło się nabożeństwo solenne świętego Kajetana przy prezen-
cyi jaśnie wielmożnego imci księdza Hozjusza, sufragana przemyskiego, 
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kanonika, i natenczas administratora [257] biskupstwa krakowskiego303, 
wielmożnego imci księdza Dembieńskiego, wielmożnego imci księdza 
komisarza dobrodzieja naszego, wielmożnego imci księdza Węgrzyno-
wicza, kanoników krakowskich, i innych prałatów było wiele. Przy tym 
nabożeństwie poświącał jaśnie wielmożny imć ksiądz administrator 
dwa dzwony, jednemu dano [imię] Dominik, a drugiemu Kajetan, 
małemu. Bierzmował także wiele ludzi, między inszemi jaśnie wiel-
możne  imci  panny  wojewodzonki  bracławskie  dwie,  które  u  nas  zo-
stawały w klasztorze304. Muzyka była dwojaka, krakowska i działoska. 
Państwa i slachty było dosyć, także i z Krakowa panów radnych kilku  
i z paniami, którzy natenczas odwozieli pannę Magdalenę Zaleską na 
zakon do nas. I zaraz na próbę tego [258] dnia stanęła, bo sobie świę-
tego Kajetana za osobliwego obrała patrona. 
 
 

DNIA 8 SIERPNIA 
 
Goście odjechali i Francuzka 
 
 Odjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz administrator i  inni  wszy-
scy goście rozjechali się. Panna także Francuzka, która była z woli 
nieboszczyka świętej pamięci książęcia imci biskupa oddana, odje-
chała do Krakowa. Imć ksiądz pleban sreniawski305, który zawsze był 
dobrodziejem miejscu temu i teraz, będąc na tej uroczystości świę-
tego Kajetana, darował na kuchnią parę wołów, co mu niech Pan 
Bóg nagrodzi. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
Doktor i cerulik przyjechali do malarza 
 
 Przyjechał imć pan Łopacki306, doktor i z cerulikiem z Krakowa do 
pana Wilelma malarza, który będąc tu na robocie u nas, bardzo się 
rozchorował. 

 
303 Bp Stanisław Hozjusz był administratorem biskupstwa krakowsskiego w latach 
1719-1720. 
304 Teresa  i  Konstancja  Jordanówny,  córki  Michała  Stefana  Jordana,  wojewody  
bracławskiego. 
305 Grzegorz Rypiński. 
306 Prawdopodobnie Jacek Augustyn Łopacki, późniejszy archiprezbiter mariacki. 
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[259] DNIA 16 SIERPNIA 
 
Sklepianie cel 
 
 Mularze zasklepieli i wytynkowali pięć cel nad furtą, zaczęli zaraz 
drugie oficyny sklepić na tymże kurytarzu. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie zakonnice bernardynki od świętego Józefa, jedna 
panna Aniela Grothówna, druga panna Charitas Modrzejowska307. 
 
 

DNIA 24 SIERPNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Powrócieł wielebny ksiądz Gabryjel, kaznodzieja, z Śląska przy 
dobrym z łaski Bożej zdrowiu i zaraz tego, co był na miejscu jego, 
odesłałam do Hebdowa. Na tym powozie posłał imć ksiądz opat wie-
lebnego księdza Kazmierza, profesa sądeckiego, na spowiednictwo. 
 
 

[260] DNIA 30 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej, z imcią 
księdzem Jędrzejem Węgrzynowiczem, kanonikiem i z imcią panem 
Bażanką. Którzy imcie nazajutrz odjechali do Sandomierza. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć panna ksieni zwierzyniecka Rapsteńska308 ze trzema 
siostrami zakonnemi, to jest z panną Kącką309, z panną Szembekówną310  

 
307 Krystyna Modrzejowska (imię zakonne Charitas), bernardynka z klasztoru św. Józefa 
w Krakowie (zm. 1731). 
308 Marianna Rabsztyńska (ok. 1657-1726), norbertanka zwierzyniecka, ksieni od 1718 r. 
309 Zofia Kątska (ok. 1662-1731), norbertanka zwierzyniecka, ksieni od 1726 r. 
310 Krystyna Szembekówna (ok. 1669-1742), norbertanka zwierzyniecka. 
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i z panną Łubieńską311, które tylko przenocowały. Odprawiwszy nabo-
żeństwo w dzień Najświętszej Panny Narodzenia, po obiedzie pojechały. 
Był z niemi i ksiądz spowiednik ich. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Węgrzynowiczowa z Krakowa312, która do trze-
ciego dnia zabawieła u nas. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
Stawianie ołtarza Najświętszej Panny Maryi 
 
 [261] Przyjechali stolarze z Krakowa z ołtarzem Najświętszej Panny, 
który zaraz postawieli, ale jeszcze synerski [=snycerskiej] roboty, jako 
to aniołów, apostołów, nie wygotowali. 
 
 

DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie zakonnice z Krakowa od świętego Norberta: panna 
Humiecka z panną Fierlejówną, które tylko jeden dzień zabawieły. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
Odjechali goście i stolarze 
 
 Odjechały siostry bernardynki do Krakowa i stolarze krakowscy, 
skończywszy robotę. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
Jałmużna 
 
 Posłał imć ksiądz opat hebdowski dla malarza złotych 300, które 
deklarował na malowanie małego chóru. 

 
311 Zofia Eleonora Łubieńska (zm. 1737), norbertanka zwierzyniecka lub jej siostra 
rodzona Urszula Łubieńska (zm. 1740) także norbertanka zwierzyniecka. 
312 Być może Elżbieta Węgrzynowiczowa, rajczyni krakowska. 
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DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Jadąc do Częstochowy, imć pani wojska [262] oświęciemska313  
i z imcią panią starościną krzeczowską314, były u nas na krótki czas. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
Snycerze z kapitelami 
 
 Przyjechali snycerze z Krakowa z robotą, to jest ze czterema kapite-
lami okrągłemi, które zaraz stawiali około wielkiego ołtarza. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Lochman, dobrodziej, 
z imcią panem Bażanką, który rozmierzał miejsce na wieżą, dla wyda-
nia abrysu. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz kanonik Morsztyn315 z imcią księ-
dzem Gorczyckiem, kanonikiem szkalmierskiem316. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
Siostry Weroniki profesyja 
 
 Odprawieła się profesyja siostry Weroniki Fau[w]równy w rękach 
wielmożnego imci księdza komisarza dobrodzieja, przy prezencyi [263] 
wielmożnego imci księdza Morsztyna, Węgrzynowicza, kanoników kra-
kowskich. Imć ksiądz Gorczycki ojcem duchownym jej był. Ta siostra 
Weronika z Śląska tu do nas przywieziona, obiecano za nią sto ryńskich 

 
313 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa. 
314 Krystyna ze Szwarcenbergów Brzechwa. 
315 Kazimierz Morsztyn. 
316 Grzegorz Gerwazy Gorczycki. 
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[=reńskich złotych] posagu, ale zapomnieli o niej. Więc przez Prowiden-
cyją Boską miała sporządzony habit i profesyją. Wielmożny imć ksiądz 
komisarz, nasz dobrodziej, obiecał dać te sto ryńskich posagu, kiedy na 
swoich zawiedła się krewnych, a wielmożny imć ksiądz Morsztyn, kano-
nik krakowski, użaliwszy się cudzoziemki, że jest od swoich opuszczona,  
a ma dobre imię swojej skromności i pobożności, deklarował jej, póki 
żyje, dawać po sto złotych na każdy rok. Jakoż zaraz posłał jej sto tynfów 
na  [264] jej potrzeby. Cudowny [jest] Pan Bóg w swoich sprawach,  
że nikogo nie opuszcza i ma staranie o sługach swoich. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście się rozjechali 
 
 Rozjechali się wszyscy goście ci, co byli na profesyi. 
 
 

DNIA 3 LISTOPADA 
 
Mularze skończyli robotę 
 
 Skończeli mularze mur pierszy od klauzury, przy kuchni, po jednej 
stronie. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
Malowanie w małych chórze skończone 
 
 Pan Wilelm, malarz, skończył szczęśliwie w małym chórze kościel-
nym malowanie, którego zaraz stargowało się, da Pan Bóg doczekać, 
na przyszłe lato do malowania wielkiego chóru, za złotych 1800. I żeby 
kądy indzi[ej] nie zaciągał się na robotę, pozwoleło mu się mieszkania 
przez zimę przy klasztorze i z żoną. Na to malowanie [265] dekla-
rował wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej nasz, 
złotych 1000. Ostatek na Prowidencyją Boską spuszczamy. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
Ryby dał Pan Bóg 
 
 Prowidencyja Boska sporządzieła nam ryb z łaski wielmożnego 
imci księdza komisarza dobrodzieja: szczupaków kopę, karpi i linów 
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dwie kopy, co mu niech Pan Jezus nagrodzi. Od wielmożnej imci pani 
wojski[ej] oświęciemskiej317 także karpi kop 2, drobia różnego kop 2, 
szczupaków 10. 
 
 

DNIA 26 LISTOPADA 
 
Piec wypalony wapna i cegły 
 
 Wypaleli piec wapna i cegły, drugi tego roku. 
 
 

DNIA 27 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Była u nas wielmożna imć pani wojska oświęciemska318 [266] i z panią 
Chołaniowską. 
 
 

 
317 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa. 
318 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa. 
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DNIA 10 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej nasz, i z wielmożnym im-
cią księdzem Szczepkowskiem, kanonikiem krakowskiem319, byli u nas. 
Jeden dzień zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 15 STYCZNIA 
 
Refektarz malowany 
 
 Wielmożny imć ksiądz Andrzej Węgrzynowicz, kanonik krakowski, 
stargował pana Wilelma, malarza, aby refektarz pomalował jego 
su[m]ptem za złotych 200. I zaraz zaczął malować. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały do nas zakonnice od święty Katarzyny z Krakowa dwie: 
panna Reklowska320 i panna Śmigielska321. 
 
 

[267] DNIA 28 STYCZNIA 
 
Obłóczyny panny Barbary Grothówny 
 
 Odprawieły się obłóczyny panny Barbary Grothówny i panny Anny 
Pajęcki. Wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej, obłóczył. 
Na  którym  akcie  było  wiele  godnych  i  zacnych  gości.  Było  kanoników  

 
319 Kacper Szczepkowski (zm. 1744), kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
320 Reklewska (zm. 1757), augustianka krakowska (imię zakonne Monika), przełożona 
w latach 1747-1750. 
321 Nie  wiadomo,  o  którą Śmigielską chodzi.  W tym czasie  u  augustianek  krakow-
skich były dwie mniszki noszące imiona zakonne – Agnieszka (zm. 1734) i Kata-
rzyna (zm. 1749). 
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krakowskich dwóch: imć ksiądz Dembieński i imć ksiądz Węgrzyno-
wicz. Kapela była z Działoszyc, kaznodzieja konwentu krakowskiego, 
skałeczny. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
Goście rozjechali się 
 
 Rozjeżdżali się goście, ci co byli na obłóczynach, a drudzy aż trzeciego 
dnia jechali. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
 Przyjechał imć pan Bażanka dla rozmiarkowania drzewa na wieżą. 
 
 

DNIA 31 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Lasocki, podkomorzyc wyszogrodzki322, z imcią 
swoją,  [268] siostrą jaśnie wielmożnych imci panien wojewodzo-
nek bracławskich323, w asystencyi wielkiej, na 30 koni przeszło było. 
Którzy imcie bawieli się aż do dnia czwartego. 
 
 

DNIA 3 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Był u nas imć ksiądz Kosieński, kanonik Wszystkich Świętych, 
pleban iwanowski324, z instancyją za poddanym naszym Błażejem 
Ciępką,  aby  mu  pozwolić ożenić się w  inszym  państwie  i  żeby  tam  
zostawał. Jednak, dla utrzymania poddaństwa, nie pozwoleło się jego. 

 
322 Stanisław Antoni Józef Lasocki, syn Michała Lasockiego, podkomorzego wyszo-
grodzkiego. 
323 Barbara z Jordanów Lasocka, najstarsza córka Michała Stefana Jordana, wojewody 
bracławskiego i jego pierwszej żony Anny z Morsztynów. 
324 Jan  Kosiński  (zm.  1724),  kanonik  kapituły  kolegiackiej  Wszystkich  Świętych  
w Krakowie, pleban w Iwanowicach w latach 1689-1724. 
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DNIA 4 LUTEGO 
 
Kapłani nasi 
 
 Odesłałam wielebnego księdza Kazmierza, który był na spowied-
nictwie  u  nas,  bo  mi  się z  wielu  racyi  nie  zdawał,  a  na  miejscu  jego  
znowu uprosiełam imci księdza plebana czapelskiego325, aby nam służeł 
do konfesyi, aż inszego dadzą księdza. 
 
 

[269] DNIA 6 LUTEGO 
 
Kapłani nasi 
 
 Posłał imć ksiądz opat z Hebdowa młodego księdza Stanisława dla 
mszy świętych i pomocy kazania drugiemu księdzu. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
Dzwon darowany 
 
 Jaśnie wielmożny imć ksiądz Hozjusz, sufragan przemyski, admini-
strator biskupstwa krakowskiego, z łaski swojej kazał dla nas ulać dzwon  
i w przesz[ł]y, zapustny wtorek poświęcał go u naszych sióstr w kościele 
świętego Norberta w Krakowie. I mamy już, chwała Bogu, trzy dzwo-
ny na przyszłą wieżą. Pierwszy, ten od imci księdza administratora, 
największy, na honor świętego Stanisława poświęcony, drugi, średni, 
od wielmożnego imci księdza komisarza dobrodzieja naszego, na honor 
świętego  Dominika  poświęcony,  a  [270] trzeci, najmniejszy, od nie-
bosczyka imci księdza Kurzenieckiego, kustosza krakowskiego326 daro-
wany, a na świętego Kajetana honor poświęcony. Niech Pan Bóg wszyst-
kim dobrodziejom naszym, żywym i umarłym, nadgrodzi. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Powracając wielmożna imć pani Lasocka, podkomorzycowa wy-
szogrodzka,  od  ojca  swego  jaśnie  wielmożnego  imci  pana  Jordana,  
wojewody bracławskiego, wstąpieła na pożegnanie do sióstr swoich 

 
325 Ludwik Gumolewski. 
326 Stanisław Kurzeniecki (zm. 1717), kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
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jaśnie wielmożnych imci panien wojewodzonek bracławskich, już nie 
w taki kupie ludzi, tylko sama i zabawieła trzy dni. 
 
 

DNIA 26 LUTEGO 
 
Stołownice powróciły 
 
 Przyjechała imć pani Kucharska, pisarzowa sieradzka327, odwożąc 
córki [271] swoje nazad do klasztoru, które była wziena na kilka nie-
dziel do siebie. 
 
 

DNIA 28 LUTEGO 
 
Sosien 30 darowanych z Minogi 
 
 Darowała wielmożna imć pani Szembekowa, wojska oświęciemska, 
sosien  30  na  fabrykę naszę z  lasu  minodzkiego.  Także  z  lasu  goły-
skiego wywiezło się kilkanaście sosien, co darował imć pan Wendro-
chowski. Z lasów także wolbramskich, za asygnacyją jaśnie wielmoż-
nego imci pana kasztelana wojnickiego328,  wywiezło się kopę drzewa 
na potrzebę naszą. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
Prowizyja na Marcinowicach windikowana 
 
 Zakończeliśmy prawo z imcią panem Władysławem Grabkowskiem, 
które przez lat kilka prowadzieło się z nim o zatrzymane prowizyje 
na Marcinowicach. Teraz bez dekret zapłacieł [272] połową prowizyją 
za wszystkie lata do niego należące, bo już ta wieś w inszych rękach 
zostaje.  I  grzywien  134  zapłacieł,  z  czego  nagrodzieły  nam  się eks-
pensa grodzkie. 
 
 

DNIA 2 MARCA 
 
Pannę Nehrebecką odebrała matka 
 
 Przyjechała imć pani Badynia z Krakowa i wziena córkę swoję, pannę 
Katarzynę Nehrebecką, która u nas była na ćwiczeniu przez lat trzy. 

 
327 Żona Kazimierza Kucharskiego, pisarza grodzkiego sieradzkiego. 
328 Franciszek Dembiński h. Rawicz (1660-1727), kasztelan wojnicki w latach 1707-1727. 
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DNIA 9 MARCA 
 
Goście 
 
 Wielmożna imć pani wojska oświęcimska oddała córki swoje dwie329 
do nas na kilka niedziel, i z imć panną Łodzieńską. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zaczenyśmy w Imię Pańskie, według zwyczaju, rekolekcyje, na dwie 
partyje rozdzieliwszy się. Na spowiedź zaciągnęliśmy wielebnego ojca 
Antoniego, piarysty [=pijara], rektora krakowskiego konwentu, który 
przyjechał dnia  17  marca  [273] i zabawieł przez święto świętego 
Józefa, gdy żeśmy w ten dzień pierszą partyją kończeły rekolekcyje, 
a druga zaczynała. Odjechał dnia 20 marca. Którego, według możności, 
ukon[ten]towałam za podjętą pracą. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
Mularze przyszli 
 
 Przysli na robotę mularze Niemcy, dwóch, którzy z naszemi domo-
wemi czteroma zaczeni murować prosty mur przy kuchni. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
Architekta ukontentowanie 
 
 Przyjechał imć pan Bażanka dla uczynienia dyspozycyi murowania 
wieży, którego na ten rok stargowało się, za dozór i fatygę jeżdżenia, 
za  złotych  400,  które  zaraz  mu  wyliczył wielmożny  imć dobrodziej  
ksiądz komisarz z posagu siostry Weroniki. I zaraz mularze zaczeni 
około wieży robić dawszy inszej robocie pokój. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
Ołtarza świętej Anny dokończenie 
 
 [274] Przywieziono z Krakowa ołtarz świętej Anny i niektóre sztuki  
z aniołami i apostołami do ołtarza Najświętszej Panny. I stolarze  

 
329 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa miała córki Salomeę i Magdalenę. 
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z snycerzem przy ty robocie przyjechali i zaraz postawieli ołtarz świętej 
Anny i Najświętszej Panny ołtarza dokończeli. Odjechali dnia 20 tegoż 
miesiąca, wziąwszy zupełną zapłatę. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
Piec wapienny wypalony 
 
 Zaczęli piec wapienny palić, który szczęśliwie skończeli dnia 7 maja. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
Ołtarz świętego Józefa postawiony 
 
 Przywieźli ołtarz świętego Józefa stolarze krakowscy i zaraz go 
postawieli. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
Wyjazd sióstr do Krakowa 
 
 Z ordynacyi panów doktorów, za wyraźną licencyją wielmożnego 
imci księdza Lochmana, komisarza dobrodzieja i imci oficyjała, wyje-
chałam do Krakowa ze dwiema siostrami, to jest z siostrą Modrzejowską 
i z siostrą Postupalską. 
 
 

[275] DNIA 16 MAJA 
 
Aniwersarz za księcia Łubieńskiego 
 
 Odprawieł się aniwersarz za nieboszczyka świętej pamięci książęcia 
biskupa krakowskiego, dobrodzieja naszego, który niech z Panem 
Bogiem odpoczywa. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
Goście 
 
 Podczas bytności mojej w Krakowie przyjechał tu jaśnie wielmożny 
imć pan Szembek, kanclerz koronny i z imcią swoją330. W czem moje 

 
330 Jan Sebastian Szembek (zm. 1731), kanclerz wielki koronny w latach 1712-1731, 
jego żoną była Ewa z Leszczyńskich. 
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wielkie było umartwienie, żem tak wielkich i zacnych gości sama nie 
mogła przyjąć i licencyi nie zostawiełam przy pannie przeoryszy na 
wpuszczenie do klasztoru. I tak tylko krótko pomienieni imcie zabawiw-
szy u kraty, kościół i fabrykę obaczywszy, zaraz odjechali i [we] wiosce 
naszej Trzycieżu nocowali. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
Rezolucyja do Landeku 
 
 [276] Powróciełam z Krakowa z tą panów doktorów rezolucyją, 
że widząc potrzebę tego, naznaczyli mi do wód landeckich jechać dla 
zupełnego poratowania zdrowia. 
 
 

DNIA 31 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Kobielski, proboszcz i kano-
nik krakowski, z wielmożnym imcią księdzem Kręskiem, kanonikiem 
i kustoszem krakowskiem331 i z imcią księdzem Wybranowskiem, kano-
nikiem kijowskiem, plebanem jangrodzkiem332. Był natenczas u nas 
wielmożny imć ksiądz kanonik Węgrzynowicz. Którzy imcie z rana przy-
jechali podczas oktawy Bożego Ciała i odprawieli nabożeństwo w kościele. 
Potym na obiad zostali i aż po nieszpornym nabożeństwie odjechali. 
 
 

[277] DNIA 4 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Był u nas imć pan Kucharski, pisarz sieradzki333, nawiedzając córki 
swoje. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Żywiecka z Krakowa z siostrą swoją, imcią 
panną Zaleską. 

 
331 Stanisław Kręski (zm. 1747), syn Cypriana, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu, 
kustosz do 1720 r., kantor w latach 1720-1747. 
332 Jan Wybranowski, pleban w Jangrocie w latach 1719-1726. 
333 Kazimierz Kucharski, pisarz grodzki sieradzki. 
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DNIA 6 CZERWCA 
 
Zaczęto malować wielki chór 
 
 Zaczął pan Wilelm, malarz, rostowanie układać nad wielkim chórem 
do malowania. I zaraz przy początku roboty dało się mu złotych 600 
i legumin według kontraktu. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
Do Landeku droga 
 
 Uczyniwszy dyspozycyją tak w duchownych rzeczach, jako i do-
mowy rząd i gospodarstwo rozporządziwszy, według rady panów dok-
torów, za wyraźną licencyją jaśnie wielmożnego imci księdza Hozjusza, 
administratora biskupstwa krakowskiego, także [278] wielmożnego 
imci księdza Lochmana, komisarza dobrodzieja, wyjechałam na Ślą-
sko do wód landeckich334 ze dwiema siostrami, z siostrą Postupalską 
i z siostrą Weroniką335 dla niemieckiego języka tłomaczenia. Co z wiel-
kim mojem żalem i umartwieniem uczyniełam, żem się w tak daleką 
drogę puścieła od klasztoru i zgromadzenia i obawiałam się między 
lud nieznajomy jechać. Jednak sam Pan Bóg sporządzieł, że wielmożny 
imć ksiądz kanonik Węgrzynowicz do tych wód jechał i tak bezpiecz-
niej  przy  nim puściełam się.  I  do  wpół drogi  odprowadzał nas  wiel-
możny imć ksiądz Mieroszowski, kanonik krakowski336. Na tę zaś drogę 
różni dobrodzieje suplementowali mnie pieniądzmi, abym konwentu 
na koszt nie [279] wyciągała dla zdrowia swego, przy szczupłości docho-
dów, a wielkich ekspensach. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
Piec wapienny 
 
 Zaczęli piec wapienny palić. 

 
334 Do Lądka (Landeku). 
335 Weronika Frauwrówna. 
336 Jerzy Antoni Mieroszewski, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
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DNIA 8 LIPCA 
 
Panna Zaleska, probantka wyjechała 
 
 Podczas niebytności mojej, za pozwoleniem wielmożnego imci księ-
dza komisarza dobrodzieja, wyjechała do Krakowa panna Magdalena 
Zaleska, probantka, dla uspokojenia interesów swoich z opiekonami 
i sporządzenia sobie niektórych rzeczy do obłóczyn. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
Uroczystość świętego Norberta 
 
 Odprawieła się uroczystość ojca świętego Norberta przy asysten-
cyi kilku kapłanów. Kazanie miał imć ksiądz pleban sieciechowski, 
akademik337. Slachty było kilku i jaśnie wielmożny imć pan starosta 
opoczeński338. 
 
 

[280] DNIA 16 LIPCA 
 
Goście 
 
 Był u nas wielmożny imć ksiądz Olszowski, kanonik krakowski339, 
z imcią księdzem Wybranowskiem. Z rana odprawiwszy msze święte, 
odjechali. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
Powrót z Landeku 
 
 Po skończonych wodach w Landeku, powróciełam szczęśliwie do 
konwentu, gdzie z łaski Pana Boga zastałam zdrowe siostry i przy 
wszelki obserwancyi wszystkie rzeczy zachowujące się. To tylko tro-
chę mnie zmieszało,  że Pan Bóg dopuścieł grad wielki,  że w Porąbce 
i Trzycieżu z grontu potłukło tak oziminy, jako i jarzyny, w Glanowie 
częścią tylko zarwało, więc w tym zgadzam się z wolą Pana Boga ufając 
Jego Boskiej Prowidencyi, że nas nie opuści. 

 
337 Plebanem w Sieciechowicach, w latach 1716-1737, był Jan Miszkiewicz (Miskiewicz), 
doktor filozofii. 
338 Aleksander Dominik Wielopolski. 
339 Prawdopodobnie Andrzej Franciszek Olszowski h. Prus (zm. 1747), kanonik 
krakowski. 
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[281] DNIA 25 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała do nas wielmożna imć pani wojska oświęcimska z cór-
kami swojemi340 i z imcią panią Chołaniowską. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
Powróciła panna Zaleska 
 
 Powrócieła z Krakowa panna Zaleska, sporządziwszy sobie swoje 
rzeczy. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
Kamieniarz spadł z rusztowania, umarł 
 
 Kamieniarz, podpiety [=podpity] będąc, poszedł na robotę wysoko 
na wieżą, tam zwadzieł się z mularzem i nieostrożnie stąpiwszy, spadł 
na rosztowanie tak, że go wzięli za nieżywego, jednak dotrzeźwieli się 
go i żeł [=żył] kilka godzin, spowiadał się i umarł. Któremu niech Pan 
Bóg da wieczny odpoczynek. Jednak ten dzień w roku jest tak nie-
szczęśliwy, że począwszy od zgorzenia klasztoru wiele kazusów cięż-
kich stało się przy fabryce tego dnia. 
 
 

[282] DNIA 30 LIPCA 
 
Panna Zaleska rekolekcyje odprawiła 
 
 Zaczęła rekolekcyje przed obłóczynami panna Magdalena Zaleska.  
Do spowiedzi miała ojca duchownego imci księdza Gorczyckiego, 
kanonika szkalmierskiego. 
 
 

DNIA 4 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej,  
raz na obłóczyny panny Zaleski i dla uczynienia dyspozycyi do tego 
aktu należących. 

 
340 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa z córkami Salomeą i Magdaleną. 
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DNIA 5 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Sołdadynia z Krakowa z córką i z panną Zaleską 
do ubierania panny młody. Tegoż dnia poprzyjeżdżali opiekunowie 
i krewni panny Zaleski. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
Interciza panny Zaleski 
 
 Z rana opisała się intercyza według [283] zwyczaju, jednak z wielką 
trudnością, bo krewni chcieli, aby ta jej część przy nich się została, 
który już mało zostało, bo tylko na posag dziesięć tysięcy, a na prowi-
zyją pannie Zaleski dwa tysiąca ledwo wystukowali, bo już przed 
czasem między sobą porozbierali [jej posag], w czem wielką krzywdę 
uczynieli tej sierocie, która tak znaczną fortonę po rodzicach swoich 
miała. Tę zaś pannę Zaleską z takiemi kondycyjami przyjmujemy, 
że jest wolna od chóru, od hebdomady i wszelki pracy ciężki dlatego, 
że przy różnych defektach jest i słabości zdrowia. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Obłóczyny panny Zaleski 
 
 Odprawieły się obłóczyny panny Magdaleny Zaleski przy wielkim 
konkursie różnych ludzi tak krewnych jej, jako opiekonów, znajo-
mych z miasta Krakowa. Obłóczył ją [284] wielmożny imć ksiądz 
Lochman, komisarz dobrodziej nasz. Kazanie miał imć ksiądz Sapecki, 
przeor dominikański konwentu krakowskiego341. Kapela z Działoszyc 
była. Aże ten akt obłóczyn odprawiał się w dzień świętego Kajetana, 
więc na tę uroczystość wiele godnych kapłanów, jako też i państwa 
przybyło, osobliwie wielmożny imć pan kasztelan wiślicki, wielmożny 
imć pan wojski oświęcimski – Szembekowie342, jaśnie wielmożny pan 
Wielopolski, starosta opoczeński i slachta okoliczna zjechali się na to 
nabożeństwo świętego Kajetana. Których pomienionych gości na klasz-
torny obiad zaprosiełam. Którzy tego dnia po nieszporze rozjechali się. 

 
341 Cyprian Sapecki (1680-1724), dominikanin, przeor konwentu krakowskiego 
od 1719 r. 
342 Bracia rodzeni: Franciszek Aleksander Szembek (zm. 1724), kasztelan wiślicki 
od 1704 r. i Antoni Felicjan Szembek, wojski oświęcimski. 
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Krakowscy zaś goście wszyscy osobno sami się traktowali i aż naza-
jutrz po południu rozjechali się. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Wielmożny imć dobrodziej ksiądz komisarz odjechał po odprawiony 
fonkcyi swojej oblóczyn. 
 
 

[285] DNIA 24 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Była u nas jaśnie wielmożna imć pani Piegłowska, kasztelanowa 
oświęcimska343 ze dwiema córkami. Jedna już zamężna, imć pani Popie-
lowa344, a druga panna, które tegoż dnia odjechały. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
Imć pani Krzeszowa córkę oddała na ćwiczenie 
 
 Przyjechała imć pani Krzeszowa, która oddała córkę swoję na ćwi-
czenie w roku ósmym [jej życia]. 
 
 

DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
Piec wapna wypalony 
 
 Wypaleli piec wapna i cegły już trzeci, lubo z wielką ciężkością przy 
teraźniejszym czasie robotnym w polu, ale, że do wieży potrzeba było 
pilno materyi, musiało się i połowy omieszkać roboty. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały do nas panny zakonne od świętego Jędrzeja, francisz-
kanki z Krakowa, imć panna Maryjanna Liszowska, imć panna Helena 
[286] Prażmowska, imć panna Eleonora Kolankowska, które jechały  

 
343 Marianna z Dembińskich Piegłowska, żona Jana Piegłowskiego, kasztelana 
oświęcimskiego w latach 1700-1714. 
344 Marianna z Piegłowskich Popielowa, żona Konstantego Popiela, właściciela 
Czapeł Wielkich. 
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od wód drużbackich i zabawieły u nas do dnia 30 tegoż miesiąca,  
dla wypocznienia po daleki drodze. Potym odesłałam ich swoim powo-
zem do klasztoru. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
Pani Zakrzewska, sąsiadka, umarła 
 
 Doszła nas żałosna nowina o śmierci sąsiadki naszej imci pani 
Agnieszki Zakrzewski345,  która  niech  z  Panem  Bogiem  odpoczywa,  
bo wielce była życzliwa miejscu temu. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
Architekt z cieślami przyjechał 
 
 Przyjechał imć pan Bażanka ze dwiema cieślami z Krakowa, do sta-
wiania wieży. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
Pogrzeb imci pani Zakrzewski w kościele naszym naznaczony 
 
 Imć pan Zakrzewski346 przyjechał, upraszając o to, ażeby tu, w na-
szym kościele, ciało żony swojej deponował, na cośmy pozwoleły [287] 
z dokładem wielmożnego imci księdza komisarza dobrodzieja. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
Ciało jej sprowadzone 
 
 Sprowadzono  ciało  nieboszki  imci  pani  Zakrzewski,  po  które  nasi  
księża wysli i inszych też kilku okolicznych zaproszono księży, także 
kapnicy bractwa świętej Anny wysli po ciało, które z samego miejsca, 
to jest ze Ściborzyc, prowadzono niosąc. Ubogich w przodku szło 20. 
Kapnicy nieśli, księża ze świecami zapalonemi sli, wszyscy domowi 
i poddani asystowali w tej procesyi, które ciało w kościele na marach 
złożeli aż do pogrzebu. 

 
345 Agnieszka z Kucharskich Zakrzewska, żona Jana Antoniego Zakrzewskiego, właści-
ciela Ściborzyc. 
346 Jan Antoni Zakrzewski. 
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DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Był u nas jaśnie wielmożny imć pan Jordan, wojewoda bracławski, 
nawiedzając jaśnie wielmożne imci panny wojewodzonki, córki swoje, 
które u nas na rezydencyi zostają w klasztorze. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
Chóru wielkiego domalowano 
 
 [288] Pan Wilelm, malarz, przestał malować [w] wielkim chórze,  
w pół tylko wymalowawszy. I wyprowadzieł się z żoną, z córką  
i ze wszystkiem do Krakowa, który u nas przemieszkał dwie lecie przy 
wszelki wygodzie. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
Pogrzeb imci pani Zakrzewski 
 
 Odprawieł się pogrzeb świętej pamięci nieboszki imci pani Zakrzew-
ski, na którym było księży różnych 30, między któremi był imć ksiądz 
proboszcz mstowski, brat rodzony imci pana Zakrzewskiego347, który 
sumę miał i on ją chował. Krewnych tak świętej pamięci nieboszki 
imci, jako i samego imci pana Zakrzewskiego było siełę. W tym grobie 
jest pochowana pod chórem, kądy siostry zakonne chowają się. Który 
niech Bóg da wieczny odpoczynek. Traktament tak na gości wszyst-
kich, jako i księży i pospólstwa, przed klasztorem [289] się odprawieł 
sumptem imci pana Zakrzewskiego. Także i dla sióstr na traktament 
dał złotych 100. Którzy goście przed wieczorem się rozjechali. 
 
Pannę Misiowską oddano na stołownicę 
 
 Tegoż dnia 14 przywiezła imć pani Misiowska, stolnikowa bracław-
ska348, pasierbicę swoję, pannę Agnieszkę Misiowską, na stołownicę 
w roku 16 [jej życia]. 

 
347 Władysław Zakrzewski, kanonik regularny, prepozyt mstowski. 
348 Aleksandra z Bystrzonowskich, 1v. Trzebicka, 2v. Misiowska (druga żona Michała 
Misiowskiego h. Jelita, stolnika bracławskiego). 
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DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Jadąc do Częstochowy wielmożny imć pan Szembek, podkomorzy 
krakowski  i  z  imcią swoją349 byli  u  nas.  Jednak  krótko  zabawiwszy,  
odjechali. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
Wieżą kończą 
 
 Skończyli mur i z gzembsem [=gzymsem] mularze na wieży i posli 
do inszy roboty, a cieśle zaczęli wciągać drzewa do swojej roboty. Przy 
których imć pan Bażanka był [290] obecny zawsze, aż do samego 
końca, chcąc się pokazać, aby jak najlepi była wystawiona ta wieża. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechał do nas jaśnie wielmożny imć pan starosta opoczeński350  
i z bratem swoim przyrodniem, imcią panem Małachowskim, wojewo-
dzicem poznańskiem351, którzy imcie, niedługo zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
Robotę kościelną stawiają stolarze 
 
 Przywieźli dwa ganeczki i ambonę z Krakowa i sam snycerz z niemi 
przyjechał, który zaraz przy imci panu Bażance postawiał wszystkie 
i apostołów u świętego Józefa ołtarza. 
 
 

DNIA 2 LISTOPADA 
 
 Wystawiwszy ze wszystkiem wieżą, imć pan Bażanka odjechał  
i z cieślami, którym się według umówienia zapłacieło. 

 
349 Antoni Felicjan Szembek (podkomorzy krakowski od sierpnia 1720 r. do śmierci  
11 marca 1738 r., wcześniej wojski oświęcimski) z żoną Ewą Apolonią z Nielepców. 
350 Aleksander Dominik Wielopolski. 
351 Jan Małachowski, syn Stanisława Małachowskiego, wojewody poznańskiego i Anny 
Konstancji z Lubomirskich. 
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[291] DNIA 5 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz kanonik Morsztyn i zaraz naza-
jutrz odjechali z wielmożnym imcią księdzem kanonikiem Węgrzyno-
wiczem na komisyją do kluczów kapitulnych. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Żywiecki z Krakowa z imcią księdzem Micha-
łem Zaleskim, bratem naszej siostry Zaleski, który dopiero powrócieł 
z Rzymu. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechały panna wikaryja Trojnarska352 z panną Dominiką Troja-
nowską353,  zakonnice od panien prezentek z Krakowa, które tylko do 
dnia trzeciego zabawieły i pojechały. 
 
 

DNIA 15 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Powracając wielmożny imć ksiądz kanonik [292] Morsztyn z komisyi  
i z imcią księdzem kanonikiem Węgrzynowiczem, byli znowu u nas.  
Imć ksiądz Morsztyn tylko przenocowawszy, odjechał, a imć ksiądz 
Węgrzynowicz został. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADA 
 
Odebranie przez dekret Ciępki z Ulinki 
 
 Odebraliśmy Ciepkę Błażeja, bez dekret, z Ulinki, który się tam oże-
nieł z córką sołtysią. 

 
352 Jadwiga Trojnarska (zm. 1740), prezentka krakowska, imię zakonne Teresa, wikaria 
od 1717 r. 
353 Katarzyna Trojanowska (zm. 1734), prezentka krakowska, imię zakonne Dominika. 
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DNIA 28 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Groth z Biały354, brat siostry Barbary, i z imcią 
swoją, którzy tylko przenocowali, rano pojechali. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Posłał imć ksiądz opat hebdowski wielebnego księdza Michała 
Ulewicza  na  spowiednictwo,  a  wielebnego  księdza  Gabryjela  Miodu-
skiego  wziął do  konwentu.  [293] Powracając wielmożny imć dobro-
dziej ksiądz komisarz ze Śląska, który tam kilka niedziel bawieł na 
wizytowaniu kościołów, był u nas na krótki czas. 
 
 

DNIA 15 GRUDNIA 
 
Imć pan Kucharski odebrał córki swoje 
 
 Przyjechał imć pan Kucharski355 i wziął córki swoje obiedwie, które 
u nas były na ćwiczeniu. 
 

 
354 Andrzej Grot. 
355 Kazimierz Kucharski, pisarz grodzki sieradzki. 
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DNIA 4 STYCZNIA 
 
Posadzka w infirmaryi 
 
 Przyjechał stolarz z Radłowa z posadzką dębową do infiermaryi, 
którą zaraz zaczął układać. Na tę posadzkę wszystek koszt łożeł wiel-
możny imć dobrodziej ksiądz komisarz, która kosztowała około czte-
rech set złotych z rzemieślnikami. 
 
 

[294] DNIA 10 STYCZNIA 
 
Ksiądz kaznodzieja zachorował ciężko 
 
 Rozchorował się wielebny ksiądz Stanisław, kaznodzieja, bardzo ciężko 
na gorączkę, malignę, do czego się róża w głowie, w gębie przymieszała.  
I gdy niebezpieczny w zdrowiu był, posłałam do Hebdowa po brata, 
który bardzo był doświadczony i biegły cerulik jednak  i  aptekę tam  
trzymał. Który, jak przyjechał, zaraz około niego wielkie uczynieł sta-
ranie i przy łasce Pana Boga maligna, która była, opuścieła go, ale jed-
nakowo długo potym chorował, tylko bez gorączki. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
Aniwersarz za imci panią Zakrzewską 
 
 Odprawieł się aniwersarz za nieboszkę świętej pamięci imci panią 
Zakrzewską, na który imć pan Zakrzewski zaprosieł [295]  księży  19,  
którzy po skończonym tu w kościele naszym nabożeństwie pojechali 
wszyscy do Ściborzyc z imcią panem Zakrzewskiem na obiad. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
Egzamen siostry Grothówny i siostry Pajęckiej do prefesyi 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz do-
brodziej, który odprawieł egzament z zgromadzeniem o profesyją sio-
stry Grothówny i siostry Pajęcki. Aże zgodne wota były, naznaczył się 
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czas profesyi na dzień 16 lutego, a tymczasem przygotowanie do pro-
fesyi czynieły przez rekolekcyje i inne ćwiczenia duchowne. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
Posag siostry Pajęcki 
 
 Przyjechali krewni siostry Grothówny [296] i opiekon siostry Pajęcki, 
imć pan Grabowski, który zaraz wyliczył złotych tysiąc posagu, który 
ta panienka miała zapisany od imci pani Rebielski, matki żony pomie-
nionego imci pana Grabowskiego. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
Profesyja siostry Grothówny i siostry Pajęckiej 
 
 Odprawieła się profesyja siostry Barbary Grothówny i siostry Pajęcki  
w rękach wielmożnego imci księdza Lochmana, komisarza dobrodzieja.  
Z gości nie było nikogo, tylko wielmożna imć pani podkomorzyna 
krakowska, Szembekowa z córkami dwiema356, krewni i opiekonowie 
tych panien, imć ksiądz Gorczycki, kanonik szkalmierski, który spowie-
dzi obydwu panien słuchał. 
 
 

[297] DNIA 26 LUTEGO 
 
Posadzka w infirmaryi skończona 
 
 Skończył stolarz posadzkę w infiermaryi, którą zaraz i pokościeł 
[=zapokostował]. Potym odesłało się ich do Radłowa. 
 
 

DNIA 10 MARCA  
Rekolekcyje 
 
 Zaczenyśmy rekolekcyje, na dwie części rozdzieliwszy się. 
 
 

DNIA 16 MARCA 
 
Ociec duchowny do rekolekcyi 
 
 Na dokończenie rekolekcyi przyjechał ociec Antoni, piarysta, spowied-
nik panien wizytek, rektor krakowskiego konwentu, który i spowiedzi, 

 
356 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa z córkami Salomeą i Magdaleną. 
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tak nas któreśmy kończeły, jako i tych co zaczynały rekolekcyje, słuchał 
i wszelkie egzercicja duchowne podawał. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawieła się uroczystość świętego Józefa [298] z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu z odpustem zupełnym, który jest nadany 
na ten dzień, przy wielkim gminie ludu pospolitego. Księży kilku było. 
Kazanie miał miechowita. Z państwa była wielmożna imć pani pod-
komorzyna krakowska z córkami357 i imć pan Gołębiowski358, imć pan 
Zakrzewski359. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
Odjechał ojciec duchowny 
 
 Odjechał ojciec Antoni, piarysta, którego według możności ukon-
tentowało się za podjętą fatygę. 
 
 

DNIA 26 MARCA 
 
Jałmużna 
 
 Darował na klasztor[n]ą potrzebę wołu imć ksiądz Żarczeński, archi-
diakon wiślicki360, za co mu Panie Boże zapłać. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
Jałmużna 
 
 Odebrałyśmy przez ręce wielmożnego imci księdza komisarza do-
brodzieja, na fabrykę [299] od jaśnie wielmożnego imci księdza Mi-
chała Wodzickiego, kanonika i oficyjała krakowskiego, złotych 200,  

 
357 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa z córkami Salomeą i Magdaleną. 
358 Być może był to Józef Gołębiowski, rodzony brat Anny Gołębiowskiej, norber-
tanki imbramowickiej. 
359 Jan Antoni Zakrzewski ze Ściborzyc. 
360 Wojciech Żarczyński (zm. 1743), archidiakon w wiślickiej kapitule kolegiackiej 
w latach 1711-1743. 
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item361 znowu od tegoż złotych 30, co niechaj mu Pan Bóg nadgrodzi 
zdrowiem dobrym. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Był u nas wielmożny imć ksiądz komisarz z jaśnie wielmożnym imcią 
księdzem Wodzickiem, oficyjałem krakowskiem i z wielmożnym imcią 
księdzem Morsztynem, kanonikiem krakowskim, którzy imcie tylko 
przejeżdżając wstąpieli i zaraz, ze trzy godziny zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
Mularze przyjechali 
 
 Wyprawieło  się furę na  Tarnowskie  Góry  po  mularzów Niemców,  
którzy dnia 6 przyjechali. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 [300] Przejeżdżając od Częstochowy do Krakowa wielmożny imć 
ksiądz Załuski, kanonik krakowski362, nocował u nas. Nazajutrz po 
mszy świętej odjechał. 
 
Swawola chłopska 
 
 W tym roku Ciępkowie, poddani nasi ze wsi Zagórowy, jeden Błażej, 
który się ożenieł w Ulin[i]e z sołtysią dziewką i tam mieszkał, a drugi 
Łukasz, młodzion, nasli wieś pana Kosickiego363 i poddaną jego wypro-
wadzieli  do  swojej  chałupy.  Tam mając  do  niej  jakąś urazę,  kańczu-
gami ją ocieni, o co zaraz pan Kosicki dał pozew. Stanął na nich de-
kret taki, że [w] wieżą w dole siedzić naznaczono [im] i zaraz tam mu-
sieli zasiąść na 6 niedziel, grzywien 300 dać tak sędziom, jako i [301] 
panu  Kosickiemu.  W  czem,  że  wielka  ciężkość na  nich  była,  wiel-
możny imć ksiądz komisarz dobrodziej, [ze] zwykły swojej komizeracyi  

 
361 Item (łac.) – także, tak samo. 
362 Trudno rozstrzygnąć, o którego Załuskiego chodziło kronikarce. 
363 Być może: Bogusław de Kosiczyn Kosicki, właściciel Ulinki. 
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i z inszemi prałatami uprosieli imci pana sędziego i imci pana pisarza 
grodzkiego, że darowali swoje grzywny, a pan Kosicki zaledwo połowy 
ustąpieł, ażeby połowę zaraz zapłacono. Z tego zaś więzienia wyku-
pieło się ich, dało się złotych 60, bo by byli ludzie nie wytrzymali tam 
naznaczonego czasu wysiedzić w ziemi. Z czego inszym chłopom niech 
przykład będzie, aby swywoli strzegli się podobny. 
 
 

DNIA 16 KWIETNIA 
 
Roboty mularskie 
 
 Zaczeni mularze tak podłużny, jako i poprzeczne od podwórza na 
oficyny murować [mury], a podczas deszczu tynkowali [302] korytarz 
nad furtą i cele bieleli. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
Uspokojenie imci pana Kosickiego od Ciępki 
 
 Odwiózł Ciępka imci panu Kosickiemu złotych 100, do któregom i ja 
pisała upraszając, aby się tym kontentował i kwitował ze wszystkich pre-
tensyi tak klasztor, jako i Ciępków. Ale nie chciał tym się kontentować, 
aż mu zapłacą zupełnie. Tę tylko folgę uczynieł, że z prawnego terminu 
spuścieł sprawę, a obiecał poczekać ostatka pieniędzy z nowego. 
 
 

DNIA 11 MAJA 
 
Wyjazd do Krakowa 
 
 Wyjechałam do Krakowa ze dwiema siostrami, to jest z siostrą 
Modrzejowską i z siostrą Grothówną w tem interesie naprzód, że imć 
pan Jakub Otwinowski364 [303] znosieł sumę złotych tysiąc, który był 
na prowizyi na wsi dziedziczny Obrazowicach zapisany. Którą sumę 
wielmożny imć ksiądz Michał Wodzicki, kanonik i oficyjał krakowski, 
wziął na dobra swoje Rogów, ażeby klasztorowi ta suma nie ginęła. 
Drugi interes wyjechania, dla odebrania posagu złotych 1000 siostry 
Grothówny od brata jej365, który ponktualnie wyliczył. 

 
364 Jakub Otwinowski, stolnik wyszogrodzki. 
365 Andrzej Grot (Groth) z Białej. 
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Imcie wojewodzianki wyjechały do Krakowa 
 
 Tegoż dnia wyjechały do Krakowa, z woli jaśnie wielmożnego imci 
pana wojewody bracławskiego366, jaśnie wielmożne imcie panny woje-
wodzonki367 na zażywanie maja. I stały w temże klasztorze, kędy i ja, 
u świętego Józefa. Jednak ja, zakończywszy [304] interesa klasztorne, 
powróciełam dnia 23 maja do swego klasztoru, a jaśnie wielmożne 
imcie panny wojewodzonki zostały, kończyć zaczęte lekarstwa. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
Wieżą tynkowali 
 
 Przyjechał imć pan Bażanka dla uczynienia dyspozycyi kończenia 
fabryki, osobliwie około wieży. I zaraz zaczeni przy nim mularze, 
zaczęli tynkować też wieżą. Aże do tynkowania tutejszy piasek bardzo 
jest niedobry, że błotnisty i drobny, nie chce się trzymać, w tynkowa-
niu zaraz opada, musieliśmy aże z Krakowa od Wisły piasek wozić, 
ażeby dwa razy jedny roboty nie robić. 
 
 

[305] DNIA 5 CZERWCA 
 
Pan Wilelm, malarz skończył malowanie 
 
 Pan Wilelm, który był na Święta Wielkanocne odjechał do Krakowa, 
teraz powrócieł na dokończenie malowania wielkiego chóru i zaraz 
zaczął malować. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
Imcie panny wojewodzianki powróciły 
 
 Zakończywszy jaśnie wielmożne imcie panny wojewodzonki swoję 
kuracyją, z woli jaśnie wielmożnego imci pana wojewody, ojca swego, 
powrócieły znowu do naszego klasztoru szczęśliwie i zdrowo. 

 
366 Michał Stefan Jordan. 
367 Teresa i Konstancja Jordanówny. 
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DNIA 23 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej, i z nim wiel-
możny imć ksiądz kanonik Węgrzynowicz. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
Imć pan doktor przyjechał z architektem 
 
 Imć pan doktor Łopacki przyjechał do [306] mnie, gdyżem była 
zachorowała ciężko na różą i gorączkę. Z nim przyjechał imć pan 
Bażanka dla dozoru wieży, aby czego nie pobłądzieli. 
 
 

DNIA 26 CZERWCA 
 
Po zakończeniu malowania rusztowanie spuszczone 
 
 Zakończył pan Wilelm malowanie w wielkim chórze i już wszystko 
rosztowanie opuścieli w kościele. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
 Wielmożny imć dobrodziej ksiądz komisarz, odjechał do Pabianic, 
do klucza kapituły krakowskiej. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
Odjechali 
 
 Imć pan  doktor,  pan  Bażanka  i  pan  Wilelm,  malarz,  odjechali  do  
Krakowa. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
Uroczystość świętych Piotra i Pawła 
 
 Odprawieła się uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
na której było dosyć wielki konkurs ludzi. Kazanie [307] miał imć ksiądz 
przeor hebdowski naszego zakonu. 
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DNIA 6 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz kanonik Morsztyn, który zaraz 
drugiego  dnia  wyjechał wraz  z  wielmożnym imcią księdzem kanoni-
kiem Węgrzynowiczem do Kielc. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
Cieśle zaciągnieni 
 
 Sprowadziełam dwóch cieślów, magistrów z Krakowa do zacią-
gania wazonów kamiennych na wieżą, także kamieniarza z Czerny 
[=Czernej]. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
Odesłano cieślów 
 
 Odesłałam cieślów nazad do Krakowa, jako [że] pozaciągali te 
kamienie, którym zapłacieło się złotych 50. Kamieniarza zaś do dal-
szej zatrzymało się roboty, [308]  aby  kanał do  pralnie  robieł ka-
mienny. Któremu na tydzień obiecało się po złotych 9 i garniec piwa  
na dzień. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
Uroczystość świętego Norberta 
 
 Odprawieła się uroczystość ojca świętego Norberta przy asystencyi 
wielu kapłanów, między któremi było dwóch paulinów z Częstochowy, 
także był imć ksiądz przeor mogielski zakonu cysterskiego. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
Piec wypalony 
 
 Wypaleli piec wapna i cegły, pierwszy tego roku. 
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DNIA 23 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz Kreczyk368 i  z  imcią księdzem  plebanem  sre-
niawskiem369 i niedługo zabawiwszy, tego dnia odjechali. [309] Powra-
cając wielmożny imć ksiądz Lochman, komisarz dobrodziej z Pabianic, 
wstąpieł do nas. W tenże dzień przyjechał i wielmożny imć ksiądz 
kanonik Węgrzynowicz. 
 
Imć ksiądz Lochman przestał być naszym komisarzem 
 
 Za tą bytnością swoją wielmożny imć dobrodziej opowiedział nam to, 
że z woli jaśnie oświeconego książecia imci dobrodzieja370 nie jest 
komisarzem naszem, co niesłychanie poalterowało i sturbowało nas 
wszystkich, uważając przez tę odmianę wielkie osierocenie nasze, 
bo przez lat 20 zostając w protekcyi wielmożnego imci dobrodzieja, 
to miejsce nie tylko w takich ciężkich czasach i prawie w ostatni rui-
nie podczas wojen i różnych inkursyi nieprzyjacielskich i tak ciężkich 
podatków  [310] ratował, swojemi zakładał pieniądzmi i wszelkimi 
siełami starał się o utrzymanie konwentu i poddanych. Ale też i po tak 
wielkim nieszczęściu pogorzelisku kościoła i klasztoru naszego, ojcem 
i fondatorem się naszym pokazał, kiedy i kościół, i klasztor wyprawieł 
i nieustannie z rąk jego odbierałyśmy łaski i dobrodziejstwa. Teraz bez 
żadnej okazyi, że nam odebrano tego dobrodzieja, samej to przyzna-
jemy woli Pana Boga, z którą się zgadzając, ufamy jego Boskiej Pro-
widencyi i miełosierdziu, że nas nie opuści i nie odwróci serca dobro-
dzieja naszego od miejsca tego.  
 
Komisarzem naszym został imć ksiądz Andrzej Węgrzynowicz,  
kanonik krakowski 
 
 [311] Na komisarstwo zaś postanowieł jaśnie oświecony książę imć 
dobrodziej do nas wielmożnego imci księdza Andrzeja Węgrzynowicza, 
kanonika krakowskiego, którego, jako z woli Boskiej obranego, przy-
jenyśmy i oddały wszelkie posłuszeństwo. 

 
368 Adam Kreczyk (1694-1751), syn Jana Jerzego i Ewy Teresy z Dembińskich, pleban 
w Tczycy. 
369 Grzegorz Rypiński. 
370 W latach 1720-1732 biskupem krakowskim był Felicjan Konstanty Szaniawski. 
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DNIA 28 LIPCA 
 
Goście 
 
 Była u nas wielmożna imć pani podkomorzyna krakowska z córkami 
dwiema371, imć pani Tomicka, miecznikowa sieradzka372,  imć pani  
Grabkowska ze trzema córkami, imć pani Mierzewska, imć pani Gołę-
biowska373, imć pani Kreczykowa374 z  córką.  Te  wszystkie  przenoco-
wały, nazajutrz po mszy świętej i rannym obiedzie odjechały. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
Egzamen siostry Zaleski do profesyi 
 
 [312]  Odprawieł się egzament  siostry  Magdaleny  Zaleski.  Wota  od-
bierał jeszcze wielmożny imć ksiądz Lochman, przeszły komisarz 
dobrodziej nasz, który zaraz po tym odjechał do Krakowa. 
 
Niedyskretni opiekunowie siostry Zaleski 
 
 Opiekonowie siostry Magdaleny Zaleski tak ustawieli fortonę ich, 
że teraz nie może się od nich odebrać. Nie tylko posagu, według inter-
cyzy opisany, nie złożeli do rąk naszych, ale i na jej samej potrzeby, 
które do profesyi potrzeba sporządzić i na traktament dla gości nic od 
nich nie mogło się wyciągnąć.  Co widząc,  że się panna tym mieszała 
i obawiała się, aby dla tej okazji nie odwleczono profesyi, uczyniełam 
jej tę miełość, że swoim kosztem wszystkom sporządzała na ten [313] 
akt, a potym prawem dochodzić się będzie wszystkiego z opiekonami, 
jeżeli dobrowolnie nie uczynią zadosyć. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
Rekolekcyje siostra Zaleska odprawiła 
 
 Zaczęła w Imię Pańskie panna Zaleska rekolekcyje, gotując się do 
profesyi świętej. 

 
371 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa z córkami Salomeą i Magdaleną. 
372 Żona Krzysztofa Tomickiego, miecznika sieradzkiego, właściciela Sulisławic 
k. Olkusza. 
373 Salomea Gołębiowska. 
374 Być może: Felicjanna Teresa z Panek-Bzowskich Kreczykowa. 
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DNIA 6 SIERPNIA 
 
Goście na profesyją 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik i ar-
chiprezbiter krakowski, dobrodziej nasz i z imcią księdzem Gorczyc-
kiem, kanonikiem szkalmierskiem, przed którym spowiedź czynieła 
siostra Zaleska. Tegoż dnia przyjechał i wielmożny imć ksiądz komi-
sarz Węgrzynowicz i krewni siostry Zaleski, jako to: imć pani Żywiecka, 
Bela, Kępska, siostry jej, imć pan Zaleski, imć ksiądz Zaleski, bracia, 
imć pan [314] Kępski, imć pan Węgrzynowicz i innych wiele z Kra-
kowa. Kapelę zaciągnęłam z Działoszyc od wielmożnego imci księdza 
Żmudzkiego, kanonika szkalmierskiego. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Profesyja siostry Zaleski odprawiona 
 
 Odprawieła się profesyia siostry Magdaleny Zaleski w rękach wiel-
możnego księdza Dominika Lochmana, kanonika i archiprezbitera kra-
kowskiego, dobrodzieja naszego, gdyż wielmożny imć ksiądz komisarz 
teraźniejszy  słaby  był i  na  miejscu  swoim  prosieł wielmożnego  imci  
dobrodzieja. Kazanie miał imć ksiądz Rozmarynowski, proboszcz od 
Świętego Krzyża, krakowski375.  Aże  ten  akt  profesyji  przypadł w  dzień 
świętego Kajetana, wielkiego patrona naszego, więc z dewocyji do tego 
Świętego wiele [315] gości, choć nieproszonych, przybyło. Osobliwie 
wielmożni imcie państwo podkomorstwo krakowskie oboje i z córka-
mi376, imcie państwo Zakrzewskie377,  imć pan  Chwalibóg  i  z  imcią378, 
księży także okolicznych nazjeżdżało się. Po nabożeństwie, na dworcu 
prałatów i gości wszystkich traktowano, a zaś białogł[ow]y w klasztorze 
były. Po nieszporze co pobli[ż]si odjechali goście, a drudzy aż nazajutrz 
rozjeżdżali się. Podczas tej bytności wielmożna imć pani podkomorzyna 
krakowska dała do ołtarza świętego Józefa duplon w 10 czerwonych 
złotych, a do świętej Anny dwa czerwone złote, które dobrodziejstwo 
niechaj jej Pan Bóg nagrodzi za przyczyną tych świętych. 

 
375 Antoni Józef Rozmarynowski (zm. 1735), prepozyt u Świętego Krzyża na Kleparzu 
w Krakowie i pleban w Goszczy w latach 1719-1735. 
376 Antoni  Felicjan  Szembek,  Ewa  Apolonia  z  Nielepców  Szembekowa  i  ich  córki  
Salomea i Magdalena. 
377 Prawdopodobnie Jan Antoni Zakrzewski ze Ściborzyc z rodziną. 
378 Stefan Chwalibóg z Barbarą Rozalią z Grodzickich. 
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[316] DNIA 10 SIERPNIA 
 
Malarz sprowadzony 
 
 Wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik etc. krakowski, 
dobrodziej nasz, lubo tytuł odmienił komisarstwa, jednak w dobro-
czynności swojej nieodmiennym zostaje, kiedy i teraz posyła malarza 
swego do malowania wieży, infirmaryi, refektarza, rozmównic i co-
kolwiek jeszcze jest niepokończonego, aby pomalował. Na co wszy-
stek swój koszt łożeł tak na farby, jako i malarzowi imć dobrodziej, 
co mu niech Pan Bóg zdrowiem dobrym tu na ziemi i w niebie po dłu-
goletnim życiu chwałą wieczną płaci. 
 
 

DNIA 18 SIERPNIA 
 
Mularze skończyli tynkowanie wieży 
 
 Mularze szczęśliwie skończeli wieżą kościelną i zaczęli około oficyn 
robić. 
 
 

[317] DNIA 23 SIERPNIA 
 
Malarz skończył na wieży 
 
 Malarz zakończył malowanie dachu na wieży i w kościele drzwi 
zaczął malować. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
Uroczystość poświącania kościoła 
 
 Odprawieła się uroczystość poświęcania kościoła naszego. Kazanie 
miał miechowita. Kapela także miechowska była. 
 
Goście 
 
 Tegoż dnia przyjechała imć panna Barbara Humiecka, przeorysza 
od świętego Norberta, ze dwiema siostrami, to jest z imcią panną 
Stradomską379 i z imcią panną Dłuską380. 

 
379 Kunegunda Stradomska, norbertanka krakowska. 
380 Teresa Dłuska (zm. 1752), norbertanka krakowska, ksieni od 1749 r. 
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DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
Dla niedostatku dwóch mularzów odprawiono 
 
 Nie mając znikąd dochodu na fabrykę i że taniość zboża wielka, 
o pieniądze bardzo trudno, musiałam z roboty Niemców dwóch od-
prawić, [318] a swojej [=swoi] tylko mularze kończeli zaczęte oficyny. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
Odjechali goście 
 
 Odjechała od nas imć panna przeorysza do wsi swojej, Wezorowa381. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
Malarz infirmaryją zaczął malować 
 
 Zaczął malarz infiermaryją malować, także w rozmównicach tabu-
latury382, kraty i drzwi. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
Relikwiarz świętych patronów polskich 
 
 Wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik i archiprezbiter 
krakowski, dobrodziej nasz, darował nam na relikwiarz patronów 
polskich srebra: kufel wielki, miednicę i dwa lichtarze, także i o same 
relikwie świętych polskich stara się, także na złotnika przekazał 
złotych 170. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
Imć pani Chwalibogowa oddała córkę na ćwiczenie 
 
 [319] Imć pani Chwalibogowa383 przyjechała do nas i oddała córkę 
swoję na ćwiczenie w roku dziesiątym [jej życia]. 

 
381 Prawdopodobnie chodzi o Wężerów, wieś w powiecie miechowskim. 
382 Tabulatura (tablatura) – dawniej: oprawiona płyta, służąca jako ozdobna zasłona. 
383 Barbara Rozalia z Grodzickich Chwalibogowa z Jangrota,  żona Stefana Chwali-
boga, komornika granicznego powiatu ksiąskiego. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

238

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
Dziesięcina we Tczycy 
 
 Imć pan Komornicki zabrał dziesięcinę we Tczycy po niektórych 
polach, co klasztorowi [się] należała, o co mu się pozwy wydały, także 
i imci księdzu Kreczykowi, plebanowi tamecznemu, który także w prze-
szłym roku zabrał był z tychże pól dziesięcinę i obiecował nas uspokoić, 
ale dotychczas końca nie uczynieł i o to się go pozywa. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
Rocznica imci pani Zakrzewski 
 
 Odprawieła się rocznica świętej pamięci nieboszki imci pani Za-
krzewski384. Było księży 22. Wilie śpiewane i dwie mszy [320] świętych 
było śpiewanych, kondukt. Po skończonym nabożeństwie, tych wszyst-
kich  księży  i  gości,  co  byli  na  tych  obsekwiach  [=egzekwiach],  wziął 
imć pan Zakrzewski385 do siebie do Ściborzyc na obiad.  Dla zgroma-
dzenia na obiad dał złotych 50. Świece także jego były wszystkie. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
Podłogi i piece stawiano 
 
 Życząc tamten kurytarz nad fortą otworzyć, przygotowawszy desz-
czek zaczeni cieśle podłogi układać w izbach, w celach i na kurytarzu. 
Piece także garcarz stawiał w celach. 
 
 

DNIA 3 LISTOPADA 
 
Pokończył malarz robotę 
 
 Pokończył malarz malowanie cokolwiek jeszcze było niemalowanego 
przedtym, jako to w refektarzu szły tabulatury do nowego kurytarza, 
drzwi do cel i inne [321] rzeczy. Po której skończony robocie odesła-
łam go do Krakowa do wielmożnego imci księdza archiprezbitera, 
dobrodzieja naszego, który mu za tę wszystkę robotę zapłacieł swojemi 
pieniądzami. 

 
384 Agnieszka z Kucharskich Zakrzewska. 
385 Jan Antoni Zakrzewski. 
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DNIA 6 LISTOPADA 
 
Pan Bóg zapomógł rybami 
 
 Wielmożny imć dobrodziej nasz ksiądz Dominik Lochman, archipre-
zbiter krakowski, darował nam ze wsi swojej Dzierzązny [=Dzierążni] 
z połowu stawów szczupaków półtory kopy, linów 2 kopy, okoni 2 kopy, 
także jagieł ćwiertni dwie, anyżku korcy 4, co mu niech Pan Bóg nagrodzi. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
Szklarze zaciągnieni 
 
 Zaciągnęłam sklarzów z Krakowa, którzy okna na tem kurytarzu 
nowym tak do cel, jako i do izb porobieli [322] i w całym klasztorze, 
kądy złe były okna, to ponaprawiali. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
Cieśla zaciągniony 
 
 Przyjechał cieśla magister z Krakowa dla nakrycia dachu nad ofi-
cynami, lubo jeszcze [były] niesklepione, jednak aby mury nie na-
mokły.  Temu cieśli  płacieło się na tydzień po złotych 15,  przy wikcie 
klasztornym. 
 
 

DNIA 18 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Był u nas wielmożny imć pan podkomorzy krakowski z imcią386  
i z córką jedną, także wielmożny imć pan starosta wolbramski387.  
Którzy imcie wszyscy jechali do Częstochowy. 
 
 

DNIA 25 LISTOPADA 
 
Ruina, chałupa zgorzała 
 
 Zgorzała chałupa zaraz pod folwarkiem i przy cegielni zaraz, w który 
[323] dwóch rzemieśników mieszkało, mularz i strycharz. U którego 

 
386 Antoni Felicjan Szembek z żoną Ewą Apolonią z Nielepców. 
387 Józef  Dembiński.  W  1722  r.  poślubił on  Salomeę,  córkę Antoniego  Felicjana  
Szembeka, podkomorzego krakowskiego. 
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strycharza się zajeno i tak razem ogień ogarnął, że nic nie mogli wyra-
tować i sami się poparzeli ci ludzie, co tam mieszkali. Pan Bóg dziw-
nie zachował folwarku i cegielni w taki bliskości, za co Mu niech 
chwała będzie. 
 
 

DNIA 28 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Powracając pomienione państwo podkomorstwo z Częstochowy, 
także byli u nas, także wielmożny imć ksiądz Dembieński, kustosz ko-
ronny388. Ci imcie, że pod południe przyjechali, byli na obiedzie u nas. 
Przed wieczorem odjechali tego dnia. 
 
 

[324] DNIA 1 GRUDNIA 
 
Cieślę odesłano 
 
 Odesłałam cieślę do Krakowa. 
 
 

DNIA 6 GRUDNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Lochman, archiprezbiter 
krakowski, dobrodziej nasz, chcąc uczynić dyspozycją z snycerzem 
strony ołtarza u komonikalny kraty, naprzeciwko Najświętszej Panny 
ołtarza, który swojem kosztem imć dobrodziej deklarował wystawić 
i już zadał snycerzowi. Aże tych rzemieśników nie zastał, zaraz naza-
jutrz po nabożeństwie odjechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 7 GRUDNIA 
 
Snycerz, organmistrz przyjechali 
 
 Przyjechał snycerz i orgarmistrz [=organmistrz] z Krakowa, którzy 
wziąwszy miarę [325] na ołtarz i orgarmistrz na pozytyw, który ma być 
w środku w kracie wprawiony, nie stojący, aby miejsca nie zabierał. 
Odjechali ci rzemieśnicy dnia 9 grudnia. 

 
388 Stefan Dembiński, kustosz skarbca koronnego. 
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DNIA 12 GRUDNIA 
 
Jałmużna 
 
 Oznajmieł mi wielmożny imć dobrodziej ksiądz Lochman, archi-
prezbiter, że, za jego staraniem, w testamencie naznaczeł imć pan 
Cichomski złotych 1000 na dachówkę, żeby kościół nasz pokryty był 
dla bezpieczności. 
 
 

DNIA 14 GRUDNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny ksiądz Waleryjon Puplewski, su[b]przeor 
witowski, który u nas był spowiednikiem. I do trzeciego dnia zabawieł. 
 

* * * 
 
 [326] Kończąc rok Pański 1721, dla słabości zdrowia mego, tej histo-
ryi, którą od zaczęcia przełożeństwa mojego ręką własną pisałam do 
skończenia roku teraźniejszego, dalej samej pisać mi ciężko, bo i oczy 
czasem mi falują, więc zleciłam siostrze Annie Postupalski, aby dalej 
notowała cokolwiek, się trafi. Zofia Grothówna, ksieni imbramowska. 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1722 
 
 
 [327] Z posłuszeństwa świętego zaczynam od roku Pańskiego 1722 
pisać historyją domową, upokarzając się Bogu mojemu, aby mi po-
błogosławił, żebym należycie wszystko opisowała, cokolwiek potrzeba 
do wiadomości przyszłym czasom. Anna Postupalska, zakonnica świę-
tego ojca Norberta.  
 

DNIA 10 STYCZNIA  
Jałmużna 
 
 Odebrałyśmy nie tylko ten tysiąc złotych, który legował testamen-
tem świętej pamięci imć pan Wojciech Cichomski na dachówkę do 
kościoła naszego, ale jeszcze z osobliwej łaski wielmożnego imci księ-
dza Dominika Lochmana, dobrodzieja naszego, który jest egzekuto-
rem jego, z pozostałych legatów drugi tysiąc złotych przyczyniony jest 
na tęż dachówkę, z tą tylko obligacyją, że[by]śmy odprawiły za pomie-
nionego świętej pamięci Cichomskiego duszę wigilij czworo z komen-
dami, mszami świętymi śpiewanemi.  
 

[328] DNIA 17 STYCZNIA 
 
Jałmużna  
 Odebrałyśmy od wielmożnego imci księdza Michała Wodzickiego, 
kanonika i oficyjała krakowskiego, na fabrykę złotych 100.  
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz, dobro-
dziej, który kilka dni zabawiwszy, odjechał.  
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
Gość  
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Kobielski, proboscz kra-
kowski, który odprawiwszy mszą świętą i trochę zabawiwszy, odjechał. 
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DNIA 12 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Byli u nas imcie państwo: wielmożny imć pan Szembek, podkomo-
rzy krakowski z imcią swoją389,  imć pani  starościna  krzeczowska390, 
imć pani starościna olbromska Dembieńska391, imć pan cześnik lubel-
ski Szembek392, którzy kilka godzin zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Chwalibogowa z Jangrota393, która kilka godzin 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 26 LUTEGO 
 
Jałmużna 
 
 Wielmożny imć dobrodziej ksiądz Lochman, archiprezbiter, darował 
na konwent nasz dwie beczki soli. 
 
 

[329] DNIA 29 LUTEGO 
 
Krucyfiks w kapitularzu 
 
 Wielmożny imć ksiądz archiprezbiter Lochman, dobrodziej nasz, 
darował nam krucyfiks z gru[n]tu nowy, który się przybił w kapitularzu. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zaczęłyśmy szczęśliwie pierwszą połową rekolekcyje na dni dziesięć 
[rozłożone]. 

 
389 Antoni Felicjan Szembek z Ewą Apolonią z Nielepców Szembekową. 
390 Krystyna ze Szwarcenbergów Brzechwa. 
391 Salomea z Szembeków Dembińska, córka Felicjana Antoniego Szembeka. 
392 Stanisław Szembek ze Słupowa (zm. 1735), cześnik lubelski w latach 1709-1724. 
393 Barbara Rozalia z Grodzickich Chwalibogowa. 
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DNIA 17 MARCA 
 
Ociec duchowny 
 
 Przyjechał wielebny ksiądz Marian, piarysta [=pijar], do słuchania 
spowiedzi. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
Stolarz przyjechał 
 
 Wielmożny imć ksiądz archiprezbiter Lochman, dobrodziej nasz, 
posłał stolarza do roboty fabryczny, swoim go kosztem podejmując. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
Druga część odprawują rekolekcyje, nabożeństwo świętego Józefa 
 
 Skończyłyśmy pierwszą połową rekolekcyje, a druga połowa sióstr 
zaczynały. Tegoż dnia odprawiło się solenne nabożeństwo świętego 
Józefa z odpustem, na którym było dosyć różnych kapłanów. Kazno-
dzieja miał kazanie z konwentu miechowskiego, który przyjechał 
z kapelą. Państwa także było dosyć, jako i ludu pospolitego. Po nabo-
żeństwie zostały się na obiad imć pani podkomorzyna [krakowska]394, 
[330] imć pani starościna olbromska395, imć pani Tomicka396, imć pani 
Chołaniowska, które tegoż dnia, po konkluzyi nabożeństwa, odjechały. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
Imć pani Starowiejska córkę wzięła 
 
 Przyjechała imć pani Starowiejska. Wzięła córkę swoję, pannę 
Agnieszkę, która była na czwiczeniu w naszym klasztorze lat trzy. 
 
 

 
394 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa. 
395 Salomea z Szembeków Dembińska, córka Antoniego Felicjana Szembeka. 
396 Prawdopodobnie żona Krzysztofa Tomickiego z Sulisławic k. Olkusza, miecznika 
sieradzkiego. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

246

DNIA 27 MARCA 
 
Ociec duchowny odjechał 
 
 Po skończonych rekolekcyjach odjechał wielebny ociec piarysta 
[=pijar], który przez te wszystkie dni bawiąc u nas, miewał egzorty 
każdodzienne. Którego, według możności, za pracą i podjętą fatygę 
kontentowało się. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
Imć pani Chwalibogowa córkę swoję wzięła 
 
 Wzięła imć pani Chwalibogowa córkę swoję na Święta Wielkanocne. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
Relikwie świętego Liberiusza 
 
 Darował wielmożny imć ksiądz archiprezbiter Lochman, dobrodziej 
nasz, do kościoła naszego relikwią świętego Liberyjusza, biskupa, 
w srebro oprawny. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Imć ksiądz opat hebdowski posłał wielebnego księdza Adama For-
skiego, nie zniószszy się z dobrodziką panną ksienią Grothówną, 
na spowiednictwo, a wielebnego księdza Michała Ulewicza wokował 
na przeorstwo do Hebdowa. Więc, [331]  żeśmy kontente były z  obu-
dwu księdzów teraźniejszych, nie przyjena dobrodzika panna ksieni 
Grothówna tego, co przyjechał, księdza Adama Forskiego, który zaraz 
tego dnia do konwentu nazad odjechał. A tymczasem różnemi instan-
cyjami obligowało się imci księdza opata, że nas przy dawnych kapła-
nach konserwował. 
 
 

DNIA 11 KWIETNIA 
 
Mularze stary budynek walą 
 
 Mularze zaczęli walić budynek przy klasztorze, który się w klasztor 
wpuszcza dla większej przestronności i wygody. 



Rok 1722 
 

247

DNIA 15 KWIETNIA 
 
Siostra Lewikowska zachorowała 
 
 Zachorowała na puchlinę panna siostra Lewikowska, którą spro-
wadziło  się do  infirmaryi  dla  lepszej  wygody.  Zaraz  tegoż dnia  opa-
trzyła się sakramentami świętemi, czekając woli Boskiej, co się z nią 
dalej będzie działo. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA  
Goście  
 Przyjechała imć pani Kucharska397 z Sieradzkiego z córką swoją 
zamężnią, imcią panią Młodzianowską398, także ze trzema córkami 
pannami399. Był także imć pan Zakrzewski400 [332] z imcią panem 
Młodzianowskim401, którzy po obiedzie odjechali. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA  
Goście  
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, archiprezbiter, dobro-
dziej nasz, z imcią panem Bażanką, przy którego bytności zaczęli mu-
larze brukować rzekę w ogrodzie. I zabawiwszy dni trzy, odjechali. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA  
Goście  
 Przyjechała wielmożna imć pani starościna olbromska402, która kilka 
godzin zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
Imć pan Minkiewicz z żoną odebrali córkę swoją 
 
 Przyjechał imć pan Minkiewicz z imcią swoją i wzięli z klasztora córkę 
swoję, pannę Ewę, która była półczwarta lata u nas na czwiczeniu. 

 
397 Żona Kazimierza Kucharskiego, wówczas już skarbnikowa sieradzka. 
398 Anna z Kucharskich Młodzianowska, żona Józefa Młodzianowskiego. 
399 Elżbieta, Helena i Katarzyna Kucharskie. 
400 Prawdopodobnie Jan Antoni Zakrzewski. 
401 Prawdopodobnie Józef Młodzianowski. 
402 Salomea z Szembeków Dembińska. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

248

DNIA 4 MAJA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Minogi wielmożna imć pani starościna olbromska od rodzi-
ców swoich403, wstąpiła do nas, która krótko zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechali do nas imcie: wielmożny imć ksiądz Lochman, archi-
prezbiter, dobrodziej nasz, wielmożny imć ksiądz Wodzicki, oficjał 
krakowski, wielmożny imć pan Wodzicki, podczaszy warszawski404, 
i rodzona ich wielmożna imć panna Wodzicka405, którzy przenoco-
wawszy, nazajutrz odjachali. 
 
 

[333] DNIA 9 MAJA 
 
Przyjechała imć panna Bąkowska 
 
 Przyjechała na mieszkanie imć panna Katarzyna Bąkowska, siostra 
wielmożnego imci księdza kantora krakowskiego, wielmożnego imci 
księdza Kręskiego406. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Kręski, kanonik i kantor krakowski. 
Z nim razem przyjechał imć pan doktor Łopacki. Imć ksiądz kantor 
siostrę swoję cioteczną, pannę Katarzynę Bąkowską, rekomendował 

 
403 Salomea Dembińska, starościna wolbromska, była córką Antoniego Felicjana 
Szembeka, właściciela Minogi. 
404 Najprawdopodobniej Piotr Wodzicki, brat ks. Michała Wodzickiego, podczaszy 
krakowski (1717-1730), a nie warszawski. 
405 Jedna z sióstr rodzonych ks. Michała Wodzickiego i Piotra Wodzickiego – dzieci 
Jana Wawrzyńca Wodzickiego i Anny Marii Gratta. 
406 Stanisław Kręski był ciotecznym bratem Katarzyny Bąkowskiej,  gdyż ich matki  
(Katarzyna z Łąckich Kręska i Elżbieta z Łąckich Bąkowska) były rodzonymi sio-
strami. 
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do zakonu naszego, a imć pan doktor był u panny siostry Lewikowski, 
która chora w infirmaryi leżała. Którzy krótko zabawiwszy, po obiedzie 
odjachali. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
Imć pani Chwalibogowa córkę odwiozła 
 
 Imć pani Chwalibogowa z Jangrota odwiozła córkę swoję, pannę 
Annę, którą była na święta wzięła. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
Panna Bąkowska stanęła na próbę 
 
 Stanęła na próbę do chóru panna Katarzyna Bąkowska. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
Goście 
 
 Była u nas imć pani Błeszyńska, która kilka godzin zabawiwszy, 
tego dnia odjachała. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
Strycharz próbował gliny na dachówkę 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz archiprezbiter Lochman, dobrodziej 
nasz, strycharza, majstra z Krakowa, dla wypróbowania gliny na da-
chówkę, którą upatrzywszy pod lasem, zaczęli robić dachówkę. 
 
 

[334] DNIA 9 CZERWCA 
 
Siostry miłosierne przyjechały do siostry Zaleski 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz komisarz, dobrodziej nasz, dwie panny 
zakonne, siostry miłosierne, do siostry Magdaleny Zaleski, której, 
że apteczne lekarstwa nic nie pomagały, lubo ich dosyć zażywała, 
jeszcze się próbowało tych lekarek na jej różne afekcyje. Te siostry, 
zabawiwszy dwa dni, odjechały, które dobrodzika panna ksieni 
Grothówna należycie za drogę kontentowała, obesławszy ich legomi-
nami i w drogę im dawszy co można [było]. 
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DNIA 12 CZERWCA 
 
Jałmużna 
 
 Wielmożny imć ksiądz Wodzicki, oficyjał krakowski, posłał na 
fabrykę złotych 100. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
Imć panna wojewodzianka młodsza chora 
 
 Rozchorowała się wielmożna imć panna wojewodzanka młodsza407 
na garło, dla której zaraz posłało się do Krakowa do pana doktora i po 
cerulika, który przyjechawszy, ordynował plastry. Krótko zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 17 CZERWCA 
 
Kapitele przyprawili 
 
 Wygotowawszy sznycerze kapitele do małego chóru, zaraz je po-
przybijali. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
Znowu cyrulik przyjechał 
 
 Przyjechał powtórnie cerulik z Krakowa do wielmożnej imci panny 
wojewodzanki młodszej, który niedługo zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
Siostra Lewikowska umarła 
 
 O godzinie czwartej z rana umarła panna siostra Helena Lewikowska, 
która na puchlinę chorowała i w infirmaryi leżała niedziel 10, lecz 
z wielką dyspozycyją i zaopatrzeniem sakramentów świętych umierała, 
której dusza niech z Bogiem odpoczywa na wieki. 

 
407 Konstancja Jordanówna. 
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[335] DNIA 25 CZERWCA 
 
Pogrzeb siostry Lewikowski 
 
 Odprawował się pogrzeb panny siostry Lewikowski, na którym było 
dosyć okolicznych kapłanów. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
Droga do Landeku 
 
 Z naznaczenia panów doktorów wyjeżdżała do Landeku dobro-
dzika panna ksieni Grothówna dla poratowania słabego zdrowia swego, 
biorąc z sobą dwie siostry, mnie – Annę Postupalską i siostrę Weronikę 
Friafinównę [=Frauwrównę] dla niemieckiego języka. Ten wyjazd 
był własnym kosztem dobrodziki panny ksieni, która konwenckiego 
i jednego szeląga nie wzięła z sobą. 
 
 

DNIA 4 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Krzeszowa, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz Żarczyński, kanonik wiślicki408, z panem 
Bażanką, architektem, którzy byli w klasztorze dla rozmierzenia nowej 
spiżarnie przy kuchni. Którzy tegoż dnia odjachali. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny  imć ksiądz  Kręski,  kantor  krakowski,  który  
tegoż dnia odjachał. 

 
408 Żarczyński, kanonik wiślicki 
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DNIA 12 LIPCA 
 
Uroczystość świętego Norberta 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego ojca Norberta, na którym 
było dosyć ludzi i kapłanów różnych. Kazanie miał ksiądz pleban cza-
pelski409. Kapela była z Miechowa, na którą się różne osoby składały, 
także panny siostry. 
 
 

[336] DNIA 19 LIPCA 
 
Doktor bonifrater przyjechał 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz dobrodziej, 
księdza prowincjała bonifratra do chorej siostry Magdaleny Zaleski, 
której afekcyjam żadne lekarskie leki pomóc nie mogły, dlatego onego 
zaciągniono oraz i do jaśnie wielmożnych imci panien wojewodzanek 
bracławskich, osobliwie do młodszej, która kilka niedziel chorowała na 
głowę i garło, a nic nie pomagały tak doktorskie, jako i cerulickie me-
dykamenta, lubo ich często z Krakowa wożono za staraniem dobrodziki 
panny ksieni Grothówny. Ten bonifrater przenocowawszy, odjachał. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
Kapitele poprzyprawiali 
 
 Snycerze,  wygotowawszy  kapitele  do  wielkiego  chóru,  zaraz  ich  
poprzyprawiali. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
Imć pani Misiowska odebrała swą pasierbicę 
 
 Przyjechała imć pani Misiowska z Jerządz [=Irządz]410, wzięła z klasz-
tora pasierbicę swoję imć pannę Agnieszkę Misiowską, stolnikównę 
bracławską, która była u nas na czwiczeniu lat dwie. 

 
409 Od 9 marca 1722 r. (do śmierci w 1766 r.) plebanem parafii w Czaplach (Czaplach 
Wielkich) był Jakub Kobuszowski, doktor filozofii. 
410 Zapewne Aleksandra z Bystrzonowskich, druga żona Michała Misiowskiego, 
stolnika bracławskiego. 
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Wyjazd sióstr 
 
 Tegoż dnia, z ordynacji księdza bonifratra, wyjechały do Krakowa 
na poratowanie zdrowia, panna siostra Modrzejowska i panna siostra 
Magdalena Zaleska, które stały u świętego Józefa w klasztorze411. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
Uroczystość świętej Anny 
 
 Odprawił się solenny odpust świętej Anny, na którym było wielo 
ludzi różnych, także wielmożna imć pani podkomorzyna krakowska, 
która za tą bytnością zostawiła u nas na kilka niedziel córkę swoję imć 
pannę Magdalenę412. 
 
Goście 
 
 [337]  Tegoż dnia  przyjechała  imć pani  Gołębiowska,  która  krótko  
zabawiwszy, odjachała. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana, na którym było 
dosyć różnych kapłanów i pospolitego ludu, także jaśnie wielmożny 
imć ksiądz Dembieński, kustosz koronny, który tegoż dnia, po nabo-
żeństwie, odjachał. Kazanie miał ociec piarysta z Krakowa. Kapela 
była z Hebdowa. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały panny zakonne, trzy, od świętego Norberta z Krakowa, 
panna Barbara Chwalibożonka, panna Stradomska, panna Grodzicka413, 
które nabożeństwo odprawiwszy, przenocowały, nazajutrz odjechały. 

 
411 U bernardynek krakowskich w klasztorze św. Józefa. 
412 Magdalena Szembekówna, jedna z dwóch córek Antoniego Felicjana Szembeka, 
podkomorzego krakowskiego i Ewy Apolonii z Nielepców Szembekowej. 
413 Eleonora Grodzicka (zm. 1739), norbertanka krakowska. 
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DNIA 26 SIERPNIA 
 
Imcie panny wojewodzianki wyjechały 
 
 Będąc jeszcze w słabości zdrowia imć panna wojewodzanka młodsza, 
wyjechały obie do Gorzkwie [=Korzkwi], a to dla bliższej drogi panom 
doktorom i cerulikom, którzy ją kurowali na jej afekcyje. 
 
Goście 
 
 Tegoż dnia przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, archipre-
zbiter, dobrodziej nasz, z imciami panem Krauzem i z panem Bażanką. 
 
 

DNIA 27 SIERPNIA 
 
Wprowadzenie dzwonów na wieżą 
 
 Wprowadzono dzwony na wieżą przy bytności wielmożnego imci 
księdza archiprezbitera, dobrodzieja naszego i pana Bażanki. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
Powróciła dobrodzika panna ksieni z Landeku 
 
 Powróciła dobrodzika panna Grothówna, ksieni, szczęśliwie zdrowo 
z Landeku, zastawszy wszystkie panny siostry zdrowe. 
 
Przyjechała panna Urbańska na ćwiczenie 
 
 [338] Tegoż dnia przywiozła z sobą dobrodzika panna Grothówna, 
ksieni, Niemkę z Raciborza, lat 8 mającą, na czwiczenie, pannę Józefę 
Urbańską, córkę pana pisarza panien raciborskich. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
Odjechali goście 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz archiprezbiter Lochman z panem 
Krauzem414 i z imcią panem Bażanką. 

 
414 Być może: Józef Krause (Krauze), architekt. 
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DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
Komisyja o dziesięcinę porąbską 
 
 Zaczęła się komisyja w Porąbce z księdzami mansjonarzami z zamku 
krakowskiego i z księdzem plebanem z Wielkiej Poręby415, którzy 
sobie przyznawali dziesięcinę wytyczną, a myśmy zawsze płacili pie-
niężną z Porąbki. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
Granice od Ściborzyc 
 
 Wyjeżdżał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz na gra-
nicę ściborską i małyską, gdzie się byli worali Ściborzanie w pola 
Małyszanów naszych, Małyszanie w Ściborzanów. I kazał wielmożny 
imć ksiądz komisarz odorać i kopce usypać na wieczną pamiątkę. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej do Kielc. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Były u nas po błogosławieństwo przed obłóczynami imcie panny 
probantki trzy z Krakowa, od świętego Jędrzeja z klasztora, z któremi 
były matki ich, także imć ksiądz Rozmarynowski. Którzy krótko zaba-
wiwszy, tegoż dnia odjachali. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani podkomorzyna krakowska z córką 
swoją, imcią panią starościną olbromską416. Za tą bytnością wzięła od 
nas imć pannę Magdalenę, córkę swoję, którą była na kilka niedziel 
zostawiła. Trochę zabawiwszy, odjechały. 

 
415 Prawdopodobnie kronikarka miała na myśli  parafię w Porębie Górnej (dekanat 
Wolbrom), gdzie plebanem – w latach 1715-1725 – był Maciej Rafalski (zm. 1725). 
416 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa z Salomeą z Szembeków Dembińską. 
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[339] DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Węgrzynowicz, komisarz dobro-
dziej, z Kielc. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
Ołtarz do komunii postawiony 
 
 Przywieźli sznycerze z Krakowa ołtarz do komonny kraty, który 
zaraz postawili. Ten ołtarz i z obrazem świętej Gertrudyj jest zrobiony 
kosztem wielmożnego imci księdza archiprezbitera Lochmana, dobro-
dzieja naszego. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
Krucyfiks w refektarzu 
 
 Przybili snycerze krucyfiks w refektarzu, który jest wystawiony 
kosztem wielmożnego imci księdza Węgrzynowicza, komisarza do-
brodzieja. 
 
 

DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej do Krakowa. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
Imć pani Bogucka córkę przywiozła 
 
 Przywiozła imć pani Bogucka417, córkę swoję, pannę Salomeą, do nas 
na czwiczenie, lat 12 mającą. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
Siostry powróciły z Krakowa 
 
 Powróciły z Krakowa nasze siostry: panna Modrzejowska i panna 
Magdalena Zaleska, które się na różne defekta leczyły nakładem 

 
j Wykreślono: świętej Rykwery. 
417 Zuzanna Bogucka. 
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wielmożnego imci księdza Dominika Lochmana, archiprezbitera kra-
kowskiego, dobrodzieja naszego. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
Zachorowała panna ksieni 
 
 Rozchorowała się dobrodzika panna ksieni Grothówna. Naprzód ma-
jąc ogrąszkę, po niej gorączka ciężka ją wzięła, która trwała godzin 40, 
po której spadek w nogę wielki uczuła, kiedy noga prawa bardzo opu-
chła i zsiniała. Za co Bóg niechaj będzie pochwalony, że gorączka dłużej 
nie trzymała jej, ale w co inszego przemieniła się ta choroba, o cośmy 
wszytkie prosiły Pana Boga. 
 
 

[340] DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
Doktor i cyrulik przyjechali 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik i archi-
prezbiter krakowski, dobrodziej nasz, imci pana doktora Łopackiego 
i cerulika pana Bączkowskiego418 do chorej dobrodziki panny ksieni, 
którzy półtora dnia zabawiwszy, odjechali, bo się już było poprawiło 
na zdrowiu dobrodzice pannie ksieni, za co Bogu niech będzie chwała 
na wieki, że nas długo w smutku nie trzymał jej słabością zdrowia, 
o cośmy się bardzo turbowały. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
Szewcy krakowscy dali ampułki z miseczką  
okupiwszy swoje poddaństwo 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej nasz Węgrzy-
nowicz, który z sobą przywiózł ampułki z miseczką srebne do kościoła 
naszego, od szewców poddanych naszych, którzy chcąc się utrzymać 
w Krakowie przy swoim rzemieśle, tym konwent kontentowali i jeszcze 
obiecali kielich srebny z patyną [=pateną]. 

 
418 Nazwisko tego cyrulika kronikarki zapisywały Bączkowski bądź Pączkowski. 
Ujednolicono na: Bączkowski. 
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DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
Ryby darowane 
 
 Darował nam wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, dobrodziej 
nasz,  ryb  kilka  kop  z  Dzierążny,  i  dwie  ćwiertni  jagieł,  za  co  mu niech  
Pan Bóg stokrotnie płaci, po długim życiu, wieczną koroną w niebie. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
Architekt przyjechał 
 
 Przyjechał imć pan Bażanka i cieślę z sobą przywiózł do wciągania 
drzewa pod dach na nowych budynkach przy kuchni. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
Dwie beczki soli darowane 
 
 Darował nam wielmożny imć ksiądz archiprezbiter Lochman, dobro-
dziej nasz, dwie beczki soli na kuchnię, za co mu Panie Boże zapłać 
i tu docześnie dobrym zdrowiem, a potym wiecznie. 
 
 

[341] DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz do Krakowa. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
Kanał osadzali przy kuchni 
 
 Odjechał imć pan Bażanka, mieszkając tu tydzień przy rzemieśni-
kach, przy którego bytności zaczęli mularze osadzać kanał pod oficy-
nami przy kuchni. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
Cieśla odjechał 
 
 Odjechał cieśla krakowski, wciągnąwszy drzewo na nowych budyn-
kach przy kuchni. 
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DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
Snycerz brał miarę na stalle 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz archiprezbiter, dobrodziej nasz, 
z nim także imć pan Bażanka i snycerz Antoni z Krakowa, który brał 
miarę na chórze na stalle pod formy. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
Kanał i rynnę spodem osadzali 
 
 Poczęli wprawiać kanał przed kuchnią i rynnę spodem rzeki od 
kuchnie, z rynsztoka, przy bytności imci dobrodzieja i pana Bażanki. 
 
 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz archiprezbiter dobrodziej. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan  Pentkowski  i  z  zięciem  swoim,  imcią panem  
Targowskim i z imcią jego, którzy nazajutrz odjechali. 
 
 

DNIA 28 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne z Krakowa od świętej Katarzyny, 
panna Monika Rechlowska i panna Teofila Potocka419, także imć pani 
Krzeszowa, które trzeciego dnia odjechały. 
 
 

[342] DNIA 7 GRUDNIA 
 
Krzyż koralowy 
 
 Posłał nam wielmożny imć ksiądz archiprezbiter Lochman, dobro-
dziej nasz, krzyżyk do kościoła na srebrnym potestale [=piedestale] 

 
419 Teofila Potocka (zm. 1733), augustianka krakowska. 
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pozłocistym, koralami nasadzany, i Pan Jezus z samego korala, który 
nam darował wielmożny imć ksiądz Łuczkiewicz, kanonik krakowski420. 
 
 

DNIA 13 GRUDNIA 
 
 Powróciły do klasztora naszego na mieszkanie jaśnie wielmożne 
imcie panny wojewodzanki bracławskie. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
Relikwie świętej Anny i świętego Joachima 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik i archipre-
zbiter krakowski, dobrodziej nasz, relikwiarz świętej Anny z świętym 
Joachimem, w srebro oprawny, na których świętych relikwii oprawę 
najpierwszym był dobrodziejem on sam, [na] ostatek insi się składali. 
 

 
420 Jan Łuczkiewicz. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1723 
 
 

DNIA 1 STYCZNIA 
 
Chałupa zgorzała 
 
 W Tarnowy zgorzała chałupa. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Gołębiowska, która przenocowawszy, nazajutrz 
odjechała. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Szembekowa, podkomorzyna kra-
kowska, z córką swoją, imcią panną Magdaleną, która odprawiwszy 
u nas swoje nabożeństwo, odjechała. 
 
 

[343] DNIA 11 LUTEGO 
 
Piwowar umarł, ale go przy kościele nie chowano 
 
 Stefan, stary piwowar, który przy klasztorze służył, robiąc koło piwa 
przez kilkanaście lat, ten, lubo przy zapustnych dniach, nie opuścił 
ażeby nie miał słuchać mszy świętej choć w powszedni dzień w naszym 
kościele.  Jednak  nieszczęśliwym  jakimsi  przypadkiem  stało  się to,   
iż w [w]stępny czwartek poszedł do karczmy imbramowskiej, tam ka-
zawszy dać wódki, częstował się z swemi znajomemi, potym położył się 
na ławie [i]  usnął snem śmiertelnym nagle,  którego się dobudzić nie 
możono. Dlatego, iż nagle umarł, nie dawszy żadnego znaku żalu za 
grzechy, nie chowano go przy kościele, tylko pod Bożą Męką, pod cmen-
tarzem przy drodze. 
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DNIA TEGOŻ 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz Bokon [=Bokum], proboszcz z Nakła, który 
przenocowawszy, krótko po mszy świętej zabawiwszy u kraty, odjechał. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
Chałupa zgorzała 
 
 Zgorzał kmieć, nazwany Fudalej, w Imbramowicach, dobrze się 
mający,  który,  dla  ciężkiego  mrozu,  wołom  w  chlewie  palił ogień 
i jakąś nieostrożnością iskra wpadła w strzechę, że razem wszy[s]tko 
się zajeno mieszkanie, iż żadną miarą ugasić nie możono. To się działo 
z rana, o godzinie 9. 
 
 

[344] DNIA 25 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani kasztelanowa konarska421, siostra 
rodzona imci panien wojewodzanek bracławskich. Która tydzień za-
bawiwszy, odjechała. Taż pomieniona imć wzięła z sobą pannę Józefę 
Krzeszównę do  usług  swoich,  która  była  na  czwiczeniu  w  naszym  
klasztorze lat 3. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zaczenyśmy szczęśliwie rekolekcyje, na które połowa zgromadzenia 
poszło pierwszą forą [=turą], a druga połowa pójdzie, jak te skończą. 
I trwać będą rekolekcyje aż do świętego Józefa. 

 
421 Barbara z Jordanów Lasocka, żona Stanisława Lasockiego, kasztelana konar-
skiego kujawskiego. 
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DNIA 18 MARCA 
 
Ociec duchowny 
 
 Zakończyłyśmy szczęśliwie rekolekcje, przy których zakończeniu 
był na spowiedź posłany ociec Paschazjusz z Piasku, karmelita. Ten do 
trzeciego dnia zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawił się odpust świętego Józefa solennie, na którym było 
dosyć tak kapłanów okolicznych, jako pospólstwa różnych ludzi. 
Kazanie miał imć ksiądz pleban czapelski422. Kapela była z Miechowa. 
Przy tym odpuście wystawiony był Pan Jezus w nowej monstrancyi 
pierwszy raz, którą sprawiła swoim kosztem dobrodzika panna ksieni 
Grothówna, srebrną, bogato złocistą, kamieniami suto bogato. Także 
i kapę [345] białą ze złotemi floresami, bogatą i potrzeby u niej złote, 
kitejką podszyta mienianą różową i tęż swoim kosztem sprawiła do-
brodzika panna ksieni Grothówna. W której kapie także przy tym od-
puście pierwszy raz celebrowano. Za co dobrodziejce pannie ksieni 
niech Pan Jezus nadgrodzi i tu docześnie, a potym wiecznie. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
Panna Śmidówna wyjechała 
 
 Wyjechała z klasztora naszego panna Barbara Śmidówna, która była 
na czwiczeniu u nas lat 4. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
Goście 
 
 Przyjechali z Raciborza pan Urbański, pisarz panien raciborskich, 
także pan Fontani, Włoch, którzy kilka dni zabawiwszy, odjechali. 

 
422 Jakub Kobuszowski. 
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DNIA 7 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Był u nas imć pan Zakrzewski423 z imcią księdzem Wybranowskim 
którzy krótko zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 11 KWIETNIA 
 
Imć pani Chwalibogowa oddała córkę na ćwiczenie 
 
 Przyjechała imć pani Chwalibogowa z Jangrota i oddała na czwicze-
nie córkę swoję, pannę Salomeę, lat 9 mającą, która krótko zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Lubieniecki z Grzegorzowic stronę [=w sprawie] 
poddanych, który krótko zabawiwszy, odjechał. 
 [346] Tegoż dnia przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, archi-
prezbiter,  dobrodziej  nasz,  który  z  sobą przywiózł imci  pana  Łopac-
kiego,  doktora,  obligując  go,  ażeby  dobrodzice  pannie  ksieni  dał był 
dostateczną receptę do poratowania zdrowia jej słabego, jako i innych 
panien sióstr, które się radziły na różne swoje defekta. I cokolwiek 
której ordynował z apteki imć pan doktor, to wszystko swoim kosz-
tem zastąpił imć ksiądz archiprezbiter, dobrodziej nasz. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA 
 
Egzamen panny Bąkowski do obłóczyn 
 
 Odprawił się zgodny egzamen panny Katarzyny Bąkowski do obłó-
czyn, na którym zasiadał wielmożny imć ksiądz archiprezbiter Loch-
man, dobrodziej nasz. Nazajutrz odjechał po egzamenie. 

 
423 Być może: Jan Antoni Zakrzewski. 
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DNIA 20 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz Węgrzynowicz, komisarz, z Krakowa. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Szembekowa, podkomorzyna kra-
kowska, z córkami swemi, to jest imcią panią starościną olbromską424 
i imcią panną Magdaleną, które krótko zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
Wyjazd sióstr 
 
 Otrzymawszy licencyją wyrażoną na karcie, panna przeorysza wyje-
chała do brata swego, imci pana Gołębiowskiego425,  z  panną siostrą 
Krajowską. 
 
 

[347] DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz do Krakowa. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
Powrót sióstr 
 
 Powróciła panna przeorysza z panną siostrą Krajowską od pana 
brata swego. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
Szafarz biskupi przyjechał 
 
 Przyjechał szafarz książęcia imci Szaniawskiego, biskupa krakow-
skiego, dla obaczenia i sporządzenia miejsca dla gości na przyjazd 
książęcia imci, także kuchnię, która była na podwórcu założona. 

 
424 Salomea z Szembeków Dembińska, żona Józefa Dembińskiego, starosty wol-
bromskiego. 
425 Przeorysza Anna Gołębiowska miała rodzonego brata Józefa, dziedzica Wilczkowic. 
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DNIA TEGOŻ 
 
Pani Krzeszowa córkę oddała 
 
 Przyjechała imć pani Krzeszowa, przywiozła córkę swoję na czwi-
czenie, pannę Teresę lat 14 mającą, która ją zostawiwszy, sama trze-
ciego dnia odjechała. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
Cyrulik przyjechał 
 
 Przyjechał pan Bączkowski, cerulik z Krakowa, po którego dobro-
dzika panna ksieni Grothówna posyłała do puszczania krwi tak sobie, 
jako pannom siostrom, które tego były potrzebne. Tego ukontentowaw-
szy za pracę dobrodzika panna ksieni Grothówna, nazajutrz odesłała. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, z im-
cią panem Krauzem dla rozporządzenia wszystkich rzeczy na przyjazd 
książęcia imci. 
 
 

[348] DNIA 17 MAJA 
 
Przyjazd księcia biskupa 
 
 Przyjechał książę imć Konstanty Szaniawski, biskup krakowski, 
dobrodziej nasz, po południu o godzinie 4. Który gdy wjeżdżał na pola 
imbramowskie, zaraz uderzono w dzwony i póty dzwoniono, póki nie 
przyjechał na samo miejsce przed kościół. Witać go ku Bożej Męce 
murowanej, w pole wyjechał wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, 
dobrodziej nasz, z wielebnemi ojcami naszemi, z których jeden miał 
oracją witając  książęcia  imci  w  kościele.  Potym  prosto  poszedł do  
kościoła książę imć, gdzie oddawszy weneracyją426 Panu Bogu, trosz-
kę zabawiwszy poszedł do kraty. Tam go dobrodzika panna ksieni 
Grothówna czekała z całym zgromadzeniem. Gdy wszedł do rozmów-
nice, wszystkieśmy poklękały witając go i oddając mu posłuszeństwo 

 
426 Veneratio (łac.) – uszanowanie, uwielbienie, cześć. 
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jako pasterzowi, a dobrodzika panna ksieni przywitała go bardzo pięk-
nemi  słowy,  co  on  mile  przyjąwszy,  zaraz  się oświadczał z  wielkim  
afektem ku temu miejscu. Potym fortę kazał otworzyć i wszedł do 
klasztoru z imciami kanonikami, którzy mu asystowali. Był naprzód 
w kuchni, w refektarzu, w infirmaryi. Obszedszy dołem wkoło klasz-
tor, poszedł na górę, najpierwej na chór. Obszedszy górą dormitarze, 
zszedł na dół ku forcie i wyszedł z klasztora. Stał w izbie komisarski 
na podwórzu, dwór jego na folwarku. Imcie kanonicy stali u fary dla 
szczupłości miejsca przy klasztorze. Nazajutrz we wtorek świąteczny, 
o godzinie 9 z rana przyszedł książę [349] imć do kościoła z imcia-
mi kanonikami i zaczynało się nabożeństwo. Książę imć miał sumę, 
w którą obłóczył pannę Katarzynę Bąkowską, imcie kanonicy asysto-
wali.  Których  było  dosyć,  jako  i  inszego  państwa  i  ludu  pospolitego.  
Z wielmożnych imci kanoników byli: imć ksiądz Łubiński, schola-
styk427, imć ksiądz [Stanisław] Kręski, kantor krakowski, imć ksiądz 
Dominik Lochman, dobrodziej nasz, imć ksiądz Jordan428, imć ksiądz 
Łętkowski429, imć ksiądz Szembek430, imć ksiądz Szczepkowski431, 
imć ksiądz Os[s]oliński432, imć ksiądz Trzebiński433, kanonicy kra-
kowscy, imć ksiądz Cepler, dziekan kielecki434, imć ksiądz Zaleski, 
kanonik świętego Michała435, imć ksiądz Łubiński, synowiec imci księ-
dza scholastyka436, imć ksiądz Langi, kanonik wiślicki437, który miał 
kazanie. Inszych kapłanów było dosyć okolicznych. Z imciów ze świec-
kich, był naprzód wielmożny imć pan Szembek, podkomorzy krakowski 

 
427 Andrzej  Łubieński  h.  Pomian  (zm.  1730),  scholastyk  kapituły  katedralnej  na  
Wawelu. 
428 Być może: Józef Jordan (zm. 1729), kanonik krakowski i archidiakon sądecki. 
429 Jan Łętkowski h. Jastrzębiec (zm. 1748), kanonik krakowski. 
430 Być może: Michał Szembek (zm. 1726), dziekan krakowskiej kapituły katedralnej 
lub kanonicy krakowscy – Antoni Franciszek Szembek (zm. 1723), albo Franciszek 
Szembek (zm. 1728). 
431 Kasper Szczepkowski, kanonik krakowski. 
432 Kazimierz Ossoliński h. Topór (zm. 1728), kanonik krakowski. 
433 Michał Trzebiński h. Szreniawa (zm. 1764), kanonik kolegiaty Wszystkich Świę-
tych w Krakowie. 
434 Albert Ceypler (zm. 1747), dziekan kapituły kolegiackiej w Kielcach, audytor 
w kurii biskupa krakowskiego. 
435 Być może: Michał Zaleski, doktor filozofii, kanonik krakowski, brat Magdaleny 
Zaleskiej, norbertanki imbramowickiej. 
436 Prawdopodobnie Władysław Aleksander Łubieński, syn Macieja, rodzonego brata 
Andrzeja Łubieńskiego, scholastyka krakowskiego. 
437 Józef Cyprian Langi, doktor prawa, kanonik wiślicki. 
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z imcią swoją i córką, imcią panną Magdaleną, imć pani kasztelanowa 
oświęcimska, siostra rodzona imci pani podkomorzyny438, wielmożny 
imć pan [Aleksander Dominik] Wielopolski, starosta opoczyński, 
imć pan Zakrzewski ze Ściborzyc439, imć pan Chwalibóg z imcią swoją 
z Jangrota440. Inszych nieznajomych dosyć było państwa. Po skończo-
nym nabożeństwie poszli wszyscy imcie tak duchowni, jak świetcy na 
obiad do książęcia imci, gdyż on swoim kosztem podejmował wszyst-
kich gości i częstował. [350] Po skończonym obiedzie książę imć 
przyszedł do kraty ze wszystkiemi gościami i pożegnawszy się z nami, 
dał nam pasterskie błogosławieństwo i odjechał do Krakowa o 4 godzi-
nie po południu. Kapela była z Krakowa. Goście zaś insi rozjechali się 
zaraz tego dnia po nieszporze. 
 
 

DNIA 18 MAJA 
 
Córka imci pana Zakrzewskiego oddana na ćwiczenie 
 
 Imć pan Zakrzewski ze Ściborzyc441 oddał córkę swoję na czwiczenie,  
lat 7 mającą, pannę Bogumiłę442. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne z Krakowa od świętej Agnieszki 
bernardynki: imć panna Gabryjela Czerna443, druga panna Joanna 
Borowska444, które kilka godzin zabawiwszy, odjechały do Minogi, 
do imci pani podkomorzyny krakowski445, obiecując przyjechać naza-
jutrz dla lepszego obaczenia klasztora. 

 
438 Barbara z Nielepców Szembekowa, żona Piotra Wojciecha Szembeka, kasztelana 
oświęcimskiego w latach 1721-1737. 
439 Jan Antoni Zakrzewski. 
440 Stefan Chwalibóg z Barbarą Rozalią z Grodzickich. 
441 Jan Antoni Zakrzewski. 
442 Bogumiła Zakrzewska, córka Jana Antoniego Zakrzewskiego i nieżyjącej już Agnieszki 
z Kucharskich. 
443 Konstancja Czerna (zm. 1738), bernardynka krakowska z klasztoru św. Agnieszki, 
imię zakonne Gabriela. 
444 Dorota Borowska (zm. 1728), bernardynka krakowska z klasztoru św. Agnieszki, 
imię zakonne Joanna. 
445 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa. 
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DNIA 21 MAJA 
 
Kapłani nasi 
 
 Posłał imć ksiądz opat hebdowski wielebnego księdza Józefa na 
spowiednictwo, a wielebnemu księdzu Michałowi Ulewiczowi kazał 
przyjeżdżać do konwentu. Z którego księdza posłanego nie będąc 
kontenta dobrodzika panna ksieni Grothówna, czym prędzej posłała 
do Krakowa do wielmożnego imci księdza Lochmana, dobrodzieja 
naszego prosząc go, ażeby prosił imci księdza opata, natenczas będą-
cego w Krakowie, żeby jeszcze na który czas pozwolił księdzu Ulewi-
czowi zostawać u nas. I pozwolił, póki sam nie powróci do konwentu 
z Krakowa. Oraz mu posłano aprobacyją do słuchania nas spowiedzi 
na  Świętą Trójcę,  [351] a wielebny ksiądz Józef, odprawiwszy mszą 
świętą rano, odjechał nazad do konwentu trzeciego dnia. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Minogi od imci rodziców swoich imć pani starościna olbrom-
ska446 wstąpiła do nas, która krótko u kraty zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Krakowa, imć ksiądz Rypiński, pleban sreniawski, wstąpił 
do nas, który przenocowawszy, rano odjechał. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz Łącki, piarysta [=pijar], brat wujeczny naszej 
siostry Bąkowski, który mszą świętą odprawiwszy, krótko u kraty zaba-
wiwszy, odjechał. 

 
446 Salomea z Szembeków Dembińska. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

270

DNIA 31 MAJA 
 
Cyrulik przyjechał 
 
 Przyjechał z Krakowa cerulik Bączkowski do puszczania krwi imci 
pannom wojewodzankom bracławskim. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
Krawcowa wyszła z poddaństwa z szkodą dziatek 
 
 Była we wsi naszej Porąbce białogłowa, która się zwała Krawcowa, 
na roli trzydniowy siedząca, którą gdy odumarł pierwszy mąż, zosta-
wił troje dziatek, na które zostawił każdemu z osobna po pięćset zło-
tych. Ta białogłowa poszła za innego męża, który był z poddaństwa 
jangrodzkiego. Ten z niczym do niej przyszedszy, przez kilka lat na 
tejże roli zostawał. Potym, dorobiwszy się z fortony tych dzieci pozo-
stałych pierwszego męża, kupił sobie domostwo tamże w jangrodzkim 
państwie, role najmował, [352] tam siał, a rolą w Porąbce i budynek 
spustoszył. Potym wśród dnia zajechało kilkanaście ludzi z Jangrota 
i zabrano go z żoną i ze wszystkiemi rzeczami, dzieci tylko same 
zostawiwszy  w  pustkach.  O  co  suplikowałyśmy  do  książęcia  imci  
Szaniawskiego, biskupa krakowskiego, ażeby sprawiedliwość uczynił, 
który natenczas sam był presens [=obecny] u nas w Imbramowicach. 
Tedy dekret taki wydał książę imć, ażeby ona sama przysięgła na to, 
jako po zmarłym mężu te pieniądze miała pozostałe na dzieci, a on zaś, 
aby przysiągł samotrzeć jako z tych dziecinnych pieniędzy i szeląga 
nie utracił i na kupienie domostwa w Jangrocie nie wziął. Ale z nich 
żadne do przysięgi nie chciało przystąpić, lubo dwa razy zjeżdżali, 
raz wielebny ksiądz Ulewicz, spowiednik, drugi raz wielmożny imć 
ksiądz komisarz. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
Odebranie poddanego Sówki 
 
 Odebrała dobrodzika panna ksieni chłopa, poddanego konwenc-
kiego, Sówkę nazwanego, z Wężerowa, wsi panien świętego Norberta 
konwentu krakowskiego, któremu imć panna przeorysza przytrzymała 
zboże i bydło, czyniąc sobie do niego niesłuszne pretensyje. Jednak 
przez dekret konsystorski oddano wszystko. 
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DNIA 5 CZERWCA 
 
Kapłani nasi 
 
 Przyjechał wielebny ksiądz Aleksander z Hebdowa na spowiednictwo,  
a wielebny ksiądz Michał Ulewicz, co był spowiednikiem, na tymże 
powozie odjechał nazajutrz do konwentu hebdowskiego. 
 
 

[353] DNIA 6 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Kręski, kantor krakowski, z nim 
także w kompanii wielmożny imć ksiądz Lipski, kanonik krakowski447. 
I oddał imć ksiądz kantor złotych 1000, które przez niego posłał na 
fabrykę książę imć Szaniawski, biskup krakowski, co mu niechaj Pan 
Bóg nadgrodzi i tu docześnie, a potym wiecznie. Ci imcie kanonicy 
tylko obiad zjadszy, krótko zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Częstochowy imć pan Wojnarowski z imcią swoją i z córką 
wstąpili do nas, krótko zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
Bańki stawiano 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni Grothówna z Krakowa łazen-
nika do stawiania baniek siekanych pannom siostrom, które tego po-
trzebne były. Tego za pracą ukontentowawszy, odesłała dnia trzeciego 
do [Krakowa]. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
Panna Gołębiowska na ćwiczenie oddana 
 
 Przywieziono na czwiczenie do naszego klasztora pannę Annę Gołę-
biowską, lat 10 mającą448. 

 
447 Jan Lipski, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
448 Być może była to córka Józefa Gołębiowskiego, rodzonego brata Anny Gołębiow-
skiej, norbertanki imbramowickiej. 
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DNIA 15 CZERWCA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz z Krakowa. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne od świętego Józefa z Krakowa, 
imć panna Aniela Grothówna, siostra rodzona dobrodziki panny 
ksieni, druga imć panna Harytas Modrzejowska, którym dobrodzika 
panna ksieni wyjednała licencyją u samego książęcia imci biskupa 
krakowskiego na niedziel 4. 
 
 

[354] DNIA 21 CZERWCA 
 
Aniwersarz siostry Lewikowski 
 
 Odprawował się solenny aniwersarz za duszę świętej pamięci panny 
siostry Lewikowski, której rok śmierci prawie w ten dzień przypadał. 
Niech jej dusza z Bogiem odpoczywa na wieki. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
Węgrzynowicz 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz do Krakowa. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Minogi imć pani starościna olbromska449, wstąpiła do nas, 
mając z sobą imć pannę miecznikównę dobrzańską, które krótko 
zabawiwszy odjechały. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
Dispozycyja fabryki 
 
 Imć pan Bażanka, architekt, jadąc z Buska, wstąpił do nas i był 
w klasztorze dając informacyją mularzom, jako mają filary kuć, ujmu-
jąc ich pod stalle na chórze, żeby miejsca nie zabierały. 

 
449 Salomea z Szembeków Dembińska. 
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DNIA 25 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Jadąc w konwenckim interesie, wielebny ksiądz Walerian Publewski 
do Krakowa, wstąpił do nas, który przenocowawszy, rano mszą świętą 
odprawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
Z Buska dwóch chłopców do mularki, a jednego do stolarki, oddano 
 
 Imć panna  ksieni  buska  posłała  trzech  chłopców,  poddanych  swego  
konwentu, prosząc dobrodziki panny ksieni naszej, aby ich kazała uczyć 
mularzom swoim mularki dwóch, a trzeci oddany do stolarza na naukę. 
 
 

[355] DNIA 10 LIPCA 
 
Piec wypalony 
 
 Wypalił się szczęśliwie piec wapna i cegły. 
 
 

DNIA 11 LIPCA 
 
Uroczystość świętego Norberta 
 
 Odprawił się odpust solenny świętego ojca Norberta. Sumę miał 
imć ksiądz Rypiński, pleban srzeniawski, kazanie miał imć ksiądz Ró-
żański450, pleban irzbanowski [=jerzmanowicki]. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Minogi imć pani Dembińska, starościna olbromska, wstąpiła 
do nas i krótko zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
Węgrzynowicz 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz z Krakowa. 

 
450 Plebanem w Jerzmanowicach był Mikołaj Różański (Różyński). 
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DNIA 15 LIPCA 
 
Węgrzynowicz 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Wegrzynowicz do Krakowa. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
Imć pani Chwalibogowa oddała córkę 
 
 Przywiozła imć pani Chwalibogowa z Jangrota córkę swoję na czwi-
czenie, pannę Teresę, mającą lat 10. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
Pannę Annę wzięła 
 
 Wzięła  od  nas  córkę swoję imć pani  Chwalibogowa,  pannę Annę,  
która była na czwiczeniu lat dwie. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
Antepedium białe sprawione 
 
 Sprawiła się antepedyja biała adamaszkowa ze złotemi potrzebami 
do ołtarza świętej Anny, na którą się różni dobrodzieje składali, a naj-
pierwszym był imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz i dobrodzika 
panna ksieni Grothówna. Kosztuje ze wszystkim złotych 220. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
Uroczystość świętej Anny 
 
 Odprawił się odpust solenny świętej Anny, na którym było [356] 
dosyć tak kapłanów, jako i pospolitego ludu. Na konkluzyją nabożeń-
stwa przyjechała wielmożna imć pani Szembekowa, podkomorzyna 
krakowska, mając w kompanii z sobą syna swego imci księdza Szem-
beka, kanonika warmińskiego451 i imci panią Dembińską, starościnę 
olbromską, córkę swoję. Którzy po skończonym nabożeństwie, krótko 
u kraty zabawiwszy, odjechali. 

 
451 Józef Eustachy Piotr Szembek, syn Antoniego Felicjana Szembeka. 
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Z Buska oddano dwóch chłopców do mularstwa,  
trzeciego do stalarstwa na naukę 
 
 Tegoż dnia przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej 
nasz,  który  przywiózł chłopców  trzech  z  Buska  do  nauki,  dwóch  do  
mularki, a trzeci do stolarki. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Minogi imć pani Dembińska, starościna olbromska, wstąpiła 
do nas, krótko zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz. 
 
 

DNIA 31 LIPCA 
 
Goście odjechali 
 
 Zabawiwszy  u  nas  niedziel  6  imcie  panny  zakonne  z  Krakowa  od  
świętego Józefa452, odjechały do swego klasztora. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
Domagałka, mularz odebrany 
 
 Domagałka mularz, którego przez kilka lat nie było w poddaństwie, 
tego w Krakowie, jako poddanego naszego, odebrał imć ksiądz komi-
sarz Węgrzynowicz. Który robił z naszemi mularzami. Ten, nie mając 
żadnej okazyi, uciekł. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Dwóch księdzów misjonarzów, przejeżdżając mimo nasz klasztor, 
wstąpili do kościoła oglądać go. I z nikim się nie widziawszy, zaraz 
pojechali. 

 
452 Bernardynki z krakowskiego klasztoru św. Józefa. 
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 [357] Tegoż dnia przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobro-
dziej nasz, z imcią panem Bażanką i przywieźli ze sobą orgarmistrza 
[=organmistrza] z Krakowa, który brał miarę na chórze do stano-
wienia pozytywu w środku chóru. Z nimi także przyjechał pan Słowi-
kowski do obaczenia ołtarza świętej Anny, którego imć dobrodziej 
skontraktował od wyzłocenia go i zadał mu sto talerów bitych, które 
darował na ołtarz świętej Anny wielmożny imć ksiądz Dembieński, 
kustosz koronny, za co mu niech Bóg stokrotnie płaci i tu docześnie, 
a potym wiecznie. Ciż rzemieśnicy odjechali nazajutrz, a wielmożny imć 
dobrodziej  został z  panem Bażanką,  przy  których  bytności  zasklepili  
piece w nowej piekarni. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
Stalla na chórze 
 
 Wygotowawszy stolarze stalla na chór dębowe, postawili ich na 
prawej stronie chóru. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć dobrodziej z panem Bażanką. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana, na którym było 
dosyć różnych kapłanów, także wielmożny imć pan Szembek, podko-
morzy krakowski, z imcią swoją i z synem, wielmożnym imcią księ-
dzem kanonikiem warmińskim453 i z córką imcią panną Magdaleną. 
Ranną mszą miał imć ksiądz Rypiński, pleban sreniawski. Sumę cele-
brował [358] wielmożny imć ksiądz Szembek, kanonik warmiński, 
kazanie miał z Hebdowa ksiądz Norbert Mitulski. Kapela była z Heb-
dowa. Ciż imcie państwo po konkluzyi nabożeństwa rozjechali się, 
a kapela z wielebnym księdzem Michałem Ulewiczem aż trzeciego 
dnia rano odjechała. 

 
453 Józef Eustachy Piotr Szembek, syn Antoniego Felicjana Szembeka i Ewy Apolonii 
z Nielepców. 
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DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz z Krakowa. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
Konwisarz przyjechał do przetapiania cyny 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, wędrownych 
Niemców, cyniarzów, którzy wszystkę cynę starą przerabiali tak półmi-
ski, jako i porcyjanki panieńskie. Ciż bawili się do czwartego dnia. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz, kanonik 
krakowski, do Krakowa. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz z Krakowa. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielebny ksiądz Maciej Kralewic[z], spowiednik panien 
norbertanek konwentu krakowskiego, który przenocowawszy, rano 
mszą świętą odprawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Sędzimirowa ze Skały, która trochę zabawiwszy, 
tegoż dnia odjechała. 
 
 

[359] DNIA 18 SIERPNIA 
 
Ciępka uwolniony od poddaństwa 
 
 Dała dobrodzika panna ksieni Grothówna kartę z podpisem i wszyst-
kich panien sióstr, przy pieczęci konwenckiej, Janowi Ciępce z Zagórowy, 
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uwalniając go z poddaństwa. Który kupiwszy sobie dom na przedmie-
ściu w Krakowie, na probostwie świętego Floriana, tam się ożenił. 
Tego dobrodzika panna ksieni chciała sprowadzić w poddaństwo z Kra-
kowa dla przyczynienia poddanych konwentowi, ale on długą i usilną 
prośbą nalegając o uwolnienie z poddaństwa, sprawił kielich z patyną 
[=pateną] srebrny, pozłocisty do naszego kościoła, za uwolnienie. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
Zegar przywieziony 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, dobrodziej nasz, 
zegar i zygarmistrza [=zegarmistrza] przy nim, dla osadzenia go. 
Któremu najwygodniejsze miejsce upatrzywszy przed chórem we fra-
mudze, tam go przybili. Ten zegar umyślnie imć dobrodziej kazał 
robić we Gdańsku i darował go konwentowi naszemu, za co niechaj 
mu Pan Jezus nadgrodzi i tu docześnie, a po długim życiu wiecznie. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
Komisyja do Tczyce o dziesięcinę 
 
 Przyjechał imć ksiądz Tomasz Baczyński454 z  Krakowa,  także  imć 
ksiądz Świątecki, których dobrodzika panna ksieni zaprosiła na komi-
syją do Tczyce stronę [=w sprawie] dziesięciny, o którą się kilka lat 
prawo wiedło z imcią księdzem Kreczykiem, [360] plebanem tamecz-
nym455, i imcią panem Komornickim, dzierżawcą. Którzy imcie na to 
zaproszeni,  kilka  dni  tam  zabawili,  wysłuchali  obudwu  stron  świad-
ków [i] odjechali, odesławszy tę inkwizycyją zapieczętowaną do wiel-
możnego imci księdza Wodzickiego, oficyjała, który tę sprawę sądził. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
Pozew 
 
 Wydał się pozew imci pani Rossowy o wydanie poddanych z Iwanowic. 

 
454 Tomasz Baczyński (1690-1756), jezuita, święcenia kapłańskie w 1718 r. 
455 Adam Kreczyk, pleban w Tczycy w latach 1717-1751. 
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DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
Uroczystość poświącania kościoła 
 
 Odprawił się solenny odpust poświącania kościoła naszego, na któ-
rym było dosyć tak kapłanów, jako ludu pospolitego. Sumę miał imć 
ksiądz pleban wysocki456, kazanie miał imć ksiądz pleban czapelski457. 
Państwa także było kilkoro, osobliwie imć pan Lubieniecki z imcią 
swoją z Grzegorzowic. 
 
Kulisz, poddany, oddany z Grzegorzowic 
 
 Z którym imcią panem Lubienieckim za tą bytnością ugodziła się 
dobrodzika panna ksieni stronę [=w sprawie] poddanego Kulisza. 
Ten był odszedł w poddaństwo jego do Grzegorzowic i tam był kilka lat, 
ale go dobrowolnie ustąpił i zgodził się z dobrodziką panną ksienią. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Dispozycyja fabryki 
 
 Przyjechał imć pan Bażanka dla uczynienia dyspozycyi w robocie, 
który do trzeciego dnia zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Dembińska, starościna olbromska, mając z sobą  
w kompanii swoich rodzonych, jednego ożenionego458, drugiego imci 
księdza kanonika warmińskiego459, którzy krótko zabawiwszy, odjechali. 
 
 

[361] DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały trzy panny zakonne z Krakowa od świętego Norberta: 
imć panna Barbara Chwalibożanka, imć panna Teresa Grodzicka460, 

 
456 Marcin Pawłowicz (zm. 1735), pleban w Wysocicach w latach 1720-1735. 
457 Jakub Kobuszowski. 
458 Prawdopodobnie Franciszek Jakub Szembek. 
459 Józef Eustachy Piotr Szembek. 
460 Grodzicka Eleonora, a nie Teresa. 
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panna Franciszka Stojowska461, które zabawiwszy do trzeciego dnia, 
odjechały. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
Pozew o poddanego 
 
 Położono we wsi naszej Porąbce, pozew od imci pana Tomickiego 
z Sulisławic462 o chłopa poddanego. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
Strycharz poszedł do Buska 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni strycharza swego do Buska do 
wypalenia pieca wapiennego, na reparacyją klasztoru tamecznego. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, z imcią 
księdzem Łopackim, archprezbiterem krakowskim463, któr[z]y do trze-
ciego dnia zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
Cyrulik przyjechał 
 
 Posłała dobrodzika pana ksieni do Krakowa po pana Jana Bącz-
kowskiego, cerulika, do chorej imci panny wojewodzanki młodszej464, 
która ciężko była zapadła na głowę, garło, do tego gorączka przymie-
szała się, ale po sprycowaniu garła i krwie puszczeniu obaczyła się.  
 
 

TEGOŻ DNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz do Krakowa. 

 
461 Franciszka Stojowska (zm. 1764), norbertanka krakowska. M. Borkowska podaje 
inne warianty jej nazwiska: Stokowska, Srokowska, Słojowska. 
462 Krzysztof Tomicki, miecznik sieradzki. 
463 Jacek Augustyn Łopacki, doktor teologii, filozofii, medycyny, archiprezbiter 
krakowski. 
464 Konstancja Jordanówna. 
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[362] DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć panna matka od świętej Katarzyny z Krakowa465 
mając z sobą dwie zakonnice, pannę Rychlowską466 i pannę Febronią 
Lanczowską467, które zabawiwszy dni trzy, odjechały. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
Powrócił strycharz 
 
 Powrócił z Buska strycharz. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
Ciępka odesłał kielich z pateną 
 
 Oddał do kościoła naszego kielich z patyną [=pateną], w środku 
pozłocony, Jan Ciępka z przedmieścia krakowskiego, który był obiecał 
za uwolnienie z poddaństwa. 
 
 

DNIA 7 LISTOPADA 
 
Szklarz sprowadzony 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni szklarza z Krakowa samowtór, 
który robił okna do nowych oficyn przy kuchni. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, dobrodziej 
nasz, z Rudawy, który zabawiwszy do trzeciego dnia, odjechał. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
Mularczykowie do Buska odesłani 
 
 Odjechali mularczykowie do Buska, co ich na lato byli posłali na naukę. 

 
465 Chwalibożanka (zm. 1741), augustianka krakowska, imię zakonne Ludwina, 
przełożona w latach 1718-1734. 
466 Monika Reklewska. 
467 Lenczewska (zm. 1752), augustianka krakowska, imię zakonne Febronia. 
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DNIA 17 LISTOPADA 
 
Szklarz odesłany 
 
 Odjechał szklarz do Krakowa, porobiwszy okna do oficyn przy kuchni, 
którego dobrodzika panna ksieni za pracę ukontentowała. 
 
 

[363] DNIA 18 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Buska wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, 
wstąpił do nas, który zabawiwszy do trzeciego dnia, odjechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 19 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Łopacki, archiprezbiter krakowski, 
który dnia drugiego odjechał do Krakowa z imcią księdzem Lochma-
nem, dobrodziejem naszym. 
 
 

DNIA 28 LISTOPADA 
 
Piec wypalony 
 
 Wypalili szczęśliwie piec wapna i cegły. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
Cyrulik sprowadzony 
 
 Posyłała dobrodzika panna ksieni po cerulika do Krakowa dla panny 
siostry Reklowski, która kilka dni chorowała na gorączkę. Tego za pracą 
ukontentowawszy, nazajutrz odesłała dobrodzika panna ksieni. 
 
 

DNIA 12 GRUDNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, z którym 
w kompanii byli wielmożny imć ksiądz Mieroszowski, kanonik krakowski, 
imć ksiądz Załuski, kanonik krakowski, imć ksiądz Łopacki, archiprezbi-
ter krakowski. Którzy przenocowawszy, rano po Roratach odjechali do 
Częstochowy, a wielmożny imć ksiądz Mieroszowski do Krakowa. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1724 
 
 

DNIA 16 STYCZNIA  
Goście  
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Dembiński, kustosz koronny, 
który odprawiwszy mszą świętą i krótko u kraty zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA  
Rozchorowała się dobrodziejka panna ksieni  
 Rozchorowała się dobrodziejka panna Grotchówna, ksieni, na parcie 
w boku prawym, które ją trzymało od godziny do godziny z wielkiemi 
ckliwościami, o cośmy się niewymownie turbowały. I zaraz dałam 
o tym znać do wielmożnego imci księdza komisarza Węgrzynowicza 
do Krakowa, który zabiegając dalszej słabości, z informacyi panów 
doktorów, posłał różnych medykamentów z apteki, po których zażyciu 
poprawiło się jej, o cośmy gorąco Pana Boga prosiły. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA  
Goście  
 Przyjechała wielmożna imć pani Szembekowa, podkomorzyna kra-
kowska z córką swoją, imcią panią Dembińską, starościną olbromską  
i z imcią panną Magdaleną, które nawiedziwszy chorą dobrodziejkę, 
pannę ksienią, zaraz odjechały. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA  
Goście  
 Przyjechał wielmożny imć pan Dobiński, kapitan z Uliny z imcią 
swoją468, którzy byli w kościele na granym nieszporze i zabawiwszy 
krótko u kraty, odjechali tego dnia. 

 
468 Prawodpodobnie  Zygmunt  Dobiński  h.  Rola  (syn  Tomasza),  łowczy  gostyński,  
kapitan dragonów pułku Jana Bogusława Łubieńskiego, właściciel Uliny, z żoną 
Barbarą Marianną z Lubrańca Dąmbską, siostrzenicą bpa Kazimierza Łubieńskiego. 
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25 STYCZNIA 
 
Komisarze o dziesięcinę do Tczycy 
 
 Przyjechał im ksiądz Baczyński, po którego słała powóz dobrodzika 
panna ksieni do Krakowa prosząc go, żeby się stawił na komisyją 
do Tczyce razem z imcią księdzem Świąteckim, stronę dziesięciny 
z imcią panem [365] Komornickim, którzy tam nazajutrz rano stanęli. 
Ale iż imć pan Komornicki nie przyjął tej komisyi, jeszcze pokonfon-
dował imci  księży,  ludzi  na  świadectwo stawionych  pobił,  dlatego  ta  
sprawa w dalsze poszła prawo, a imcie księża zabawiwszy tam do dnia 
trzeciego, rozjechali się. 
 
 

DNIA 26 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Jadąc z pewnej komisyi wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej 
nasz, wstąpił do nas, zabawiwszy pół dnia, nazajutrz rano odjechał. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
Zasłony do krat poprzybijane 
 
 Zasłony czarne płócienne w rozmównicach u krat poprzybijano. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Szemet do imci panien wojewodzanek bracław-
skich469, który dzień zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
Mularz Domagała odebrany 
 
 Powrócił się Jędrzej Domagała, mularz, który był poszedł z roboty, 
ale go wielmożny imć ksiądz komisarz kazał slakować. I gdy go złapano, 
oddano go do cekauzu, gdzie przez kilka niedziel był karany. Potem się 
zaręczywszy, iż statkować [się] będzie, ożenił się pojąwszy dziewkę 
z klasztora. Mieszkał w Małyszycach, chodząc do roboty przy klasztorze. 

 
469 Teresa i Konstancja Jordanówny. 
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DNIA 17 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Jadąc z Częstochowy doktor księcia imci Szaniawskiego, biskupa 
krakowskiego, wstąpił do nas, krótko zabawiwszy, odjechał. 
 
 

[366] DNIA 25 LUTEGO 
 
Zasłony na ołtarze 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, dobrodziej nasz, 
szkotu granatowego na zasłony do ołtarzów na post, w kościele. Z któ-
rego zrobiło się trzy zasłony: na obraz Salwatora w wielkim ołtarzu, 
do świętego ojca Norberta i do świętego Kajetana, za co niech mu Pan 
Bóg stokrotnie płaci. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zaczenyśmy szczęśliwie rekolekcyje na tydzień, na które poszła 
panna przeorysza470 z połową zgromadzenia. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani kasztelanowa konarska, siostra 
jaśnie wielmożnych imci panien wojewodzanek bracławskich471, mając 
z sobą w kompanii wielmożnego imci pana sędziego opoczyńskiego472. 
Którzy, zabawiwszy do trzeciego dnia, odjechali do Krakowa. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
Goście 
 
 Powracając z Krakowa wzwyż pomieniona imć pani kasztelanowa 
konarska, wstąpiła do nas, przenocowawszy na podwórzu, rano odje-
chała z imcią panem sędzim. 

 
470 Anna Gołębiowska. 
471 Barbara Lasocka z Jordanów, siostra rodzona Teresy i Konstancji. 
472 Jan Dobiecki h. Ossoria, sędzia grodzki opoczyński. 
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DNIA 11 MARCA 
 
Zakończenie rekolekcyj 
 
 Zakończyły panny siostry rekolekcyje pierwszą połową, a drugą 
połową zaczynałyśmy z dobrodziką panną ksienią. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Józefa, na którym był wielki 
konkurs ludzi różnych, także państwa. Był także przytomny wielmożny 
imć pan Szembek, podkomorzy [367] krakowski z imcią swoją, także 
z córkami swemi: imcią panią starościną olbromską473, z imcią panną 
Magdaleną i z małym imcią panem Michałem, synem swoim474. Był tak-
że imć pan Zakrzewski475 ze Ściborzyc. Którzy imcie po konkluzyi nabo-
żeństwa rozjechali się. 
 
Zakończenie rekolekcyj, ociec duchowny 
 
 Przy tem odpuście zakończyłyśmy szczęśliwie rekolekcyje. Na spo-
wiedź był ociec piarysta Tiburcy z Krakowa, który sumę celebrował. 
Kazanie miał imć ksiądz pleban zadroski476. Kapela była z Miechowa. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
 Odjechał ociec piarysta, którego dobrodzika panna ksieni za podjętą 
fatygę, według możności, ukontentowała. 
 
 

DNIA 4 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, z którym 
przyjechał imć pan Bażanka dla rozporządzenia roboty mularzom. 

 
473 Salomea z Szembeków Dembińska. 
474 Michał Makary Szembek urodził się w 1716 r. 
475 Jan Antoni Zakrzewski. 
476 Prawdopodobnie Walenty Klimecki, pleban w Zadrożu. 
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DNIA TEGOŻ 
 
Pozytyw w chórze postawiony 
 
 Przyjechał pan Wolski, orgarmistrz krakowski, z towarzyszem. 
Którzy przywieźli pozytyw i osadzili go w pośrodku chóru, w kracie. 
Ten pozytyw kosztuje złotych 600, który umyślnie kazał zrobić wiel-
możny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz. I zapłacił go swoim 
kosztem,  za  co  mu niech  Pan  Bóg  i  tu  docześnie,  a  po  długim życiu  
wiecznie nadgrodzi, jako i inne dobroczynności. 
 
 

[368] DNIA 12 KWIETNIA 
 
Obraz darowany 
 
 Imć ksiądz Łopacki, archiprezbiter krakowski, kazawszy odmalować 
wielmożnego imci księdza Lochmana, dobrodzieja naszego, posłał nam 
obraz jego, za cośmy mu wielce obligowane zostały. Ten obraz dobro-
dziejka panna ksieni bardzo mile przyjąwszy, upatrzyła mu miejsce 
na dormitarzu przed chórem i kazała go przybić na filarze, dawszy do 
niego zrobić romę wyzłoconą. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Dobińska z Woli, majorowa477, 
mając w kompanii z sobą imć panią Dobińską, kapitanową z Uliny478, 
które po obiedzie krótko zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Tiburcy piarysta, który przenocowawszy, rano po 
mszy świętej odjechał. 

 
477 Być może: Aleksandra z Krasuskich 1v. Chwalibogowa, 2v. Dobińska – żona Sta-
nisława Dobińskiego, syna Tomasza. 
478 Barbara Marianna z Dąmbskich Dobińska, żona Zygmunta Dobińskiego. 
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DNIA 3 MAJA 
 
Architekt przyjechał 
 
 Przyjechał imć pan Bażanka, który uczynił dyspozycyją w robocie 
mularski. Do trzeciego dnia zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Pabianic wielmożny imć ksiądz Kręski, kantor krakowski, 
wstąpił do nas, który mszą świętą odprawiwszy, krótko zabawiwszy, 
po obiedzie odjechał. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani sędzina opoczyńska479, która prze-
nocowawszy, rano odjechała. 
 
 

[369] DNIA 10 MAJA 
 
Panna Gołębiowska odebrana 
 
 Wzięto z klasztora imci pannę Annę Gołębiowską, która na czwi-
czeniu była u nas. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielebny ksiądz Michał Ulewicz z Hebdowa z panem 
Ungierem, którzy do trzeciego dnia zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
Siostry wyjechały 
 
 Będąc ustawicznie w słabości zdrowia dobrodzika panna ksieni 
Grothówna od kilku czasów, bo jeżeli nie na bok chorowała, to na garło.  

 
479 Anna Derszniak z Rokitnicy h. Korczak, żona Jana Dobieckiego sędziego grodz-
kiego opoczyńskiego. 
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Co widząc panowie doktorzy, naznaczyli jej wyjechać do Krakowa na 
poratowanie zdrowia, co ledwo przymuszona uczyniła. Otrzymawszy 
licencyją, wyjechała do Krakowa wziąwszy z sobą trzy siostry: pannę 
siostrę Modrzejowską, mnie i siostrę Magdalenę Zaleską. Stała u świę-
tego Józefa w klasztorze480. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
Plenipotencyja na odebranie posagu siostry Bąkowski 
 
 Mając trudność wielmożny imć ksiądz Kręski, kantor krakowski, 
w odebraniu posagu siostry Katarzyny Bąkowski, nowicyi, przed pro-
fesyją, prosił dobrodziki panny ksieni, natenczas w Krakowie przy-
tomnej, ażeby jej pozwoliła wyjechać z klasztoru. Otrzymawszy na to 
wyraźną licencyją od wielmożnego imci księdza oficyjała krakowskiego, 
posłał po nię zaraz powóz swój. Która przyjechała z panną Reklowską 
dla zapisania plenipotencyi w Grodzie krakowskim patronowi prawu-
jącemu [370] się o ten jej posag, dla którego musiała się i profesyja 
odwlec, póki go nie wyliczono. 
 
 

DNIA 27 MAJA 
 
Plenipotencyja uczyniona w Grodzie 
 
 Będąc przytomną dobrodzika panna ksieni Grothówna w Krakowie, 
wyjeżdżała na zamek do Grodu samoczwart, to jest z siostrą Reklow-
ską, ze mną i siostrą nowicyją dla podpisania plenipotencyi, na której 
wszystkieśmy się podpisowały z dobrodziką panną ksienią. Wysłu-
chawszy mszy świętej na zamku, jechała dobrodzika panna ksieni na 
Zwierzyniec, gdzie do piątej godziny zabawiwszy, powróciła do klasz-
tora świętego Józefa. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
Powróciły siostry 
 
 Powróciły do klasztora z Krakowa siostra Reklowska z siostrą  
Bąkowską, nowicyją. 

 
480 U bernardynek krakowskich w klasztorze św. Józefa. 
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DNIA 3 CZERWCA 
 
Dobrodzika panna ksieni powróciła 
 
 Zabawiwszy półtrzeciej niedziele dobrodzika panna ksieni w Kra-
kowie, powróciła szczęśliwie do klasztora. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Panna Mieroszewska przyjechała na zakon 
 
 Przyjechała do klasztora na zakon imć panna Teresa Mieroszowska, 
lat wieku swego mając 15. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Panna Kucharska na ćwiczenie 
 
 Oddano do klasztora naszego na czwiczenie imć pannę Helenę  
Kucharską481, lat 9 mającą. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panie z Raciborza, siostry [rodzone] siostry Wero-
niki [371] naszej: pani Urbańska, pisarka i pani Fontania, Włoszka, 
które do kilku dni zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
Schody zasklepione 
 
 Zasklepili mularze schody, które są przy rozmównicy i zaraz osadzili 
drzwi na strych nad temiż schodami. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
Grontowany ołtarz świętej Anny 
 
 Posłał pan Słowikowski dwóch towarzyszów swoich do grontowania, 
a potym do złocenia ołtarza świętej Anny. 

 
481 Córka Kazimierza Kucharskiego, skarbnika sieradzkiego. 
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W TYMŻE ROKU 
 
Złotych 5500 przeniesione z Nieszkowa na Pasimiechy 
 
 Przeniosła się suma złotych pięć tysięcy pięćset ze wsi Nieszkowa na 
wieś Pasimiechy, dobra wielmożnego imci pana Antoniego Dąmbskiego. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
Złotych 1000 na Zamościu odebrany 
 
 Dla odległości miejsca i trudności w odbieraniu prowizyi po nie-
boszce pannie Franciszce Siemieński [z] zapisany sumy na Zamościu482 
złotych tysiąc, kilka lat prawując się z sukcesorami tej wsi, zaledwie 
wielmożny imć ksiądz Wodzicki, oficyjał krakowski, będąc deputatem 
na trybunał, zakończył ten interes i odebrał sumę lokalną złotych 
tysiąc, defalkując kilkaset złotych prowizyi zatrzymanej, za kilkana-
ście lat należącej. Który tysiąc złotych, dla niedostatku konwenckiego, 
rozszedł się na różne ekspensa konwenckie, za licencyją. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
Panny Ungierówny przywiezione na ćwiczenie 
 
 Przywieziono do nas panny Ungierówny dwie na czwiczenie: pannę 
Zofią i pannę Różą. 
 
 

[372] DNIA 15 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ksiądz Jan483, trynitarz, brat sióstr Majerówien, który 
zabawiwszy dni kilka, odjechał. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
Mularzy posłano do Buska 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni Grothówna dwóch mularzów na 
robotę do Buska. 

 
482 Prawdopodobnie Zamoście, wieś w Lubelskiem. 
483 Jan Majer. 
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DNIA 22 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Tiburcy, piarysta, który zabawiwszy kilka dni,  
odjechał. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
Kapłani nasi 
 
 Imć ksiądz opat hebdowski posłał obediencyją wielebnemu księdzu 
Aleksandrowi Majorkowiczowi, który był spowiednikiem naszym, ażeby 
przyjeżdżał do konwentu, na którego miejsce posłał wielebnego księdza 
Michała Ulewicza na spowiednictwo, gdyż o tego dobrodzika panna 
ksieni prosiła. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
Prasy w westiarni ustawiono 
 
 Zrobiwszy prasy, stolarze ustawili ich w westiarni. 
 
 

DNIA 4 LIPCA 
 
Panna Krzeszówna wyjechała 
 
 Wyjechała do dworu imć panna Teresa Krzeszówna, która była 
pięć ćwierci roku u nas. 
 
 

DNIA 5 LIPCA 
 
Ołtarz świętej Anny złocono 
 
 Zaczęli złocić ołtarz świętej Anny. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Chwalibogowa do córek swoich, która krótko 
zabawiwszy, odjechała. 
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DNIA 11 LIPCA 
 
Cyrulik przyjechał 
 
 Przyjechał pan Bączkowski, cyrulik, do puszczania krwi pannom 
siostrom. 
 
Sasi stanęli bez szkody 
 
 [373] Stanęli żołnierze Sasi, przechodzący, w Imbramowicach. 
Którzy do dnia trzeciego stali, żadnej nie uczyniwszy szkody, gdyż za 
swój grosz żyli nie pretendując prowiantu. 
 
 

DNIA 17 LIPCA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz. 
 
 

DNIA 19 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechali dwóch ojców trynitarzów, także wielmożny imć pan 
kasztelanic wojnicki484, którzy zabawiwszy krótko, odjechali. 
 
 

DNIA 21 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć pan Grot, miecznikowic krakowski485, 
z nim dwóch księdzów misjonarzów, którzy powracali z misyi z Gołcze. 
Z nich jeden miał kazanie w naszym kościele. Obiad zjadszy, odjechali. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechały trzy panny zakonne od świętego Jędrzeja z Krakowa: 
panna Helena Prażmowska, panna Noszkowska486, panna Celińska487, 
które do trzeciego dnia zabawiwszy, odjechały. 

 
484 Prawdopodobnie Ludwik Dembiński, syn Franciszka, kasztelana wojnickiego. 
485 Józef Grot, syn Aleksandra Grota, miecznika krakowskiego i jego pierwszej żony 
Katarzyny z Dydyńskich. 
486 Elżbieta Noskowska (zm. 1747), klaryska krakowska. 
487 Anna Celińska (zm. 1758), klaryska krakowska. 
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DNIA 27 LIPCA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz Węgrzynowicz, komisarz, do Krakowa. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
Malarz do ołtarza świętej Anny przyjechał 
 
 Pan Słowikowski, malarz, przyjechał obaczyć robotę ludzi swoich, 
co złocili ołtarz świętej Anny. Drugiego dnia odjechał. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał pan Fontani, Włoch, z Raciborza, szwagier naszej sio-
stry Weroniki, z nim drugi Włoch, Józef Trefani. Którzy do kilku dni 
zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, [374] 
z nim w kompanii imć ksiądz Sapecki, dominikan. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana, na którym było 
dosyć ludzi  różnych  tak  kapłanów,  jako  świeckich.  Co  zaś z  państwa  
znaczniejsi byli: wielmożny imć pan Szembek, podkomorzy krakow-
ski z imcią swoją i z córkami – imcią panią starościną olbromską488 
i imcią panną Magdaleną, był także wielmożny imć ksiądz Komorow-
ski, kanonik krakowski489, imć ksiądz Trzebiński, kanonik krakowski, 
wielmożny imć ksiądz Dembiński, kustosz koronny, który sumę ce-
lebrował. Kazanie miał ksiądz Jan Major [=Majer], trynitarz z Kra-
kowa. Kapela była z Działoszyc. Ciż imcie rozjechali się po konkluzyi 
nabożeństwa, po nieszporze. 

 
488 Salomea z Szembeków Dembińska. 
489 Adam Ignacy Komorowski (1699-1759), doktor prawa, kanclerz krakowskiej 
kapituły katedralnej. 
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DNIA 8 SIERPNIA 
 
Rusztowanie do kapitelów 
 
 Postawili rusztowanie u wielkiego ołtarza do złocenia kapitelów. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, mając 
w kompanii z sobą wielmożnego imci księdza Mieroszewskiego, kano-
nika krakowskiego. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Goście 
 
 Przyjechały  dwie  panny  zakonne  brygidki  z  Warszawy:  [375] imć 
panna Sierakowska, druga imć panna Wiszowata, które tego dnia po 
nabożeństwie odjechały. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przed samym wieczorem przyjechał wielmożny imć ksiądz Łopacki, 
archiprezbiter krakowski, z nim imć pan Bażanka dla uczynienia dys-
pozycyi w robocie między rzemieślnikami. Którzy imcie nazajutrz 
rano odjechali. 
 
 

W TYMŻE MIESIĄCU 
 
Zaraza na bydło 
 
 Dopuścił Pan Bóg plagę swoję na bydło w Glanowie, którego odeszło 
we dworze sztuk 27, tylko 14 sztuk zostało. Na wsi zaś u poddanych ode-
szło sztuk przeszło 300. A lubo dobrodzika panna ksieni Grothówna 
różnego szukała sposobu chcąc temu zabieżeć, nic nie pomagało, choć 
lekarstwa zadawano, chleb, wodę święcono dla bydła. W czym znać wola 
Boska była, aby nas nawiedził, niech Mu za to na wieki będzie chwała. 
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DNIA 21 SIERPNIA 
 
Wyjechały panny siostry 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do wód krzeszowskich dla ką-
pieli, których zażywała, będąc tego potrzebna przy słabości zdrowia 
swego, do czego była przymuszona od panów doktorów. Wzięła z sobą 
siostrę Reklowską i siostrę Jadwigę Majerównę.  
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
Zaraza na bydło 
 
 [376] Znowu Pan Bóg z woli swojej świętej dopuścił plagę na bydło 
w Trzycieżu, którego w samym dworze odeszło sztuk 37, tylko jedna 
krowa  została  i  wołów  10,  na  wsi  u  poddanych  przeszło  sztuk  100  
odeszło. W Zagórowy na folwarku odeszło sztuk 7, ostatek przecie się 
wychorowało,  na  wsi  u  Ciępki  odeszło  sztuk  14  i  u  drugiego  Bugaja  
wszystko, inszych przecie Pan Bóg zachował. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Kącka w interesie prowizyjalnym, która nie 
zastawszy dobrodziki panny ksieni, odjechała tego dnia, bardzo krótko 
zabawiwszy. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Młodzianowska490, która z godzinę zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Zakrzewski z Jelcze z imcią swoją, którzy zaba-
wiwszy trochę, odjechali. 

 
490 Anna z Kucharskich Młodzianowska. 
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DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz, kanonik 
krakowski. 
 
 

DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz, kanonik 
krakowski, do Krakowa. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
Powrót panien sióstr 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni Grothówna z wód krzeszowskich, 
które jej dobrze służyły. Ale, iż tam nie było miejsca sposobnego do ką-
pania się, wożono jej wodę do Rudawy, [377] wsi wielmożnego imci 
księdza Lochmana, dobrodzieja naszego. I tam ich z wygodą zażywała, 
po których znacznie uczuła skutek zdrowia, za cośmy dziękowały Panu 
Bogu, życząc jej jako najdłuższego życia, jako tej, która wiele czyniąc za 
swego przełożeństwa, prawie fundatorką nazwać się może. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
Świeckie dwie panny odjechały 
 
 Wzięto imć pannę Kucharską491 i Zakrzewską492 na  kilka  niedziel  
do domu. 
 
 

W TYCH DNIACH 
 
Ołtarz świętej Anny złocony 
 
 Na kwartalną niedzielę dokończyli złocić malarze ołtarza świętej Anny, 
zostawiwszy osoby świętych Apostołów wygrontowane do złocenia. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
Panny Ungierówny odjechały 
 
 Posłał pan Ungier po córki swoje i odjechały. 

 
491 Helena Kucharska, córka Kazimierza Kucharskiego. 
492 Bogumiła Zakrzewska. 
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DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
Mszał darowany 
 
 Darował do kościoła naszego wielmożny imć ksiądz Lochman, 
dobrodziej nasz, mszał nowo drukowany, świecki, dobrze oprawny 
w skórę czerwoną i regestr w nim zaraz ponsowych wstążek. Za co mu 
niech Pan Bóg stokrotnie nadgrodzi. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna Mieroszewska stanęła do chóru 
 
 Stanęła do chóru na próbę panna Teresa Mieroszewska. 
 
 

[378] DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
Dwie świeckie panny odwiezione 
 
 Przyjechała imć pani Kucharska z imcią panią Zakrzewską, córką 
swoją, które odwiozły imć pannę Zakrzewską493 i pannę [Helenę] Ku-
charską. Krótko zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
Ryby darowane 
 
 Wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, darował ryb kilka 
kop tak karpiów, jak szczupaków z Dzierzązny [=Dzierążni]. Za co mu 
niech Pan Bóg stokrotnie płaci. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz. 

 
493 Prawdopodobnie Bogumiła Zakrzewska. 
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DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Łopacki, archiprezbiter krakowski 
i wielmożny imć ksiądz Prusak, kanonik krakowski494. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
Kurytarz dokończony 
 
 Otworzono nowy kurytarzyk przed szpiżarnią na górze oraz i szpi-
żarnią, także schody z tegoż kurytarza. Co się działo przy prezencyi 
wielmożnego imci księdza Dominika Lochmana, dobrodzieja naszego 
i innych imci natenczas przytomnych. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Kapitele pozłocone 
 
 Dokończyli mularze złocić kapitelów u wielkiego ołtarza. 
 
 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście odjechali 
 
 Odjechali wszyscy imcie po nabożeństwie i rannym obiedzie do 
Krakowa. 
 
 

[379] DNIA TEGOŻ 
 
Imć pani Bogucka córkę przywiozła 
 
 Przywiezła imć pani Bogucka córkę swoję na czwiczenie, pannę 
Zuzannę lat 7 mającą. 
 
 

DNIA 2 LISTOPADA 
 
Malarze odjechali 
 
 Odjechali mularze, co złocili ołtarz świętej Anny i kapitele. 

 
494 Wojciech Pruszak (Prusak), kanonik krakowski (zm. 1731). 
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DNIA 5 LISTOPADA 
 
Piec wypalony 
 
 Wypalili szczęśliwie piec wapna i cegły. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
Szklarze odjechali 
 
 Odjechali szklarze, co robili okna do nowych oficyn. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć panna Magdalena Mietelska. 
 
 

DNIA 14 LISTOPADA 
 
Imć pani Chwalibogowa córki odwiozła 
 
 Imć pani Chwalibogowa odwiezła córki swoje. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Szembekowa, podkomorzyna kra-
kowska z córkami swemi obiema i z synową swoją wielmożną imcią 
panią starościną dobczycką495, mając w kompanii imć panią Sędzimi-
rową ze Skały. Które krótko zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
Jałmużna 
 
 Darował wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, parę 
wołów na kuchnią, za co mu niech Pan Bóg nadgrodzi. 
 

 
495 Najprawdopodobniej Teresa z Dzialyńskich, żona Franciszka Jakuba Szembeka, 
drugiego syna Antoniego Felicjana Szembeka. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1725 
 
 

[380] DNIA 10 STYCZNIA 
 
Tablatury przybite 
 
 Wygotowawszy stolarze tablaturę do kaplice dolnej, przed oknami 
kościelnemi, przybili ją. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani sędzina opoczyńska496, mając z sobą w kom-
panii imci pannę Muszyńską, które drugiego dnia odjechały. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani kasztelanowa konarska497, siostra 
imci panien wojewodzanek bracławskich498,  która do czwartego dnia 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 21 STYCZNIA 
 
Zachorowała siostra Rodecka 
 
 Rozchorowała się panna siostra Rodecka na żołądek i gorączkę, 
którą ratowano ile możności, bo i cerulika z Krakowa dobrodzika 
panna ksieni sprowadziła, który jej krew puszczał, zabiegając dalszej 
chorobie. 

 
496 Anna Dobiecka, żona Jana. 
497 Barbara z Jordanów Lasocka. 
498 Teresa i Konstancja Jordanówny. 
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DNIA 25 STYCZNIA 
 
Wyjazd do Krakowa 
 
 Wyjechała  dobrodzika  panna  ksieni  Grothówna do  Krakowa za  wy-
raźną licencyją zwierzchności, w interesie konwenckim do Grodu, mając 
z sobą pannę siostrę Agnieszkę Słomińską i pannę siostrę Jadwigę Maje-
równę. Ten interes zaś był ten, iż imć pan Tomicki499, mając sumy kon-
wenckiej na prowizyi cztery tysiące złotych polskich na wsi Sulisławi-
cach, [381] którą prowizyją, że było z ciężkością corocznie odbierać, 
przeniosła dobrodzika panna ksieni tę sumę na dobra wielmożnego imci 
pana Józefa Lanckorońskiego, starosty stobnickiego [=stopnickiego]500, 
pod Pinczowem na wieś Kliszów501. Do tych czterech tysięcy przyłożyła 
dobrodzika panna ksieni Grothówna tysiąc złotych, od którego piątego 
tysiąca złotych powinna będzie prowizyja iść wiecznemi czasy na po-
trzeby do ołtarza świętego Kajetana w kościele naszym, za co niech Pan 
Bóg dobrodzice pannie ksieni stokrotnie nadgrodzi. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 W niebytności dobrodziki panny ksieni przyjechał wielmożny imć 
pan Mieroszewski, podstoli bielski502, z imcią swoją503, ociec naszej 
panny probantki. Którzy chcąc się widzieć z dobrodziką panną ksienią, 
czekali do dnia trzeciego. Nie mogąc się doczekać, odjechali. 
 
 

DNIA 31 STYCZNIA 
 
Powrót z Krakowa 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni Grothówna z Krakowa, która 
tam zaraz za tą bytnością swoją uspokoiła w Grodzie interes panny 
Agnieszki Słomiński z imcią panem Komeckim, regentem grodzkim, 
a  to  ten,  iż pomieniony  wielmożny  imć pan  Komecki  [382] miał na 

 
499 Krzysztof Tomicki, miecznik sieradzki, właściciel Sulisławic k. Olkusza. 
500 Józef Lanckoroński h. Zadora, syn Kazimierza, starosta stopnicki. 
501 Kliszów – wieś w powiecie pińczowskim, w parafii Kije. 
502 Kazimierz Mieroszewski, podstoli bielski. 
503 Katarzyna z Dąmbskich Mieroszewska, druga żona Kazimierza Mieroszewskiego, 
podstolego bielskiego, macocha Teresy Mieroszewskiej. 
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kamienicy swojej w Krakowie zapisanych na prowizyją panny siostry 
Słomiński złotych pięćset, od których nie chciał płacić prowizyi przez 
kilkanaście lat wymawiając się, iż ta kamienica była bardzo spustoszona, 
którą on był kupił dla siebie. Aże z jego poddaństwa było pięcioro ludzi 
w naszym poddaństwie, którzy służyli w Glanowie na folwarku, gospo-
darz z gospodynią dwóch synów i córka, tedy dobrodzika panna ksieni, 
upatrując dobro klasztorne, chcąc jak najwięcej poddaństwa przy-
czynić, zgodziła się z wielmożnym imcią panem Komeckim, że ustąpił 
za te 500 złotych tych ludzi pomienionych poddanych swoich, gdyż 
innym sposobem nie chciał się nakłonić, żeby był miał co dać i wolała 
dobrodzika panna ksieni wziąć poddanych niż w dalsze z nim kłótnie 
zachodzić, co zapisano zaraz w Grodzie krakowskim na zamku. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
Mularz umarł 
 
 Matyjasz Cybulski, mularz, będąc słaby od kilku czasów na zdrowiu, 
chodząc po podwórcu dużo słaby był. Wtym po nieszporze położył się 
i umarł nagle, któremu dobrodzika panna ksieni trzeciego dnia spra-
wiła  pogrzeb  piękny  u  fary  zaprosiwszy  ośmi  [383] księży, którzy 
wigilie śpiewali i msze święte odprawowali. Który niech z Bogiem 
odpoczywa, bo robił przy klasztorze około fabryki przez lat 18, ani się 
żenić nie chciał. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechali wielmożni imcie kanonicy krakowscy, imć ksiądz Loch-
man, dobrodziej nasz, imć ksiądz Prusak, którzy z sobą przywieźli 
zegarmistrza z Krakowa do naprawy zegaru, który był się zastanowił 
dla mrozów wielkich. 
 
 

DNIA 13 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz Kobielski, szufragan ku-
jawski, z imcią księdzem kanonikiem płockim. Którzy imcie odpra-
wiwszy msze święte, ranny obiad zjadszy, wszyscy się porozjeżdżali. 
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DNIA TEGOŻ 
 
Siostra Rodecka przyjmowała po spowiedzi Najświętszy Sakrament 
 
 Miała to szczęście panna siostra Rodecka, leżąc bardzo chorą w in-
firmaryi, iż do niej przed medytacyją rano chodził [z] Panem Jezusem 
wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz i on jej sam spowiedzi 
słuchał, z czegośmy osobliwą pociechę miały duchowną. 
 
 

[384] DNIA 1 MARCA 
 
Pozwy do Tczyce 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni pozwy do Tczyce imci panu Komor-
nickiemu i imci księdzu Kreczykowi, plebanowi tamecznemu. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zaczenyśmy rekolekcyje, na które poszła panna przeorysza504 z po-
łową zgromadzenia. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
Graduał sprawiony 
 
 Kupiła dobrodzika panna ksieni Grothówna ze spólności graduał 
do śpiewania do chóru, za który złotych 60 [zapłaciła]. 
 
 

DNIA 11 MARCA 
 
Kończą się rekolekcyje 
 
 Zakończyły pierwszą połową siostry rekolekcyje, a drugą połową 
zgromadzenia zaczynały z dobrodziką panną ksienią. 

 
504 Anna Gołębiowska. 
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DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Józefa, na którym było dosyć 
kapłanów, państwa, jako też pospolitego ludu. Kazanie miał imć 
ksiądz pleban z Zadroża505. Sumę śpiewał ociec piarysta, który z Kra-
kowa był zaciągniony dla słuchania spowiedzi przy zakończonych re-
kolekcyjach. Kapela była z Działoszyc. Tego ojca Hieronima, piarystę, 
ukontentowawszy dobrodzika panna ksieni za podjętą fatygę, naza-
jutrz do Krakowa odesłała. 
 
Wyjazd 
 
 Na tych rekolekcyjach będąc dobrodzika panna ksieni wyjechać 
musiała, lubo z wielkim umartwieniem swoim, a to dla tego interesu, 
iż imć pan Józef Groth, miecznikowic krakowski, bratanek dobrodziki 
panny ksieni506,  [385] odjeżdżając do Częstochowy do zakonu, zlecił 
jej wieś swoję dziedziczną Rzeżuśnią do wszelkiej dyspozycji przez 
rok nowicyjatu swego. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, z im-
cią panem Bażanką dla uczynienia dyspozycji w robocie mularski, 
którą uczyniwszy, dnia trzeciego odjechali. 
 
 

DNIA 26 MARCA 
 
Egzekwie za księdza Staruszowskiego 
 
 Odprawowałyśmy solenny aniwersarz za duszę świętej pamięci 
imci księdza Kazimierza Staruszowskiego, plebana bierkowskiego507, 
po którym posłano krów dwie, wołów dwa i pieniędzy dla nas na mo-
dlitwę, każdej po złotych 3, za co niech mu da Pan Bóg wieczny odpo-
czynek w niebie na wieki. 

 
505 Walenty Klimecki. 
506 Józef Grot, syn Aleksandra Grota, miecznika krakowskiego (zm. 1714), rodzonego 
brata ksieni Zofii Grotówny. 
507 Kazimierz Starachowski (zm. 30 września 1724 r.), pleban w parafii Biórków 
(dekanat Proszowice) w latach 1691-1724. 
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DNIA 5 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Szembekowa, podkomorzyna kra-
kowska z córką swoją, imcią panią starościną olbromską508, które 
krótko zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 8 KWIETNIA 
 
Egzamen siostry Bąkowski 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, dla 
oprawienia egzamenu siostry nowicyi Bąkowski przed profesyją, który 
zaraz czynił i zgodne wota odebrał od całego zgromadzenia. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
Profesyja siostry Bąkowski 
 
 Uczyniła profesyą siostra Katarzyna Bąkowska w rękach wielmoż-
nego imci księdza Lochmana, [386] dobrodzieja naszego, którego prosił 
wielmożny imć ksiądz komisarz, aby go w tym zastąpił na miejscu 
jego,  gdyż sam  nie  mógł zjechać dla  słabości  zdrowia.  Na  tym  akcie  
nie był przytomny wielmożny imć ksiądz Kręski, kantor krakowski, 
brat cioteczny tej siostry, gdyż będąc deputatem musiał odjechać do 
Lublina na trybunał. Jednak uczynił zadosyć tak w odesłaniu posagu 
po siostrze Bąkowski, jako też w wyprawie jej i kontentacyi zgroma-
dzenia.  Na  tej  profesyi  miał kazanie  imć ksiądz  Bąkowski,  brat  stry-
jeczny tejże siostry509. Także byli przytomni wielmożny imć pan kasz-
telanic radomski510 i dwóch ojców: ksiądz Anioł, karmelita511 i ksiądz 
Jan, trynitarz512, bracia rodzeni sióstr Majerówien, którzy nazajutrz 
rozjechali się tak oni, jako i insi imcie. 

 
508 Salomea z Szembeków Dembińska. 
509 Być może: Piotr Bąkowski, pleban w Dziekanowicach w latach 1724-1747. 
510 Jeden z synów Franciszka Morsztyna, kasztelana radomskiego. 
511 Anioł Majer, karmelita bosy. 
512 Jan Majer, trynitarz. 
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DNIA 24 KWIETNIA 
 
Złocenie ołtarza świętego Kajetana 
 
 Przyjechał pan Słowikowski z Krakowa z czeladzią do złocenia ołta-
rza świętego Kajetana, który uczyniwszy im dyspozycyją w robocie, 
sam odjechał. Na który ołtarz dała zadatek dobrodzika panna ksieni. 
 
 

DNIA 31 KWIETNIA 
 
Egzekwie za duszę księdza Krupeckiego, kanonika krakowskiego 
 
 Odprawiałyśmy aniwersarz za duszę świętej pamięci imci księdza 
Andrzeja Krupeckiego513, po którym obiecali imcie egzekutorowie bydła 
kilkoro na folwark trzycierski. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
Bydło darowane 
 
 Przygnano obiecanego bydła po zmarłym imci księdzu [387] Krupec-
kim: owiec 20 i 4, wołów parę, jałowego bydła 12. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć pan kasztelan konarski z imcią swoją514, 
mając w kompanii wielmożnego imci pana sędziego opoczyńskiego i imci 
jego515. Którzy imcie przenocowawszy, rano po mszy świętej odjechali. 
 
 

DNIA 18 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Bielawska z córką swoją, imcią panią Chle-
wicką. Która imć pani Chlewicka zostawiła w naszym klasztorze córkę 

 
513 Andrzej Krupecki (zm. 1725), doktor prawa, kanonik krakowski, pleban w Prze-
mykowie. 
514 Stanisław Antoni Józef Lasocki z Barbarą z Jordanów Lasocką. 
515 Jan Dobiecki, sędzia grodzki opoczyński z żoną Anną z Derszniaków. Matki Barbary 
z Jordanów Lasockiej i Anny z Derszniaków Dobieckiej były rodzonymi siostrami. 
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swoją na czwiczenie, imci pannę Anielę lat 8 mającą. Też imcie bardzo 
rano nazajutrz odjechały. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
Panna Bogucka na próbę stanęła 
 
 Stanęła na próbę do chóru panna Salomea Bogucka516, która będąc 
na czwiczeniu lat  kilka u nas,  sposobiła się do zakonu świętego i  nie 
czekając lat dalszych, w trzynastym roku wieku swego wprosiła się do 
zakonu i zgodnie na próbę przyjęta jest od całego zgromadzenia. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Bonawentura Bekierski, piarysta z Krakowa, który 
miał kazanie we wtorek [388] świąteczny. Nazajutrz rano odjechał, 
odprawiwszy mszą świętą. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
Siostry wyjechały 
 
 Otrzymawszy wyraźną licencyją, panna siostra Reklowska i panna 
siostra Katarzyna Rodecka wyjechały na poratowanie zdrowia do Kra-
kowa. Stały u świętego Józefa w klasztorze. 
 
 

DNIA 24 MAJA 
 
Stado koni na paszą odesłane 
 
 Posłała dobrodzika imć panna ksieni Grothówna stado koni swoich 
do wsi Złotnik517, [należącej do] wielmożnego imci księdza Lochmana, 
dobrodzieja naszego, na paszą dlatego, że dla nich nie było paszy w żad-
nej naszej wsi. Przy którym stadzie wyprawiła Jana Bałazego, z Mały-
szyc kmiecia. W drodze konie wbiegły w owies na roli przestański, 
co Przestańczanie obaczywszy, rzucili się na Batazego i cięli go siekierą 
w krzyże, tylko nie bardzo szkodliwie, bo siekiera uwiązła w sukniach, 

 
516 Salomea Bogucka, córka Zuzanny Boguckiej i siostra Zuzanny Boguckiej, uczennicy 
w klasztorze imbramowickim. 
517 Złotniki – wieś w obecnej gminie Małogoszcz. 
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które miał na sobie. Potym go suchemi razami obuchem po plecach 
stłukli, iż ledwie żywy do domu się wrócił. O czym zaraz dobrodzika 
panna ksieni dała znać do Krakowa, uczyniwszy obdukcyją w Grodzie 
i pozew posłano. Chcieli Przestańczanie [dojść] do ugody przed praw-
nemi  terminami,  ale  dobrodzika  panna  ksieni  wolała  prawnym spo-
sobem ująć [389] się za poddanym swoim. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
Ruina 
 
 Poczeli rozbierać piekarnią starą na podwórcu klasztornym. 
 
 

DNIA 2 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Sandomirskiego jaśnie wielmożny imć pan Jordan, woje-
woda bracławski, wstąpił do córek swoich i był na nieszporze podczas 
oktawy Bożego Ciała. Potym z godzinę zabawiwszy, odjechał do 
Gorzkwie [=Korzkwi]. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
 Wygrontowali malarze ołtarz świętego Kajetana. 
 
 

DNIA 9 CZERWCA 
 
Posadzka na Grodzisku nie udała się 
 
 Stargował był wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, 
kamieniarza, chcąc na Grodzisku posadzkę marmurową do kościoła 
naszego, ale iż tam z wielką ciężkością było dobywać góry, odkrywać 
kamień, a ludzi do pomocy trzeba było dużo, znowu się rozmyślił 
wielmożny imć dobrodziej, a gdzie indziej zaczęli robić posadzkę, 
w Szklarach u imci pani Zybułtowski. 
 
 

[390] DNIA 12 CZERWCA 
 
Sklarz sprowadzony 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni sklarza z Krakowa z towa-
rzyszem do wprawowania szyb taflowych w oknach i drzwi w kaplicy 
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na dole przed kościołem. Którzy trzy dni zabawiwszy, wziąwszy zapłatę, 
odjechali do Krakowa. To zaś szkło do tej kaplice darował wielmożny 
imć ksiądz Mieroszewski, kanonik krakowski, za co mu niech Pan 
Jezus nadgrodzi. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
Powrót panien sióstr 
 
 Powróciły do klasztoru z Krakowa panna siostra Teresa Reklowska 
i panna siostra Rodecka. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
Wyjazd do wód 
 
 Otrzymawszy wyraźną licencyją dobrodzika panna ksieni Grothówna 
wyjechała do wód krzeszowskich na kąpiele, których we wsi Rudawie 
zażywała, mając wszelką wygodę z łaski wielmożnego imci księdza 
Lochmana,  dobrodzieja  naszego,  który  tę wieś trzymał.  Za  co  mu  
niech Pan Bóg stokrotnie płaci. Wzięła z sobą mnie i siostrę Jadwigę 
Majerównę. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
Uroczystość świętych Piotra i Pawła 
 
 Odprawił się solenny odpust świętych Piotra i Pawła. 
 
 

[391] DNIA 15 LIPCA 
 
Uroczystość świętego Norberta 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego ojca Norberta. Sumę miał 
imć ksiądz proboszcz mstowski, kazanie imć ksiądz pleban zadroski518. 
Kapela była z Miechowa. 

 
518 Walenty Klimecki. 



Rok 1725 
 

311

DNIA 18 LIPCA 
 
Skończenie ołtarza świętego Kajetana 
 
 Dokończyli malarze złocić ołtarza świętego Kajetana ze wszystkim, 
a złocili osoby do ołtarza świętej Anny, które w kilka dni wygotowali, 
ale spodem nie dokończyli słupów pod ołtarzem. 
 
 

Dnia 25 lipca 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani kasztelanowa konarska519, która 
dwa dni zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 27 LIPCA 
 
Tynkowanie poprawili 
 
 Postawili  mularze  rusztowanie  wkoło  kościoła  z  tamtej  strony  od  
folwarku, dla trynkowania muru, który był obleciał, jako też dla nakry-
wania filarów kościelnych kamieniem, który kamień wożono z Wisły 
spod Hebdowa. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman [392] z imcią panem 
Bażanką, którzy obaczywszy robotę i dalszą dyspozycyją uczyniwszy, 
odjechali. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
Powrót od wód krzeszowskich 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni Grothówna w dobrym zdrowiu 
z Rudawy, odnioszszy skutek w zdrowiu swoim z wód krzeszowskich, 
które jej dobrze służyły. Tam przy bytności swojej miała tę pociechę,  
iż jej bratanek, imć ksiądz Zygmunt Groth, nowicjuszem bywszy520, 

 
519 Barbara z Jordanów Lasocka. 
520 Zygmunt to imię zakonne (w zakonie paulinów) Józefa Grota,  syna Aleksandra 
Grota, miecznika krakowskiego. 
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przyjechał z Częstochowy z imcią księdzem Chryzostomem Pawłow-
skim, lektorem, którzy kilka dni zabawiwszy, odjechali do Częstochowy. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana, na którym było 
dosyć tak kapłanów, jako inszych ludzi. Sumę śpiewał jaśnie wiel-
możny imć ksiądz Dembiński, kustosz koronny. Kazanie miał imć ksiądz 
Ambroży Stęberski, piarysta z Krakowa. Kapela była z Miechowa. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały panny dwie zakonne od świętego Józefa [393]  z  Kra-
kowa: imć panna Aniela Grothówna i imć panna Harytas Modrzejow-
ska, które będąc z dobrodziką panną ksienią w Rudawie na kąpielach, 
pozostały tam na tydzień, po które dobrodzika panna ksieni posyłała. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, który 
zatrzymawszy się do następującego święta Wniebowzięcia Najświęt-
szej Panny Maryi, sumę celebrował w samo święto i na nieszporze 
konkludował, nazajutrz rano odjechał. Przy którego bytności przyje-
chał pan Słowikowski, malarz z Krakowa. Temu dobrodzika panna 
ksieni dopłaciła od pozłocenia ołtarza świętego Kajetana, który ona 
swoim kosztem z gruntu wystawiła, dawszy z pozłotą za wszystkie 
koszta trzy tysiące sto złotych, za co jej niech Pan Bóg nadgrodzi i tu 
docześnie, [a] po długim życiu wiecznie. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
Zaczęto złocić ołtarz świętego Józefa 
 
 Po skończeniu ołtarza świętego Kajetana poczęli [394] malarze gron-
tować pod złoto ołtarz świętego Józefa, na który darowała wielmożna 
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imć pani podkomorzyna krakowska521 czerwonych złotych dziesięć. 
Do tych 10 czerwonych złotych przyłożyła dobrodzika panna ksieni 
złotych 20 i zadała panu Słowikowskiemu na pozłotę ołtarza tego, 
który na szczególnej Prowidencyi Boskiej jest zawieszony, czekając aż 
Pan Bóg wzbudzi serce którego dobrodzieja. 
 
 

DNIA 18 SIERPNIA 
 
Malowanie w kaplicy skończone 
 
 Skończyli malarze malować kaplicę na dole, na którą dobrodzika 
panna ksieni klasztornego kosztu łożyła złotych sto. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
Ksiądz komisarz przyjechał 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komisarz Węgrzynowicz, dobro-
dziej, który dla ustawicznej słabości zdrowia rok u nas nie był. Ten kilka 
dni zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
Ganki malują 
 
 Przyjechał malarz z towarzyszem z Krakowa do malowania chińską 
robotą i złocenia ganków czterech w kościele. Na jeden ganek dał 
wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz [395] złotych 200, 
na drugi ganek dobrodzika panna ksieni swoich własnych złotych 200, 
bo ich tak stargowano przy znacznej legominie i przy codziennym 
wikcie. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Kapitele malują 
 
 Zaczęli malarze, ci co ołtarze złocili, malować kapitele, a naprzód 
od chóru poczęli. 

 
521 Ewa Apolonia z Nielepców Szembekowa. 
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DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
Ołtarz świętego Józefa złocą 
 
 Wygrontowawszy malarze ołtarz świętego Józefa zaczęli go złocić. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA  
Goście  
 Jadąc z Lublina wielmożny imć ksiądz Kręski, kantor krakowski, 
wstąpił do nas, z godzinę zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
Dekret o dziesięcinę tczycką 
 
 Przez tak długi czas wiodąc prawo o odebranie niektórych pól 
we Tczycy, z których brano dziesięcinę raz do dwora, drugi raz do ple-
banii, stanął szczęśliwy dekret na naszę stronę, iż przysądzono imci panu 
Komornickiemu i imci księdzu Kreczykowi, plebanowi tamecznemu, aby 
te wszystkie zboża, co zabierano z tych pól, co należała klasztorowi [396] 
dziesięcina, powracano, a na dalsze czasy naznaczono, żeby ze wszyst-
kich pól kmiecych, co należy według erekcyi, klasztorowi naszemu szła 
dziesięcina, lubo ich teraz imć pan Komornicki na dwór poobracał. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Mszaliki rekwialne dane 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, mszałów 
rekwialnych sześć do kościoła naszego, za co mu niech Pan Jezus 
nadgrodzi. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA  
Kapłani nasi  
 Posłał imć ksiądz opat hebdowski obediencyją wielebnemu księdzu 
Michałowi Ulewiczowi, spowiednikowi naszemu, żeby stąd jechał do 
Bolesławca522 na spowiednictwo, a na jego miejsce posłał wielebnego 
księdza Józefa Łapińskiego, starego. 

 
522 W Bolesławcu był klasztor norbertanek. 
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DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
Malarze odjechali 
 
 Dokończyli malarze chińską robotą dwóch ganeczków, których 
odesłała dobrodzika panna ksieni do Krakowa, ukontentowawszy ich 
za pracę. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
Garcarz zaciągniony 
 
 Zaciągnęła dobrodzika panna ksieni garczar[z]a z czeladnikiem 
ze Skawiny, który przywiószszy kaflów [397] swojej roboty, postawił 
piec w refektarzu, bo był zły. Na co koszt łożył wielmożny imć ksiądz 
komisarz dobrodziej, za co niech mu Pan Bóg nagrodzi. 
 
 

DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście odjechali 
 
 Odjechały panny zakonne: imć panna Aniela Grothówna i imć panna 
Harytas Modrzejowska do konwentu swego, do świętego Józefa do 
Krakowa. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Częstochowy wielmożna imć pani Szembekowa, podkomo-
rzyna krakowska, wstąpiła do nas, krótko zabawiwszy, odjechała do 
Minogi. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
Wanienka do łaźnie dana 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, wanienkę 
miedzianą, dużą, dobrze w środku pobielaną, u której kurek mosiężny 
na moc robiony, do łaźnie nowej. Za co nich mu Pan Bóg stokrotnie 
nadgrodzi. 
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DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
Ołtarz świętego Józefa wyzłocony 
 
 Przyjechał pan Słowikowski, malarz z Krakowa, przy którym za-
kończyli czeladź jego złocić ołtarz świętego Józefa, na który zadała 
była dobrodzika panna ksieni czerwonych [398]  złotych  10,  co  była  
darowała wielmożna imć pani Szembekowa, podkomorzyna krakow-
ska, ale iż nie dała się dalej pociągnąć na dokończenie jego i innego 
dobrodzieja Pan Bóg nie w[z]budził, sama dobrodzika panna ksieni 
Grothówna łożyła swój koszt na pozłotę ołtarza tego, zapłaciwszy tylo 
panu Słowikowskiemu, jako i od ołtarza świętego Kajetana, za co jej 
niech Pan Jezus nadgrodzi i tu docześnie, a po długim życiu wiecznie. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna Mieroszewska ma być obleczona na świętą Katarzynę 
 
 Przyjechał wielmożny imć pan Mieroszewski, podstoli bielski, z imcią 
swoją523, którzy upraszali dobrodziki panny ksieni i całego zgroma-
dzenia, żeby, po odprawieniu rocznej próby, córka ich panna Teresa 
[Mieroszewska] mogła być obleczona w habit zakonny. Na co tak do-
brodzika panna ksieni Grothówna, jako i całe zgromadzenie, widząc 
pannę aplikującą się do zakonności, zgodnie zezwolili i naznaczyli 
czas obłóczyn na święto świętej Katarzyny. Ale ją pierwej wyprosili, 
żeby się z niemi na świat przejechała na dwie niedzieli. 
 
 

DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przejeżdżając wielmożny imć ksiądz Łopacki, archiprezbiter kra-
kowski, wstąpił do nas, który wysłuchawszy mszy świętej, krótko zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

[399] DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
Malarze odesłani 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni Grothówna malarzów do Kra-
kowa, którzy całe lato robili około złocenia dwóch ołtarzów: świętego 

 
523 Kazimierz Mieroszewski i jego druga żona Katarzyna z Dąmbskich. 
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Kajetana i świętego Józefa. Którzy przy zapłacie mieli i wikt należyty 
przez wszystek czas. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
Jałmużna 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Wodzicki, oficyjał krakowski, złotych 
100 po zmarłym świętej pamięci imci księdzu Kazimierzu, plebanie 
bierkowskim524, które dobrodzika panna ksieni podzieliła między nas 
widząc, żeśmy potrzebne [=w potrzebie] były. Za którego duszę odpra-
wowałyśmy solenny aniwersarz z komendą i mszą świętą śpiewaną. 
Który niech z Bogiem odpoczywa w niebie na wieki. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADA 
 
Panna Mieroszewska powróciła 
 
 Powróciła od imci rodziców swoich panna Mieroszewska, probantka, 
którą odwiezła siostra jej imć pani Kmicina. 
 
 

DNIA 18 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Małachowska, kasztelanowa ino-
włocka525 z córką swoją i wnuczką, która bywszy na niedzielnym 
nabożeństwie, obiad zjadszy, zabawiwszy trochę, odjechała. 
 
 

[400] DNIA TEGOŻ 
 
Goście 
 
 Jadąc wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, do Tczyce 
na komisyją, wstąpił do nas, który przenocowawszy, nazajutrz przede 
dniem odjechał. A z nim przyjechał imć pan Bażanka, który pozostał 
dla uczynienia dyspozycyi w robocie stolarzom około ganeczków chó-
rowych. Który dwa dni zabawiwszy, odjechał. 

 
524 Kazimierz Starachowski, pleban w Biórkowie. 
525 Marianna ze Złotnickich Małachowska, żona Józefa Małachowskiego h. Nałęcz, 
kasztelana inowłodzkiego. 
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DNIA 19 LISTOPADA 
 
Wróciły się panny Chwalibożanki, świeckie 
 
 Odwiozła imć pani Chwalibogowa526 córki  swoje  do  klasztoru,  
które była wzięła na kilka niedziel. 
 
 

DNIA 21 LISTOPADA 
 
Egzamen siostry Mieroszewskiej do obłóczyn 
 
 Powracając wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, z ko-
misyi ze Tczyce, odprawił egzamen panny Teresy Mieroszewski, który 
był zgodny na przyjęcie jej do habitu świętego. 
  

DNIA 25 LISTOPADA 
 
Obłóczyny siostry Mieroszewski 
 
 Odprawił się solenny akt obłóczyn panny Teresy Mieroszewski, 
którą obłóczył wielmożny imć ksiądz Antoni Mieroszewski, kanonik 
krakowski, stryj jej. Na którym akcie było przytomnych dosyć tak du-
chownych, jak świeckich. Z duchownych był wielmożny imć ksiądz 
Lochman, dobrodziej nasz, [401] wielmożny imć ksiądz Łopacki, 
archiprezbiter krakowski, wielmożny imć ksiądz Komorowski, kanclerz 
i kanonik krakowski. Był przytomny rodzic siostry nowicyi, wielmożny 
imć pan Kazimierz Mieroszewski z imcią swoją, a macochą jej527,  
imć pan Witkowski z imcią swoją, imć pan Kmita, szwagier jej z imcią 
swoją, imć panna Karolina Kreczykówna528. Kazanie miał ociec fran-
ciszkan z Krakowa. Kapela była z Działoszyc. 
 
 

DNIA 11 GRUDNIA 
 
Stalla przybite 
 
 Wygotowawszy stolarze stalle do drugiego chóru, zaraz ich przybili. 

 
526 Barbara Rozalia z Grodzickich Chwalibogowa z Jangrota. 
527 Katarzyna z Dąmbskich Mieroszewska, druga żona Kazimierza Mieroszewskiego, 
podstolego bielskiego. 
528 Karolina Kreczykówna, siostra (być może przyrodnia) ks. Adama Kreczyka. 
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DNIA 12 GRUDNIA 
 
Goście 
 
 Jadąc od krewnych swoich trzy panny zwierzynieckie wstąpiły do nas: 
imć panna Lenczowska529, imć panna Anna Kreczykówna530, imć panna 
Izabela Kreczykówna531, także rodzicielka ich imć pani Kreczykowa532. 
Które do trzeciego dnia zabawiwszy, odjechały do konwentu swego. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
Panny Zakrzewska i Kucharska, świeckie, odjechały 
 
 Wzięto od nas dwie panny, które były na czwiczeniu: imć pannę 
Bogumiłą Zakrzewską i imć pannę Helenę Kucharską. 
 
 

 
529 Agnieszka Elżbieta Lenczowska (zm. 1731), norbertanka zwierzyniecka. 
530 Anna Bronisława Kreczykówna (zm. 1741), norbertanka zwierzyniecka, rodzona 
siostra Izabeli. 
531 Izabela Kreczykówna (zm. 1763), norbertanka zwierzyniecka, rodzona siostra Anny 
Bronisławy. 
532 Felicjanna Teresa Panek-Bzowska, żona Andrzeja Kreczyka. 
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[402] DNIA 2 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny  imć pan  Szembek,  podkomorzy  krakowski  
z imcią swoją, także z córkami dwiema: imcią panią starościną olbrom-
ską533 i imcią panną Magdaleną, którzy krótko zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 3 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Chlewicka z imcią panią Bielawską, 
rodzicielką swoją, które nazajutrz odjechały. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielebny imć ksiądz Michał Ulewicz, który powraca-
jąc z Bolesławca, wstąpił do nas. Kilka dni zabawiwszy, odjechał do 
Hebdowa. 
 
 

DNIA 16 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Jędrzej Groth534, krótko zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Pruszyński, krótko zabawiwszy, drugiego dnia 
odjechał. 

 
533 Salomea z Szembeków Dembińska. 
534 Andrzej Grot z Białej, brat Barbary Grotówny, norbertanki imbramowickiej. 
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DNIA 19 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Anioł karmelita535, brat sióstr Majerówien, który 
drugiego dnia odjechał. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
Snycerz przyjechał 
 
 Przyjechał pan Antoni, snycerz krakowski, który brał miarę na 
ganeczki pod chór. 
 
 

[403] DNIA TEGOŻ 
 
Panna Szumowska przywieziona 
 
 Przywiózł pan Szumowski536 córkę swoję do czwiczenia, pannę 
Teofilę lat 8 mającą. 
 
 

DNIA 21 STYCZNIA 
 
Architekt pan Bażanka umarł 
 
 Doszła nas żałosna nowina o śmierci nagłej pana Kaspra Bażanki537, 
architekta,  który  dawał abrys  tak  na  kościół nasz  pogorzały,  jako  i  na  
klasztor. I przez te wszystkie lata dojeżdżał, czyniąc dyspozycje w robocie 
rzemieśnikom. Za którego odprawowałyśmy solenny aniwersarz ze mszą 
świętą śpiewaną. Niech jego duszy da Pan Bóg wieczny pokój na wieki. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne z Krakowa od świętej Katarzyny: 
imć panna Monika Reklowska i imć panna Klara Chwalibożanka538, 
które trzy dni zabawiwszy, odjechały. 

 
535 Anioł Majer, karmelita bosy. 
536 Być może Antoni Szumowski, który został wpisany do bractwa św. Anny przy 
kościele klasztornym w Imbramowicach. 
537 Kasper Bażanka zmarł 21 stycznia 1726 r. 
538 Helena Chwalibożanka (zm. 1744), augustianka krakowska, imię zakonne Klara. 
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DNIA 28 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz Zygmunt Groth, bratanek dobrodziki panny 
ksieni, z Częstochowy z imcią księdzem sekretarzem539. Którzy trzy dni 
zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz  Kiedrzyński,  przeor  [404]  skałeczny  z  Kra-
kowa z imcią księdzem Bronikowskim, którzy drugiego dnia odjechali. 
 
 

DNIA 31 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Kmita z imcią swoją, którzy drugiego dnia  
odjechali. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Jan Majer, trynitarz z Krakowa, który trzy dni 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Szembekowa, podkomorzyna kra-
kowska z córkami swemi na nabożeństwo, które po nieszporze odjechały. 
 
 

DNIA 12 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Jadąc z Krakowa imć ksiądz Tworzyjański wstąpił do nas z drugim 
bratem Leonem, paulinem częstochowskim, którzy krótko zabawiwszy, 
odjechali. 

 
539 Mateusz Świtalski (ok. 1685-1731), paulin, sekretarz prowincji. 
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DNIA 14 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć pan Pruszyński, który tego dnia odjechał. 
 
 

DNIA 29 LUTEGO 
 
Egzekwie za pana Bażankę 
 
 Jak zaraz po śmierci świętej pamięci pana Kaspra Bażanki, tak teraz 
powtórnie  odprawował się solenny  aniwersarz  za  duszę jego,  który  
niechaj z Bogiem odpoczywa na wieki. 
 
 

[405] DNIA 22 LUTEGO 
 
Wyjazd dobrodziki panny ksieni do Krakowa 
 
 Za wyraźną licencyją wyjechała dobrodzika panna ksieni do Kra-
kowa do Grodu w interesie konwenckim. Która pragnąc jako najwię-
cej przyczynić prowentu klasztorowi, wymogła na imci księdzu Zyg-
muncie Grocie, bratonku swoim, iż wstąpiwszy do zakonu ojców pau-
linów częstochowskich, jak wyjechał przed profesyją na uczynienie 
dyspozycyi z dobrami swemi, zapisał konwentowi naszemu wieś Rze-
żuśnią, czego że w Grodzie krakowskim nie chciano przyjąć, odwlekła 
się ta sprawa. Ale dobrodzika panna ksieni Grothówna szukała spo-
sobu, żeby się wieś przy klasztorze zostać mogła. Podpadła pod wiel-
możnego imci pana Szembeka, podkomorzego krakowskiego, który 
został dziedzicem tej wsi, a pożytek z niej wszystek obracać się będzie 
klasztorowi.  Dla  czego  i  powtórnie  dobrodzika  panna  ksieni  ma  je-
chać do Grodu krakowskiego do zapisu z wielmożnym imcią panem 
Szembekiem, podkomorzym krakowskim, czyniąc zapisy pod imie-
niem jego. W tej drodze były z dobrodziką panną ksienią: panna sio-
stra Modrze[je]wska i siostra Katarzyna Bąkowska, która także [406] 
w Grodzie kwitowała z posagu brata swego ciotecznego, wielmożnego 
imci księdza Stanisława Kręskiego, kantora i kanonika krakowskiego. 
 
 

DNIA 3 LUTEGO 
 
 Przyjechał ociec Jan [Majer], trynitarz. 
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DNIA 1 MARCA 
 
Powrót z Krakowa 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni Grothówna z Krakowa, zażyw-
szy wielkich turbacyj i trudności o wieś Rzeżuśnią, gdyż wielo było 
takich, co przeszkadzali, nie życząc jej konwentowi naszemu. O co się 
jako kochająca matka dobrodzika panna ksieni bardzo oponowała, 
za co jej niech Bóg da jako najdłuszsze zdrowie, a po długim życiu 
wieczną w niebie nadgrodę. 
 
 

DNIA 2 MARCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz  Zygmunt  Groth,  paulin,  wielki  nasz  dobro-
dziej, z Krakowa z imcią księdzem sekretarzem jasnogórskim540. 
Z nim także przybył wielmożny imć pan Matheusz Groth541 z imcią 
panem Łękawskim, którzy czwartego dnia odjechali do Nowego Miasta 
[Korczyna]. 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
 Odjechał ociec Jan [Majer], trynitarz. 
 
 

[407] DNIA 10 MARCA 
 
Goście 
 
 Powrócił imć ksiądz Zygmunt Groth, paulin, który kilka dni zaba-
wiwszy, odjechał z imcią księdzem sekretarzem542. 
 
 

DNIA 11 MARCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny  imć pan  Szembek,  podkomorzy  krakowski  
z imcią swoją. Krótko zabawiwszy, odjechali. 

 
540 Mateusz Świtalski. 
541 Mateusz Grot h. Rawicz, stolnik wieluński do 1730 r. 
542 Mateusz Świtalski. 
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DNIA 19 MARCA  
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawił się solenny odpust w kościele naszym, świętego Józefa, 
na którym było ludzi dosyć. Z znaczniejszych był wielmożny imć pan 
podkomorzy krakowski z imcią swoją543. Sumę celebrował imć ksiądz 
sekretarz częstochowski544, kazanie miał imć ksiądz pleban wysocki545. 
Kapela była z Miechowa. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
Intromisja do Rzeżuśni 
 
 Uczynił intromisyją do wsi Rzeżuśnie wielmożny imć pan Szembek, 
podkomorzy krakowski, zesławszy z ramienia swego na intromisyją 
imci pana Zawadzkiego, slachcica, który objeżdżał wszystkie gronta 
do tej wsi należące. 
 
 

DNIA 26 MARCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz z imcią 
księdzem Chmielowskim, kanonikiem łuckim, którzy do trzeciego dnia 
zabawiszy, odjechali. 
 
 

[408] DNIA 27 MARCA 
 
Ganeczki przybijano 
 
 Wygotowawszy stolarze ganeczki na dwie strony pod chór, poczęli 
ich przybijać przy bytności wielmożnego imci dobrodzieja. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA  
Jubileusz w Krakowie  
 Zaczął się wielki jubileusz w Krakowie za ojca świętego Benedykta 13, 
który go nadał całemu światu otwierając skarb zasług Pana Chrystu-
sowych wszystkim wiernym. Za cośmy dziękowały Jego Boskiemu 

 
543 Szembekowie Antoni Felicjan z żoną Ewą Apolonią z Nielepców. 
544 Mateusz Świtalski. 
545 Marcin Pawłowicz. 
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Majestatowi, że dał nam doczekać go i szczęśliwie odprawić. Było nas 
natenczas w zgromadzeniu tylo: naprzód dobrodzika panna ksieni 
Zofia Grotówna, Anna Gołębiowska, przeorysza, Helena Słomińska, 
zakrystyjanka, Konstancja Lisińska, fortyjanka, Magdalena Krajowska, 
Maryjanna Modrzejowska, pisarka, Teresa Majerówna, Teresa Re-
klowska, cyrkatorka, Katarzyna Rodecka, Anna Postupalska, kan-
torka i mistrzyni duchowna, Jadwiga Majerówna, podkantorka, Anna 
Kochanowska, mistrzyni panien świeckich, [409] Weronika Frafi-
nówna [=Frauwrówna], piwniczna, Barbara Grothówna, refektarka, 
Anna Pajęcka, infirmarka, Magdalena Zaleska, szafarka, Katarzyna 
Bąkowska, podzakrystyjanka, Teresa Mieroszewska, nowicyja, Teresa 
Wietrzyńska, konwierska, Teresa Zagrodzka, konwierska. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz przeor z Leśniowa, paulin, który drugiego dnia 
odjechał. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
Rekolekcyje i jubileusz 
 
 Zaczęłyśmy szczęśliwie odprawować jubileusz wielki z poprzedzo-
nemi rekolekcyjami dla przygotowania się na spowiedź. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
Ociec duchowny 
 
 Przyjechał z Krakowa ociec Hieronim, piarysta do słuchania nas 
spowiedzi jubileuszowy, na co miał dostateczną aprobacyją od ksią-
żęcia imci biskupa krakowskiego. Który ociec trzy dni zabawiwszy, 
odjechał będąc za pracą ukontentowany od dobrodziki panny ksieni. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Chwalibogowa do córek swoich. Krótko zaba-
wiwszy, odjechała. 
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[410] DNIA 13 MAJA 
 
Wyjazd do Grodu dla intromisyi w Rzeżuśni 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni Grothówna do Krakowa do 
Grodu dla podpisania intromisyi wielmożnemu imci panu Szembe-
kowi, podkomorzemu krakowskiemu, do wsi Rzeżuśni. Wzięła z sobą 
siostrę Reklowską i mnie. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
Kraty na chór przybite 
 
 Zrobiwszy stolarze kraty na chór, przybili ich. 
 
 

DNIA 18 MAJA 
 
Powrót z Krakowa 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz przeor z Leśniowa, [który] nazajutrz odjechał. 
 
 

DNIA 24 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec prezydent trynitarz z Krakowa, który drugiego dnia 
odjechał. 
 
 

DNIA 31 MAJA 
 
Tablaturę na chórze przybili 
 
 Zrobiwszy stolarze tablaturę dębową do chóru pod kratę, poczęli ją 
przybijać. 
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DNIA 2 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Anioł Majer, karmelita bosy, [który] drugiego dnia 
odjechał. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Krakowa imć panna ksieni buska wstąpiła do nas, mając 
z sobą imć pannę Czarnecką546, imć pannę Grotowską547, imć pannę 
Bobrownicką548. 
 
 

[411] DNIA 9 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć panna Małachowska, kasztelanka 
inowłocka z rodzicielką panny Salomei Bogucki dla ubierania jej  
do obłóczyn. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć pani Chwalibogowa, wzięła córkę swoję pannę 
Salomeą, która była na czwiczeniu, a za starszą, panną Teresą upraszała, 
żeby mogła być przyjęta do zakonu. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Egzamen panny Bogucki do obłóczyn 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, który 
tegoż dnia, w wilią obłóczyn, odprawił egzamen panny Salomei Bogucki, 
na której przyjęcie wszystkiego zgromadzenia zgodne były głosy, 
widząc ją sposobną do prac zakonnych. 

 
546 Teofila Czarnecka (zm. 1737), norbertanka buska. 
547 Zuzanna Grotowska (zm. 1729) lub Katarzyna Grotowska, przeorysza od 1737 r. 
– norbertanki buskie. 
548 Joanna Katarzyna Bobrownicka (zm. 1764), norbertanka buska, ksieni od 1737 r. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

330

DNIA 11 CZERWCA 
 
Obłóczyny panny Bogucki 
 
 Odprawił się akt obłóczyn panny Bogucki we wtorek świąteczny. 
Na którym akcie było godnych gości dosyć, osobliwie jaśnie wielmoż-
ny imć ksiądz Franciszek Kobielski szufragan kujawski, który obłóczył 
pomienioną pannę Bogucką, był także wielmożny imć ksiądz By-
szewski, kanonik poznański, wuj549, pan Bogucki, wielmożny imć pan 
Szembek, podkomorzy krakowski z imcią swoją, [412]  imć pan  Mi-
siowski z imcią swoją550. Kapela była z Miechowa. Którzy goście dru-
giego dnia się porozjeżdżali. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
Goście odjechali 
 
 Odjechała imć panna ksieni buska do konwentu swego, którą nasza 
dobrodzika panna [ksieni] odesłała powozem swoim aż na miejsce. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Krakowa jaśnie wielmożna księżna Wiśniowiecka, woje-
wodzina krakowska551 wstąpiła do nas, krótko zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
Napaść w Trzycieżu i tumult 
 
 Jadąc z Krakowa z jubileuszu imć pan Kakowski jechał przez łąkę 
kaczmarza trzycierskiego. W Trzycieżu i przeprzągali konie, co po-
strzegszy Serwatka, ka[r]czmarz trzycierski, wyszedł opom[ina]jąc 
się o szkodę, którą mu czyniono. Wtym woźnica tego slachcica, 
wziąwszy koła z płotu, czyli obucha, ranił w głowę ka[r]czmarza, 

 
549 Franciszek  Hieronim  Byszewski  h.  Jastrzębiec  (1686-1729),  m.in.  kanonik  po-
znański, wuj Salomei Boguckiej. 
550 Być może: Michał Misiowski z drugą żoną Aleksandrą. 
551 Teofila z Leszczyńskich Wiśniowiecka, żona Janusza Antoniego Korybuta Wiśnio-
wieckiego, wojewody krakowskiego w latach 1706-1726. 
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aż mu kości poprzetrącał. Uczyniono gwałt wielki, że nie tylko Trzycie-
żanie, ale i z Suchy ludzie się zbiegli broniąc ka[r]czmarza. I gonili tego 
slachcica, zbiwszy go suchemi razami, aż [413]  do  Wielki  Poręby552, 
gdzie ten pan schronił się był do księdza plebana. Tam drzwi, okna na 
plebanii powybijali, że ledwo go obroniono. Lecz ten slachcic sam 
przyjechał do dobrodziki panny ksieni dając się winien, co sługa jego 
zrobił. Co dobrodzika panna ksieni zrozumiawszy, broniąc podda-
nego swego, udała się do prawa z tym slachcicem i do Grodu wożono 
człeka poranionego, który się leczył [w] Wolbromie, a ta sprawa poszła 
w dalszą, czekając jeżeli się ka[r]czmarz wyleży. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
Plebanią imbramowską rezygnował imć ksiądz Jędrzej Węgrzynowicz 
 
 Będąc kilka lat plebanem imbramowskim wielmożny imć ksiądz 
Andrzej Węgrzynowicz, komisarz nasz, rezygnował ją imci księdzu 
Karolowi Maszowskiemu553, który przyjechawszy po prezentę, otrzy-
mał ją od dobrodziki panny ksieni oraz z podpisem całego zgroma-
dzenia w kapitule. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
Ociec duchowny 
 
 Przyjechał ociec piarysta z Krakowa słuchać spowiedzi jubileu-
szowy imci panien wojewodzanek bracławskich554. Który kazanie miał 
w święty Piotr, trzeciego dnia odjechał. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
Introdukcyja na plebanią księdza Maszowskiego 
 
 Introdukował się imć ksiądz Maszowski [414] na plebanią imbra-
mowską, mając kilku kapłanów. 

 
552 Poręba Górna. 
553 Karol Maszowski był plebanem w Imbramowicach w latach 1726-1745. 
554 Teresa i Konstancja Jordanówny. 
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DNIA 8 LIPCA 
 
Aniwersarz w Gołczy i u nas 
 
 Odprawował się solenny aniwersarz w Gołczy za dusze rodziców 
dobrodziki panny ksieni555 i  myśmy  odprawiały  wigilię z  komendą 
i mszą świętą śpiewaną. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
Panny Gołębiowskie dwie na stół przywiezione 
 
 Przywieziono panny Gołębiowskie na czwiczenie, pannę Annę i pannę 
Józefę556. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
Uroczystość świętego Norberta 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego ojca Norberta. Kazanie miał 
ociec piarysta z Krakowa. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Krakowa, z jubileuszu, wielmożny imć pan Dąmbski, kaszte-
lanic biecki, wstąpił do nas z imcią swoją, krótko zabawiwszy, po obie-
dzie odjechali. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć pan Chlewicki, podczaszy557 z imcią swoją, 
krótko zabawiwszy, odjechali. 

 
555 Aleksander Grot i Teresa z Kozubskich Grotowa. 
556 Być może były to córki Józefa Gołębiowskiego, rodzonego brata Anny Gołębiowskiej, 
norbertanki imbramowickiej. 
557 Chlewicki, podczaszy rawski. 
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DNIA 22 LIPCA 
 
Panna Konicka na stół 
 
 Przywieziono pannę Zofią Konicką na czwiczenie. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana, na którym było dosyć 
tak państwa, jako pospolitego ludu. [Z] znaczniejszych był wielmożny 
imć ksiądz  Lochman,  dobrodziej  nasz,  [415] wielmożny imć ksiądz 
Kobielski, szufragan kujawski, wielmożny imć pan Szembek, podko-
morzy krakowski z imcią swoją, wielmożny imć ksiądz Kreczyk, 
kanonik przemyski558, który śpiewał ranną mszą, sumę celebrował 
wielmożny imć ksiądz Lochaman, dobrodziej nasz. Kazanie miał imć 
ksiądz pleban zadroski559. Kapela była z Działoszyc. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne zwierzynieckie: imć panna Iza-
bela Pisarska560, druga imć panna Gotkowska561, które drugiego dnia 
odjechały. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Panna Chwalibożanka na próbę 
 
 Stanęła na próbę panna Teresa Chwalibożanka, która będąc na 
czwiczeniu między świeckiemi, upodobała sobie w naszym klasztorze 
służyć Panu Bogu. Którąśmy widząc sposobną do śpiewania w chórze, 
jako do inszej obserwancyi zakonnej, przyjenyśmy ją, lat wieku swego 
mającą [k]. 

 
k Nie odnotowano wieku kandydatki do zakonu. 
558 Adam Kreczyk, kanonik przemyski i tarnowski. 
559 Walenty Klimecki. 
560 Izabela Pisarska (zm. 1727), norbertanka zwierzyniecka. 
561 Joanna Gutkowska (zm. 1753), norbertanka zwierzyniecka. 
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DNIA 9 SIERPNIA 
 
Wyjazd do wód 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do wód krzeszowskich. Wzięła 
z sobą siostrę Modrzejowską i siostrę Jadwigę Majerównę. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Wypalono szczęśliwie piec wapna i cegły. 
 
 

[416] DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał imć ksiądz Pawłowski, lektor częstochowski, który krótko 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Anioł, karmelita562 z ojcem prezydentem trynita-
rzem563, którzy trzy dni zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
Panna sędzionka na stół 
 
 Przywieziono do nas na czwiczenie imci pannę Teresę, sędziankę,  
lat 8 mającą. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
Powrót z wód 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z wód krzeszowskich, [z] których 
odniosła skutek w zdrowiu swoim, z czegośmy były bardzo ucieszone. 

 
562 Anioł Majer, karmelita bosy. 
563 Być może: Jan Majer, trynitarz. 
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DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
Prymicyja księdza Pajęckiego 
 
 Odprawował się solenny akt prymicyi w naszym kościele imci księ-
dza Jana Pajęckiego, z którym był imć ksiądz Stawiński, misjonarz 
ze Stradomia z Krakowa, którzy drugiego dnia odjechali. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć pan Mieroszewski, podstoli bielski z imcią 
swoją, którzy prosili dobrodziki panny ksieni, jako całego zgromadzenia, 
za córką swoją nowicyją, żeby mogła być profesowana. 
 
 

[417] DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
Oficyny dokończone 
 
 Dokończyli rzemieśnicy nowych oficyn na podwórzu i łaźnie, tak 
w trynkowaniu i bieleniu murów, jako i w pobiciu dachu. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
Nieurodzaj 
 
 W tym roku Pan Bóg z woli swojej świętej dopuścił, iż dla wielkiego 
sucha [=suszy], które było, urodzaje z grontu ochybiły tak oziminy, 
jako i jarzyny tak, że do siwu zboże wystarczyć nie mogło, jęczmiony 
zaś i owsy, groch, te jak na potrzebę, tak do siwu kupować się musi. 
W tym łaska Pana Boga, że żyta dawnego zachowało się, które jak na 
potrzebę konwencką, tak na ordynaryje czeladzi i na zakład ubogich 
ludzi dobrodzika panna ksieni dawała, którzy zaraz z nowego nie tylko 
na siew, ale i do gęby nie mieli co włożyć. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
Szuflady w westyjarni postawione 
 
 Postawili stolarze prasy z szufladami w westyjarni. 
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DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
Egzekwie za pana starostę oświęcimskiego 
 
 Odprawowałyśmy solenny aniwersarz za duszę świętej pamięci imci 
pana Adama Lubowieckiego, starosty oświęcimskiego564. 
 
 

[418] DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
Za tegoż drugie egzekwie 
 
 Odprawował się powtórnie aniwersarz za pomienionego zwyż imci 
pana Adama Lubowieckiego, starostę oświęcimskiego, który niech 
z Bogiem odpoczywa. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
Dług pana Piotrowskiego 
 
 Przyjechało dwóch jezuitów, jeden z nich był ksiądz Piotrowski, który 
się upominał dobrodzice pannie ksieni o dawny dług, co jeszcze za świę-
tej pamięci dobrodziki panny Oraczowski przełożeństwa klasztor ojcu 
jego był winien. Jednak dobrodzika panna ksieni, upłacając długu tego 
różnemi czasy, prosiła go o poczekanie aż się porachuje z dłużnemi rege-
strami, siła mu jeszcze przychodzi [=należy się]. Ale jezuici nie czekając, 
dali pozew o ten dług. Więc dobrodzika panna ksieni, nie chcąc z jezui-
tami w dalsze prawne terminy zachodzić, posłała wielmożnego księdza 
kaznodzieję do samego pana Piotrowskiego z pieniądzmi złotych 40, 
aby się kontentował przy ciężkim czasie i dalej o poczekanie prosząc. 
 
 

DNIA 17 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Hieronim, piarysta z Krakowa, [419] który był 
wpuszczony z wielmożnym księdzem kaznodzieją i rzemieśnikami do 
klasztora. Na wieżą poszedszy, kazali dwa dzwony znieść z wieże do 
naprawy oków, co się były popsowały. Ten ociec piarysta, zabawiwszy 
dzień, odjechał. 

 
564 Adam Józef Lubowiecki (12 II 1685 – 11 VI 1726), pułkownik królewski, starosta 
jadownicki, starosta oświęcimski. 
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DNIA 18 LISTOPADA 
 
Sklarz sprowadzony 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni szklarza z Krakowa do robienia 
okien nowych do łaźnie, jako do naprawy starych okien. 
 
 

DNIA 24 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz z imcią 
księdzem Łopackim, archiprezbiterem krakowskim. Zabawiwszy do 
trzeciego dnia, odjechali. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
Msza za pana starostę oświęcimskiego 
 
 Śpiewałyśmy mszą świętą rekwialną za duszę świętej pamięci wiel-
możnego imci pana Adama Lubowieckiego, starostę oświęcimskiego, 
po którym będąc egzekutorem wielmożny imć ksiądz Wodzicki, oficy-
jał krakowski, przyłożył do kotła do nowej łaźnie za duszę jego czer-
wonych złotych sześć. Ten zaś kocieł swoim kosztem kazał robić [420] 
wielmożny imć Lochman, dobrodziej nasz, i nalewek dwie miedziane 
pobielone, za co niech mu Pan Bóg stokrotnie nadgrodzi. 
 
 

DNIA 9 [SIC] GRUDNIA 
 
Zgoda z panem Kakowskim 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, na ugo-
dzenie sprawy z imcią panem Kakowskim, który prawował się z nami 
o to, że go nasi chłopi w Trzycieżu, złączywszy się z suskiemi, pokon-
fondowali i gonili aż do Wielkiej Poręby565. W czym uznawszy dobro-
dzika panna ksieni, żeby była sprawa nasza przegrana, szukała spo-
sobu przez wielmożnego imci księdza Lochmana, dobrodzieja naszego, 
żeby imci pana Kakowskiego ugodził, w dalsze prawne terminy nie 
zachodząc. Kędy wielką sumę imć pan Kakowski zakładał, tysiącą zło-
tych nie chcąc się kontentować, aż przecie przez wielkie instancyje 

 
565 Poręba Górna. 
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wielmożnego imci księdza Lochmana, dobrodzieja naszego, stanęło 
na trzechset złotych, które mu się zaraz przy ugodzie wyliczyły. I tych 
chłopów, którzy go gonili, przy nim zaraz karano. 
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[421] DNIA 5 STYCZNIA 
 
Pan Kunicki, podstarości kark złomał 
 
 Stał się żałosny kazus. Dobrodzika panna ksieni przyjęła była pod-
starościego pana Konickiego do wsi Rzeżuśnie, który rok przebył na 
tym tam miejscu. Ten jadąc z Gołcze z kościoła, po nabożeństwie 
spadł z konia, kark złomał i zaraz na miejscu umarł, którego dusza 
niech z Bogiem odpoczywa na wieki. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni wielebnego księdza Józefa Łu-
pińskiego, spowiednika, do konwentu do Hebdowa, który dla słabości 
zdrowia i lat podeszłych nie mógł zadosyć czynić obligacyi swojej. 
Na miejsce jego posłał imć ksiądz opat wielebnego księdza Aleksandra 
Majorkowicza na spowiednictwo. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Franciszek Byszewski, kanonik kra-
kowski, który darował drzewa z lasu gołyskiego na potrzebę fabryczną, 
dawszy asygnacyją dobrodzice pannie ksieni. Za co mu Pan Bóg niech 
nagrodzi. 
 
 

DNIA 25 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie zakonnice z Krakowa od świętej Katarzyny: imć 
panna Monika Reklowska i imć panna Lenczowska, które kilka dni 
zabawiwszy, odjechały. 
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DNIA 31 STYCZNIA 
 
Do Bolesławca jałmużny posłano złotych 100 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni do Bolesławca siostrom zakonu 
naszego za jałmużnę złotych sto, które pisały suplikę do niej o zapomo-
żenie w ich niedostatku, dla nieurodzaju wielkiego w przeszłym roku. 
 
 

[422] DNIA 8 LUTEGO 
 
Relikwiarz świętego Zachariasza i świętej Elżbiety 
 
 Sprawiła swoim kosztem dobrodzika panna ksieni relikwiarz, dawszy 
srebra na oprawy relikwii świętego Zachariasza i świętej Elżbiety. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
Dług pana Piotrowskiego uspokojony 
 
 Przyjechał ksiądz Piotrowski, jezuita z Krakowa, który był dał 
pozew konwentowi naszemu o 300 złotych długu, co jeszcze za prze-
łożeństwa świętej pamięci dobrodziki panny Krzystyny Oraczowski 
zaciągniono na potrzeby klasztorne. Nie chcąc tedy dobrodzika panna 
ksieni w dalsze zachodzić prawne terminy zapłaciła mu ten dług, 
którego u jego rodziców zaciagniono. Wyliczyła mu gotowym groszem 
złotych 200, ostatek zbożem dodała, na co zostawił kartę z podpisem. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zaczęłyśmy pierwszą połową rekolekcyje, na które poszła dobro-
dzika panna ksieni z połową większą sióstr. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Józefa, na którym było dosyć 
kapłanów, państwa i ludu pospolitego. Znaczniejsi byli: wielmożny imć 
pan Szembek, podkomorzy krakowski z imcią swoją i z dwiema cór-
kami, także wielmożny imć pan starosta ostrzeszowski z imcią swoją566, 

 
566 Wojciech Męciński h. Poraj (1691-1752), starosta ostrzeszowski od 1716 r., z żoną 
Marianną z Męcińskich. 
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którzy po konkluzyi nabożeństwa odjechali. Sumę celebrował imć 
ksiądz Mroziński, pleban minocki567, kazanie miał imć ksiądz pleban 
porębski568. Kapela była z Minogi wielmożnego imci pana podkomo-
rzego krakowskiego569. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zaczęłyśmy rekolekcyje drugą połową z panną przeoryszą [423]  
na dni 8. Na te rekolekcyje nie sprowadzała dobrodzika panna 
ksieni obcego spowiednika, kontentując się całe zgromadzenie swoim 
spowiednikiem zakonnym, o którego jednostajnym głosem prosiły  
w kapitule. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
Wyjazd do Krakowa na kwitowanie z posagu siostry Mieroszewski 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Krakowa, do Grodu z siostrą 
Teresą Mieroszewską, nowicyją, dla kwitowania wielmożnego imci 
pana Kazimierza Mieroszewskiego, rodzica jej z posagu, który miał 
liczyć przy profesyi wkrótce następującej. Drugą siostrę wzięła z sobą, 
siostrę Mariannę Modrzejowską. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
Powrót z Krakowa 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa, ale nie była w Grodzie, 
bo odwleczono kwitowanie, aż po profesyi siostry Mieroszewski. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Zakończyły się rekolekcyje szczęśliwie wszystkich nas. 

 
567 Andrzej Mroziński, doktor filozofii, pleban w Minodze w latach 1726-1731. 
568 Być może: Jakub Jaroszyński, pleban w Porębie Górnej w latach 1725-1751. 
569 Antoni Felicjan Szembek. 
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DNIA 29 MARCA 
 
Egzamen siostry Mieroszewski do profesyi 
 
 Odprawował się egzamen siostry Mieroszewski przed profesyją, 
na który, że nie mógł personalnie zjechać wielmożny imć ksiądz 
komisarz, zlecił go na miejscu swoim czynić imci księdzu Grzegorzowi 
Rypińskiemu, dziekanowi skalskiemu570,  który  go  czynił i  zgodne  
wota odebrał [od] całego zgromadzenia do przypuszczenia do świętej 
profesyi siostry Mieroszewski. 
 
 

[424] DNIA 30 MARCA 
 
Profesyja siostry Mieroszewski 
 
 Czyniła profesyją siostra Teresa Mieroszewska, na której byli przy-
tomni  imcie  rodzicy  jej.  Profesował ją wielmożny  imć ksiądz  Antoni  
Mieroszewski, kanonik krakowski, stryj jej rodzony. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
Stolarze i mularze wyprawieni do Buska 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni na robotę do Buska stolarzów 
trzech, mularzów ośmi na całe lato. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
Prymicyje księdza Maszowskiego, plebana imbramowskiego 
 
 Miał w kościele naszym primicyje imć ksiądz Karol Maszowski, 
pleban imbramowski, na których było dosyć kapłanów, państwa i ludu 
pospolitego z całej parafii. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
Egzekwie za pannę Grothównę, bernardynkę 
 
 Odprawiły się solenne obsekwie [=egzekwie] za duszę świętej pamięci 
panny Aniele Grotówny, zakonu świętego Franciszka, siostry dobro-
dziki panny ksieni, na których było dosyć kapłanów. Sumę celebrował 
wielmożny imć ksiądz Dembiński, kustosz krakowski. 

 
570 Grzegorz Rypiński był jednocześnie plebanem w Szreniawie. 
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Dnia 18 maja 
 
Wyjazd do Krakowa dla kwitowania z posagu siostry Mieroszewski 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Krakowa tak na poratowanie 
zdrowia, jako też do Grodu z siostrą Mieroszewską do kwitowania z po-
sagu rodzica jej i uczynienia wyroku. Z którą i jam wyjeżdżała w tę drogę. 
 
 

DNIA 31 MAJA 
 
Posagu po siostrze Mieroszewski złotych 3000 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa, zakończywszy inte-
res w Grodzie z wielmożnym imcią panem Mieroszewskim, podstolim 
bielskim, ojcem siostry Mieroszewski, po której posagu odebrał kon-
went złotych polskich trzy tysiące. [425] Onej na prowizyją zapisano 
dwa tysiące złotych, które po śmierci siostry Mieroszewski będą należeć 
konwentowi naszemu. 
 
Dług zapłacony złotych 5000 
 
 Za tą bytnością swoją w Krakowie dobrodzika panna ksieni spłaciła 
sumę pięć tysięcy złotych polskich, które była zaciągnęła po pogorzelisku 
klasztora tak na fabrykę, jako na kontrybucyję żołnierzom za pod-
danych, u imci pani Elżbiety Węgrzynowiczowy, rajczyny krakowski. 
Od której sumy dawał konwent coroczną prowizyją po 300 złotych przez 
lat kilkanaście. W czym, że wielka ciężkość konwentowi była, starała się 
dobrodzika imć panna ksieni żeby znieść tę sumę. Więc te dwa tysiące 
z posagu siostry Mieroszewski, co przy kwitowaniu oddano (bo dla cza-
sów ciężkich trzeciego proszono, żeby poczekać), do nich przyłożywszy 
z innych sposobów, położyła imci pani Węgrzynowiczowy sumy pięć 
tysięcy złotych polskich, w czym wielką ulgę klasztorowi uczyniła. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
Ksiądz misjonarz do spowiedzi 
 
 Posłał wielmożny  imć ksiądz  komisarz  Węgrzynowicz  imci  księ-
dza Słubczyńskiego, misjonarza571, będąc proszony od jednej siostry 
o odmianę spowiednika, przed którym misjonarzem wszystkieśmy się 

 
571 Prawdopodobnie  Bartłomiej  Słupczyński,  misjonarz  św.  Wincentego  a  Paulo  z  
domu stradomskiego. 
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spowiadały, lubośmy były kontenty z swego, cośmy uczyniły z posłu-
szeństwa świętego. 
 
 

[426] DNIA 24 CZERWCA 
 
Pannę Gołębiowską wzięto 
 
 Wzięto imć pannę Annę Gołębiowską, która rok była na czwiczeniu 
u nas w klasztorze. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
Uroczystość świętych Piotra i Pawła 
 
 Odprawił się solenny odpust świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
Imć pan Chlewicki córkę odebrał 
 
 Przyjechał wielmożny imć pan Chlewicki, podczaszy rawski i wziął 
córkę swoję, imć pannę Anielę, która była na czwiczeniu u nas w klasz-
torze lat dwie. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
Wyjazd do wód 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni na kąpiele do Rudawy do wód 
krzeszowskich. Wzięła z sobą siostrę Jadwigę Majerównę i siostrę 
Magdalenę Zaleską. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
Uroczystość świętego Norberta 
 
 Odprawił się solenny  odpust  świętego  ojca  Norberta  w  niedzielę 
po święcie jego, na którym było dosyć ludzi różnych. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
Powrót od wód 
 
 Powróciła zdrowo z wód krzeszowskich dobrodzika panna ksieni. 
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DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana, na którym było 
dosyć różnych ludzi i kapłanów. Z [z]naczniejszych był: wielmożny 
imć pan  podkomorzy  krakowski  z  imcią swoją i  córkami  dwiema572, 
wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, wielmożny imć ksiądz 
Dembiński, kustosz koronny, wielmożny imć ksiądz Byszewski, kanonik 
poznański, który sumę celebrował, imć pan Tomicki573 z imcią swoją. 
Był także przytomny wielmożny imć pan Groth, [427] stolnik wieloń-
ski574 z imcią swoją575, któremu, po skończonym nabożeństwie, publicz-
nie w kościele naszym oddawał z panagieryczną [=panegiryczną] ora-
cyją, konkluzyją imć ksiądz Chryzostom Pawłowski, lektor jasnogórski 
zakonu świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. 
 
 

DNIA TEGOŻ 
 
Żydówka ochrzczona 
 
 Przy odpuście tym odprawowały się krzciny Żydówki lat 7 mającej, 
która uciekła od ojców z browaru rzeżuskiego. Był jej ojcem krzesnym 
wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, matką krzesną 
wielmożna imć pani Grothowa, stolnikowa wielońska. Krzcił ją wiel-
możny imć ksiądz Franciszek Byszewski, kanonik poznański. Dano jej 
na krzcie imię Anna Justyna. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
Malarka sprowadzona 
 
 Sprowadziła z Krakowa dobrodzika panna ksieni panią malarkę, 
córkę pana Wi[l]elma, malarza Włocha, która po zmarłym ojcu swoim 
kończyła robotę. A naprzód odmalowała obraz świętego ojca Norberta  
w pobocznym ołtarzu, bo tylko był podmalowany. Innych obrazów 
poprawiała i do celów, do chóru obrazy malować obligowała się. 

 
572 Antoni Felicjan Szembek z żoną Ewą Apolonią z Nielepców i córkami Magdaleną 
oraz Salomeą Dembińską, starościną wolbromską. 
573 Prawdopodobnie Krzysztof Tomicki, miecznik sieradzki z Sulisławic k. Olkusza. 
574 Mateusz Grot, stolnik wieluński do 1730 r. 
575 Pierwszą żoną Mateusza Grota, stolnika wieluńskiego była Ludwina Grotowa. 
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DNIA 17 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie zakonne panny od świętego Jędrzeja z Krakowa: 
imć panna Helena Prażmowska, imć panna Kolankowska. 
 
 

[428] DNIA 18 SIERPNIA 
 
Malarz przyjechał 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, pana Jana, 
malarza chyńskiego, do złocenia i malowania ganeczków w kościele 
naszym, który zaraz począł gruntować pod złoto w małym chórze. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Jadąc z majętności swojego konwentu imć panna Krasińska, ksieni 
krakowskiego klasztoru świętego Jędrzeja576, wstąpiła do nas mając 
z sobą trzy zakonnice: imć pannę Ujejską577, imć pannę Wizember-
kównę578, imć pannę Wielopolską579. Drugiego dnia odjechały. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne od świętej Agnieszki z Krakowa: 
imć panna Wiktoria Grothówna580, imć panna Łodzińska581. Które trzy 
dni zabawiwszy, odjechały. 

 
576 Teofila Salomea Krasińska (zm. 1758), klaryska krakowska z klasztoru św. Andrzeja, 
ksieni w latach 1726-1741 i 1744-1747. 
577 Zuzanna Salomea Ujejska (zm. 1737), klaryska krakowska z klasztoru św. Andrzeja, 
ksieni w latach 1712-1718. 
578 Wizemberkówna (zm. 1741), bernardynka u św. Kolety w Krakowie, imię zakonne 
Joanna. 
579 Marianna Franciszka Wielopolska (zm. 1756), klaryska krakowska z klasztoru 
św. Andrzeja, ksieni w latach 1747-1753. 
580 Anna Grotówna, bernardynka u św. Agnieszki w Krakowie, imię zakonne Wiktoria. 
581 Anna Łodzińska (zm. 1769), bernardynka u św. Agnieszki w Krakowie, imię za-
konne Salomea. 
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Dnia 7 września 
 
Goście 
 
 Wyjeżdżając  do  bliskich  nam  wiosek  konwentu  swego  imć panna  
Barbara Humiecka, ksieni klasztoru świętego Norberta z Krakowa, 
wstąpiła do nas mając z sobą imć pannę Zofię Zeliszowską, imć pannę 
Teresę Dłuską. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
Wizyta kościoła farnego 
 
 Wizytując kościół farny w Imbramowicach, jaśnie oświecony imć 
ksiądz Kunicki, szufragan krakowski582, był i w naszym kościele. Mszą 
świętą odprawiwszy, krótko u kraty zabawiwszy, odjechał do plebanii. 
 
Skończone malowanie ganeczków 
 
 [429] Skończyli malarze drugie dwa ganeczki przed wielkim ołta-
rzem. Od jednego dał swoich pieniędzy wielmożny imć ksiądz Lochman, 
dobrodziej  nasz,  dwieście  złotych,  za  co  mu  niech  Pan  Bóg  stokrotnie  
nadgrodzi. Drugi zapłaciła dobrodzika imć panna ksieni ze spólności. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
Odjechali malarze 
 
 Odesłała dobrodzika imć panna ksieni malarzów, co około ganecz-
ków robili, do Krakowa, ukontentowawszy ich przy zapłacie pieniężny 
i domową legominą. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, którego 
uprosiła dobrodzika panna ksieni, że zabawił trzy dni, czyniąc wszelką 
dyspozycyją po wsiach naszych. 

 
582 Michał Kunicki, sufragan krakowski. 
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DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonu naszego z Buska: imć panna Czar-
necka583, imć panna Bystranowska584,  które  do  dnia  trzeciego  zaba-
wiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
Śmierć księdza opata hebdowskiego 
 
 Doszła nas żałosna nowina o śmierci świętej pamięci imci księdza 
Michała Wilkowskiego, opata hebdowskiego zakonu premonstrateń-
skiego, dla czego zaraz wielebni ojcowie nasi odjechali do konwentu 
tak ksiądz spowiednik, jako ksiądz kaznodzieja. Posłany był do czasu 
wielebny  ksiądz  Józef  Markiewicz  na  miejsce  księdza  kaznodziei,  
profes starosądecki. 
 
 

[430] DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne od świętej Agnieszki z Krakowa: 
imć panna Aniela Skociszowska585, imć panna Felicyjanna586, zaba-
wiwszy dni 4, odjechały. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
Malarka odjechała 
 
 Odjechała do Krakowa pani malarka, będąc ukontentowana za pracą 
od dobrodziki panny ksieni. 

 
583 Teofila Czarnecka. 
584 Katarzyna Bystranowska. 
585 Jadwiga Skociszowska (zm. 1740), bernardynka krakowska u św. Agnieszki, imię 
zakonne Aniela. 
586 Agnieszka Sułtowska (zm. 1768), bernardynka krakowska u św. Agnieszki, imię 
zakonne Felicjanna. 



Rok 1727 
 

349

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć panna Humiecka, ksieni od świętego Norberta 
konwentu  krakowskiego.  Z  nią były  imć panna  Zeliszowska  i  imć 
panna Dłuska. Do trzeciego dnia zabawiwszy, odjechały do wsi swojej 
Wezorowa [=Wężerowa]. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
Studniarz sprowadzony 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni z Krakowa studniarza do bicia 
studnie w Porąbce. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna Gołębiowska zeszła z próby 
 
 Zeszła z próby zakonnej panna Józefa Gołębiowska, która nie mogła 
być sposobna do czwiczenia zakonnego. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
Kapłani nasi 
 
 Odjechał do konwentu hebdowskiego wielebny ksiądz Stanisław 
Firkiewicz, który lat 8 na tym miejscu był kaznodzieją, a na jego 
miejscu został na kaznodziejstwie wielebny ksiądz Józef Markiewicz, 
profes sądecki. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
Stolik miedziany darowany 
 
 Darował konwentowi naszemu wielmożny imć ksiądz Andrzej Wę-
grzynowicz, komisarz i dobrodziej nasz, stolik miedziany za sto złotych, 
[431]  kupiony do chędożenia korporałów, za co mu niech Pan Jezus 
stokrotnie nadgrodzi. 
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DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
Imć ksiądz Andrzej Węgrzynowicz, komisarz umarł 
 
 Doszła  nas  bardzo  żałosna  nowina  o  śmierci  wielmożnego  imci  
księdza Andrzeja Węgrzynowicza, kanonika krakowskiego, komisarza 
i dobrodzieja naszego, który tego dnia o godzinie 11 przed południem 
ducha Panu Bogu oddał, chorując kilka lat przedtym i z łóżka nie 
wstając. Za któregośmy zaraz odprawowały aniwersarz z komendą 
i mszą świętą śpiewaną, także obsekwie [=egzekwie] solenne dobro-
dzika imć panna ksieni sprawiła. Którego dusza niech z Bogiem odpo-
czywa na wieki. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
Panna Gołębiowska odjechała 
 
 Wzięto pannę Józefę Gołębiowską z klasztoru. 
 
 

DNIA 25 LISTOPADA 
 
Obłóczyny panny Chwalibożanki 
 
 Odprawił się solenny akt obłóczyn panny Teresy Chwalibożanki, 
na których byli przytomni imcie rodzicy jej587, także wielmożny imć 
pan Grodzicki z imcią swoją, dziad jej588 i innych siłę było krewnych 
jej godnych. Była także przytomna jaśnie wielmożna imć pani Wielo-
polska, wojewodzina sieradzka589, wielmożna imć pani Komecka, re-
gentowa grodzka, które ją do obłóczyn ubierały. Obłóczył ją wielmoż-
ny imć ksiądz Dembiński, kustosz koronny, stryj jej590. Kazanie miał 
ociec jezuita, ksiądz Bogucki591 z  Krakowa [432] od świętego Piotra. 
Kapela była z Miechowa. 

 
587 Stefan Chwalibóg i Barbara Rozalia z Grodzickich. 
588 Aleksander  Józef  Grodzicki,  stolnik  ciechanowski  z  żoną Anną Elżbietą z  Pu-
dwelsów. 
589 Anna z Lubomirskich Wielopolska (zm. 1736), druga żona Franciszka Wielopol-
skiego, wojewody sieradzkiego w latach 1720-1728. 
590 Być może Stefan Dembiński był przyrodnim bratem Stefana Chwaliboga. 
591 Józef Paweł Bogucki (1693-1737), jezuita, święcenia kapłańskie w 1720 r. 
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DNIA 7 GRUDNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, z panem 
Antonim, snycyrzem z Krakowa, który stolarzom naszym dawał infor-
macyją do  roboty,  co  jeszcze  było  potrzeba  tak  w  kościele  do  chóru  
naszego, jako na inne miejsca, osobliwie do górnej zakrystyi na szuflady. 
 
 

DNIA 12 GRUDNIA 
 
Piec wypalony 
 
 Wypalono szczęśliwie piec cegły i wapna. 
 
 

DNIA 21 GRUDNIA 
 
Darowana wanienka do łaźnie, miedziana 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, wanienkę 
miedzianą, dobrze wybieloną do łaźnie na wodę w mur, za co mu 
niech Pan Bóg stokrotnie nadgrodzi i tu docześnie, a potym wiecznie. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Po śmierci niebosczyka imci księdza Jędrzeja Węgrzynowicza, 
kanonika  krakowskiego,  który  nie  tylko  był wielkim  dobrodziejem  
naszym, ale też życzliwym bardzo, bo w interesach klasztornych wiele 
pracował i od różnych wojskowych napaści bronił i zastępował póki 
tylko mógł. A potym wypalenia pieca wapiennego doglądając szczyrze 
[=szczerze], naraził się na dym, co mu bardzo szkodziło i dlatego 
przez kilka lat  chorował ciężko,  aż do śmierci,  bo mu ręce i  nogi  po-
krzywiło. A po śmierci jego [został] uproszony i nadany za komisarza 
wielmożny imć ksiądz Michał Wodzicki, kanonik i oficyjał krakowski. 
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[433] DNIA 1 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał ociec Florian Groth, karmelita bosy, z księdzem lektorem 
tegoż zakonu, którzy kilka dni zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
Aniwersarz za dobrodziejów 
 
 Odprawowałyśmy solenny aniwersarz z komendą i mszą świętą 
śpiewaną za wszystkich dobrodziejów naszych. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
Relikwiarz świętego Kajetana 
 
 Oddała do kościoła naszego dobrodzika panna ksieni relikwiarz 
świętego Kajetana, który ona swoim kosztem sprawiła, dawszy srebra 
na oprawę relikwii jego. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
Panna Wilkońska na ćwiczenie oddana 
 
 Przywieziono do klasztoru naszego na ćwiczenie imci pannę Anto-
ninę Wilkońską, ośm lat mającą. 
 
 

DNIA 23 LUTEGO 
 
Drabiny do kominów przyprawione 
 
 Poprzyprawiano drabiny do kominów tak do kuchennego, jako też 
piekarnianego. 
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DNIA 4 MARCA 
 
Panna Belonka na ćwiczenie oddana 
 
 Przywiezła z Krakowa imć pani Bela córkę swoją na czwiczenie, 
pannę Salomeją, w siódmym roku. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Józefa. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechały dwie panny zakonne od świętej Katarzyny z Krakowa: 
imć panna Monika592, imć panna Lenczowska593, trzy dni bawiły. 
 
 

[434] DNIA 12 KWIETNIA 
 
Lichtarze dwa srebrne sprawione 
 
 Oddała  dobrodzika  panna  ksieni  lichtarzów  dwa  srebrnych  do  
kościoła, które kazała zrobić z monstrancyi, co jeszcze przed pogo-
rzeliskiem była staroświecka, do której przyłożyła tysiąc złotych 
ze spólności. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Dobińska, majorowa594, z Woli. 
Krótko zabawiwszy, odjechała. 

 
592 Monika Reklewska. 
593 Febronia Lenczewska. 
594 Aleksandra z Krasuskich 1v. Chwalibogowa (żona Michała Chwaliboga), 2v. Dobińska 
– żona Stanisława Dobińskiego. 
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DNIA 23 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Jadąc z Warmii, wielmożny imć ksiądz kanonik Szembek595 wstąpił 
do nas, mszę odprawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyszło trzech jezuitów z Krakowa. Jeden z nich miał kazanie 
w Święty Krzyż. Po nabożeństwie odeszli. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
Dzwonek na wieżą darowany 
 
 Darował do kościoła naszego mały dzwonek wielmożny imć ksiądz 
Lochman, dobrodziej nasz, który na wieży zawieszono przy drugim 
dzwonie średnim, bo się większy zepsuł [i] dano go do przerobienia. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
Relikwiarze w czterech trumienkach 
 
 Darował do kościoła naszego wielmożny imć ksiądz Lochman, 
dobrodziej nasz, trumienek 4, chińską robotą wyzłacanych, na reli-
kwie świętych, któreśmy same oprawiały, mając na to pozwolenie.  
Za co niechaj mu Pan Jezus stokrotnie nadgrodzi. 
 
 

[435] DNIA 7 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, z wiel-
możnym imcią księdzem Komeckim, kanonikiem krakowskim596, którzy 
do dnia drugiego zabawiwszy, odjechali. 

 
595 Prawdopodobnie Józef Eustachy Piotr Szembek, kanonik warmiński. 
596 Prawdopodobnie Sebastian Komecki, kustosz kapituły katedralnej na Wawelu. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

356

DNIA 22 CZERWCA 
 
Siostra Bogucka profesowana 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, będąc 
uproszony od imci księdza Byszewskiego597, żeby profesował sio-
strę Bogucką. Który za przyjazdem swoim, według zwyczaju mając 
egzamen przed profesyją, zgodne odebrał wota od całego zgroma-
dzenia, pozwalające na przypuszczenie do świętej profesyi pomie-
nionej siostry. 
 
Dwie lustry do cymborium 
 
 Za tą bytnością swoją przywiózł wielmożny imć ksiądz Lochman, 
dobrodziej nasz, dwa lustry srebrne do cymborium i relikwiarz świę-
tych Zachariasza i Elżbiety srebrny, co dobrodzika imć panna ksieni 
Zofia Grothówna swoim kosztem sprawiła. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
Profesyja siostry Bogucki 
 
 Odpra[wo]wał się akt profesyi siostry Salomei Bogucki, na którym 
akcie było przytomnych dosyć godnych gości tak duchownych, jak 
świeckich. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
Wyjazd do Krakowa 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Krakowa, wzięła z sobą pannę 
siostrę Modrzejowską, siostrę Pajęcką i siostrę Magdalenę Zaleską. 
 
 

[436] DNIA 28 CZERWCA 
 
Powrót z Krakowa 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni szczęśliwie z Krakowa. 

 
597 Franciszek Byszewski, wuj Salomei Boguckiej. 
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DNIA 29 CZERWCA 
 
Relikwiarz świąetych patronów polskich 
 
 Oddała do kościoła naszego dobrodzika panna ksieni relikwiarz 
w orła robiony świętych patronów polskich, który kazała swoim kosz-
tem robić, dawszy srebra. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
Kapłani nasi 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni wielebnego księdza Aleksandra 
Majorkowicza do konwentu hebdowskiego, który był spowiednikiem, 
a na miejsce jego zaciągnęła ojca piarysty z konwentu krakowskiego. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
Rekolekcyje 
 
 Rozporządziła dobrodzika panna ksieni rekolekcyje, któreśmy zaraz 
zaczęły, na cztery tury rozdzieliwszy po tygodniu. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
Wyjazd do wód 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni na kąpiele do wód krzeszow-
skich z siostrą Jadwigą Majerówną i z siostrą Magdaleną Zaleską. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
Uroczystość świętej Anny 
 
 Odprawił się solenny odpust świętej Anny, na którym było dosyć 
jak państwa, tak duchownych i ludu pospolitego. Kazanie miał jaśnie 
wielmożny imć ksiądz Stefan Dembiński, kustosz koronny i kanonik 
krakowski. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana. Sumę celebrował 
wielmożny imć ksiądz Kreczyk, kanonik przemyski. 
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[437] DNIA 24 SIERPNIA 
 
Rekolekcyje zakończone 
 
 Zakończyłyśmy rekolekcyje szczęśliwie, które trwały przez cały ten 
miesiąc. Na spowiedź był ten ociec piarysta, co na miejsce księdza 
Aleksandra [Majorkowicza] był sprowadzony do krótkiego czasu, póki 
innego z konwentu nie poślą. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
Powrót od wód 
 
 Powróciła z kąpieli krzeszowskich dobrodzika imć panna ksieni, 
która doznała skutku zdrowia. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
Uroczystość poświęcania kościoła 
 
 Odprawił się solenny odpust poświęcania kościoła. Sumę celebro-
wał imć ksiądz pleban wysocki598. Kazanie miał imć ksiądz pleban 
sąspowski599. Kapela z Minogi była. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała  imć panna  Humiecka,  ksieni  od  świętego  Norberta  
z Krakowa, mając z sobą imć pannę Chwalibożankę600 i imć pannę 
Dłuską. Trzeciego dnia odjechały. 
 
 

DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Małachowska, kasztelanowa ino-
włocka z córką swoją, które przenocowawszy, odjechały. 

 
598 Plebanem w parafii w Wysocicach był Marcin Pawłowicz. 
599 Plebanem w parafii w Sąspowie był Wojciech Zmorawski. 
600 Barbara Chwalibożanka, norbertanka krakowska. 
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DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
Wyjazd do Krakowa 
 
 Wyprawiła dobrodzika panna ksieni do Krakowa dwie siostry 
zakonne na leki: siostrę Reklowską z siostrą Anną Pajęcką, która na 
nogę chorowała. [438] Stancyją im obmyśliła w klasztorze u świę-
tego Józefa. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
Wyjazd sióstr 
 
 Za wyraźną licencyją wielmożnego imci księdza Michała Wodzic-
kiego, oficyjała krakowskiego, a komisarza natenczas naszego po śmierci 
świętej pamięci wielmożnego imci księdza Andrzeja Węgrzynowicza, 
wyjechała panna siostra Marianna Modrze[je]wska do imci pani Strzał-
czyny, burgrabiny krakowskiej601, rodzonej swojej, na poratowanie 
zdrowia w Podgórze. Której za socyjuszkę przydana byłam, jadąc z po-
mienioną siostrą w tę drogę. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
Kapłani nasi 
 
 Zesłany jest na spowiednictwo z konwentu hebdowskiego wielebny 
ksiądz Gabryjel Mioduski. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
Kapłani nasi 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni wielebnego księdza Józefa Mar-
kiewicza do Krakowa. Który będąc kaznodzieją rok przy konwencie 
naszym, zdrowie mu dalej służyć nie chciało. Ten był profes z kon-
wentu sądeckiego, na którego miejsce posłano z Hebdowa wielebnego 
księdza Zygmunta Chrapeckiego, na kaznodziejstwo. 

 
601 Najprawdopodobniej żona Ludwika Strzałki z Rudzego, burgrabiego krakow-
skiego w latach 1717-1728. 
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[439] DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
Prawo z imcią panem Lanckorońskim o prowizyją 
 
 Nie  mogąc  przez  listy  i  różne  prośby  otrzymać łaski  imci  pana  
Lanckorońskiego, starosty stopnickiego, w oddaniu prowizyi konwen-
towi naszemu należącej od piąciu tysięcy złotych polskich, musieli-
śmy prawne z imcią zacząć terminy, lubo z wielką ciężkością i kosz-
tem dlatego, że w inszym województwie ta suma jest lokowana602 i już 
trzeci raz z pozwami do Nowego Miasta i Chęcin wyprawuje się. Gdzie 
przecie ad racyjonem, żeby go spuścić z prawnego terminu, oddał 
pomieniony imć starosta stopnicki złotych [l],  deklarując się w krót-
kim czasie wszystko zapłacić. 
 
 

DNIA 19 LISTOPADA 
 
Goście 
 
 Przyjechała pani Urbańska z Raciborza, która odwiozła córkę swoję, 
pannę Józefę, prosząc całego zgromadzenia, żeby była do zakonu 
przyjęta, która z małości, od lat kilku u nas się chowając, nie chciała 
w tamtych krajach zostać, lubo ją rodzicy byli wzięli z klasztoru naszego 
na przepatrzenie, jednak ona nie odmieniła intencyi swojej na tym tu 
miejscu służyć Panu Bogu, do czego się wszystkiemi siłami sposobiła. 
 
 

[440] DNIA 20 LISTOPADA 
 
Siostry powróciły 
 
 Powróciła od rodzonej swojej z Podgórza panna siostra Modrze-
jowska ze mną, siostrą Postupalską, która otrzymała skutek zdrowia. 
 
 

DNIA 26 LISTOPADA 
 
Imć pani Zakrzewska oddała dwie pasierbice na ćwiczenie 
 
 Przywiozła imć pani Zakrzewska dwie pasierbice swoje na czwi-
czenie do naszego klasztoru: imć pannę Aleksandrę w roku 11, drugą 
pannę Annę w roku 9. 

 
l Nie odnotowano kwoty. 
602 Chodziło o lokatę na Kliszowie, dobrach Józefa Lanckorońskiego, starosty stop-
nickiego. 
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DNIA 30 LISTOPADA 
 
Siostry powróciły 
 
 Powróciły  z  Krakowa z  kuracyi  panna  siostra  Reklowska  z  siostrą 
Pajęcką. Która siostra Pajęcka, mając kolano bardzo szkodliwie urosłe, 
wycierpiała nieznośną mękę, gdy jej go cyrulicy rżnęli, od którego 
chcieli 300 złotych, ale dobrodzika panna ksieni uprosiła i z domu 
co mogła, zawdzięczając cerulikowi panu Janowi Bączkowskiemu, 
ulegowała, że się stoma złotych kontentował, które dał od tej siostry 
wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz cerulikowi gotowym 
groszem widzący, że konwent nie mógł tej sumy zapłacić. 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1729 
 
 

[441] DNIA 10 STYCZNIA 
 
Miednica i nalewka srebrna darowana 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, który 
z sobą przywiózł miednicę i nalewkę srebną pstro pozłocistą. Te darował 
do kościoła naszego, za co niech mu Pan Jezus stokrotnie nadgrodzi. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
Panna Różycka, świecka powróciła 
 
 Przywiezła imć pani Różycka córkę swoją, którą była z klasztoru 
wzięta na kilkanaście niedziel. 
 
 

DNIA 14 STYCZNIA 
 
Folwark w Trzycieżu zgorzał 
 
 Dopuścił Pan Bóg plagę ogniową w Trzycieżu, gdzie folwark zgorzał. 
Ledwo obory obroniono. 
 
 

DNIA 16 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Jadąc do Częstochowy wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej 
nasz, z wielmożnym imcią księdzem Prusakiem, kanonikiem krakow-
skim, wstąpili do nas. Przenocowawszy, nazajutrz odjechali. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Powracając nazad z Częstochowy wielmożny imć ksiądz Lochman 
wstąpił do nas, który uprosił asygnacyją na drzewo w Sreniawie 
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u wielmożnego imci księdza Morsztyna, kanonika krakowskiego, na po-
gorzały folwark w Trzycieżu. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
Goście 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Tęgoborska, starościna bocheń-
ska603, która kilka dni zabawiwszy, odjechała. 
 
 

[442] DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Józefa, na którym było dosyć 
tak państwa, jako też ludu pospolitego. Z [z]naczniejszych był wiel-
możny imć pan Szembek, podkomorzy z imcią swoją i córkami. Sumę 
celebrował imć ksiądz  pleban  minocki604. Kazanie miał imć ksiądz 
pleban czapelski605. Kapela [była] z Minogi. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
Kapłani nasi 
 
 Posłano z hebdowskiego konwentu wielebnego księdza Norberta 
na kaznodziejstwo, a wielebnego księdza Zygmunta Chrapeckiego, 
co był kaznodzieją, wokowano do konwentu, który zaraz na tym powo-
zie odjechał. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
Wyjazd do Krakowa 
 
 Wyjechała dobrodzika imć panna ksieni do Krakowa na porato-
wanie zdrowia. Wzięła z sobą pannę siostrę Modrzejowską i siostrę 
Jadwigę Majerównę. 

 
603 Prawdopodobnie Teresa z Modrzewskich Tęgoborska, żona Stefana Tęgobor-
skiego, starosty bocheńskiego. 
604 Andrzej Mroziński. 
605 Jakub Kobuszowski. 
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DNIA 4 MAJA 
 
Panna Rzeżyńska przyjechała na zakon,  
a panna Kobielska na ćwiczenie 
 
 Przywiozła imć pani Kobielska siostrę swoję imć pannę Rozalią 
Rzeżyńską prosząc za nią, żeby mogła być do zakonu przyjęta, drugą 
córkę swoję, pannę Teresę, oddała na czwiczenie. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
Goście 
 
 Przyjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz Franciszek Kobielski, szu-
fragan kujawski, wnosząc instancyją do całego zgromadzenia, za tąż 
pomienioną [w]zwyż panną Rzeżyńską, żeby do zakonu była przyjęta 
i do próby przypuszczona. 
 
 

[443] DNIA 21 MAJA 
 
Powrót z Krakowa 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
Granice Rzeżuśni 
 
 Dali nam księża akademicy od świętego Floriana pozew z Krakowa, 
że rzeka graniczy od Rzeżuśnie i Krępy i że połowa tej rzeki pod grun-
tem ich leżącej, pastwisko i wikle należy do nich. Na co wyprowadzała 
się inkwizycyja starych ludzi tak z Rzeżusnie, jak z Krępy i przyznali, 
że tej posesyi Krępianie nie mieli. I owszem, ile razy tam paśli bydło 
Krępianie, zajmowano go do dworu rzeżuskiego, jednak imcie aka-
demicy nie chcieli swojej imprezy ustąpić, aż dobrodzika imć panna 
ksieni sprowadziła imci księdza Tomasza Baczyńskiego, proboszcza 
świętego Rocha krakowskiego, także imci pana Józefa Kępskiego, 
jurystę, którzy uznali rzecz niesłuszną do prawa i perswadowali imci 
księdzu Markiewiczowi, natenczas prokuratorowi, aby dobrym spo-
sobem zgodzić się, na co przystali imcie, jednak to poszło w odwłokę 
do drugiej wiosny. 



Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741  
 

366

DNIA 4 CZERWCA 
 
Studnie skończone 
 
 Dokończyli studniarze studnie, tak którą brali przed browarem, 
jako też na podwórzu klasztornym. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
Panna Rzeżyńska na próbie 
 
 Stanęła na próbę do chóru imć panna Rozalia Rzeżyńska. 
 
 

[444] DNIA 17 CZERWCA 
 
Siostra Krajowska umarła 
 
 Będąc przez kilkanaście niedziel ciężką chorobą złożona siostra Zofia 
Krajowska, którą cierpliwie znosiła leżąc w infirmaryi, tego dnia opa-
trzona będąc świętymi sakramentami, pożegnała się z tym światem 
o godzinie dziewiątej po komplecie. Która niech z Bogiem odpoczywa. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
Pogrzeb siostry Krajowski 
 
 Odprawował się pogrzeb siostry Krajowski, na który co mogła dobro-
dzika panna ksieni zaprosiła kapłanów tak z pobliższych wsi, jako też 
z Miechowa z konwentu, których trzech posłano i oni ją chowali z nale-
żytym zakonnym konduktem. Było wszystkich kapłanów osiemnastu. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
Wyjazd do Łabiszyna 
 
 Otrzymawszy wyraźną licencyją, dobrodzika panna ksieni wyjechała 
do Łabieszyna [=Łabiszyna] do wielmożnej imci pani Gembicki z domu 
Grothówny, starościny nakielskiej, siostry swojej606.  Wzięła  z  sobą 
siostrę Jadwigę Majerównę i siostrę Katarzynę Bąkowską. 

 
606 Dorota z Grotów Gembicka, starościna nakielska, nie była siostrą rodzoną ksieni 
Zofii Grotówny. 
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DNIA 26 CZERWCA 
 
Dwóch chłopców do kapeli oddano, jeden utonął 
 
 Dała była dobrodzika panna ksieni dwóch chłopców, poddanych 
[klasztornych]  do  Krakowa  uczyć grać i  śpiewać,  od  których  płaciła  
konwenckim kosztem i legomin posyłała na sustentacyją. Jednego Ste-
fana Bałazego, drugiego Stefana Szopę. Dnia tego dano znać z Krakowa, 
że Bałaził, kąpiąc [445] się w Wiśle utonął, którego wielce żałowali tak 
ojcowie jego, jako też majster, gdyż był bardzo sposobny. Chowano go 
w Krakowie u Panny Maryi, który niech z Panem Bogiem spoczywa. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
Dwór w Trzycieżu zaczęto budować 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, przy 
którego prezencyi w Trzycieżu zaczynano dwór nowy stawiać. Naza-
jutrz po rannym obiedzie odjechał. 
 
 

DNIA 17 LIPCA 
 
Uroczystość świętego Norberta 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego ojca Norberta. Sumę cele-
brował imć ksiądz pleban imbramowski607. Kazanie miał z konwentu 
miechowskiego kaznodzieja. Kapela była z Minogi. 
 
 

DNIA 19 LIPCA 
 
Egzekwie za siostrę Krajowską 
 
 Odprawowały się solenne obsekwie [=egzekwie] za duszę siostry 
Krajowski, 30 dnia po jej śmierci, na które się zaciągnęło kilku kapła-
nów i ubogich dosyć było, którym obiad sprawiano. 
 
 

DNIA 25 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechała imć panna Zofia Kącka, ksieni konwentu zwierzy-
nieckiego, która się zatrzymała na nabożeństwo na świętą Annę, 

 
607 Karol Maszowski. 
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po którym odjechała. [446] Miała z sobą imci pannę Krzystynę Szem-
bekównę, drugą imci pannę Lasocką. Był w kompanii imć ksiądz Wie-
lowieyski, proboszcz zwierzyniecki608. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
Uroczystość świętej Anny 
 
 Odprawił się solenny odpust świętej Anny, na którym było dosyć 
ludu pospolitego. Sumę celebrował wielmożny imć ksiądz Kreczyk, 
kanonik przemyski. Kazanie miał imć ksiądz kaznodzieja nasz. Kapela 
była z Miechowa. 
 
 

DNIA 27 LIPCA 
 
Ołtarz świętej Gertrudy zaczęto złocić 
 
 Przyjechał z Krakowa pan Jan, malarz, z trojgiem czeladzi do zło-
cenia ołtarza świętej Gertrudy nad komonną kratą, którego zaciągnął 
swoim kosztem wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, 
stargowawszy go za sto czerwonych złotych, które mu zaraz wyliczył.  
Za co, jako za inne niewyliczone dobroczynności, niechaj mu Pan Bóg 
stokrotnie płaci. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
Goście 
 
 Przyjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz Stefan Dembiński, kustosz 
koronny, kanonik krakowski, który po odprawieniu mszy świętej za-
raz się umawiał z panem malarzem, żeby był pierwej dokończył spo-
dem złocić ołtarza świętej Anny, co pan Słowikowski nie dokończył. 
Dał mu tedy zaraz ad racyjonem 7 czerwonych złotych obligując, 
aby jak najprędzej mógł być dokończony ten ołtarz. Jakoż zaraz udali 
się do niego, ale mieli wielką mitręgę, bo musieli dawny grunt wodą 
[447] gorącą odparzać, skrobać i nowy grunt pod złoto dawać. 

 
608 Ludwik Wielowiejski, norbertanin. 
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DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana, na którym było do-
syć tak kapłanów, jako pospolitego ludu. Sumę celebrował imć ksiądz 
pleban czapelski609. Kazanie miał nasz ksiądz spowiednik. Kapela była 
z Miechowa. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
Lawaterz w zakrystii osadzony 
 
 Przyjechał kamieniarz z Góry Marmurowy, który osadził elewarz 
[=lawaterz] marmurowy w zakrystyi. Antkwos cynowy darował do 
zakrystyi i miedziany kufel pobielany na spodek wielmożny imć 
ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, za co niech mu Pan Bóg stokrotnie 
nadgrodzi. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
Dachu na budynku restauracyja 
 
 Zaczeli cieśle zrucać dach stary na budynkach drewnianych na po-
dworcu przed klasztorem, a z gruntu inne drzewo i płotwy dawali pod 
nowe gunty [=gonty], także spodem podprawiali, bo bardzo złe były. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
Pannę Bogucką, świecką odebrano 
 
 Imć pani Bogucka wzięła od nas z klasztoru córkę swoję, pannę 
Zuzannę, która kilka lat była na czwiczeniu. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Jadąc  ze  Tczyce  z  odpustu,  który  się solenny  odprawował przy  
wprowadzaniu relikwii bractwa [448] świętego Jana Nepomucena, 

 
609 Jakub Kobuszowski. 
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wielmożny imć ksiądz Mieroszowski, kanonik krakowski, z całą kom-
panią wstąpił do nas, to jest [z] wielmożnym imcią panem podstolim, 
bratem swoim i z imcią jego610. Także był przytomny imć pan Kmita 
z imcią swoją. Którzy do trzeciego dnia zabawili. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
Uroczystość poświęcania kościoła 
 
 Odprawił się solenny odpust w kościele naszym, poświęcanie kościoła. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
Powrót z Łabiszyna 
 
 Powróciła szczęśliwie w dobrym zdrowiu dobrodzika panna ksieni 
z Łabieszyna. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz Wyszel, biskup inflancki, 
opat jędrzejowski611, który mszy świętej wysłuchawszy, obiad zjadszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
Pan Bartłomiej, organista umarł 
 
 Chorując przez kilkanaście niedziel na puchlinę pan Bartłomiej 
Siemieński, będąc opatrzony świętymi sakramentami, umarł o godzi-
nie  6  po  południu,  który  wiernie  służył klasztorowi  naszemu  przez  
lat 25 trzymając organistwo przy kościele, także wszystkie szpiklerze 
zbóż, pisząc regestra tak dochodów, jak rozchodów po wszystkich 
folwarkach naszych, który niechaj odpoczywa z Panem Bogiem w niebie 
na wieki. 

 
610 Kazimierz Mieroszewski, podstoli bielski i Katarzyna z Dąmbskich Mieroszewska 
– ojciec i macocha Teresy Mieroszewskiej, norbertanki imbramowickiej. 
611 Augustyn Wessel. 
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[449] DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
Pogrzeb pana Bartłomieja [Siemieńskiego] 
 
 Odprawował się pogrzeb świętej pamięci pana Bartłomieja, na który 
dobrodzika panna ksieni zaciągnęła kapłanów postronnych kilkunastu. 
Którego pochowano w grobie osobnym przed wielkim ołtarzem. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
Studniarze sprowadzeni 
 
 Zaciągnęła dobrodzika panna ksieni powtórnie studniarzów do głęb-
szego brania studni tak w klasztorze, jak przed browarem. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
Ogrodnicy sprowadzeni 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni z Minogi od wielmożnego 
imci pana podkomorzego krakowskiego612 dwóch ogrodników Niem-
ców, którzy ogródek mały w dziedzińcu kwaterami bukszpanem zasa-
dzili, kilka dni robiąc. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
Zygarmistrz sprowadzony 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni z Krakowa zygarmistrza do 
naprawy zygaru naszego, który się był popsuł, bo godzin nie bił. Że się 
sprężyna złomała, tę z gruntu musiał nową robić. Którego ukonten-
towawszy za pracą, trzeciego dnia odesłała do Krakowa. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
Dokończenie złocenia ołtarza świętej Gertrudy 
 
 Dokończyli malarze złocić ołtarza nad komunną kratą, którego do-
brodzika panna ksieni, oprócz tych stu czerwonych złotych, które mu 
dał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, co mogła lego-
miną za pracą ukontentowała i do Krakowa odesłała. 

 
612 Antoni Felicjan Szembek. 
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[450] DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
 
Ławy i tablatury w kapitularzu przybite 
 
 Zrobiwszy stolarze tablaturę i ławy dębowe do kapitularza, przybili 
ich zaraz. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
Szklarze zaciągnieni 
 
 Zaciągnęła dobrodzika panna ksieni Żydów, szklarzów z Olbroma, 
co robili okna do nowego budynku do Trzycieża. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
Obrazy do stallów przybite 
 
 Przywieziono ostatek obrazów z Krakowa do stallów w chórze, 
które zaraz stolarze poprzybijali. Te obrazy swoim kosztem kazał ma-
lować wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, płaciwszy 
jeden po dwa talery bite, za co niech mu Pan Bóg nadgrodzi. 
 
 

DNIA 21 LISTOPADA 
 
Profesyja siostry Chwalibożanki 
 
 Czyniła profesyją siostra Teresa Chwalibożanka, którą profesował 
wielmożny imć ksiądz Stefan Dembiński, kustosz koronny, kanonik 
krakowski. Na której profesyi byli przytomni rodzicy jej613. Posagu po 
tej siostrze dano klasztorowi złotych [ł]. 
 
 

DNIA 24 LISTOPADA 
 
Wela i bursy darowane 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, do ko-
ścioła dwa wela, bursę jednę, pal[k]ę jednę karmazynowego koloru, 
bogato złocistą z potrzebami złotemi, kitajką karmazynową podszyte.  
Za co niech mu Pan Jezus stokrotnie nadgrodzi. 

 
ł Nie odnotowano wysokości posagu. 
613 Stefan Chwalibóg i Barbara z Grodzickich Chwalibogowa. 
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DNIA 1 GRUDNIA 
 
Cyrulik sprowadzony 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni pana Reysa, [451] cyrulika 
z Krakowa, do panny przeorysze614, która była bardzo nogę stłukła, 
spadszy ze schodów. 
 
 

DNIA 4 GRUDNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz. 
Cztery dni zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
Dwa obrazy przywiezione 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, obraz do 
framugi nad ambonę, który swoim kosztem zapłacił. Drugi obraz Naj-
świętszej Panny w złotych ramach rżniętych, okrągły, mały, do roz-
mównic[y] większej, za co niechaj mu Pan Bóg zapłaci. 
 

 
614 Anna Gołębiowska. 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1730 
 
 

[452] DNIA 5 LUTEGO 
 
Obłóczyny panny Urbański 
 
 Obłóczyła się w habit zakonnej, po rocznej odprawionej próbie, 
panna Józefa Urbańska ze Śląska. Na której obłóczynach byli przy-
tomni rodzicy jej ze Śląska, także państwa różnych imci, [z] co znacz-
niejszych byli: wielmożny imć pan Szembek, podkomorzy krakowski 
z imcią swoją i z córkami: imcią panią starościną olbromską615 i imcią 
panną Magdaleną. Była także wielmożna imć pani Dąmbska, miecz-
nikowa inowrocławska616 i wielmożna imć pani Tęgoborska, staro-
ścina  bocheńska,  które  ją do  obłóczyn  ubierały.  A  że  zaś wielmożny  
imć ksiądz Michał Wodzicki, oficyjał krakowski, komisarz nasz i dobro-
dziej, nie mógł zjechać sam obłóczyć pomienionej panny Urbański, 
posłał na miejscu swoim wielmożnego imci księdza Grodzickiego, 
kanonika krakowskiego617, który ją obłóczył. Był także przytomny na 
tym akcie wielmożny imć ksiądz Dembiński, kustosz koronny. Po tej 
pannie Józefie Urbański, przy obłóczynach dali zaraz rodzicy jej po-
sagu złotych tysiąc, które takim sposobem upraszali, aby się obróciły,  
to jest pięćset złotych zaraz oddano klasztorowi, drugie pięćset złotych 
na prowizyją, którą pomieniona siostra Urbańska póki żyć będzie, 
będzie odbierać na potrzeby swoje, po jej zaś śmierci te pięćset złotych 
należeć będą klasztorowi. 
 
 

[453] DNIA 29 LUTEGO 
 
Prowizyja z Obiechowa 
 
 Przez kilka lat prawując się z imcią panem Józefem Księskim o pro-
wizyją konwentowi naszemu należącą ze wsi Obiechowa od półtora 

 
615 Salomea z Szembeków Dembińska. 
616 Mogła to być Petronela Dąmbska ze Strusów h. Korczak, żona Kazimierza Dąmb-
skiego, miecznika inowrocławskiego, zmarłego w 1733 r. 
617 Józef Grodzicki, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
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tysiąca złotych, zaledwie w tym roku stanął dekret, żeby posesor tej 
wsi, imć pan Załęcki, zapłacił połową prowizyją i grzywny według de-
kretu naznaczonego. 
 
 

DNIA 30 LUTEGO [SIC] 
 
Na Gołyszynie złotych 2000 
 
 Dano pozew trybunalski konwentowi naszemu, ze wsi Gołyszyna 
posesorowie świętej pamięci imci księdza Franciszka Byszewskiego, 
kanonika krakowskiego618, o pokazanie zapisów na tej wsi lokowa-
nych sum, kędy i my mamy sumy dwa tysiąca złotych. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
Obraz świętej Ody dano 
 
 Przywieziono obraz z Krakowa świętej Ody zakonu naszego, za który 
zapłacił malarzowi wielmożny imć ksiądz Wodzicki, oficyjał krakow-
ski, komisarz i dobrodziej nasz, dawszy 8 czerwonych złotych, którą 
dobroczynność niech mu Pan Bóg nadgrodzi. Ten obraz przybili 
we framudze naprzeciwko ambony. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
Egzekwie za panów Haurów 
 
 Posłał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, trzy czer-
wone złote na aniwersarz za duszę pana Jakuba Chaurego i jego mał-
żonki,  za  których  odprawiłyśmy  wiligie  z  komendą i  mszą świętą 
śpiewaną. 
 
 

[454] DNIA 14 MARCA 
 
Cyrulik sprowadzony 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni pana Reysa, cyrulika z Kra-
kowa, do siostry Magdaleny Zaleski, która chorowała na nogę, bo się jej 
dziury porobiły. Kilka dni zabawiwszy, z należytą nadgrodą odjechał. 

 
618 Franciszek Byszewski zmarł w 1728 r. 
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DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Józefa, na którym było dosyć 
ludzi tak duchownych, jak świeckich. Z znaczniejszych był wielmożny 
imć pan Szembek, podkomorzy krakowski z imcią swoją i córką, 
imcią panią starościną olbromską619. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
Siostra Lisińska umarła 
 
 Pożegnała się z tym światem mizernym siostra Konstancja Lisińska 
o  godzinie  5  z  rana,  będąc  opatrzona  sakramentami  świętemi,  która  
8 niedziel leżała w infirmaryi ciężką chorobą złożona. Żyła w zakonie 
od przyjęcia habitu świętego lat 45. Która niech z Bogiem odpoczywa 
na wieki wieków. Amen. 
 
 

DNIA 24 MARCA 
 
Pogrzeb siostry Lisiński 
 
 Odprawił się pogrzeb pomienionej siostry Konstancyi Lisiński,  
na który dobrodziejka imć panna ksieni, co tylko na prętkim czasie 
mogło być, zaciągnęła w okoliczy kapłanów, których było 17. Zaś dla-
tego drugiego dnia po śmierci poprzedził ten pogrzeb, że następowało 
święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, druga niedziela620. 
 
 

[455] DNIA 12 KWIETNIA 
 
Mularze kanał osadzali 
 
 Zaczęli mularze kamieniem ciosanym osadzać rzekę na podwórzu 
klasztornym przed kuchnią. 

 
619 Salomea z Szembeków Dembińska. 
620 Konstancja Lisińska zmarła we czwartek. Ze względu na następujące po sobie 
dwa  dni  świąteczne  (sobota  –  Zwiastowanie  NMP  i  niedziela),  pochowano  ją na-
stępnego dnia po śmierci. 
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DNIA 17 KWIETNIA 
 
Folwark osobny w Rzeżuśni stawiany – Wymysłów 
 
 Zaczęła stawiać dobrodziejka panna Zofia Grothówna, ksieni kon-
wentu naszego, folwark w Rzeżuśni nowy. Drugi folwark na górze,  
na miejscu odległym, przy lesie na obszernym polu, który folwark 
nazwany jest Wymysłów. Aże na wszelką potrzebę, dlatego że na górze 
ten folwark założony z oborą, stodołami, szpiklirzem, wody nie było, 
sprowadziła studniarza, kazała bić studnią przy tymże dworze, którą 
ledwo  w  rok  dobyto  z  wielkim  kosztem  i  pracą tak  studniarza,  jako  
ludzi, co do pomocy byli. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć pan Morsztyn, starosta duninowski,  
wuj imci panien wojewodzanek bracławskich621, który u kraty krótko się 
z niemi rozmówiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 22 KWIETNIA 
 
Wyjazd do Rzeżuśni, o granice kontrowersyja 
 
 Wyjeżdżała dobrodzika panna Zofia Grothówna, ksieni konwentu 
naszego, do Rzeżuśnie na ugodę z księdzami akademikami krakowskie-
mi od świętego Floriana, którzy w przeszłym roku dali byli pozew kon-
wentowi [456] naszemu. Ciż imcie księża akademicy, mając przyległe 
gronta przy polach rzeżuskich do wsi Krępy należące, kłócili się z dobro-
dziejką panną ksienią o wiklinę nad rzeką między polami z obudwu 
stron łączącemi się, gdzie bydło pasali tak z Rzeżuśnie, jako z Krępy.  
Ale, że zawsze bywała zwadka między poddaństwem, bo każdy przy-
znawał, że ta wiklina do jego gruntu należy, uprosiła tedy dobrodziejka 
panna ksieni wielmożnego imci pana Szembeka, podkomorzego kra-
kowskiego z Minogi, że zjechał sam personalnie na też gronta z nią, tak-
że imcie księża akademicy zjechali, imć ksiądz Markiewic[z] z drugim, 
gdzie obiedwie gromady stanęły tak z Rzeżuśnie, jako z Krępy. Więc, 
nie chcąc dobrodzika panna ksieni w dalsze prawne terminy zachodzić, 

 
621 Stefan Morsztyn h. Leliwa, starosta duninowski, brat Anny Morsztynówny, żony 
Michała Jordana, wojewody bracławskiego. 
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ugodziła się i nie broniła Krępianom paść bydła w tym wiklu póty, 
póki dokumentu jakiego na karcie mieć nie będzie do czyich grontów 
to wikle należy. Które, jeżeli się znajdzie, wtenczas już do jednej strony 
należeć to wikle będzie, w którym teraz z obudwu stron mają wolne, 
zgodne pastwisko. Na tymże groncie krępskim od dawnych czasów 
była droga, którą do Rzeżuśnie przejeżdżano. [457] Imcie księża aka-
demicy  powiedzieli,  że  tej  drogi  nie  było,  że  ją dopiero  uczyniono,  
kiedy dobrodzika panna ksieni obujęła Rzeżuśnią, tą drogą dopiro 
wożono drzewo i od Imbramowic przejeżdżano. Na co, gdy z obudwu 
stron na groncie inkwizycyją wywiedziono, że ta droga od lat daw-
nych tam była, którą do Rzeżuśnie przejeżdżano, uznał i w tym wiel-
możny  imć pan  podkomorzy  krakowski,  że  niesłusznie  się o  to  opo-
nowali, ugodził zaraz na tymże groncie tę sprawę, że wolno będzie 
jeździć na dalszy czas tą drogą i żadnych kłótni imcie księża akademicy 
wznawiać nie będą. Na potwierdzenie tego dwie karty, jak się ugoda 
stała, zaraz opisane są, jedna przy imciach księżach akademikach, 
druga przy konwencie naszym zostawać będą z podpisem wielmoż-
nego imci pana podkomorzego krakowskiego, dobrodziki panny ksie-
ni, nas dwu: siostry Anny Postupalski, siostry Jadwigi Majerówny, 
cośmy przytomne były, także imci księży akademików, przy tej ugo-
dzie przytomnych. Które karty z obudwu stron są roborowane622 
w Grodzie krakowskim. 
 
 

[458] DNIA 23 KWIETNIA 
 
Kmieć z Rzeżuśni uciekł 
 
 Kmieć z Rzeżuśnie z żoną [i] z dziećmi uciekł, zabrawszy i niektóre 
rzeczy gospodarskie. Tego, gdy dobrodzika panna ksieni kazała szu-
kać, co świeżo uszedł ze wszystkim, dowiedzieli się o innym podda-
nym  z  Rzeżuśnie,  który  w  Górce,  wsi  ojców  dominikanów  krakow-
skiego konwentu ożeniwszy się, lat 13 zasiedział. O którego dobro-
dzika panna ksieni wydała pozwy ojcom dominikanom, żeby był do 
poddaństwa przywrócony. Którego zaraz wydano z żoną, z dziećmi 
i bydłem. Osadziła go tedy dobrodzika panna ksieni na roli w Rzeżuśni.  
O tego zaś, świeżo zbiegłego, aresztowne pozwy na różne miejsca 
wydała, gdzie tylko mogli o nim zasłychnąć szukając go. 

 
622 Roboro (łac.) – stwierdzić, zatwierdzić. 
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DNIA 25 KWIETNIA 
 
Goście 
 
 Przejeżdżając do Częstochowy jaśnie oświecony imć ksiądz Krzysztof 
Szembek, książę warmiński623,  wstąpił do nas prosto do kościoła na-
szego idąc, który mu się bardzo podobał. Potym do kraty przyszedszy, 
krótko zabawiwszy, po powtórnym nawiedzeniu kościoła odjechał. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
Goście 
 
 Jadąc do Krakowa, jaśnie wielmożny imć ksiądz Kobielski, szufra-
gan [459] kujawski, wstąpił, mszą świętą odprawiwszy, krótko u kraty 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
Abrys na karczmę murowaną 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni z Krakowa imci pana Józefa 
Krauza, architekta, który rozmierzył miejsce i abrys wydał na muro-
wanie karczmy nowej za folwarkiem imbramowskim, dla której sta-
wiania musiał się zagubić ogród dworski między folwarkiem i młynem 
podklasztornym. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
Wyjazd do Krakowa 
 
 Mając interes dobrodzika panna ksieni, za wyraźną licencyją, wyje-
chała do Krakowa z siostrą Teresą Chwalibożanką dla uczynienia wy-
roku w Grodzie imci rodzicom624. Wzięła z sobą przy tej okazyi siostrę 
Modrzejowską i siostrę Zaleską dla poratowania zdrowia. 

 
623 Krzysztof Andrzej Jan Szembek, biskup przemyski, prekonizowany 22 listopada 
1723 r. na biskupa warmińskiego. 
624 W 1730 r. Stefan Chwalibóg zapisał córce swojej Teresie, na Janikowicach, dob-
rach swoich dziedzicznych sumę tysiąca złotych, od których on i jego sukcesorzy 
mieli płacić siedmioprocentowią prowizję. 
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DNIA 25 MAJA 
 
Panny Zakrzewskie odebrane 
 
 Wzięto z klasztoru naszego imcie panny Zakrzewskie, pannę Alek-
sandrę i pannę Annę, które rok były na czwiczeniu u nas. 
 
 

W TYM ROKU 
 
Reparacyja 
 
 Zbudowała dobrodzika panna ksieni nowy dwór, budynek w Trzy-
cieżu, bo stary był w [460] przeszłym roku zgorzał. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
Imć panna wojewodzanka starsza wyszła zmówiwszy się 
 
 Stała się wielce niezwyczajna akcja, która nas wszystkie niewymownie 
poturbowała, a ile jeszcze w niebytności dobrodziejki panny ksieni, 
bo była do Krakowa odjechała. Będąc w klasztorze naszym stołownicami 
wielmożne imcie panny Jordanówny, wojewodzanki bracławskie625, 
przez lat 12, że im szło z oporem postanowienie, bo lubo się kto starał 
o nich, ociec ich, wielmożny imć pan wojewoda bracławski626, żadną 
miarą na to pozwolić nie chciał. Więc starsza z nich, wielmożna imć 
panna Teresa Jordanówna będąc niekontenta z klasztornego pomiesz-
kania, szukała sposobu do wyjścia na świat, a mając znajomość z wiel-
możnym imcią panem Aleksandrem Łaszowskim, miecznikiem wołyń-
skim, który przez 3 lata o nię konkurował i listownie z nią korespondo-
wał,  ona do niego wzięła była wielki afekt, tylko że wielmożny imć pan 
wojewoda nie chciał pozwolić iść jej za niego żadną miarą. Ona zmówiw-
szy się przez listy z tymże imcią panem Łaszowskim, który dniem przed-
tym sługę swego do niej z listą [=listem] posłał, wyszła po wieczerzy 
z rodzoną swoją na rekreacyją do ogroda klasztornego mając pannę słu-
żebną i dziewczynę z sobą. Gdy już było ku 9 godzinie w noc, wyprawiła 
od siebie siostrę i pannę służebną do pokoju, tylko z małą dziewczyną 
została udając, że sobie chodząc po ogrodzie, pacierz mówić będzie. 
Te odeszły. Długo chodziła po ogrodzie. Gdyśmy się już wszystkie uspo-
koiły, ona dziewczynę małą usadziła u drzwi, co są z ogroda do klasztoru, 

 
625 Teresa i Konstancja Jordanówny. 
626 Michał Stefan Jordan. 
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zawaliwszy ich pierwej kamieniem, żeby kto [461] nie przyszedł. Wtym 
poszła do drzwi drugich, co są w murze między b[r]amy przy klasztorze. 
Tam  się do  niej  przez  mur  spuściło  dwóch  ludzi,  jeden  po  niemiecku,  
drugi  po  polsku,  ten,  co  z  nią prawie  cały  dzień przesiedział u  kraty,  
dniem przedtym przyjechawszy i jej rzeczy powynosiwszy po trosze 
do gospody,  gdzie stali.  I  odciąwszy skobel  [z]  kłódką potężną,  co były 
drzwi ogrodowe na ulicę drugie z klasztoru zamknięte, wyprowadzono  
ją z ogroda, a imć pan Łaszowski pod klasztorem w kilkunastu koni na 
stawisku czekał, którą wziąwszy między siebie, wielkim pędem jechali 
ku lasowi.  Tam wózek czekał na nich 6 koni,  którą weń wsadziwszy,  
pojechali inszym traktem. Wtym dziewczyna przybiega z ogroda do 
młodszej imci panny wojewodzanki płacząc, że mi się imć starsza 
gdzieś podziała. Zaraz pobiegły z panną służebną do ogroda szukać. 
Nic nie znalazły, tylko kłódkę porąbaną na ziemi u drzwi ogrodowych. 
Przyszły tedy do nas z płaczem na dormitarz powiadając, co się stało. 
Już 11 godzina biła. Myśmy prawie wpół obumarły o tym usłyszawszy. 
Zaraz żeśmy w nocy kilku konnych ludzi za niemi wyprawiły, ale nic 
nie znaleźli, wrócili się nazad, o czym tego momentu doniosło się do-
brodzice pannie ksieni do Krakowa, która się niewymownie sturbo-
wała tą nowiną. Zaraz tedy przez pocztę dała znać o tym do Lublina 
wielmożnemu imci panu wojewodzie [462]  bracławskiemu, ojcu ich,  
czym się i on niepomału sturbował. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
Powrót z Krakowa 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa z siostrą Zaleską, 
a siostra Chwalibożanka, że się była ciężko rozchorowała, została 
w Krakowie z siostrą Modrzejowską u świętego Józefa. 
 
 

DNIA 9 CZERWCA 
 
Goście 
 
 Buskie zakonnice, siostry nasze, imcie panny Tymieńskie627, po-
wracając z leków z Krakowa do swego konwentu, wstąpiły do nas. 
Kilka dni zabawiwszy, odjechały. 

 
627 W klasztorze norbertanek w Busku były wówczas dwie zakonnice o takim samym 
imieniu i nazwisku: Marianna Tymińska, jedna zmarła w 1737 r., druga w 1778 r. 
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DNIA 19 CZERWCA  
Goście  
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, przy-
wiózłszy z sobą imci pana Krauza, architekta, dla dania informacyi mu-
larzom do murowania zaczętej karczmy. Za tą bytnością swoją darował 
nam do kościoła wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, 
welów dwa białych, bogatych, ze złotem, palek dwie, burs dwie takichże, 
stułę takąż, co wszystko białą kitajką podszyte, z frandzlą złotą wąską, 
za co niech mu Pan Jezus, jako i za insze dobroczynności, nadgrodzi. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
Panna Rzeżyńska wyjechała 
 
 Odprawiwszy roczną próbę, imć panna Rozalia Rzeżyńska wyjechała 
do rodzonej swojej, więcej nie powróciła. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
Powrót z Krakowa 
 
 Powróciły z Krakowa siostra Modrzejowska z siostrą Chwalibożanką. 
 
 

DNIA 7 LIPCA  
Goście  
 Wyjeżdżając do pobliższych nam majętności imć panna Krasińska, 
ksieni klasztoru świętego Jędrzeja z Krakowa, wstąpiła do nas, mając 
[463] z sobą imci pannę Lisowską628, imci pannę Górską629, imci pannę 
Wielopolską630. 
 
 

DNIA 10 LIPCA  
Restauracyja  
 Zaciągnęła dobrodzika panna ksieni cieślę ze Skały do stawiania 
folwarku i obory nowej w Tarnowy, z którym zaraz skontraktowała 
i zaczynać kazała. 

 
628 Katarzyna Lisowska (zm. 1743), klaryska krakowska. 
629 Joanna Górska (zm. 1750), klaryska krakowska. 
630 Marianna Franciszka Wielopolska, klaryska krakowska. 
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DNIA 10 WRZEŚNIA  
Goście  
 Przyjechały imcie panny zakonne, obie siostry panny Chwalibo-
żanki od świętego Norberta z Krakowa631, które do 3 dnia zabawiły. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA  
Goście  
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA  
Goście  
 Dwie panny zakonne przyjechały z Krakowa, koletki ze Stradomia632, 
imć panna Wizemberkówana, z panną Wietrzyńską. Drugiego dnia 
odjechały. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
Młodsza imć panna wojewodzanka wyjechała 
 
 Jaśnie wielmożny imć pan wojewoda bracławski wziął od nas 
z klasztoru do siebie córkę swoję, wielmożną imci pannę Konstancyją 
Jordanównę, po przebyciu jej u nas lat 13. 
 
 

DNIA 23 LISTOPADA  
Piec wypalony  
 Wypalono szczęśliwie piec wapna i cegły. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
Rekolekcyje i jubileusz 
 
 Odprawowałyśmy mały jubileusz wraz z rekolekcyjami, który nadał 
Ociec Święty Klemens 12 po wstępie na papiestwo. Na spowiedź był 
zesłany ociec jezuita od świętego Piotra z Krakowa. 

 
631 Być może siostry rodzone Teresa (zm. 1760) i Marianna (zm. 1791) Chwalibożanki, 
norbertanki krakowskie. 
632 Bernardynki z krakowskiego klasztoru św. Kolety. 
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[464] DNIA 20 GRUDNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Przyszła obediencyja wielebnemu księdzu Gabryjelowi Miodu-
skiemu, spowiednikowi, żeby na mieszkanie jechał do konwentu 
swego hebdowskiego, na którego miejsce naznaczył nam wielebnego 
księdza Jana Kwapińskiego, spowiednika zwierzynieckiego. 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1731 
 
 

[465] DNIA 8 STYCZNIA 
 
Kapłani nasi 
 
 Przyjechał ze Zwierzyńca na spowiednictwo wielebny ksiądz Jan 
Kwapiński, profes sądecki. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
Goście 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, który 
do trzeciego dnia zabawił. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
Profesyja siostry Urbański 
 
 Czyniła profesyją panna siostra Józefa Urbańska w rękach wiel-
możnego imci księdza Stefana Dembińskiego, kustosza koronnego. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
Panny Zawalskie wzięto 
 
 Wzięto z klasztora dwie siostry rodzone panny Zawalskie, które były 
rok na czwiczeniu. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
Kanał dokończony 
 
 Dokończyli mularze kanału w podwórcu klasztornym. 
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DNIA 24 KWIETNIA 
 
Gradusy do ołtarzów osadzone 
 
 Osadzili w kościele naszym kamieniarze z Góry Marmurowy gra-
dusy marmurowe, których się płaciło łokieć kamienia po 8 złotych, 
do wielkiego ołtarza, do ołtarza Najświętszej Panny, do świętego ojca 
Norberta. Dobrodzika panna ksieni ze spólności zapłaciła. Do ołtarza 
świętej Anny dał na gradusy wielmożny imć ksiądz Dembiński, kustosz 
koronny,  który [466] jest fundatorem ołtarza tego, za co niechaj mu 
Pan Bóg stokrotną będzie nadgrodą. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
Studniarz sprowadzony 
 
 Najęła dobrodziejka panna ksieni studniarza, który zaczął brać 
studnią w piwnicy przed kuchnią dlatego, że tam nie można było nic 
chować, bo woda zawsze w całej piwnicy była. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
Panna Łękawska i panna Żarska przywiezione 
 
 Oddano na czwiczenie do klasztoru naszego imci pannę Helenę 
Łękawską, lat 12 mającą i imci pannę Teresę Żarską w roku 5 [życia]. 
 
 

DNIA 18 MAJA 
 
Wyjazd do Krakowa 
 
 Za wyraźną licencyją od zwierzchności wyjechała do Krakowa do-
brodzika panna ksieni na poratowanie zdrowia. Wzięła z sobą siostrę 
Modrzejowską i siostrę Majerównę młodszą633. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
Zaczęli złocić ołtarz świętego Norberta 
 
 Przyjechał pan Jan, malarz z Krakowa z trojgiem czeladzi do złocenia 
ołtarza świętego ojca Norberta, który zaraz zaczęli pod złoto grontować. 

 
633 Jadwiga Majerówna. 
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DNIA 8 CZERWCA 
 
Powrót z Krakowa, goście 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa, z którą wraz przyje-
chały dwie panny zakonne z Krakowa od świętego Jędrzeja: imć panna 
Prażmowska i imć panna Celińska. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
Skończenie ołtarza świętego Norberta 
 
 Skończyli malarze złocić ołtarz świętego ojca Norberta, od którego 
[467] dobrodzika panna ksieni swoim kosztem zapłaciła dawszy panu 
Janowi, malarzowi, według skontraktowania się, czerwonych złotych sto, 
jeden czerwony złoty rachując po złotych polskich 18, bo tak wtenczas 
szły czerwone złote. Za co niechaj Pan Jezus stokrotnemi nadgrodami 
płac[i] dobrodziejce pannie ksieni. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
Grontowali ołtarz NPM 
 
 Skończywszy malarze ołtarz świętego ojca Norberta złocić, zaraz 
się udali do grontowania pod złoto ołtarza Najświętszej Panny. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
Uroczystość świętego Kajetana 
 
 Odprawił się solenny odpust świętego Kajetana, na którym było 
dosyć godnych prałatów, jako też ludzi pospolitych. Sumę celebrował 
wielmożny imć ksiądz Dembiński, kustosz koronny, w infule. Kazanie 
miał nasz ksiądz spowiednik. Kapela była z Miechowa. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
Pannę Byszowską przywieziono na ćwiczenie 
 
 Oddano do nas na czwiczenie imć pannę Annę Byszowską, lat 8 
mającą. 
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DNIA 28 SIERPNIA 
 
Goście 
 
 Wyjeżdżając do wsi konwentu swego imć panna [468] ksieni zwie-
rzyniecka imć panna Zofia Kącka, była u nas, mając z sobą imci pannę 
Ruszkowską, subprzeoryszę634, imci pannę Michalczowską635, imci 
pannę Lasiecionkę636, które tylko dzień zabawiwszy przenocowały, 
rano bardzo do wiosek swoich odjechały. 
 
Umarła panna ksieni zwierzyniecka 
 
 Ale nas wielkiego żalu nabawiła ta bytność świętej pamięci imci 
panny ksieni zwierzynieckiej, bo będąc w majętnościach swoich ciężko 
się rozchorowała,  że  ją musiano  w  lektyce  nieść do  konwentu  na  
Zwierzyniec w wigilią Narodzenia Najświętszej Panny, która w samo 
święto, nazajutrz, Najświętszej Panny Narodzenia, z wielką dyspozy-
cyją żegnając się z całym zgromadzeniem, pożegnała się i z tym mi-
zernym światem, której niech da Pan Bóg w niebie wieczny odpoczy-
nek na wieki. To się działo w półtory niedziele po bytności jej u nas, 
za którą odprawiałyśmy solenny aniwersarz z komendą i mszą świętą 
śpiewaną. Także dobrodzika panna ksieni zaciągnęła kilku kapłanów, 
którzy przy obsekwiach [=egzekwiach] śpiewali wigilie i dwie msze 
święte śpiewane były, któreśmy śpiewały. 
 
Po niej na Zwierzyńcu obrana panna Otwinowska 
 
 Po śmierci świętej pamięci imci panny Kącki jest zgodnie obrana, 
według zwyczaju, na przełożeństwo imć panna Brygida Otwinowska. 
 
 

[469] DZIEŃ 6 PAŹDZIERNIKA 
 
Dokończony i pozłocony ołtarz NPM 
 
 Dokończyli złocić malarze ołtarza Najświętszej Panny, od którego 
pozłoty swoim sumptem zapłacił wielmożny imć pan Matheusz Grot, 
miecznik przemyski637, dawszy więcej czerwonych złotych niż sto, 

 
634 Barbara Ruszkowska (zm. 1748), norbertanka zwierzyniecka, podprzeorysza. 
635 W klasztorze zwierzynieckim były wówczas dwie zakonnice o tym samym imie-
niu i nazwisku: Anna Michalczewska. Starsza z nich zmarła 28 października 1732 r., 
młodsza żyła w latach 1704-1772. 
636 W klasztorze zwierzynieckim były wówczas dwie zakonnice o nazwisku Lasota: 
Katarzyna (zm. 1774) i Anna (zm. 1737). 
637 Mateusz Grot był miecznikiem przemyskim w latach 1731-1732. 
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bo więcej roboty mieli i złota więcej wyszło niż na insze ołtarze dlatego, 
że osób i rzeźby jest więcej. Za co niechaj mu stokrotnie Pan Bóg nad-
grodzi  i  tu  docześnie  przy  jako  największych  honorach,  zdrowiu  do-
skonałym długoletnie konserwuje, a po długim życiu koroną wiecznej 
chwały dobrodzieja naszego udaruje. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
Goście 
 
 Najprzewielebniejsza imć panna Krasińska, ksieni konwentu świę-
tego Jędrzeja z Krakowa, wyjeżdżając do wsi klasztoru swego, wstąpiła 
do nas samoczwart, która drugiego dnia odjechała. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
Pogrzeb serca wielmożnej imci pani starościny nakielski 
 
 Odprawował się walny pogrzeb serca wielmożnej imci pani Dorothy 
Gembicki, starościny nakielski, z domu Grothówny, która w przeszłym 
roku  w dobrach  swoich  w Łabiszynie  w  Wielkiej  Polscze,  dnia  19  paź-
dziernika przeniosła się do szczęśliwej [470] wieczności, pożegnawszy 
się z tym mizernym światem. Ciało jej tam jest pochowane u reforma-
tów, a do nas wielmożny imć pan Groth, miecznik przemyski638, dobro-
dziej nasz, jako miejscu temu życzliwy, przywiózł serce pomienionej 
świętej pamięci imci pani starościny nakielski, chcąc pamiątkę po niej 
uczynić kościołowi naszemu. Jakoż samym skutkiem nie żałował sump-
tu na pogrzeb serca jej, bo najprzód wystawił jej marmurowy nagrobek 
pod ambonką przy ołtarzu Najświętszej Panny na wieczną pamiątkę, 
potym lamp z oliwy na tysiąc albo dwa było, świec jarzących białych 
hojnie, któremi się kościół obeść może nie kupując ze spólności na 
3 lata, aksamitu, co katafalk był obity, karmazynowego zostało na aparat 
przy kościele łokci 30, galon złoty i obicia burkatelowego, karmazy-
nowego brytów ośm. Na tym pogrzebie serca było gości bardzo wiele, 
osobliwie wielmożny imć ksiądz Wodzicki, kanonik i oficyjał krakowski, 
wielmożny imć ksiądz Lochman, dobrodziej nasz, kanonik krakowski, 
wielmożny imć ksiądz Łopacki, kanonik i archiprezbiter krakowski, 
i innych prałatów wiele, świeckich księży i zakonników różnych i na-
szych ojców norbertanów bardzo wiele było. 
 

 
638 Mateusz Grot. 
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Panna Postupalska przestała pisać historyi,  
którą zaczęła panna Bogucka 
 
 [471] Tę historyją domową konwentu naszego imbramowskiego 
zaczęła pisać ręką swoją dobrodzika panna Zofia Grothowna ksieni 
nasza, zacząwszy od początku przełożeństwa swojego w roku 1703, 
a skończyła ją w roku 1721. Dalej tej historii, dla słabości zdrowia i dla 
falujących oczu, pisać nie mogła, ale zleciła kończenie tej historii siostrze 
Postupalski,  która pisała ją aż do dnia 22 października w roku 1731.   
Po tym dniu wszystkie transakcyje domowe na osobnych kartkach 
notowała, które kartki niektóre, z nieostrożności, z inszemi kartkami 
niektóremi  mniej  potrzebnemi  spaliła.  Więc  teraz,  lubo  niedoskona-
łym porządkiem, cokolwiek się mogło zebrać z niektórych pozostałych 
kartek i z pamięci naszej, rozkazała dobrodzika panna ksieni, abym 
wszystko wpisowała. Przeto pomocy Boskiej wzywam, aby mnie Pan 
Bóg oświecał i dał mi łaskę swoję świętą, żebym mogła to posłuszeń-
stwo święte doskonale i porządnie odprawić, wpisując każdą transak-
cyją, która się któregokolwiek dnia trafi, a osobliwie notując rzeczy 
potrzebne dla informacyjej przyszłemu czasowi. 
 
 

[472[ Dnia 21 stycznia 
 
Wyjazd do Krakowa imci panny ksieni 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni Zofia Grotówna do Krakowa 
dla uczynienia plenipotencyi na odebranie posagu siostry Wietrzyń-
skiej, mając i inne interesa w Grodzie krakowskim respektem ode-
brania prowizyi. Ale w tym czasie przyszła wiadomość o śmierci króla 
imci Augusta drugiego639 i zaraz Gród zamknięto. Tegoż czasu wzniena 
[z] sobą do Krakowa siostrę Wietrzeńską, który dała wel czarny zniosszy 
się [ze] starszemi siostrami w kapitule, które za nią upraszały, żeby go 
już na zawsze miała i na to pozwoliła dobrodzika panna ksieni, widząc 
jej prace w zakonie świętym. 

 
639 August II Sas zmarł na Zamku Królewskim w Warszawie 1 lutego 1733 r. 
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[473] DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyszedł palet od imci pana Ożarowskiego, oboźnego koronnego640, 
aby gromady składały na pachołków. Z tym paletem przyjechał imć 
pan Trzebiński z kilką towarzystwa i naciskając na gromady wybrali 
tysiąc dwieście tynfów. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Stanął imć pan Zebrzydowski z dywizyją swoją w kluczu jangrockim, 
lokowawszy chorągiew jednę w Trzycieżu. Palety wydał, aby z inszych 
wiosek naszych dowożono owsów, sian, jako i inszych prowiantów do 
Jangrota. W tymże samym czasie przyszły insze palety od imci pana 
Jordana, który stał z swoją dywizją w Miechowie i zaraz przysłał egze-
kucyją. Do którego wyprawiła księdza dobrodzika panna ksieni upra-
szając o miłosierdzie, prezentując palety imci pana Zebrzydowskiego. 
Ale na to odpowiedział: „tak mnie trzeba, jako imci panu Zebrzydow-
skiemu”. Przez niedziel dwie stali, lubo imć pan Zebrzydowski chorą-
giew z Trzycieża przeniósł do Gołacz[ew]ów. [474]  Jednak i  do Jan-
grota i do Miechowa musieliśmy prowianty odwozić według paletów.  
I tak nigdy w tym czasie nie było wypoczynku, bo oprócz tych, usta-
wicznie przechodziły polskie chorągwie, popasy i noclegi odprawiali, 
darli z ludzi co mogli, podwody zabierali, kazali się odwozić z miejsca 
na miejsce, niektóre fury poprzepadały. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Przechodząc wojsko saskie na koronacyją króla imci Augusta Trze-
ciego do Krakowa641, stanęło ich dziewięćset w samy Tarnowy. We dwo-
rze było ich czterysta. Kędy sobie kazali wydawać owsy, siana, sieczki dla 
koni. W każdy chałupie było ich po trzydzieści i po czterdzieści koni 

 
640 Jerzy Marcin Ożarowski (ok. 1690-1741), oboźny wielki koronny w latach 1729-1741. 
641 Koronacja Augusta III Sasa odbyła się na Wawelu 17 stycznia 1734 r. 
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i musieli im chłopi dawać, co mieli, tak dla ludzi, jako i dla koni. 
We dworze ze szpiklerza wymierzono im owsa ćwietni 40, cieląt czworo, 
kapłonów dziesięć, gęsi cztyry, indyków dwa, kur piętnaście. Dobro-
dzika panna Zofia Grothowna, ksieni, z klasztoru posłała piwa beczkę, 
wódki i chleba. A przenocowawszy, wyszli rano. 
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DNIA 2 STYCZNIA 
 
Przechód wojska przez Trzycież 
 
 Znowu przechodziło wojsko saskie przez Trzycież i  tam na południe 
stali w kilkaset koni, a na noc ciągnyli do Tarnowy, oficyjerów niezmier-
na  rzecz  stanęli  we  dworze.  Kędy  już nie  było  owsa  tyle,  jak  chcieli,  
kazali jęczmienia dawać, co było młóconego, a na ostatku stodołę odbili  
i w snopiu wynosili jęczmień, owies i tak koniom słali. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
Stanyło wojsko po wsiach 
 
 Po odprawiony szczęśliwie koronacyi króla imci Augusta Trzeciego, 
ruszyło się wojsko saskie z Krakowa. Kędy zaraz na naszych wioskach 
dwa tysiące Sasów rozłożyło się. Generał stał na folwarku imbramow-
skim, w każdej zaś chałupie po kilkanaście Sasów stało, w Tarnowy zaś 
pułkownik  w  czterechset  koni  stał na  folwarku,  a  na  wsi  u  chłopów  
w każdy chałupie po kilkadziesiąt konnych i pieszych było. Chłopi 
ustąpić im musieli z chałup, nie mieli im co dawać. Strzechy odzierali 
pod konie nie mając słomy, toż i we dworze robili. Parkany i płoty po-
palili, zboże [476] ze stodół wynosili snopami i słali go koniom, bydło 
z obory wypędzili, a konie tam postawiali, gdzie z wielkim niebezpie-
czeństwem na środku obory ogień palili dla zagrzania się, a na podwór-
cu we troje ogień wielki palili. Łaska Pana Boga, że i folwarku i wsi nie 
spalili. Toż wszystko i po inszych folwarkach i wsiach czynili. Stanyli 
we czwartek rano i stali do poniedziałku. Król imć nadciągnął do Skały 
w niedzielę, a imć pan Sułkowski642 posłał palet do klasztora i dwóch 
żołnierzy, aby posłać piwa beczek trzy, chleba kopę, wódki baryłę,  
ryb i co może być na kuchnią królewską obiecując wszelką dyskrecyją 
i łaskę królewską. I zaraz dobrodzika panna ksieni posłała piwa dwie 
beczki. Chleb i insze rzeczy kazała piec w nocy i nazajutrz raniusieńko 

 
642 Aleksander Józef Sułkowski (1695-1762), generał lejtnant wojsk koronnych od 1734 r. 
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wyprawiła z tym i z rybami, co ich tylko mogło być w sadzawce, księdza 
kaznodzieję Mitulskiego posłała i żeby fury klasztornej nie przytrzy-
mano.  Te wszystkie rzeczy,  które się posłały,  prezentował ksiądz imci  
panu Sułkowskiemu. A za to taka dyskrecyja, [477] że dziewięćstet pie-
choty wyprawiono do wiosek naszych, na wychodnym zaś od nas gene-
rał, który stał w Imbramowicach, kazał sobie odmierzyć ośmdziesiąt 
ćwiertni  owsa.  Słała  księży  dobrodzika  panna  ksieni,  prosiła  o  miło-
sierdzie, żadnym sposobem nie chciał nic ustąpić. I kiedy mu ostatek, 
sześćdziesiąt ćwiertni owsa odmierzono i lubo widzieli, że już więcej 
owsa nie masz, kazał za resztę, dwudziestu ćwiertni owsa, aby mu dano 
dziesięć ćwiertni żyta, co musiano mu wydać.  I zaraz podwody pod te 
zboże musiały się dać. Żołnierze zaś po wsi komory odbijali, słoniny, 
legominy zabierali, a nawet i żelaza niektóre pozabierali chłopom. 
Uskarżała się imć dobrodzika panna ksieni Zofia Grothówna przed 
generałem, ale odpowiedział że żołnierza trudno utrzymać. W Tarno-
wej pułkownik stał we dworze, dla którego koni dawano owsa i siana, 
a na wychodnym kazał sobie wymierzyć sześćdziesiąt ćwiertni owsa, 
którego że już nie było w szpiklerzu, kazał całą gromadę zwołać i kazał 
młócić owies  i  jęczmień i  jako  chciał,  tak  sobie  brał.  Toż wszystko  po  
inszych folwarkach się działo. [478] Tylko że przecie po mniej, po dwa-
dzieścia, po trzydzieści z każdego folwarku sobie owsa pobrali i zaraz 
fury pod ten owies zabrali ze wszyskich wiosek. Pięćdziesiąt par wołów 
i koni z wozami wzięli i prowadzili ich aż w Sieradzkie, za Widawę. Pod-
starości jechał za nimi, ale na żadnym popasie, ani noclegu nie chcieli 
ich puścić, a bydło i ludzie o głodzie byli. Kilkanaście chłopów poucie-
kało od bydła, nie mogąc wytrzymać, także i woły po drodze zdychały. 
Aż dopiero zwidato [=z Widawy] bydło, które już nie mogło iść, wypu-
ścili,  wozy  zaś po  drodze  przedawali  te,  od  których  chłopi  pouciekali.  
Koni dziesięcioro wzięli i wrócić ich nie chcieli. A tak z resztą koni i wo-
łów powrócił podstarości, ale to bydło zemdlone i zmożone w chałupach 
u chłopów zdychało im, [gdyż] nie mieli co [mu] dać jeść, bo i strzechy 
były ze słomy poodzierane.  Dlatego w tym roku mało co dwór zasiał 
jarego zboża, a chłopi nic nie siali i w polu nie było czym robić. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
Palety od Moskwy 
 
 Zaraz przyszła Moskwa do Krakowa, od których powychodziły palety, 
aby dowozić prowiantów, to jest mąki, kasze, mięsa. Kto nie mógł 
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dać mięsa,  [479] to pieniądze, według ich taksy, miary i wagi: owsa, 
siana, słomy, sieczki. A że po tak ciężkiej ruinie saskiej nie mogli się 
chłopi na ten prowiant zdobyć, wydało się z klasztoru sto ćwiertni 
żyta na mąki, którą zaraz myłli [=mełli], jęczmienia ćwiertni cztyrdzie-
ści. Poddani przecie złożyć musieli pieniądze na mięso i sól, ale to na 
jeden miesiąc nie wystarczyło, wszystko lubo to odwozili do Krakowa. 
Pracował w tym wielmożny imć ksiądz Lochman, kanonik krakowski, 
dobrodziej nasz i sam przez siebie i przez różne instancyje, ażeby Mo-
skwa zelżyła cokolwiek tych prowiantów ciężkich. Jednak nie mogło 
się nic otrzymać, więc z swojej wsi kazał siano, słomę i sieczkę wozić,  
a na drugie zaś miesiące, widząc, że nie mogą poddani wystarczyć, 
ani klasztor nie mógł już za poddanych wydawać, dokładał swoim 
zbożem, które kazał mleć na mąkę i krupy. Siano także, słomę i sieczkę 
przez wszystek czas z swojej wsi kazał dowozić do Krakowa. To tylko 
wyprosił, że przecie moskiewska egzekucyja nie była o też prowianty, 
które przez miesięcy sześć wydawaliśmy. [480] Druga partyja Moskwy 
stanęła pod Szczekocinem [=Szczekocinami]. Ci wybierali w powiecie 
księskim, w którym jest wieś nasza Rzeżuśnia i Porąbka. Więc według 
dymów wyszły palety do tych wiosek naszych. I tak wszystkie pro-
wianty,  pieniądze odwoziły się,  jako i  do Krakowa, przez trzy mie-
siące. Ale i tam było wielkie uciążenie w Szczekocinie, bo nie zdyjmując 
z fur prowiantów, musieli je odwozić do Pińczowa na jeden miesiąc, 
a na dwa miesiące uprosiła dobrodzika panna ksieni pewnego księ-
dza, który się tam zgodził w Pińczowie i posłała dwanaście czerwo-
nych złotych. A tymczasem niżeli powrócił podstarości z kwitem, egze-
kucyja, co w księskim powiecie była, przyszła do Rzeżuśnie, dla który 
dobrodzika panna ksieni posłała wódki, gęsi, kapłonów karmnych, 
chleba i kilka tynfów i zaraz ustąpili do Gołcze deklarując czekać 
kwitu do nazajutrza. Tymczasem powrócił podstarosci w nocy i pre-
zentował im kwit rano. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
 Jak Moskwa powychodziła z tego kraju, tak polscy, goniąc Moskwę, 
szli różnemi traktami. Stało ich w wioszkach naszych dwa tysiące 
przez trzy dni, przecież nie zabierali ani fur, ani bydła. Po wyjściu ich, 
z łaski Boskiej, mieliśmy przez kilka niedziel pokoju. 
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[481] DNIA 27 CZERWCA 
 
Kapłani 
 
 Wzięto od nas księdza Jana Kukleńskiego, spowiednika. Na to miej-
sce dano księdza Augustyna Jastrzębskiego, który był u nas kazno-
dzieją, a na kaznodziejstwo dano księdza Jana Lassotę. 
 
 

DNIA [m] 
 
Góra Pobożności postanowiona 
 
 Postanowiona jest Góra Pobożności dla niedostatnich poddanych 
naszych i na to jest księga z niewymownie pięknemi i dobremi regu-
łami napisana, osobliwie, aby pożyczali poddani nasi na kupowanie 
wołów  i  koni  i  na  insze  potrzeby,  kiedy  klasztor  nasz  w  niedostatku  
zostający, nie mógłby wystarczyć na kupowanie sprzężajów poddanym. 
A przecie ubogi człowiek, pożyczywszy kilkadziesiąt złotych, letko i łatwo 
może je oddać, kiedy mu po trosze przez kilka lat ratami każą oddawać. 
Dał najpirwy wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik kra-
kowski, dobrodziej nasz, na tę fundacyją złotych 667, dobrodzika imć 
panna ksieni Zofia Grotchówna dała złotych 240. Nadzieja w Panu Bogu,  
że i  inni  dobrodzieje czasu swego przyłożą się [482] do tej fundacyi, 
która z łaski Boskiej pięknie idzie, bo i poddani zapomagają się i bez 
ciężkości ratami te piniądze oddają, które zaraz innym i potrzebnym 
ludziom rozdają. A niechaj sukcesorki nasze wszelkiej pilności przykła-
dają, aby ta fundacyja nie upadła, odbierając punktualnie według czasu  
z  długów  pieniądze  i  innym  zaraz  je  rozdają i  w  księdze  odbieranie   
i rozdawanie piszą, to i ludzie ubodzy zapomogą się i klasztor nie będzie 
obligowany do zakładek bydłem poddanych. 
 
 

DNIA 8 GRUDNIA 
 
Panna Łękawska na próbę stanęła 
 
 Stanęła na próbę do chóru panna Helena Łękawska, która będąc 
u nas na czwiczeniu lat kilka, sposobiła się do zakonu świętego i zgodnie 
na próbę przyjęta jest od całego zgromadzenia. 
 

 
m Brakuje daty. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1736 
 
 

[483] DNIA 6 STYCZNIA 
 
Przechod wojska saskiego 
 
 Znowu wojsko saskie przechodziło. Stanyli na noclegu w Tarnowy  
w kilkuset koni, toż wszystko robili co i pierwy. Stodoły poodbijali, 
kury, gęsi, cielęta pobrali, parkany, płoty koło dworu popalili, całą 
noc  ognia  nie  wygaszali,  gdyż na  pierwszym  noclegu  w  Chełmie643 
napadli ich byli polscy żołnierze, dlatego całą noc nie spali, rano wy-
jechali do Krakowa. Potym zamknęli się w Krakowie Sasi na kilka 
niedziel,  przez co wielka niewygoda była,  że nie było gdzie co kupić.  
Tam do Krakowa szturmowały polskie wojska, ale nie mogły dobyć 
tego miasta. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
Wojsko polskie między Gołczą i Krępą 
 
 Prętko potym ruszyło się wojsko polskie spod Krakowa w piąciu 
tysięcy i więcy. Kędy stanęło obozem między Gołczą i Krępą, w okoli-
czu wszystkie wioszki wniwecz obrócili i naszą też wioszkę Rzeżuśnią.  
I  zaraz  pot[y]kali  się na  polach  Rzeżuśni  i  Gołczy  z  pułkownikiem  
Rexem, który miał kilkaset Sasów. Ale Sasowie nie mogąc wytrzymać 
trupem [zostali] położeni, a Polacy, pozbierawszy zdobycz, trupów do 
naga poodzierali, poszli znowu pod Krępę [484] do obozu i tam prze-
nocowawszy, ruszyli dalej. Tych zaś trupów saskich imć pan Wielo-
wiejski, luter, w Gołczy na swoim gruncie kazał pochować w jednym 
dole. Trzeciego dnia po tej batalii nadszedł Dymer, generał, z większą 
kwotą wojska saskiego, mszcząc się na tych wsiach, między któremi ta 
była batalia. Przez trzy dni stał pod Gołczą, a ludzie po wsiach się po-
rozkładali. W Rzeżuśni we dworze kilkadziesiąt Sasów stało. Szpiklerz 
odbili i tak wynosili zboże, a koniom po ziemi bez potrzeby sypali. 
We dworze parę koni zabrali, a we wsi dwie fury parokonne wzięli 

 
643 Chełm – wieś w obecnej gminie Wolbrom. 
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pod chorych,  których wieźli  pod Kraków do obozu.  Tam chłopi kilka 
dni czekając, na ostatku odegnali ich i wszystko przepadło. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
 Powracało  wojsko  polskie,  które  się rachowało  na  dwadzieścia  
tysięcy, uchodząc przed Sasami i założyli sobie obóz pod Trzycieżem,  
a  niżeli  nadciągnął obóz  kilkaset  koni,  ukrywało  się w  lesie  glanow-
skim, tylko po dwóch albo trzech pokazywali się [485] piechotą, pro-
sząc o pożywienie. Aż dopiero od południa rozjechali się po wszyst-
kich  wioskach  naszych  i  zaraz  rabowali  po  chalupach  i  komorach,  
lubo bardzo mało zrujnowani chłopi mieli. Udali się potym do dworów, 
poodbijali szpiklerze i stodoły, na wozy zboża nasypowali, zabrawszy 
to wszystko, co było w szpiklerzach, a ze stodół kazali w snopiu zboża 
tam, gdzie miał obóz stać pod Trzycieżem, wozić. I co jedne zboża 
poskładali, to po drugie pojechali i tak po wszystkich folwarkach 
czynili, nawet garki, łyżki, cebrzyki i konwie, i insze naczynia zabierali 
po  folwarkach,  a  do  obozu  wozili  wszystko.  Z  klasztoru  dobrodzika  
panna ksieni Zofia Grothówna musiała dać sześć beczek piwa, chleba 
co mogło być, nawet śledzi, ryb dla starszyzny, którzy dopiero nadcią-
gali do obozu pod Trzycież wieczorem w piątek. W tym obozie był imć 
pan Tarło, wojewoda lubelski644, imć pan Rudzański, kasztelan czer-
ski645 i wielu innych, których niepodobna wiedzieć, bo cały obóz stanął 
w polu, a imć pan Zagwojski stał w Glanowie. 
 
 

[486] DNIA 24 MARCA 
 
 Imć pan wojewoda lubelski z imcią panem kasztelanem czerskim 
wyprawili dwóch pachołków już o godzinie dziesiątej w noc prosząc, 
[aby]  kilka  kop  chleba  napiec,  wódki  baryłę,  ryb  co  możność posłać 
dla nich, obiecując wszelką nadgrodę. Więc dobrodzika panna ksieni,  
co  mogło  się przez  noc  chleba  upiec,  kazała  przygotować,  wódki  ba-
ryłkę i cokolwiek mogło się znaliść, kazała nagotować chcąc utrzymać, 
aby dalszej ruiny po wioskach nie było. Znowu raniusieńko po te rze-
czy posłano dwóch pachołków, a że się tak prętko nie mogło wygoto-
wać,  osobliwie  dla  pieczenia  chleba,  obóz  się ruszył mając  posłuchy,   

 
644 Jan Tarło ze Szczekarzowic, wojewoda lubelski w latach 1719-1736. 
645 Kazimierz Rudziński h. Prus, kasztelan czerski od 1723 r. 
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że ich Moskwa goni. Ale o tym prowiancie nie zapomnieli, ale zosta-
wili pachołka, aby im go za Miechów przywożono. Dosyć, że wszystkie 
jare zboża po wszystkich folwarkach i wioskach naszych pozabirali 
i nic do siewu nie zostawili, ale jeszcze to wojsko szło polami, na któ-
rych były poobsiewane żyta tak dworskie, jako i chłopskie i już było 
powschodziło, ale go tak wojsko końmi [487] stretowało, że się potym 
zdziebło żadne nie pokazało, tylko krajami gdzieniegdzie weszło. I gdzie 
bywało po sto kop żyta kresce[n]cyi, to w tym roku nie było, tylko 
w Glanowie kop pięć, w Porąbce kop siedm. W takiej nieszczęśliwości 
klasztor i z poddanemi zostawał, że mało co na wiosnę siejąc, a więcej 
takich, którzy nic nie siali, a teraz jeszcze oziminy przez wojsko wytre-
towane i na drugą zimę nie było czym siać, przeto nie tylko [między] 
poddanemi [był] głód, [ale] i w konwencie wielki niedostatek tak, 
że nie było korca zboża do przedania na domową potrzebę, ani na 
zapłacenie podstarościom i inszy służący czeladzi. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
Ksiądz pleban zaczął się kłócić o dziesięcinę 
 
 Imć ksiądz Karol Maszowski, pleban nasz imbramowski, mając 
wariacyją głowy, począł się kłócić z konwentem i parafianami, różne 
sobie rościł pretensyje do konwentu i do chłopów. Dał pozew kon-
wentowi o dziesięcinę z sołtyskich ról w Glanowie i inszych wiele rze-
czy pretendował, czego nie miał w prawach kościelnych. Gromada 
glanowska [488] i imbramowska zeznała, że nigdy nie pamięta, aby z 
tych ról sołtyskich dawano dziesięcinę do plebanii tylko do klasztoru. 
Nawet człowiek, który miał wieku swego lat sto chciał to juramentem 
w konsystorzu potwierdzić. Ale tenże imć ksiądz pleban upominał się 
o meszne i dziesięcinę z ról pustych, odłogiem przez kilka lat leżących. 
Jednak obaczył się imć ksiądz pleban i więcej tej sprawy w konsysto-
rzu nie promował, bo i wszystkie gromady to zeznawały, że mu [się] 
nie należy. 
 Kościół farny imbramowski przez siedmset lat drewniany stojąc, 
przyszło mu do ostatniego upadku i roku 1732 nie wytrzymałby był. 
Ani by konwent, jako kolatorki nie mogłyby się były przy tak wielkich 
ruinach zdobyć na budowanie innego kościoła drewnianego, bo i w la-
sach naszych nie masz zgodnego drzewa do budynku. Jednak z cu-
downej Prowidencyi Boskiej wzbudził Pan Bóg dobrodziejów, że ten 
kościół farny wymurowali. 
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DNIA 22 CZERWCA 
 
Konsekracyja kościoła farnego 
 
 Tenże kościół farny konsekrował jaśnie wielmożny imć ksiądz [Michał] 
Kunicki, sufragan krakowski646. [489] Na tej konsekracji był imć ksiądz 
Wodzicki, oficyjał krakowski, komisarz nasz, wielmożny imć ksiądz 
Lochman, wielmożny imć ksiądz Łopacki, archiprezbiter, wielmożny 
imć ksiądz Borowski647,  kanonicy  krakowscy  i  inszych  wiele  prałatów  
i plebanów było na tej konsekracyi. Przed tą konsekracyją kościoła 
farnego była misyja przez niedziel dwie w tymże kościele, na który misyi 
wielki konkurs ludzi bywał nie tylko parafianów, ale też i ogranicznych 
ludzi,  bo  i  z  Minogi  procesyja  była  ludna  z  trąbami  i  kapelą.  W  dzień 
konsekracyi, po południu jaśnie wielmożny imć ksiądz sufragan bierz-
mował ludzi w kościele naszym i procesyja ze wszystkiemi ludźmi od 
fary do nas na dół przyszła i miał kazanie u nas imć ksiądz misjonarz. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
Pogrzeb kości w kościele farnym 
 
 Nazajutrz po konsekracyi był pogrzeb kości w kościele farnym, 
na którym było dosyć kapłanów, gości i pospolitych ludzi. W tenże 
dzień w  naszym kościele  jaśnie  wielmożny  imć ksiądz  sufragan  miał 
mszą świętą, po który konsekrował dwa dzwony, jeden konwentu [490] 
naszego wielki, któremu dał imiona Stanisław i Donat, a drugi dzwon 
był kościoła zadroskiego. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
 Trzeciego dnia porozjeżdżali się imcie prałaci, tylko imcie księża 
misjonarze zostali się na dokończenie misyi. Aby sobie zrobiła pokój 
dobrodzika ksieni Zofia Grothówna z imcią księdzem Maszowskim, 
plebanem imbramowskim, uprosiła sobie wielmożnego imci księdza 
Dominika Lochmana, kanonika krakowskiego, dobrodzieja naszego, 
ażeby on sam zważył te pretensyje. I z wielką cierpliwością czytał jego 

 
646 Bp  Michał Kunicki  konsekrował kościół pod  wezwaniem św.  Benedykta  w Im-
bramowicach 29 kwietnia 1736 r. 
647 Prawdopodobnie Franciszek Skarbek Borowski, kanonik kapituły katedralnej na 
Wawelu. 



Rok 1736 
 

405

papiery, na ostatku dla pokoju świętego wyperswadował dobrodzice 
imci pannie ksieni, że mając rzetelnego długu u imci księdza plebana 
złotych czterysta, że[by] mu ich ustąpiła. I na to jest karta spisana 
tego dnia, 24 czerwca. Nie powinien sobie żadnych pretensyi rościć 
imć ksiądz pleban do klasztoru, ani klasztor do niego i na to dał kwit 
zupełny  do  roku  1736,  na  którym podpisał się imć ksiądz  Lochman,  
kanonik krakowski, jako przyjaciel do tej ugody uproszony. 
 
 

[491] DNIA 26 CZERWCA 
 
Dzwonnica postawiona 
 
 Postawiona jest dzwonnica na czterech słupach, tarciami obita. 
Dwa dzwony zawieszone, póki Pan Bóg nie sporządzi murowanej. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
Powódź 
 
 Przypadła powódź wielka z ustawicznych dysczów, która wielkie 
szkody narobiła, tatarki świeżo posiane, osobliwie na pagórkach, 
poznosiła, ogrody i łąki pozamulała, drzewa od piły pobrała, w Małyszy-
cach piece w chałupach porujnowała, z chałup, co mieli ubodzy ludzie  
i z tonkami wynosiła, młyn pod klasztorem i piłę zatopiła, przez mury 
klasztorne przebirała się woda, osobliwie w łaźni i w izbie łaziennej. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
 Imć panna Zofia Grothówna, ksieni dobrodzika nasza, jeszcze dnia 
25 czerwca roku 1729 wyjeżdżała była do Łabiszyna do imci pani Gem-
bickiej z domu Grothównej i tam uprosiła, że imć pani starościna nazna-
czyła była dziesięć tysięcy złotych na nasz konwent, z tą obligacyją, 
aby się w kościele [492] naszym w każdy tydzień msza święta jedna od-
prawiała za duszę jej. Także za tęż duszę powinny być cztyry razy do ro-
ku około suchedni wilie z komendą i mszą świętą śpiewaną, a na te msze 
święte powinien być koszt z prowentów Rzeżuśni. Te dziesięć tysięcy 
dopiero teraz odebrała z rąk wielmożnego imci pana Mateusza Grotha, 
łowczego sandomirskiego648, dobrodzika panna ksieni Zofia Grothówna.  

 
648 Mateusz Grot został łowczym sandomierskim w 1732 r. 
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Ale dla złych dróg i powodzi nie przyszło jej do Grodu nowomiej-
skiego zjechać do kwitowania, ale tylko dała ręczną kartę z asekuracyją, 
że w Grodzie krakowskim kwitować będzie, jakoż potym kwitowała. 
Te zaś dziesięć tysięcy tak się obróciły, iż na Rzeżuśnią od dawnych 
czasów zapisana była suma na wyderkaf pięć tysięcy przewielebnej kapi-
tule krakowskiej, od której płacono po sześć od sta. Znosząc tedy ten 
ciężar z Rzeżuśni, zniesła dobrodzika panna ksieni te złotych pięć 
tysięcy i w Grodzie krakowskim z nich kwitowała przewielebna kapituła 
krakowska, które [493] to pięć tysięcy przeniesione z Rzeżuśni na Kaź-
mierzą Małą. Pod tenże sam czas w Grodzie krakowskim kwitowała 
dobrodzika panna ksieni imci pana łowczego z odebra[nia] dziesiątka 
tysięcy. Drugie zaś pięć tysięcy na różne potrzeby klasztorne i na zapła-
cenie niektórych długów rozeszły się. I z tej sumy dla pamiątki między 
zgromadzenie dała dobrodzika panna ksieni złotych sześćset, każdej 
siestrze dostało się po złotych trzydzieści. Niechaj Pan Bóg da wieczny 
odpoczynek nieboszcz[c]e imci pani starościnej za tak wielkie dobro-
dziejstwo, a dobrodzice pannie ksieni niechaj nadgradza długoletnim 
zdrowiem, a po długoletnim życiu wieczną chwałą, za tak wielkie stara-
nia i dobrodziejstwa konwentowi naszemu świadczone. 
 
 

DNIA 21 LIPCA 
 
Wieża blachą białą pobita 
 
 Pobili blachą pobielaną wieżą kościelną, także i nad zakrystyją, 
a pierwej jeszcze nad kruchtą kościelną. [494]  I  wszystkie  te  blachy  
na pokost czerwono pomalowali i na wielkim chórze gontami wielkimi 
pobili, na co wszystko dobrodzika panna ksieni swój koszt łożyła, 
kupując blachę na Śląsku i blacharzowi od pobijania zapłaciła, za co jej 
niech Pan Bóg nadgrodzi. 
 
Pozwy wydane o prowizyje zatrzymane 
 
 Podczas tych nieszczęśliwych czasów pozatrzymywane prowizyje, 
osobliwie na Kliszowie u imci pana Lanckorońskiego, starosty stop-
nickiego, od piąciu tysięcy, także na Paśmiechach od sześciu tysięcy 
piąciset złotych, na Zborówku od trzech tysięcy, od kilku lat nie płacą. 
Wydane są im pozwy, otrzymane dekreta, inne do trybunału poszły 
z wielkim kosztem klasztornym, a nic nie możemy otrzymać, przecież 
mniejsze prowizyje przez prawo upłacają. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1737 
 
 

[495] DNIA 20 STYCZNIA 
 
Wichry lasy i stodoły poobalały 
 
 Były nieznośne wichry, które osobliwie w lasach naszych wielkie 
szkody porobiły, drzewa z korzeniami powywracały, które lasy ledwo 
za kilkadziesiąt lat podrosną. Stodoły dwie: jednę w Rzeżuśni, drugą  
w  Zagórowy ten  wicher  obalił,  na  kościele  sztukę dachu  odarł,  okna  
kościelne i w budynkach powytłukał i wiele innych szkód porobił. 
 
 

DNIA 25 STYCZNIA 
 
Chałupa w Tarnowy zgorzała 
 
 Zgorzała w Tarnowy chałupa kmiecia Klupniowska, któremu ogień 
zniósł wszystkie bydła i pożywienie. Pan Bóg dał, że to zapalenie było 
w południe, bo by się było i całej wsi dostało. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
Księży pobrano 
 
 Wzięto od nas księdza Augustyna Jastrzębskiego, spowiednika,  
do Hebdowa na prowizorstwo i księdza Jana Lasotę, kaznodzieję,  
na przeorstwo. I w niebytności księży naszych mieliśmy naznaczonego 
[496] od imci księdza Wodzickiego, oficyjała krakowskiego, komisarza 
naszego, do słuchania spowiedzi imci księdza Stefana Bystrowskiego, 
plebana z Gołczy649, ale tylko raz spowiadaliszmy się przed nim. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
Ksiądz Gabriel Mioduski, spowiednik 
 
 Dano na spowiednikostwo księdza Gabryjela Mioduskiego z hebdow-
skiego konwentu. 

 
649 Stefan Bystrowski był proboszczem w Gołczy do 1741 r. 
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DNIA 23 LUTEGO 
 
Anna Grothówna, świecka, umarła 
 
 Umarła panna Anna Grothówna, świecka, która na dewocyi była 
w klasztorze, miała wieku swego lat 70, żyjąc świątobliwie w usta-
wicznych postach i umartwieniach. Dobrodzika panna ksieni Zofia 
Grothówna sprawiła jej swoim kosztem pogrzeb, na którym było 
kapłanów 12, ubogich 15. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
Ksiądz Stanisław Leśniakiewicz, kaznodzieja 
 
 Przysłano z konwentu hebdowskiego księdza Stanisława Lesznia-
kiewicza na kaznodziejstwo do nas. 
 
 

[497] W TYM ROKU 
 
Głód po wsiach 
 
 Był wielki głód między ludźmi wszędzie. Ale i u nas poddani, 
dla różnych chorób i głodu umierali. Wymarło ludu obojej płci i dzieci 
przeszło na pięćset. Posłał pozostałym imć ksiądz Lochman, kanonik 
krakowski, dobrodziej nasz, na pożywienie jęczmienia ćwier[tni] ośm, 
a dobrodzika panna ksieni nasza, co mogło być, kazała mąki mleć, 
kaszę robić, grochu co wystarczyło, kazała dawać na pożywienie ubogim 
poddanym zgłodniałym. 
 
 

DNIA 17 MARCA 
 
Wotum do ołtarza świętego Józefa 
 
 Imć panna Zofia Grothówna, ksieni i dobrodzika nasza, dała wotum 
do ołtarza świętego Józefa, które kosztowało tynfów 124. 
 
 

DNIA 7 MAJA 
 
Siostra Magdalena Zaleska umarła 
 
 Siostra Magdalena Zaleska z tym się światem pożegnała, chorując 
niedziel 5, opatrzona sakramentami świętymi, o piąty godzinie z rana 
Bogu ducha oddała. Która w zakonie świętym była lat 17. Niech z Bo-
giem króluje. Amen. 
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[498] DNIA 20 CZERWCA 
 
Okno zwierciadłowe wprawione 
 
 W ołtarzu świętej Giertrudy, nad komunią, okno zwierciadłowe 
[zostało] wprawione z Opatrzności Boskiej i szczodrobliwości niektó-
rych dobrodziejów. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
Sól darowana 
 
 Wielmożny imć ksiądz Kręski, kantor katedralny krakowski, darował 
konwentowi naszemu dwie beczki soli i złotych pięćdziesiąt na ryby. 
 
 

DANIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
Sól darowana 
 
 Wielmożny imć ksiądz Mieroszewski, kanonik katedralny krakowski, 
darował soli beczkę jednę, także wielmożny imć pan łowczy przemyski 
Mieroszewski, darował dwie beczki soli konwentowi naszemu. 
 
 

DNIA 21 LISTOPADA 
 
Panna Katarzyna Nakielska na próbę 
 
 Stanęła na próbę do chóru panna Katarzyna Nakielska. 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1738 
 
 

[499] DNIA 7 LUTEGO 
 
Heleny Łękawski obłóczyny 
 
 Obłóczyła się panna Helena Łękawska. Obłóczył ją wielmożny imć 
ksiądz Kręski, kantor katedralny krakowski. Na obłóczynach była imć 
pani Chomentowska, skarbnikowa sandomirska650,  imć pan  Żarski  
z imcią swoją651,  imć ksiądz Szelewski, kanonik652, imć ksiądz przeor 
hebdowski z kapelą swoją i wiele inszych gości. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
O dziesięcinę w Porąbce prawo 
 
 W Porąbce należy [się] dziesięcina z pewnych ról imci księdzu 
plebanowi do Poręby, a z drugich ról imci księżom mansyjonary-
stom katedralnym krakowskim. Dlatego prawowali się między sobą 
i sprowadzili komisyją, z której odcięta imci księżom mansyjonarzom 
i odebrali pola w Porąbce do wytykania na dwanaście kup. A tę dzie-
sięcinę zawsze klasztor kupował u tychże imci księży mansyjonarzów. 
[500]  Dawano im za  nię na  rok  złotych  36,  ale  kiedy  teraz  [zostały]  
odcięte im pola, to trudno im tak płacić, jako się pierwey płaciło, 
ale  trzeba  z  nimi  się umówić proporcjonalnie  i  zgo[dę]  z  nimi  o  tęż 
dziesięcinę raz na zawsze uczynić. 

 
650 Żona Mikołaja Chomentowskiego. 
651 Być może zarządca klucza jangrodzkiego (w dobrach biskupstwa krakowskiego). 
W liście z 28 marca 1736 r.,  skierowanym do ksieni Grotówny, ks.  Dominik Loch-
man  napisał:  „Imć pan  Żarski  ma  trzymać klucz  jangrodzki  od  świętego  Jana”,  
M. Dębowska, Listy Dominika Lochmana, kanonika krakowskiej kapituły katedral-
nej do Zofii Grotówny, ksieni klasztoru norbertanek w Imbramowicach, w: Trzech-
setlecie konsekracji kościoła klasztornego…, s. 294. 
652 Stanisław Szelewski (zm. 1754), kanonik kapituły kolegiackiej św. Jerzego na 
zamku wawelskim, pleban w Kazimierzy Małej w latach 1734-1754. 
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DNIA 3 MAJA 
 
Staw trzycierski slamowany 
 
 Do szlamowania stawu trzycierskiego był majster zaciągniony, Marcin 
Brzozowski, obywatel opawski, który przyszedł na robotę w jesi[e]ni 
w roku 1738, a skończył w roku 1739. Od tego stawu dobrodzika panna 
ksieni swoich własnych pieniędzy dała złotych polskich tysiąc czterysta 
piętnaście [i] groszy dziesięć. Ten staw zaraz jest napuszczony wodą, 
narybkiem, jakiegośmy mogli dostać z łaski wielmożnego imci księ-
dza [501] Dominika Lochmana, kanonika katedralnego krakowskiego, 
dobrodzieja naszego i imci pana Chomentowskiego653, skarbnika san-
domierskiego, którzy nam karpików darowali. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Dała wotum dobrodzika panna ksieni Zofia Grothówna do ołtarza 
świętego Kajetana, które tyleż kosztowało, jako i pierwsze tynfów 124. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
Ksiądz Mioduski wzięty, dany ksiądz Majkiewicz 
 
 Wzięli od nas księdza Gabryjela Mioduskiego, spowiednika, a na jego 
miejsce przysłali księdza Isfryda Majkiewicza. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
Panna Ewa Ponińska na edukacyją 
 
 Oddali  do  klasztoru  naszego  imci  pannę Ewę Ponińską,  wojewo-
dzankę poznańską654,  w  roku  wieku  swego  trzecim,  która  u  nas  rok  
przebywszy, odebrali imcie rodzice z wielkim ukontentowaniem, 
[502] dziękując za piękną edukacyją, gdyż nad lata swoje sposobność 
wielką miała do nauczenia się nauki chrześcijańskiej, pacierza i innych 
modlitewek i wszystkiego dobrego. 
 

 
653 Mikołaj Chomentowski h. Lis, skarbnik sandomierski od 1726 r. 
654 Ewa Ponińska była córką Antoniego Józefa Ponińskiego, wojewody poznańskiego 
i jego drugiej żony Salomei z Szembeków (1v. Dembińska, starościna wolbromska). 



 
 
 
 
 
 

ROK 1739 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
O wytyczną dziesięcinę z Trzycieża list pisany 
 
 Imć ksiądz Antoni Rogawski, pleban jangrocki655, pisał list do imci 
panny Zofijej Grothówny, ksieni, dobrodziki naszej, upominając się 
o dziesięcinę wytyczną ze wsi naszej Trzycieża. Na który list odpisała 
mu dobrodzika panna ksieni, że antecesorowie, plebani jangroccy, 
nigdy się nie upominali dziesięciny wytycznej z Trzycieża, ale ją klasz-
tor płacił piniądzami i kwity są od stu lat, jako nie wytykali dziesię-
ciny, ale ją płacono. Jednak ta pretensyja miała być przez godne 
osoby uspokojona, jednak do tego nie przyszło, ani tyż imć ksiądz 
pleban jangrocki [503] prawem nie dochodził, widząc od stu lat kwity 
pieniężne. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
Relikwiarz sprawiony 
 
 Imć panna Zofia Grothówna, ksieni i dobrodzika nasza, sprawiła 
relikwiarz srebrny, w którym są osobliwe i pryncypalne relikwie róż-
nych świętych, między któremi relikwia jest ojca świętego Norberta. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
Biblioteka sporządzona 
 
 Na kurytarzu przy chórze sporządził nam wielmożny imć ksiądz 
Lochman, kanonik krakowski, szafy na bibliotekę, z obrazami, firan-
kami, z kratami mosiężnemi, sztukami niektóremi pozłocistemi. 

 
655 Według  J.  Szczepaniaka  (Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej 
(XVIII w.),  s.  131) w latach 1735-1755 plebanem w Jangrocie był Paweł Rogawski,  
natomiast według J. Wiśniewskiego (Historyczny opis kościołów, miast, zabytków 
i pamiątek w Olkuskiem, Mariówka Opoczyńska 1933, s. 110) imię i nazwisko ówcze-
snego plebana brzmiało „Antoni Rojowski vel Rogawski”. 
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Do który biblioteki, gdzie tylko może zapisać i dostać ksiąg polskich 
duchownych, te nam posyła i już mamy więcy niżeli siedmset książek 
duchownych polskich. 
 
Relikwiarz Świętych przysłał wielmożny imć ksiądz Lochman 
 
 [504] Tenże imć ksiądz Lochman, kanonik krakowski, dobrodziej 
nasz, bardzo wiele podostawał i przysłał nam relikwij Świętych do 
kościoła naszego i dwie piramidzie wielkie z relikwiami i agnusami 
różnemi sporządził, także trumienkę drewnianą ozdobną z relikwią 
świętej Wiktoryi przysłał i osobny relikwiarz srebrny, w którym są 
relikwie dziewiętnastu świętych papieżów. Sporządził także tablicę 
ozdobną za  szkłem,  a  w  niej  na  pargaminie wypisane są wszystkie 
relikwie, którego miesiąca i dnia obchodzą się ich święta. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
Sól darowana 
 
 Wielmożny imć ksiądz Mieroszewski darował dwie beczki soli kon-
wentowi naszemu. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
Sól darowana 
 
 Wielmożny imć ksiądz kantor katedralny krakowski656 darował kon-
wentowi naszemu beczkę soli jednę. 
 
Informacyja o Rzeżuśni 
 
 [505] Lubo transakcyja około Rzeżuśni jest napisana wyżej, na karcie 
405 i na karcie 407, jednak i to się jeszcze przydaje, iż imć pan Józef 
Groth, miecznikowicz województwa krakowskiego, wyjeżdżając do cu-
dzych krajów, zapisał był w Grodzie nowomiejskim sto tysięcy imci 
pannie Zofijej Grothównie, ksieni, dobrodzice naszej, nie tylko z miłości 
swojej jako bratanek, ale też i z różnych obligacyi respektem posagu 
i innych interesów. Potym tenże imć pan Józef Groth wstąpił do ojców 
paulinów w Częstochowy, któremu imię dano w zakonie Zygmunt, 

 
656 Stanisław Kręski. 
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a przed profesyją zjechał i z przełożonemi swemi do Krakowa na roz-
porządzenie  dóbr  i  substancyi  swojej.  Więc  na  Rzeżuśni,  wsi  swojej  
dziedzicznej, zapisał sumę [506] złotych polskich [n] dobrodzice pannie 
ksieni Zofijej Grothównie i całemu naszemu konwentowi, a dziedzictwa 
donacyją uczynił wielmożnemu imci panu Szembekowi Antoniemu, 
podkomorzemu krakowskiemu, który te dobra dobrodzice pannie ksieni 
i  konwentowi  naszemu  puścił zastawą w  sumie  złotych  polskich  [o]. 
Dobrodzika panna ksieni kwitowała w Grodzie krakowskim teraźniej-
sze[go] imci księdza Zygmunta Grotha, bratanka swojego ze stu tysięcy, 
w Grodzie nowomiejskim zapisanych. Niżeli jeszcze teraźniejszy imć 
ksiądz Zygmunt Groth wstąpił do ojców paulinów, obligował dobro-
dzikę pannę ksienią, aby w opiekę swoję i dozór odebrała pomienioną 
wieś Rzeżuśnią, co uczyniła i zaraz znacznym kosztem swoim wielkie 
tam reparacyje [507] czyniła i dotychczas czyni budynki nowe sta-
wiając, poddanych okupując i wszystko sporządzając, gdyż tam wielkie 
pustki znajdowały się. I teraz wiele tam łoży, konserwując nie tylko 
dworskie budynki, ale też i poddaństwo. 
 
 

 
n Nie odnotowano wysokości zapisu. 
o Nie odnotowano sumy zastawu. 
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DNIA 6 STYCZNIA 
 
 Przyjechała jaśnie wielmożna imć pani Ponińska, wojewodzina po-
znańska ze dwiema córkami swemi657, która przenocowawszy, na drugi 
dzień po obiedzie odjechała. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Rymerowa, chorążyna, która odje-
chała dnia trzeciego. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Przyjechało dwóch księży zwierzynieckich, spowiedników, jeden 
Norbert Domagalski, drugi Stanisław [Domagalski], którzy dnia trze-
ciego odjechali. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Przyjechała imć pani Żarska, która dnia trzeciego odjechała. 
 
 

[508] DNIA 17 LUTEGO 
 
Posłano po księży naszych 
 
 Posłał imć ksiądz Jan Lasota, przeor hebdowski, po księdzów naszych: 
wielebnego ojca spowiednika, Iszfryda Majkiewicza i po księdza Stani-
sława Leśniakiewicza, kaznodzieję, aby przyjeżdżali na wizytę. Przez ten 
czas uprosiła dobrodzika panna ksieni Zofia Grothówna imci księdza 
Jana Wojtyńskiego, plebana wysockiego658, na ich miejscu. 

 
657 Salomea z Szembeków Ponińska, żona Antoniego Józefa Ponińskiego h. Łodzia 
z córkami Ewą i Urszulą. 
658 Jan Franciszek Wojtyński, pleban w Wysocicach w latach 1735-1740. 
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DNIA 11 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Zakrzewska Stefanowa659, która przywiezła na 
edukacyją imci pannę Maryjannę Konarską, cześnikównę parnawską660, 
i córkę swoję, imci pannę Agneszkę Zakrzewską. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
Ksiąg 6 dane do kościoła farnego 
 
 Dała imć dobrodzika panna ksieni Zofia Grothówna do kościoła 
farnego naszego imbramowskiego ksiąg sześć, aby wiecznemi czasy 
zostawały przy tymże kościele, pier[w]sze kazanie [509] księdza Bazy-
lego Ryklewicza661 na  cały  rok,  drugie  kazania  dwojakie  całego  roku  
księdza Franciszka Rychłowskiego662, trzecie kazania niedzielne księdza 
Aleksandra Lorencowicza, prowincyjała Socyjetatis Jezu663, czwarte 
kazania na niedziele i święta księdza Piotra Skargi Societatis Jezu664, 
piąte nauki chrześcijańskie, szóste historyja Panny Maryjej. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
Uroczystość świętego Józefa 
 
 Odprawiła się uroczystość świętego Józefa z konkursem ludzi pro-
stych. Sumę miał imć ksiądz Jan Wojtyński, pleban wysocki, kazanie 
miał imć ksiądz Stanisław Domagalski, spowiednik imci panien zwie-
rzynieckich, profes witowski. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
Ksiądz do fary przysłany 
 
 Posłał jaśnie wielmożny imć ksiądz Michał Wodzicki, oficyjał i dzie-
kan krakowski, komisarz nasz i dobrodziej, do kościoła farniego imci 

 
659 Barbara z Łąckich Zakrzewska. 
660 Prawdopodobnie córka Bogusława Konarskiego h. Gryf, cześnika parnawskiego. 
661 Bazyli Rychlewicz, Kazania Począwszy od Adwentu, asz do Wielkieynocy inclusive, 
na Niedziele, Swięta Zbawiciela, y iego Matki Maryi Panny, Kraków 1698. 
662 Franciszek Rychłowski, Kazania Dwoiakie na Niedziele Całego Roku, Kraków 1672. 
663 Aleksander Lorencowicz, Kazania na niedziele całego roku, t. 1-2, Kalisz 1671. 
664 Piotr Skarga, Kazania na niedziele y święta całego roku,  Kraków 1595,  wielo-
krotnie wznawiane. 
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księdza [Jana] Nowickiego dla słuchania spowiedzi wielkanocny [510] 
ludzi, ponieważ nasz imć ksiądz pleban Karol Maszowski przy słabości 
zdrowia zostawał natenczas. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
Powrót księży naszych 
 
 Powrócili wielebni ojcowie nasi z Hebdowa z wizyty, z któremi imć 
ksiądz sekretarz przyjechał, Norbert Mitulski, gdzie księdza Isfryda 
wzieni na prowizorstwo do konwentu, który u nas był spowiednikiem 
półtora roku. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
Panna Packówna na edukacyją 
 
 Przywieźli na edukacyją imć pannę Marcyjannę Packównę, która 
lat miała 13. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Posłali nam imci księdza Ewermoda Mazurkiewicza z Hebdowa na 
spowiednikostwo do naszego konwentu. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
Panny Tokarski obłóczyny 
 
 Odprawił się akt obłóczyn panny Elżbiety Tokarski, którą obłóczył 
wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik krakowski, osobliwy 
dobrodziej nasz. [511] Kazanie miał imć ksiądz Jan Nowicki. Z gości byli 
wielmożny imć pan Mikołaj Tokarski, miecznik bracławski, jej rodzic, 
wielmożna imć pani Dembińska, kasztelanowa wojnicka665 z imcią 
panią Piegłowską, starościcową. 

 
665 Krystyna z Borków Dembińska, żona Franciszka Dembińskiego, kasztelana woj-
nickiego. 
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DNIA 6 LIPCA 
 
Panny Katarzyny Grothówny obłóczyny 
 
 Odprawił się akt obłóczyn siostry Katarzyny Grothówny, którą obłó-
czył wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik krakowski, 
osobliwy dobrodziej nasz. Kazanie miał imć ksiądz Jan Nowicki. 
Na tem akcie był wielmożny imć pan Mieroszewski, łowczy łęczycki 
z imcią swoją i imć pan Orliński, kapitan, także z imcią swoją. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
Imć pani Albrzykowska córkę na edukacyją oddała 
 
 Przyjechała imć pani Albrzykowska, która przywiezła córkę swoję 
Annę Albrzykowską na edukacyją, lat dwanaście mającą. 
 
 

[512] DNIA 19 LIPCA 
 
Wyjazd imci panny ksieni do wód 
 
 Wyjechała imć dobrodzika panna ksieni z dwiema siostrami Jadwigą 
Majerówną i Teresą Mieroszewską do wód krzeszowskich, których 
kąpieli tylko trzy razy zażywała, bo jej nie służyły. Z Krzeszowic jechała 
prosto do Krakowa na kuracyją za radą doktorów, gdzie zażywała potów 
sympatycznych 15 i powróciła szczęśliwie do konwentu. Za gościniec 
kościołowi naszemu przywiezła imć dobrodzika panna ksieni aparat 
biały, bogaty z da[l]matykami, który za swoje własne pieniądze spra-
wiła.  Kosztował złotych  polskich  776,  dico siedemset siedemdziesiąt 
sześć groszy 16. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
Wyjechała panna Modrzejowska i Weronika 
 
 Wyjechała panna Maryjanna Modrzejewska z panną Weroniką 
Fra[u]w[r]ówną do Krakowa na kuracyją. Stały w konwencie świę-
tego Jędrzeja. Zabawiły niedziel dwie i powróciły szczęśliwie do 
konwentu. 
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DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
 Położyli nam pozew, aby stawać do [p] na kondescensyją666 respek-
tem prowizyi ze wsi Zborówka. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 [513] Przyjechała imć panna Felicyjanna Otwinowska, starości-
cówna szczerczowska. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
Panny Nakielski profesyja 
 
 Odprawił się akt profesyi panny Katarzyny Nakielski, którą profeso-
wał wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman kanonik krakowski, oso-
bliwy dobrodziej nasz. Kazanie miał imć ksiądz Jan Nowicki. Przytomni 
zaś byli imć pan Krauz z imcią swoją, jako opiekuni panny Nakielski. 
 
 

DNIA 2 LISTOPADA 
 
Imć pani Żarska dwie córki na edukacyją przywiozła 
 
 Przyjechała imć pani Żarska, która przywiozła dwie córki swoje na 
edukacyją, jednej lat 10 pannie Maryjannie starszej, drugiej młodszej 
pannie Franciszce, rok piąty [szedł]. 
 
 

DNIA 13 LISTOPADA 
 
Panna Otwinowska na próbę 
 
 Stanęła na próbę imć panna Felicyjanna Otwinowska. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
Rachonek podstarościego i pisarzów 
 
 Imć dobrodzika panna ksieni sprowadziła rachmistrza imci pana 
Stanisława Kosa, do słuchania rachunków pana Józefa Gołębiewskiego, 

 
p Kronikarka nie odnotowała nazwy miejscowości. 
666 Condescensio (łac.) – wyjazd sądu na miejsce sporu. 
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administratora naszego, z hiberny i pogłównego, także do słuchania 
pana Filkowskiego, pisarza, krescencyją trzymającego i Kapuścińskiego, 
pisarza browarnego. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
Wiatr gwałtowny 
 
 [514]  Dnia  drugiego  grudnia  wiatr  wielki  powstał od  godziny  6  
z wieczora z wielką łyskawicą i  grzmotami, który wiele szkód narobił 
po folwarkach, w lasach wiele drzewa wielkiego powywracał. 
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DNIA 5 STYCZNIA  
Gołębiewski odprawiony  
 Odprawiła imć dobrodziejka panna ksieni pana Józefa Gołębiew-
skiego z administracyi. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA  
Podlaski przyjęty  
 Przyjęła imć dobrodziejka panna ksieni pana Podlaskiego na admini-
stracyją. 
 
 

TEGOŻ DNIA  
Boroński odprawiony  
 Odprawiła imć dobrodziejka pana Borońskiego, który był na pod-
starostwie w Trzycieżu. Na jego miejsce przyięła do Trzycieża na pod-
starostwo pana Wistowskiego i z żoną. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA  
Relikwiarz darowany  
 Odebrałyśmy z łaski wielmożnego imci księdza Dominika Lochmana, 
kanonika katedralnego krakowskiego, osobliwego dobrodzieja naszego, 
relikwiarz srebrny, dobrze wyzłacany, z rubinami, w którym relikwiarzu 
jest partykuła kolumny Pana Jezusowej, przy której był biczowany. 
 
 

[515] DNIA 17 STYCZNIA  
Wielmożna pani Szudrawska córkę na edukacyją oddała  
 Przyjechała wielmożna imć pani Szudrawska, miecznikowa dobrzeń-
ska667, która przywiezła córkę swoję na edukacyją mającą lat 13. 

 
667 Salomea z Dembińskich Sudrawska, żona Stanisława Sudrawskiego, miecznika 
dobrzyńskiego. 
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DNIA 18 STYCZNIA 
 
Pozew o dziewkę 
 
 Przysłali imcie panowie Zakrzewscy z Uliny pozew aresztowny 
o dziewkę Krupiankę, [z] którą nasz poddany Ciempka z Porąbki 
wziął ślub w Krakowie u Panny Maryi za wyraźnym pozwoleniem 
jaśnie wielmożnego imci księdza oficjała dobrodzieja naszego, o której 
dziewki pozwolenie imć dobrodziejka panna ksieni pisała dwa razy do 
imci panów Zakrzewskich proszący, aby tejż dziewce pozwolili iść za 
tegoż Ciempkę, a nie chcieli pozwolić imcie. Nawet i z ustną prośbą 
posyłała imci księdza Nowickiego, a nie chcieli pozwolić. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
Proces jubileuszowy przysłany 
 
 Przysłał jaśnie wielmożny imć ksiądz oficyjał dobrodziej nasz proces 
jubileuszowy, który zaraz publikowano w niedzielę z ambony w kościele 
naszym. My go dopiero zaczynały w drugi tydzień nie mogąc mieć 
spowiednika w pierwszym tygodniu. Z Krakowa dopiero go imć dobro-
dziejka panna ksieni sprowadziła dnia 6 lutego, to jest wielmożnego imci 
księdza Józefa Kobielskiego rektora świętego Macieja Societas Iesu668, 
który zabawiwszy pięć dni odjechał. 
 
 

[516] DNIA 10 LUTEGO 
 
Ptaszyński na pisarstwo przyjęty 
 
 Przyjęła imć dobrodzika panna ksieni pana Ptaszeńskiego na pisar-
stwo prowentowe, gdzie zaraz odprawiła pana Grzegorza Filkowskiego 
z pisarstwa. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
Pozew chłopom przestańskim o dziesięcinę 
 
 Dała imć dobrodzika panna ksieni pozwy chłopom przestańskim za to, 
że niesprawiedliwie wydawali dziesięcinę przez insze lata, to jest z ogro-
dów, na których siali jęczmiony, grochy, szeczewice [=soczewicę], a nie 
dawali dawnemi czasy, przez co krzywda była, dlatego teraz pozwani, 

 
668 Józef Kobielski (1693-1745), jezuita, święcenia kapłańskie w 1721 r., rektor i mistrz 
nowicjatu krakowskiego w latach 1739-1743. 
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ażeby  to  nagrodzili.  Drugi  pozew  dała  imć dobrodzika  panna  ksieni  
z ekskomuniką, to jest klątwą, że chłopi Przestańczanie bronili dzie-
sięciny wywozić, którą wolno było przedać za sprawiedliwe pieniądze,  
lub ją darować komu się podoba. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Zaczęli łamać kamień do pieca wapiennego. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
Kamieniarze sprowadzeni 
 
 Sprowadziła imć dobrodzika panna ksieni kamieniarzów z Radwa-
nowic, ażeby osadzali posadzkę w naszym kościele. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
Wielmożna Grodzicka przyjęta na szkaplerz 
 
 Wielmożna imć pani stolnikowa Anna Grodzicka669, która imć rok 
trzeci kończąc u nas na dewocyi, przyjęła dnia dzisiejszego konfrater-
nią zakonu naszego, publicznie [517] w kościele naszym z rąk wieleb-
nego imci księdza Ewiermoda Mazurkiewicza, spowiednika naszego, 
przyjmowała szkaplerz. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
Posadzka osadzona 
 
 Osadzili kamieniarze radwańscy posadzkę w kościele naszym.  
Za ołtarz Najświętszej Panny i nie stało im posadzki. I odjechali  
do domów swoich dorabiać posadzki. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
Wyjazd imci panny ksieni do Buska, bez powrotu 
 
 Wyjechała imć dobrodzika panna ksieni z dwiema siostrami do 
Buska, to jest panną Jadwigą Majerówną i panną Barbarą Grotówną, 
gdzie pan doktor rzeszewski ma zjechać na kuracyją oczu imci dobro-
dziki panny ksieni. 

 
669 Anna Elżbieta z Pudwelsów Grodzicka, stolnikowa ciechanowska. 
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DNIA 11 MAJA 
 
Panna Anna Postupalska umarła 
 
 Panna Anna Postupalska, chorując dni pięć, z tym się pożegnała 
światem wszystkiemi opatrzona sakramentami, której pogrzeb dnia 
15 maja odprawił się. Księży było 20, wilij dwie śpiewano, jedne wigi-
lie nasi bracia śpiewali, a drugie księża świeccy. Kapela z Miechowa 
była na tym pogrzebie. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA [SIC]r 
 
Imć panna ksieni umarła w Małej Kazimierzy 
 
 Imć dobrodziejka panna Zofia Grothówna, ksieni nasza od daw-
nych lat na różne afekcyje chorując, a ta jej najwięcej dokuczyła, że na 
oczy najmniejszej [518] rzeczy nie widziała prawie przez półtora roku. 
Doktor i okulista w Rzeszewie mieszkający, podjął się jej leczyć na 
oczy, ale kazał czekać póki by na tych oczach katarakty, czyli łuszczki, 
nie zgrubiały. Na ostatek tenże doktor nie chciał tu przyjechać do Im-
bramowic, ale ordynował, aby imć dobrodzika panna ksieni przyje-
chała do Buska, a on tam sam deklarował się przyjechać, ale zawiódł, 
bo imć dobrodziejka panna ksieni czekała na niego trzy niedziele, 
a potym tenże doktór pisał do niej, żeby już nie w Busku, ale w Kazi-
mierzy Małej u imci pana Grotha, łowczego sandomirskiego, na niego 
zaczekała. I tam w Kazimierzy czekała dwie niedzieli zupełne. Ale się 
i tam tegoż doktora doczekać nie mogła, a różne afekcyje dokuczały jej, 
a osobliwie zwyczajna i dawna afekcyja w nogach, które były bardzo 
popuchły, dokuczała. Z nóg poszła puchlina do góry, dlatego żadnej 
nadzieje życia jej nie było i dysponowała się pięknie i wszystkiemi 
sakramentami opatrzona, dnia 31 maja Panu Bogu ducha oddała. 
Miała życia wieku swego lat [s], ksienią była lat trzydzieści i ośm,  
a po elekcyi swojej ledwo kilka lat w zupełnym była zdrowiu, osobli-
wie na nogi bolała, przy tym napastował ją kamień, róża i inne afekcyje. 
Przy śmierci jej była [519] siostra Jadwiga Majerówna i siostra Barbara 
Grothówna. Jak prętko dano nam znać o śmierci imci dobrodziki panny 
ksieni, tak tą nieszczęśliwą nowiną wszystkie siostry poalterowane były 
i długo w płaczu utulić się nie mogły po tak wielkiej dobrodzice swojej. 

 
r Winno być: 23 maja. 
s Nie odnotowano wieku zmarłej ksieni. 
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Tegoż czasu dano znać do Krakowa o śmierci nieboszki dobrodziki 
i bez wszelkiego omieszkania wyprawiono trumnę nieobitą do Kazi-
mierzy, a tu do klasztoru posłano kamlotu białego, ćwieków czarnych 
i siedlarza do obijania. Z Kazimierzy zaś, włożywszy ciało w trumnę, 
przywieźli go do nas dnia 2 czerwca przed wieczorem i zaraz naza-
jutrz [zostało] wpuszczone ciało do grobu, bo na ciepłach niepodobno 
dłużej było ciała trzymać. W Kazimierzy odprawiło się nabożeństwo 
za duszę nieboszki, my zaś w ten dzień, kiedy ciało przywieźli, odpra-
wiłyśmy wigilije śpiewane. Przy ciele przyjechał imć ksiądz Lasota, 
przeor hebdowski i imć ksiądz Stanisław Szelewski, kanonik świę-
tego Jerzego na zamku krakowskim, a pleban w Małej Kazimierzy. 
Imć ksiądz przeor miał przy złożeniu ciała ekshortę [=egzortę], którą 
jeszcze do większego żalu i płaczu pobudził nas i poddanych naszych.  
W dzień spuszczenia do grobu pozjeżdżało się dosyć kapłanów. My śpie-
wałyśmy komendę, ojcowie hebdowscy wigilie jedne, a drugie [księża] 
świeccy. Śpiewane [520] msze święte dwie były, pierwszą śpiewał imć 
ksiądz przeor, na której my na chórze śpiewałyśmy, a drugą imć 
ksiądz Rompalski dziekan skalski670. Ubogich także dosyć było, którzy 
jałmużną, wódką, jedzeniem i piwem [zostali] ukontentowani. Było 
ubogich około pięćdziesiąt. Inszą trumnę na egzekwie kazałyśmy tu 
zrobić, a z Krakowa przysłano materyi białej do obicia trumny i ćwie-
ków. W Krakowie rozesłały się jałmużny po różnych klasztorach dla 
poratowania duszy. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
Egzekwie za duszę świętej pamięci Zofii Grothówny, ksieni 
 
 Odprawiły się egzekwie świętej pamięci nieboszki dobrodziki panny 
Zofii Grothówny, ksieni naszej. Trumna biało obita stała na trzech 
gradusach, także biało obitych. Około trumny stało dwanaście świec 
wielkich, a na wielkim ołtarzu i w perspektywie za ołtarzem, także nad 
dwojgiem drzwi około wielkiego ołtarza świec było dostatkiem. Około 
trumny sześć pochodni trzymano, a za wielkim ołtarzem, między innemi 
świecami, sześć pochodni gorzało. Przy trumnie klęczało nas zakonnic 
trzynaście ze świecami, któreśmy od nieboszki dobrodziejki przyjęte 
były do habitu świętego. Kapłanów było około dziewiąciudziesiąt. 

 
670 Wawrzyniec Rompalski, doktor filozofii, pleban w Smardzowicach w latach 1731-1748 
i dziekan dekanatu skalskiego. 
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Śpiewaną mszą miał i kondukt wielmożny imć ksiądz Chryzostom [521] 
Staszowski, opat sądecki i wikariusz prowincyi polskiej. Naszych oj-
ców  norbertanów  21  było,  z  Miechowa  księży  było  № 15,  świeckich  
księży dostatek, między któremi byli imć ksiądz Dominik Lochman, 
imć ksiądz Mieroszewski, imć ksiądz Czerny671, kanonicy katedralni 
krakowscy. Z świeckich zaś imci: wielmożny imć pan Groth, łowczy 
sandomierski, imć pan Żarski, imć pan Burzyński i inni imcie obojej 
płci. Traktament był z ukontentowaniem wszystkich. Nazajutrz po 
pogrzebie odprawiło się mszy świętych około 20. W pierwszy dzień 
dawano po tynfów cztery, a drugiego po tynfów dwa, trzeciego dnia 
sprawiłyśmy stypę dla ubogich zaproszonych, których było trzysta. 
 
Drugie egzekwie 
 
 Piętnastego dnia, rachując od śmierci nieboszki, odprawiłyśmy so-
lenne egzekwie, potym czterdziestego [dnia] także się odprawiły [się] 
solenne egzekwie i księży, cośmy mogli dostać, było dwanaście. 
 
Specyfikacyja fundacyj 
 
 Ta świętej pamięci nieboszka dobrodzika Zofia Grothówna, ksieni, 
za przełożeństwa swego nie tylko obserwancyją zakonną trzymała,  
ale też kościół z klasztorem prawie z fundamentów, za pomocą Boską  
i przysposobieniem sobie dobrodziejów, wymurowała. [522] Srebra  
i aparatów przyczyniła. Poddaństwo przy tak ciężkich wojnach utrzy-
mała. Dziesięć tysięcy od wielmożnej imci pani Gembickiej z domu 
Grothówny, starościny nakielskiej otrzymała. Także od księdza Zyg-
munta Grotha zapis na Rzeżuśni czterdziestu i trzech tysięcy, na tej 
Rzeżuśni było kapituły krakowskiej pięć tysięcy, które imć dobrodzika 
zniosła i na Kazimierzy Małej są zapisane. Oprócz tego na Rzeżuśni 
było posagu tysiąc złotych, to klasztor nasz wszystkiej sumy ma złotych 
polskich czterdzieści dziewięć tysięcy. Oprócz tego wielkim kosztem 
różne reparacyje czyniła, które powinny być kompensowane, za co nie-
chaj pan Bóg Wszechmogący w niebie wiecznie jej nagradza. Amen. 
 
 
 

 
671 Franciszek Czerny de Schwartzenberg, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
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Albrzykowska, matka Anny Albrzy-

kowskiej  420 
Albrzykowska Anna, uczennica  420 
August II Sas, król  10, 43, 44, 52, 133, 

393 
August III Sas, król  395, 397 
 
Baczyński  Tomasz,  jezuita   278,  284,  

365 
Badeniowa (Badynia), matka Anny Neh-

rebeckiej  210 
Bałazy Banaś z Małyszyc, poddany klasz-

torny  139 
Bałazy Jan, kmieć z Małyszyc, poddany 

klasztorny  308 
Bałazy Stefan, poddany klasztorny  367 
Bałazy Wojciech, kmieć, poddany klasz-

torny  119 
Baranowicz Jan, pleban w Żarnowcu  

175, 176 
Bażanka Kasper, architekt  90, 94, 116, 

139, 150, 155, 163, 168, 172, 184, 
201, 203, 208, 211, 219, 221, 230, 
231, 247, 251, 254, 258, 259, 272, 
276, 279, 286, 288, 295, 305, 311, 
317, 322, 324 

Bączkowski Jan, cyrulik  257, 266, 270, 
280, 293, 361 

Bąkowska Elżbieta z Łąckich  248 
Bąkowska Katarzyna, norbertanka im-

bramowicka  5, 9, 248, 249, 264, 267, 
269, 289, 306, 324, 327, 366 

Bąkowski Piotr, pleban w Dziekano-
wicach  306 

Behm (Böhm), generał wojsk rosyj-
skich  55 

Bekier, kapitan  140 
Bekierski Bonawentura, pijar  308 

Belgrad, pułkownik  92 
Bella Anna z Zaleskich  235, 354 
Bella Salomea, uczennica  354 
Bełchacka Zofia Aleksandra, klaryska 

krakowska  180, 185 
Bem  77, 97, 
Benedykt XIII, papież  326 
Berezecki, oficer z chorągwi Kazimierza 

Czartoryskiego  35, 66, 
Bern, kapitan  119 
Bętkowska Anna, norbertanka imbra-

mowicka  5 
Bieda z Trzyciąża, poddany klasztorny  

12, 123 
Bielak, namiestnik  94 
Bielak Włodzimierz  6 
Bielawska, matka Chlewickiej, podcza-

szyny rawskiej  307, 321 
Bliwernitz (Bliwernicz), saski komisarz 

królewski  46 
Błeszyńska  176, 249 
Błędowski (Błendowski), dzierżawca 

Trzyciąża  26 
Bobrownicka Joanna Katarzyna, nor-

bertanka buska  329 
Bogucka Salomea, norbertanka imbra-

mowicka  6, 9, 11, 13, 256, 308, 329, 
330, 356, 393 

Bogucka Zuzanna, matka Salomei i Zu-
zanny  256, 299, 308, 369 

Bogucka Zuzanna, uczennica  299, 308, 
369 

Bogucki  330 
Bogucki Józef Paweł, jezuita  350 
Bogusławski Wojciech, starosta płocki  

44, 59, 119 
Bokum (Bokon), pleban w Nakle  262 
Borkowska Małgorzata  6, 7, 15, 66, 

164, 280 
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Boroński, podstarości  423 
Borowska Dorota (imię zakonne Joan-

na), bernardynka krakowska  268 
Borowski Franciszek, kanonik krakow-

ski  404 
Bralzen (von Brause), generał saski  43 
Branicki Józef, marszałek konfederacji 

tarnogrodzkiej  161 
Bronikowski, paulin  323 
Brzechwa Jan, starosta krzeczowski  184 
Brzechwa (Brzechwina) Krystyna ze 

Szwarcenbergów, starościna krze-
czowska  184, 187, 189, 191, 203, 244 

Brzozowski Marcin 412 
Brzuchowski, rotmistrz 71 
Bugaj z Zagórowy, poddany klasztorny  

296 
Burzyński  428 
Butman, kapitan  142, 153 
Bystranowska Katarzyna, norbertanka 

buska  108, 348 
Bystrowski Stefan, pleban w Gołczy  407 
Byszewski Franciszek Hieronim, kano-

nik krakowski i poznański  11, 330, 
339, 345, 356, 376 

Byszowska Anna, uczennica  389 
 
Celińska Anna, klaryska krakowska  

293, 389 
Ceypler Albert, kanonik kielecki  267 
Chaury Jakub zob. Haur (Chaury) Jakub 
Chlewicka,  podczaszyna  rawska   307,  

321 
Chlewicka Aniela, uczennica  308, 344 
Chlewicki, podczaszy rawski  332, 344 
Chmielowski, kanonik łucki  326 
Chodykiewicz, rotmistrz  161 
Chołaniowska  187, 205, 216, 245 
Chomentowska, skarbnikowa sando-

mierska  411 
Chomentowski Mikołaj, skarbnik san-

domierski  411, 412 
Chomentowski Stanisław, marszałek 

związkowy  34, 35 
Chrapecki Zygmunt, norbertanin  359, 

364 

Chwalibogowa Barbara Rozalia z Gro-
dzickich  11, 176, 235, 237, 244, 246, 
249, 264, 268, 274, 292, 300, 318, 
327, 329, 350, 372 

Chwalibogowie  175 
Chwalibożanka Anna, uczennica  11, 249, 

274 
Chwalibożanka Barbara, norbertanka 

krakowska  187, 253, 279, 358 
Chwalibożanka Helena (imię zakonne 

Klara), augustianka krakowska  322 
Chwalibożanka Ludwina, augustianka 

krakowska  281 
Chwalibożanka Marianna, norbertanka 

krakowska  384 
Chwalibożanka Salomea, uczennica  11, 

264, 329 
Chwalibożanka Teresa, norbertanka kra-

kowska  384 
Chwalibożanka Teresa, uczennica, nor-

bertanka imbramowicka  9, 11, 274, 
329, 333, 350, 382, 383 

Chwalibóg Michał 354 
Chwalibóg Stefan, komornik graniczny 

powiatu ksiąskiego  11, 176, 235, 237, 
268, 350, 372, 380 

Cichomski Wojciech  241, 243 
Ciempka (Ciępka) z Porąbki, poddany 

klasztorny  424 
Cieszkowicówna Katarzyna, klaryska 

krakowska  90 
Ciępka z Zagórowy, poddany klasztorny  

296 
Ciępka Błażej, poddany klasztorny  208, 

222, 228, 229 
Ciępka Jan z Zagórowy, poddany klasz-

torny  277, 281 
Ciępka Łukasz, poddany klasztorny  228 
Cybulski Mateusz (Matyjasz), murarz  

303 
Czajowska Katarzyna Helena, neofitka  

104, 152 
Czamberf, kapitan 94 
Czapski Jan Chryzostom, kasztelan el-

bląski, major  134 
Czarnecka Teofila, norbertanka buska  

329, 348 
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Czarniecki, pułkownik  73 
Czartoryski Kazimierz, podkanclerzy 

litewski  35, 66 
Czerna Konstancja (imię zakonne Ga-

briela), bernardynka krakowska  268 
Czerny de Schwartzenberg Franciszek, 

kanonik krakowski  428 
Czykielski, deputat  154 
 
Daszkiewicz, rotmistrz  71 
Dąmbska Petronela ze Strusów, miecz-

nikowa inowrocławska  375 
Dąmbski, kasztelanic biecki  332 
Dąmbski Antoni, właściciel dóbr Pa-

śmiechy  291 
Dąmbski Kazimierz, miecznik inowro-

cławski  375 
Dąmbski Wojciech Andrzej, marszałek 

nadworny koronny  43 
Dekludye, kapitan  116 
Delamars  (De  La  Mars)  Michał,  pre-

pozyt tarnowski  188 
Dembińska Barbara, norbertanka im-

bramowicka  9, 28, 55 
Dembińska Krystyna z Borków, kasz-

telanowa wojnicka  419 
Dembińska Salomea z Szembeków, sta-

rościna wolbromska  244, 245, 247, 
248, 255, 265, 269, 272-275, 279, 
283, 286, 294, 306, 321, 345, 375, 
377 

Dembiński, norbertanin  151 
Dembiński Franciszek, kasztelan woj-

nicki, starosta wolbromski  175, 210, 
293, 419 

Dembiński Józef, starosta wolbromski  
239, 265 

Dembiński Ludwik, kasztelanic woj-
nicki  293 

Dembiński Stefan, kanonik krakowski, 
kustosz  koronny   11,  97,  163,  169,  
175, 188, 197, 200, 208, 240, 253, 
276, 283, 294, 312, 342, 345, 350, 
357, 368, 372, 375, 387, 388, 389 

Denhoff Bogusław Ernest, podkomorzy 
litewski,  generał  31,  96,  120,  133,  
140, 144 

Denhoff Stanisław Ernest, miecznik ko-
ronny  35, 54, 58, 126, 134 

Dębowska Maria  5, 411 
Dłuska Teresa, norbertanka krakowska  

236, 347, 349, 358 
Dobiecka Anna z Derszniaków, sędzina 

grodzka opoczyńska  288, 301, 307 
Dobiecki Jan, sędzia grodzki opoczyński  

285, 288, 301, 307 
Dobieczka Franciszek, poddany klasz-

torny  119 
Dobińska Aleksandra z Krasuskich  

(1v. Chwalibogowa), majorowa  287, 
354 

Dobińska Barbara Marianna z Dąmb-
skich, kapitanowa  283, 287 

Dobińska Magdalena, komornikowa 
proszowicka  184 

Dobińska Teresa z Zasieckich, żona 
Jana  184 

Dobiński Jan, podpułkownik 184, 185 
Dobiński Krzysztof, łowczy gostyński  

104, 118, 150, 160, 169, 175, 179, 
183, 185 

Dobiński Stanisław, major  287, 354 
Dobiński Tomasz, komornik ziemski 

proszowicki  184, 287 
Dobiński Zygmunt, łowczy gostyński, 

kapitan  283, 287 
Dobrowolski, pułkownik  161 
Domagalski Norbert, norbertanin  417 
Domagalski Stanisław, norbertanin  417, 

418 
Domagała Andrzej, poddany klasztorny  

275, 284 
Domagałka zob. Domagała Andrzej 
Duchnowski  77 
Dymer, generał saski  401 
Dzianota  199 
 
Eichstädt, generał saski  134 
 
Filkowski Grzegorz, pisarz prowentowy  

422, 424 
Filon, generał  158 
Firkiewicz Stanisław, norbertanin  349 
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Firlejówna Barbara, norbertanka kra-
kowska  11, 164, 202 

Fontani, Włoch  263, 294 
Fontani z domu Frauwer  290 
Forski Adam, norbertanin  28, 246 
Frandeberg, kapitan  142 
Frauwrówna Weronika, norbertanka im-

bramowicka  9, 181, 188, 203, 211, 
214, 251, 290, 294, 327, 420 

Frączkiewicz Mateusz, pleban w Porę-
bie Górnej  96, 104 

Fudalej, kmieć, poddany klasztorny  262 
 
Galilej Cecylia 13 
Gembicka Dorota z Grotów (Grothów), 

starościna nakielska  366, 391, 405, 
428 

Gniazdowski Chryzostom, pułkownik  
74, 75 

Golc (Golcz), major, generał  126, 137 
Gołębiewski Józef, administrator  421, 

423 
Gołębiowska Anna, norbertanka imbra-

mowicka  13, 28, 91, 103, 156, 227, 
265, 285, 304, 327, 332, 373 

Gołębiowska Anna, uczennica  271, 288, 
332, 344 

Gołębiowska Józefa, uczennica, pro-
bantka  332, 349, 350 

Gołębiowska Salomea, żona Józefa  103, 
109, 234, 253, 261 

Gołębiowski Józef, właściciel Wilczko-
wic  103, 227, 265, 271, 332 

Gołuchowska Barbara, norbertanka 
buska  108 

Gorczycki Grzegorz Gerwazy, kanonik 
skalbmierski  175, 186, 203, 216, 226, 
235 

Górska Elżbieta, norbertanka imbra-
mowicka  9, 28, 56 

Górska Joanna, klaryska krakowska  
383 

Grabkowska  234 
Grabkowski Władysław  210 
Grabowski  67, 226 
Grodzicka Anna Elżbieta z Pudwelsów, 

stolnikowa ciechanowska  350, 425 

Grodzicka Eleonora, norbertanka kra-
kowska  253, 279 

Grodzicki Aleksander Józef, stolnik cie-
chanowski  350 

Grodzicki Józef, kanonik krakowski  375 
Gros, major saski 46 
Grot (Groth) Aleksander, miecznik kra-

kowski  7, 11, 85, 184, 185, 293, 305, 
311 

Grot (Groth) Aleksander, ojciec Alek-
sandra, miecznika  6-8, 332 

Grot (Groth) Andrzej  223, 229, 321 
Grot (Groth) Florian, karmelita bosy  353 
Grot (Groth) Józef (imię zakonne Zyg-

munt), miecznikowic krakowski, pau-
lin  7, 11, 293, 305, 311, 323-325, 414, 
415, 428 

Grot (Groth) Mateusz, stolnik wieluński, 
miecznik przemyski, łowczy sando-
mierski  11, 325, 345, 390, 391, 405, 
426, 428 

Grot (Groth) Zygmunt zob. Grot (Groth) 
Józef 

Grotowa (Grothowa) Katarzyna z Dy-
dyńskich, miecznikowa krakowska  7, 
293 

Grotowa (Grothowa) Konstancja Apo-
lonia z Remerów  185 

Grotowa (Grothowa) Ludwina, stolni-
kowa wieluńska  345 

Grotowa (Grothowa) Teresa z Kozub-
skich  6, 7, 332 

Grotowska Katarzyna, norbertanka bu-
ska  329 

Grotowska Zuzanna, norbertanka buska  
329 

Grotówna (Grothówna) Anna, rezydent-
ka  408 

Grotówna (Grothówna) Anna (imię za-
konne Wiktoria), bernardynka kra-
kowska  346 

Grotówna (Grothówna) Barbara, nor-
bertanka imbramowicka  9, 190, 207, 
223, 225, 226, 229, 321, 327, 425, 
426 

Grotówna (Grothówna) Katarzyna, mie-
cznikówna krakowska  184, 185 
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Grotówna (Grothówna) Katarzyna, nor-
bertanka imbramowicka  420 

Grotówna (Grothówna) Katarzyna (imię 
zakonne Prudencja), bernardynka 
krakowska  7, 8 

Grotówna (Grothówna) Marianna (imię 
zakonne Aniela), bernardynka kra-
kowska  6, 7, 161, 201, 272, 312, 315, 
342 

Grotówna (Grothówna) Zofia, norber-
tanka imbramowicka  5-11, 13, 14, 17, 
19, 85, 185, 241, 246, 249, 251, 252, 
254, 257, 263, 266, 269, 271, 274, 
277, 283, 288, 289, 291, 295, 297, 
302, 304, 305, 308, 310, 311, 316, 
324, 325, 327, 328, 356, 366, 378, 
393, 396, 398, 400, 402, 404, 405, 
408, 411-415, 417, 418, 426-428 

Grudziński Jan, starosta rawski  71, 72, 
105 

Grymecki Jan, pleban w Imbramowi-
cach  98 

Gumolewski  Ludwik,  pleban  w  Cza-
plach  194, 209 

Gutkowska (Gotkowska) Joanna, nor-
bertanka zwierzyniecka  333 

 
Haur (Chaury) Jakub  376 
Herzig Franciszek  27 
Hozjusz Stanisław Józef, kanonik kra-

kowski, audytor, sufragan przemyski  
175, 177, 178, 188, 199, 200, 209, 214 

Hugla (Ugla, Ugiel), szwedzki kapitan  
37, 38 

Hulewicz, rotmistrz  31 
Humiecka Barbara, norbertanka kra-

kowska  11, 164, 187, 202, 236, 347, 
349, 358 

Humieński, kapitan  126 
 
Jabłonowski Aleksander Jan, starosta 

buski  43 
Jaroszyński Jakub, pleban w Porębie 

Górnej  341 
Jastrzębski, podstarości  29, 37 
Jastrzębski Augustyn, norbertanin  400, 

407 

Jordan, dowódca dywizji  395 
Jordan Józef, kanonik krakowski  267 
Jordan Michał Stefan, wojewoda bra-

cławski  11, 186, 200, 208, 209, 220, 
230, 309, 378, 381 

Jordanowa Anna z Morsztynów, woje-
wodzina bracławska  208, 378 

Jordanówna Konstancja, wojewodzian-
ka bracławska  186, 200, 230, 250, 
280, 284, 285, 301, 331, 381, 384 

Jordanówna Teresa, wojewodzianka bra-
cławska  186, 200, 230, 284, 285, 
301, 331, 381 

 
Kakowski  330, 337 
Kamieniecki, porucznik  147 
Kamieński, rotmistrz  86 
Kamocki Kasper, kanonik krakowski  97, 

107, 109 
Kamodzińska Teresa z Leśniowskich  56, 

77 
Kapuściński, pisarz browarny  422 
Karse, pułkownik  127 
Kasiura Iwona  13, 14 
Kazimierski, komendant  59 
Kącka  296 
Kącka Zofia, norbertanka zwierzyniecka  

201, 367, 390 
Kącki, pułkownik 61 
Kącki (Kądzki), właściciel wsi Zawada  

114 
Kępska Teresa z Zaleskich  235 
Kępski  235 
Kępski Józef, prawnik  365 
Kiedrzyński, paulin  323 
Klemens XII, papież  384 
Klerk, kapitan  133 
Klimecki Walenty, pleban w Zadrożu  

286, 305, 310, 333 
Klupniowski, poddany klasztorny  407 
Kmita  318, 323, 370 
Kobielska, matka Teresy Kobielskiej  365 
Kobielska Teresa, uczennica  365 
Kobielski Franciszek, kanonik krakow-

ski, biskup  183, 213, 243, 303, 330, 
333, 365, 380 

Kobielski Józef, jezuita  424 
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Kobuszowski Jakub, pleban czapelski  
252, 263, 279, 364, 369 

Kochanowska Anna, norbertanka im-
bramowicka  9, 158, 176, 188, 327 

Kolankowska Eleonora Anna, klaryska 
krakowska  90, 218, 346 

Komecka, rejentowa grodzka krakow-
ska  350 

Komecki, rejent grodzki krakowski  302, 
303 

Komecki Sebastian, kanonik krakow-
ski  355 

Komornicka, stolnikowa warszawska  
176, 197 

Komornicki, dzierżawca Tczycy  198, 
238, 278, 284, 304, 314, 

Komornicki Teofil, stolnik warszawski  
197, 

Komorowski Adam Ignacy, kanonik kra-
kowski  294, 318 

Konarska Marianna, cześnikówna par-
nawska, uczennica  418 

Konarski Bogusław, cześnik parnaw-
ski  418 

Kos Stanisław, rachmistrz  421 
Kosicki Bogusław, właściciel Ulinki  228, 

229 
Kosiński Jan, kanonik krakowski  176, 

208 
Kotarski Marcin, wojski nowokorczyń-

ski  56, 77 
Kozubska Marianna, norbertanka im-

bramowicka  5 
Krajowska Zofia Magdalena, norber-

tanka imbramowicka  9, 28, 90, 91, 
265, 327, 366, 367 

Kralewicz Maciej, norbertanin  277 
Krasińska Teofila Salomea, klaryska 

krakowska  346, 383, 391 
Krassau Ernst, generał szwedzki  75 
Kraszowski, służący ks. Dominika Loch-

mana  86 
Krauze Andrzej  128, 266, 421 
Krauze Józef, architekt  254, 380, 383 
Krawcowa, poddana klasztorna  270 
Kreczyk Adam, pleban tczycki  233, 238, 

278, 304, 314, 318, 333, 357, 368 
Kreczyk Andrzej  319 

Kreczyk Jan Jerzy  233 
Kreczykowa Ewa Teresa z Dembiń-

skich  233 
Kreczykowa Felicjanna Teresa z Panek-

Bzowskich  234, 319 
Kreczykówna Anna Bronisława, nor-

bertanka zwierzyniecka  319 
Kreczykówna Izabela, norbertanka zwie-

rzyniecka  319 
Kreczykówna Karolina  318 
Kreper, major  130 
Kręska Katarzyna z Łąckich  248 
Kręska Konstancja, norbertanka im-

bramowicka  5 
Kręski Stanisław, kantor katedralny kra-

kowski  213, 248, 251, 267, 271, 288, 
289, 306, 314, 324, 409, 411, 414 

Krupecki Andrzej, pleban w Przemy-
kowie  307 

Krupianka  424 
Krzesz  7 
Krzeszowa  199, 218, 251, 259, 266 
Krzeszowa Jadwiga  7, 12 
Krzeszówna Józefa, uczennica  7, 218, 

262 
Krzeszówna Teresa, uczennica  7, 199, 

266, 292 
Księski Józef, właściciel Obiechowa  375 
Kucharska, pisarzowa grodzka sieradzka, 

skarbnikowa grodzka sieradzka  192, 
210, 247, 298 

Kucharska Agnieszka z Siemieńskich, 
skarbnikowa sieradzka  176, 198 

Kucharska Elżbieta, skarbnikówna sie-
radzka, uczennica  247 

Kucharska Helena, skarbnikówna sie-
radzka, uczennica  247, 290, 297, 
298, 319 

Kucharska Katarzyna, skarbnikówna 
sieradzka, uczennica  247 

Kucharski Kazimierz, pisarz grodzki 
sieradzki, skarbnik sieradzki  210, 
213, 223, 247, 290, 297 

Kucharski Władysław, skarbnik sie-
radzki  175, 176, 198 

Kudaszewic Andrzej, pleban w Mysło-
wicach  181 
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Kukliński (Kukleński) Jan, norberta-
nin  400 

Kulisz Antoni, poddany klasztorny  119, 
279 

Kunicka (Konicka) Zofia, uczennica  333 
Kunicki (Konicki), podstarości  339 
Kunicki Michał, biskup  347, 404 
Kurowski Adam, norbertanin  28 
Kurzeniecki Stanisław, kanonik kra-

kowski  209 
Kwapiński Jan, norbertanin 385, 387 
Kynappfel, kapitan  144 
 
Lamot zob. Lamothe de Antoni 
Lamothe de Antoni,  generał  115,  127, 

129 
Lanckoroński Franciszek, podkomorzy 

krakowski  51, 65 
Lanckoroński Józef, starosta stopnicki  

302, 360, 406 
Langi Józef Cyprian, kanonik wiślicki  

267 
Lasocka zob. Lasota Anna 
Lasocka Barbara z Jordanów, podko-

morzycowa wyszogrodzka, kasztela-
nowa konarska  208, 209, 262, 285, 
301, 307, 311 

Lasocki Michał, podkomorzy wyszo-
grodzki  208 

Lasocki Stanisław Antoni Józef, pod-
komorzyc wyszogrodzki, kasztelan 
konarski  208, 262, 307 

Lasota Jan, norbertanin  400, 407, 417, 
427 

Lasota (Lasiecionka) Anna, norbertanka 
zwierzyniecka  368, 390 

Lasota (Lasiecionka) Katarzyna, nor-
bertanka zwierzyniecka  368, 390 

Lenczewska (Lanczowska) Febronia, 
augustianka krakowska  281, 339, 354 

Lenczowska Agnieszka Elżbieta, nor-
bertanka zwierzyniecka  319 

Lenczowski Chryzostom, norbertanin  29 
Leszczyński Stanisław, wojewoda po-

znański, król  10, 33, 34, 71 
Leśniakiewicz Stanisław, norbertanin  

408, 417 

Leśniowski  77 
Leśniowski Franciszek, oficjał pilicki  154 
Lewikowska Helena, norbertanka im-

bramowicka  9, 28, 247, 249-251, 272 
Lipski Jan, kanonik krakowski  271 
Lisińska (Lisieńska) Konstancja, nor-

bertanka imbramowicka  9, 28, 90, 
98, 327, 377 

Lisowska Katarzyna, klaryska krakow-
ska  383 

Liszowska Marianna, klaryska krakow-
ska  218 

Lochman Dominik, kanonik krakow-
ski, komisarz konwentu imbramo-
wickiego  9, 14, 20, 23, 27, 30, 31, 
34, 35, 40-42, 44, 46-49, 54-57, 
60, 64, 65, 69, 72-74, 76-79, 81, 83, 
86, 89, 91, 95-98, 105, 107, 109, 
114, 120, 125, 126, 129, 132, 134, 
135, 137, 139, 143, 146, 149, 150, 
152-154, 156-160, 162, 163, 172-
174, 178, 182, 187, 192, 194, 203, 
204, 207, 212, 214, 216, 217, 225, 
226, 233-237, 239-241, 243-249, 
254, 256-260, 264, 266, 267, 269, 
274-278, 280-282, 284-287, 294, 
295, 297-300, 303-306, 308-315, 
317, 318, 326, 329, 333, 337, 338, 
345-347, 351, 355, 356, 361, 363, 
367-369, 371-373, 376, 383, 384, 
387, 391, 399, 400, 404, 405, 408, 
411-414, 419-421, 423, 428 

Lorencowicz Aleksander  418 
Lubienieccy  193 
Lubieniecka  176 
Lubieniecki z Grzegorzowic  264, 279 
Lubieniecki Władysław, podczaszy go-

styński  186 
Lubomirski Aleksander Dominik, sta-

rosta sandomierski  101 
Lubomirski Hieronim Augustyn, het-

man wielki koronny  23, 30, 152 
Lubomirski Jerzy Aleksander, oboźny 

koronny  49, 65, 66 
Lubomirski Jerzy Dominik, podkomo-

rzy koronny  59, 106 
Lubomirski Jerzy Ignacy, starosta bo-

husławski  152, 155 
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Lubomirski Józef, opat tyniecki  51, 
53, 67 

Lubomirski Teodor Józef Konstanty, 
starosta spiski  35, 39, 77 

Lubowiecki Adam Józef, starosta oświę-
cimski  336, 337 

 
Łakomy, kmieć z Tarnawy, poddany 

klasztorny  138 
Łapiński Józef, norbertanin  314 
Łaszowski Aleksander, miecznik wo-

łyński  381, 382 
Łącka Barbara (imię zakonne Konstan-

cja), bernardynka krakowska  161 
Łącka Marianna (imię zakonne Mode-

stia), bernardynka krakowska  161 
Łącki, pijar  269 
Łękawska Helena, uczennica, norbertan-

ka imbramowicka  9, 388, 400, 411 
Łękawski 325 
Łętkowski Jan, kanonik krakowski  267 
Łodzińska (Łodzieńska)  211 
Łodzińska Anna (imię zakonne Salo-

mea), bernardynka krakowska  346 
Łopacki Jacek Augustyn, lekarz, archi-

prezbiter krakowski  200, 231, 248, 
257, 264, 280, 282, 287, 295, 299, 
316, 318, 337, 391, 404 

Łubieńska Teresa z Bielińskich, pod-
stolina koronna  176, 192, 195 

Łubieńska Urszula, norbertanka zwie-
rzyniecka  202 

Łubieńska Zofia Eleonora, norbertan-
ka zwierzyniecka  202 

Łubieński Andrzej, scholastyk katedral-
ny krakowski  267 

Łubieński Bogusław, generał  98 
Łubieński Jan Bogusław, podstoli ko-

ronny  176, 283 
Łubieński Kazimierz, biskup  20, 41, 47, 

57, 89, 90, 108, 135, 172-175, 187, 
192, 194, 195, 212, 283 

Łubieński Władysław Aleksander, syn 
Macieja, ksiądz  267 

Łuczkiewicz Franciszek, pleban w Ra-
dłowie  169 

Łuczkiewicz Jan, kanonik krakowski  
169, 260 

Łukowski Hipolit, norbertanin  146, 151 
Łukowski Mikołaj, norbertanin  148, 175 
Łupiński Józef, norbertanin  339 
 
Machowicz  Jan,  pleban w Żarnowcu,  

komisarz konwentu imbramowic-
kiego  27, 28 

Mafeja  199 
Majer Jan, trynitarz  291, 294, 306, 323-

325, 334 
Majer Józef, karmelita bosy (imię za-

konne: Archanioł od św. Bartłomieja)  
61, 306, 322, 329, 334 

Majerówna Jadwiga, norbertanka im-
bramowicka  9, 61, 139, 291, 296, 
302, 306, 310, 322, 327, 334, 344, 
357, 364, 366, 379, 388, 420, 425, 
426 

Majerówna Teresa, norbertanka imbra-
mowicka  28, 91, 291, 306, 322, 327 

Majkiewicz Isfryd, norbertanin  412, 417, 
419 

Majorkowicz Aleksander, norbertanin  
292, 339, 357, 358 

Małachowska, kasztelanka inowłodzka  
329 

Małachowska Anna Konstancja z Lu-
bomirskich, wojewodzina poznań-
ska  49, 93, 118, 176, 221 

Małachowska Karolina, wojewodzian-
ka poznańska  176, 188 

Małachowska Marianna ze Złotnickich, 
kasztelanowa inowłodzka  317, 358 

Małachowski, rotmistrz  119 
Małachowski Jan, wojewodzic poznań-

ski  221 
Małachowski Józef, kasztelan inowłodzki  

317 
Małachowski Stanisław, wojewoda po-

znański  49, 188, 221 
Markiewicz, ksiądz, prokurator  365, 378 
Markiewicz Józef, norbertanin  348, 349, 

359 
Maszowski Karol, pleban w Imbramo-

wicach  331, 342, 367, 403, 404, 419 
Mazurkiewicz Ewermod, norbertanin  

419, 425 
Melander, szwedzki komisarz  40 
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Męcińska Marianna z Męcińskich, sta-
rościna ostrzeszowska  340 

Męciński Kazimierz, starosta wieluń-
ski  102 

Męciński Wojciech, starościc wieluń-
ski, starosta ostrzeszowski 102,  340 

Michalczewska (Michalczowska) Anna, 
norbertanka zwierzyniecka  390 

Micielski, oficer z dywizji Adama Śmi-
gielskiego  34 

Miedziński Fulgenty, karmelita  176, 193 
Mienszykow Aleksander Daniłowicz, 

rosyjski feldmarszałek  56 
Mier Wilhelm, pułkownik  94, 115, 138 
Mieroszewska Katarzyna z Dąmbskich, 

podstolina bielska  302, 316, 318, 
335, 370 

Mieroszewska Teresa, norbertanka im-
bramowicka  5, 9, 12, 290, 298, 302, 
316-318, 327, 341-343, 370, 420 

Mieroszewski, łowczy łęczycki 420 
Mieroszewski, łowczy przemyski 409 
Mieroszewski Jerzy Antoni, kanonik 

krakowski   12,  214,  282,  295,  310,  
318, 342, 370, 409, 414, 428 

Mieroszewski Kazimierz, podstoli bielski  
12, 302, 316, 318, 335, 341, 343, 370 

Mierzeńska  176 
Mierzewska  234 
Mietelska Magdalena  300 
Minkiewicz  247 
Minkiewiczówna Ewa, uczennica  189, 

247 
Minor, dowódca dywizji  60 
Mioduski Gabriel, norbertanin  189, 194, 

199, 201, 223, 359, 385, 407, 412 
Misiowska Agnieszka, stolnikówna bra-

cławska, uczennica  220, 252 
Misiowska Aleksandra z Bystrzonow-

skich, stolnikowa bracławska  220, 
252, 330 

Misiowska Katarzyna, norbertanka im-
bramowicka  9, 28, 93, 149, 150 

Misiowski, właściciel Jelczy  48 
Misiowski Michał, stolnik bracławski  

220, 252, 330 
Miszkiewicz (Miskiewicz) Jan, pleban 

w Sieciechowicach  215 

Mitulski Norbert, norbertanin  276, 398, 
419 

Młodzianowska Anna z Kucharskich  
247, 296 

Młodzianowski Józef  247 
Młodzianowski Stanisław, pułkownik  

101 
Młostowski, kapitan  140 
Modrzejewska (Modrzejowska) Marian-

na, norbertanka imbramowicka  28, 
47, 135, 169, 212, 229, 253, 256, 272, 
289, 324, 327, 334, 341, 356, 359, 
360, 364, 380, 382, 383, 388, 420 

Modrzejowska Krystyna (imię zakonne 
Charitas), bernardynka krakowska  
201, 312, 315 

Modrzewska Teresa, starościanka ujska  
168 

Modrzewski Franciszek, starosta ujski  
168 

Mola, strycharz  95 
Morska, starościna ojcowska  103 
Morski Jerzy, kanonik krakowski  81 
Morski Stanisław, starosta ojcowski  103 
Morsztyn Franciszek, kasztelan radom-

ski  175, 186, 191, 306 
Morsztyn Kazimierz, kanonik krakowski  

191, 203, 204, 222, 228, 232, 364 
Morsztyn Stefan, starosta duninowski  

378 
Mroziński Andrzej, pleban w Minodze  

341, 364 
Mroziński Wojciech, pleban w Jan-

grocie  169 
Muszyńska  301 
 
Nakielska Katarzyna, norbertanka im-

bramowicka  9, 409, 421 
Nehrebecka Katarzyna, uczennica  167, 

210 
Niegoszewicz Stanisław, kanonik skalb-

mierski  176 
Niklewicz Wojciech, mieszczanin mie-

chowski  152 
Noskowska (Noszkowska) Elżbieta, kla-

ryska krakowska  293 
Nostrzyc, kapitan  141 
Nowicki Jan, ksiądz  419-421, 424 
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Olszowski, kapitan  96 
Olszowski Andrzej, starosta wieluński  

112, 126, 137 
Olszowski Andrzej Franciszek, kanonik 

krakowski  215 
Oraczewska (Oraczowska) Krystyna, nor-

bertanka  imbramowicka   8-10,  20,  
21, 28, 83, 98, 107, 109, 111, 112, 
181, 336, 340 

Orliński, kapitan  420 
Orłowski Piotr Stanisław, kanonik kra-

kowski i tarnowski  27 
Orsety, podpułkownik  113-116, 118 
Ossoliński Kazimierz, kanonik krakow-

ski  267 
Otwinowska Brygida, norbertanka zwie-

rzyniecka  390 
Otwinowska Cecylia, cześnikowa do-

brzyńska  176 
Otwinowska Felicjanna, norbertanka 

imbramowicka  5, 421 
Otwinowski (Otfinowski) Jakub, stol-

nik wyszogrodzki  229 
Otwinowski Tomasz, cześnik dobrzyń-

ski  176 
Owsiany, kwatermistrz  76 
Ożarowski Jerzy Marcin, oboźny ko-

ronny  395 
 
Packówna Marcjanna, uczennica  419 
Pajęcka Anna, norbertanka imbramo-

wicka  9, 189, 207, 225, 226, 327, 
356, 359, 361 

Pajęcki Jan, ksiądz  335 
Pawłowicz Marcin, pleban w Wysoci-

cach  279, 326, 358 
Pawłowski Chryzostom, paulin  312, 334, 

345 
Pellegrini Marcin, majster murarski  

102, 155, 161, 184 
Penkala Anna  176 
Pentkowski  259 
Piechowicz, kanonik chełmski  164 
Piegłowska, starościcowa  419 
Piegłowska Marianna z Dembińskich, 

kasztelanowa oświęcimska  218 

Piegłowski Jan, kasztelan oświęcimski  
218 

Pieleszyński (Pieleszeński) Paweł, ma-
larz  170, 187 

Piotrowski, jezuita  336, 340 
Piotrowski, ojciec jezuity  336 
Pisarska Izabela, norbertanka zwie-

rzyniecka  333 
Plesz, major  153 
Pleśniarski Piotr, organista  101 
Podlaski, administrator  423 
Połubieński, pułkownik  73 
Ponińska Ewa, wojewodzianka poznań-

ska  12, 412, 417 
Ponińska Salomea z Szembeków 

(1v. Dembińska), wojewodzina po-
znańska  12, 412, 417 

Ponińska Urszula, wojewodzianka po-
znańska  417 

Poniński Antoni Józef, wojewoda po-
znański  412, 417 

Popiel Konstanty  218 
Popielowa Marianna z Piegłowskich  218 
Postupalska Anna, norbertanka imbra-

mowicka  6, 9, 13, 57, 58, 139, 169, 
212, 214, 241, 243, 251, 289, 310, 327, 
328, 343, 359, 360, 379, 393, 426 

Potocka Teofila, augustianka krakow-
ska  259 

Potocki Aleksander Jan, wojewoda smo-
leński  129 

Potocki Feliks Kazimierz, hetman wielki 
koronny  30 

Potocki Jerzy, starosta tłumacki  30 
Potocki Józef, wojewoda kijowski  50, 

61, 73, 105 
Potocki Józef Felicjan, starosta bełski  

126 
Potocki Michał, pisarz polny koronny  

40, 41 
Praczlewicz Piotr, kanonik krakowski  

154 
Prażmowska Helena, klaryska krakow-

ska  90, 185, 218, 293, 346, 389 
Pruszak (Prusak) Wojciech, kanonik 

krakowski  299, 303, 363 
Pruszyński  321, 324 
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Przedborski, deputat  154 
Ptaszyński, pisarz prowentowy  424 
Publewski Walerian zob. Puplewski 

Walerian 
Puplewski (Publewski) Walerian, nor-

bertanin  182, 194, 241, 273 
Pychowicz Antoni, pleban w Chrusz-

czobrodzie i Chechle  181 
 
Rabsztyńska Krystyna, norbertanka im-

bramowicka  9, 28, 57 
Rabsztyńska Marianna, norbertanka 

zwierzyniecka  201 
Rach Gabriel, norbertanin  173, 182 
Rafalski Maciej,  pleban w Porębie Gór-

nej  255 
Rapp (Rappe) Ernst, generał  141 
Rebielska  226 
Rehnskiöld Carl Gustaw, generał szwedz-

ki  25 
Reklewska (Reklowska, Rychlowska) Mo-

nika, augustianka krakowska  207, 
259, 281, 322, 339, 354 

Reklewska (Reklowska) Teresa, norber-
tanka  imbramowicka   28,  98,  282,  
289, 296, 308, 310, 327, 328, 359, 
361 

Rex, pułkownik saski  401 
Reys, cyrulik  373, 376 
Rodecka Katarzyna, norbertanka im-

bramowicka  28, 29, 93, 135, 301, 
304, 308, 310, 327 

Rodecka Klara, krakowska karmeli-
tanka bosa (u św. Marcina)  66 

Rodecka Marianna z Zawichowskich  
66 

Rodecki Jan  66 
Rogawski  Antoni,  pleban w Jangrocie   

413 
Rogawski Paweł, pleban w Jangrocie  

413 
Rogoziecka Teresa, klaryska krakow-

ska  180, 185 
Rolka Franciszek, poddany klasztorny  

119 
Rompalski Wawrzyniec, pleban w Sma-

dzowicach, dziekan skalski  427 

Ropp (Roppe), major  137 
Rosniakowiczowa z Majerów  61 
Rossowa z Iwanowic  278 
Rościszowski, porucznik  33 
Rozmarynowski Antoni Józef, prepo-

zyt u Świętego Krzyża w Krakowie 
i pleban w Goszczy  235, 255 

Różański (Różyński) Mikołaj, pleban 
w Jerzmanowicach  273 

Różycka, matka uczennicy  363 
Rudziński Kazimierz, kasztelan czer-

ski  402 
Rusocka (Rusecka) Marianna, norber-

tanka krakowska  187 
Ruszkowska Barbara, norbertanka zwie-

rzyniecka  390 
Rybiński (Rybieński) Jakub Zygmunt, 

podkomorzy chełmiński, generał  41-
43, 46-50, 63-65, 67, 68, 71, 107, 
118, 132, 140, 147 

Rychlewicz Bazyli  418 
Rychłowski Franciszek  418 
Rymerowa, chorążyna  176, 417 
Ryntówna Barbara, uczennica  191 
Rypiński Grzegorz, pleban w Szreniawie  

12, 106, 151, 158, 167, 200, 233, 269, 
273, 342 

Rzewuski Stanisław Mateusz, hetman 
polny koronny  51, 113, 119 

Rzeżyńska Rozalia, kandydatka do za-
konu  365, 366, 383 

 
Sapecki Cyprian, dominikanin  217, 294 
Sendzimir (Sędzimir) Andrzej, stolnik 

wieluński  185 
Sendzimirowa (Sędzimirowa) Anna 

z Sierakowskich, stolnikowa wieluń-
ska  185, 277, 300 

Sendzimirowie (Sędzimirowie)  175, 193 
Serwatka, karczmarz w Trzyciążu  330 
Siemieńska Franciszka, norbertanka 

imbramowicka  9, 28, 29, 156, 291 
Siemieńska Zofia z Mączyńskich, sę-

dzina ziemska sieradzka  29 
Siemieński Bartłomiej, organista  14, 

370, 371 
Siemieński Mikołaj, norbertanin  29, 39 
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Siemieński Stefan, sędzia ziemski sie-
radzki  29 

Sieniawska Elżbieta z Lubomirskich, 
hetmanowa wielka koronna 41 

Sieniawski Adam Mikołaj, hetman wiel-
ki  koronny   41,  89,  126,  129,  130,  
143, 157 

Sierakowska, brygidka warszawska  295 
Skarga Piotr  418 
Skociszowska Jadwiga (imię zakonne 

Aniela), bernardynka krakowska  348 
Skrzydlewska Beata  7, 8 
Słomińska (Słomieńska) Agnieszka He-

lena, norbertanka imbramowicka  28, 
90, 98, 169, 302, 303, 327 

Słowikowski Szymon, malarz  276, 290, 
294, 307, 312, 313, 316, 368 

Słupczyński (Słubczyński) Bartłomiej, 
misjonarz św. Wincentego a Paulo  
343 

Soldadyni Paweł, rajca krakowski  167 
Soldadyni Salomea, rajczyni krakow-

ska  167, 168, 193, 217 
Soldadynianka, uczennica  168, 193 
Sosnowski, pułkownik  64, 65 
Sówka, poddany klasztorny 270 
Starachowski Kazimierz, pleban w Biór-

kowie  305, 317 
Starowiejska, matka Agnieszki Staro-

wiejskiej  192, 245 
Starowiejska Agnieszka, uczennica  192, 

245 
Staszowski Chryzostom, norbertanin  428 
Stawiński, misjonarz św. Wincentego 

a Paulo  335 
Stęberski Ambroży, pijar  312 
Stoińska Zofia, nowicjuszka  81, 83 
Stoiński Jan, karmelita (imię zakonne 

Anioł)  81 
Stojowska Franciszka, norbertanka kra-

kowska  280 
Stradomska Kunegunda, norbertanka 

krakowska  236, 253 
Stromberg  Niels  Jonsson,  szwedzki  ge-

nerał  38, 40 
Strzałczyna, burgrabina krakowska  359 
Strzałka Ludwik, burgrabia krakowski  

359 

Sudrawska (Szudrawska) Salomea z Dem-
bińskich, miecznikowa dobrzyńska  
423 

Sudrawski Stanisław, miecznik dobrzyń-
ski  423 

Sulińska (Suleńska) Katarzyna, norber-
tanka imbramowicka  9, 20, 28, 179 

Sułkowski Aleksander Józef, generał  
397, 398 

Sułtowska Agnieszka (imię zakonne 
Felicjanna), bernardynka krakow-
ska  348 

Swinarski Mikołaj, pułkownik  60, 64 
Szamowski Daniel, pijar  165, 186 
Szaniawski Felicjan Konstanty, biskup  

9, 233, 265, 266, 270, 271, 285 
Szczepaniak Jan  15, 413 
Szczepkowski Kasper, kanonik krakow-

ski  207, 267 
Szelewski Stanisław, kanonik krakowski, 

pleban w Kazimierzy Małej  411, 427 
Szembek Antoni Felicjan, burgrabia 

krakowski, wojski oświęcimski, pod-
komorzy  krakowski   12,  14,  30,  97,  
102, 105, 175, 183, 184, 217, 221, 
235, 239, 244, 245, 248, 253, 267, 
274, 276, 286, 294, 300, 321, 324-
326, 328, 330, 333, 340, 341, 345, 
364, 371, 375, 377, 378, 415 

Szembek Antoni Franciszek, kanonik 
krakowski  267 

Szembek Franciszek, kanonik krakow-
ski  163, 267 

Szembek Franciszek Aleksander, kasz-
telan wiślicki  167, 217 

Szembek Franciszek Jakub, syn Anto-
niego Felicjana  279, 300 

Szembek Jan Sebastian, kanclerz wielki 
koronny  212 

Szembek Józef Eustachy Piotr, kanonik 
warmiński  274, 276, 279, 355 

Szembek Krzysztof Andrzej Jan, biskup  
163, 380 

Szembek Michał, kanonik krakowski  
267 

Szembek  Michał Makary,  syn  Anto-
niego Felicjana  286 
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Szembek Piotr Wojciech, kasztelan oświę-
cimski  268 

Szembek Stanisław, arcybiskup  89 
Szembek Stanisław, cześnik lubelski  

244 
Szembekowa Barbara z Nielepców, kasz-

telanowa oświęcimska  268 
Szembekowa Ewa z Leszczyńskich, kanc-

lerzyna wielka koronna  212 
Szembekowa Ewa Apolonia z Nielep-

ców, wojska oświęcimska, podkomo-
rzyna  krakowska   12,  97,  176,  183,  
184, 187, 189, 191, 197, 203, 205, 
210, 211, 216, 221, 226, 227, 234, 
235, 239, 244, 245, 253, 255, 261, 
265, 268, 274, 276, 283, 286, 294, 
300, 306, 313, 315, 316, 321, 323, 
325, 326, 330, 333, 345, 375, 377 

Szembekowa Teresa z Działyńskich  300 
Szembekówna Anna, klaryska krakow-

ska  167 
Szembekówna Krystyna, norbertanka 

zwierzyniecka  201, 368 
Szembekówna Magdalena, córka Anto-

niego Felicjana Szembeka  176, 189, 
191, 197, 211, 216, 226, 227, 234, 
235, 253, 255, 261, 265, 268, 276, 
283, 286, 294, 321, 345, 375 

Szembekówna Salomea, córka Antonie-
go Felicjana Szembeka  176, 189, 191, 
197, 211, 216, 226, 227, 234, 235, 239 

Szembekówna Teresa, norbertanka kra-
kowska  164, 187 

Szemet  284 
Szopa Stefan, poddany klasztorny  367 
Szulc, kapitan  137 
Szumowska Teofila, uczennica  322 
Szumowski Antoni  322 
 
Śliwska Jadwiga, norbertanka imbra-

mowicka  9, 28, 40 
Śmidówna Barbara, uczennica  263 
Śmietanczyna Katarzyna z Szembeków, 

wojska krakowska  176 
Śmietanka Kazimierz, wojski krakow-

ski  175 

Śmigielska Agnieszka, augustianka kra-
kowska  207 

Śmigielska Katarzyna, augustianka kra-
kowska  207 

Śmigielski Adam, starosta gnieźnieński  
33-35, 44, 45, 52, 65 

Świątecki Krzysztof, kanonik krakowski  
176, 278, 284 

Świtalski Mateusz, paulin  323, 325, 326 
 
Targoszewicz Mikołaj, norbertanin  29 
Targowski  259 
Tarło Jan, wojewoda lubelski  402 
Tarło Jan Paweł Joachim, archidiakon 

krakowski  175 
Tarnawski Andrzej, poddany klasz-

torny  119 
Tęgoborska Teresa z Modrzewskich, 

starościna bocheńska  364, 375 
Tęgoborski Stefan, starosta bocheński  

364 
Tokarska Elżbieta, norbertanka imbra-

mowicka  419 
Tokarski Mikołaj, miecznik bracławski  

419 
Tomicka, miecznikowa sieradzka  234, 

245 
Tomicki Krzysztof, miecznik sieradzki  

234, 245, 280, 302, 345 
Trevani (Trewani) Jan, burgrabia kra-

kowski  108 
Trevani (Trefani) Józef  294 
Trevani (Trewani) Karol, kanonik kra-

kowski  108 
Trojanowska Katarzyna (imię zakonne 

Dominika), prezentka krakowska  222 
Trojnarska Jadwiga (imię zakonne Te-

resa), prezentka krakowska  222 
Trzebiński (Trzebieński)  395 
Trzebiński Michał, kanonik krakowski  

267, 294 
Turski Jan, regimentarz  59 
Tworzyjański, ksiądz  323 
Tworzyjański Leon, paulin  323 
Tymińska Marianna, norbertanka bu-

ska  382 
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Ugla zob. Hugla 
Ujejska Zuzanna Salomea, klaryska kra-

kowska  180, 185, 346 
Ulewicz Michał, norbertanin  223, 246, 

269-271, 276, 288, 292, 314, 321 
Ułan Dawid, rotmistrz  154 
Ungier  288, 297 
Ungierówna Róża, uczennica  291, 297 
Ungierówna Zofia, uczennica  291, 297 
Urbańska (Urbani) z domu Frauwer, 

pisarzowa  290, 360 
Urbańska (Urbani) Józefa, norbertanka 

imbramowicka  9, 254, 360, 375, 387 
Urbański (Urbani), pisarz  263 
 
Wajs zob. Weiss Kazimierz 
Wanioński, notariusz apostolski  28 
Warszycki Jerzy Antoni, kasztelan łę-

czycki  41 
Wasilewska Jolanta  14 
Waskan, deputat  106 
Wciślicki Stanisław, kanonik tarnow-

ski  27 
Weiss Kazimierz, kanonik i oficjał kie-

lecki  110, 175 
Wendrochowski  210 
Wessel Augustyn, biskup  370 
Węgrzynowicz  235 
Węgrzynowicz Andrzej, pleban w Wy-

socicach, Imbramowicach, komisarz 
konwentu imbramowickiego  9, 82, 
94, 98, 99, 103, 112, 113, 116, 130, 
140, 144, 150, 152, 155, 156, 164, 174, 
175, 179, 186, 188, 195, 197, 200, 
201, 203, 207, 208, 213, 214, 222, 
231-233, 235, 243, 252, 255-258, 
265, 272-275, 277, 280, 283, 293-
295, 297, 313, 331, 349-351, 359 

Węgrzynowicz Antoni, reformat  162 
Węgrzynowicz Marcin, kanonik kra-

kowski  21, 128, 129, 135, 150, 154, 
156, 163, 168, 170 

Węgrzynowiczowa Elżbieta, rajczyni kra-
kowska  202, 343 

Wielopolska Anna z Lubomirskich, wo-
jewodzina sieradzka  350 

Wielopolska Ludwika Maria, starościna 
opoczyńska  173, 188 

Wielopolska Marianna Franciszka, kla-
ryska krakowska  167, 346, 383 

Wielopolski Aleksander Dominik, staro-
sta opoczyński  173, 188, 215, 217, 
221, 268 

Wielopolski Franciszek, starosta kra-
kowski  142, 152, 167 

Wielopolski Franciszek, wojewoda sie-
radzki  350 

Wielowiejski, właściciel Gołczy  401 
Wielowiejski Ludwik, norbertanin  368 
Wietrzyńska, bernardynka krakowska  

384 
Wietrzyńska Teresa, norbertanka im-

bramowicka  9,  158, 176, 192, 327, 
393 

Więckowski, major  92 
Wilhelm (Wilelm), malarz  157, 171, 172, 

194, 195, 200, 204, 207, 214, 220, 
230, 231, 345 

Wilkońska Antonina, uczennica  353 
Wilkowski Michał, norbertanin, opat 

hebdowski  175, 177, 348 
Wistowski, podstarości  423 
Wiszowata, brygidka warszawska  295 
Wiśniewski Jan  413 
Wiśniowiecka Teofila z Leszczyńskich, 

wojewodzina krakowska  330 
Wiśniowiecki Janusz Antoni, wojewo-

da krakowski  330 
Witkowski  318 
Wizemberkówna Joanna, bernardynka 

krakowska  346, 384 
Wodziccy  175 
Wodzicka, siostra Michała i Piotra 

Wodzickich  248 
Wodzicka Anna Maria z Grattów, pod-

czaszyna warszawska  248 
Wodzicka Maria Kazimiera, klaryska 

krakowska  180 
Wodzicki Jan Wawrzyniec, podczaszy 

warszawski  180 
Wodzicki Michał, oficjał krakowski, ko-

misarz konwentu imbramowickiego  
9, 175, 188, 227-229, 243, 248, 250, 
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278, 291, 317, 337, 351, 359, 375, 
376, 391, 404, 407, 418 

Wodzicki Piotr, podczaszy krakowski  
248 

Wodzicki Wawrzyniec, podczaszy war-
szawski  248 

Wojewódzki, deputat  157 
Wojnarowski  271 
Wojtyński Jan Franciszek, pleban w Wy-

socicach  417, 418 
Wolicka Konstancja, norbertanka im-

bramowicka  5 
Wolski, organmistrz  287 
Wolski Augustyn, kanonik kamieniecki, 

komisarz klasztoru imbramowic-
kiego  8 

Wybranowski Jan, pleban w Jangrocie  
213, 215, 264 

 
Zaborska Katarzyna, uczennica  167 
Zagrodzka Teresa, norbertanka imbra-

mowicka  9, 176, 192, 327 
Zagwojski  402 
Zahorowski Jan, oboźny polny koronny  

78 
Zakrzewscy  175 
Zakrzewscy z Uliny  424 
Zakrzewska  176 
Zakrzewska, macocha Aleksandry i Anny  

360 
Zakrzewska z Kucharskich  298 
Zakrzewska Agnieszka, uczennica  418 
Zakrzewska Agnieszka z Kucharskich  

193, 197, 219, 220, 225, 238, 268 
Zakrzewska Aleksandra, uczennica  360, 

381 
Zakrzewska (Zakrzowska) Anna, uczen-

nica  103, 360, 381 
Zakrzewska Barbara z Łąckich  418 
Zakrzewska Bogumiła, córka Jana An-

toniego Zakrzewskiego  268, 297, 
298, 319 

Zakrzewski  186 
Zakrzewski z Jelczy  296 
Zakrzewski Jan Antoni, właściciel Ści-

borzyc  193, 197, 198, 219, 220, 225, 
227, 235, 238, 247, 264, 268, 286 

Zakrzewski Władysław, kanonik late-
rański  220 

Zaleska, żona Józefa Zaleskiego  197 
Zaleska Magdalena, norbertanka im-

bramowicka   9,  197,  200,  215-217,  
222, 234, 235, 249, 252, 253, 256, 
267, 289, 327, 344, 356, 357, 376, 
380, 382, 408 

Zaleska Teresa  213, 217 
Zaleski Józef  235 
Zaleski Michał, kanonik krakowski  222, 

235, 267 
Załęcki, właściciel Obiechowa  376 
Załuski, kanonik krakowski  282 
Zamojski, rotmistrz  59 
Zawadzki  326 
Zawalskie, uczennice  387 
Zebrzydowski, dowódca dywizji  395 
Zeliszowska Zofia, norbertanka krakow-

ska  347, 349 
Złotnicki Mikołaj, archidiakon sando-

mierski  175 
Zmorawski Wojciech, pleban w Sąspo-

wie  358 
Zybułtowska ze Szklar  309 
Zych Ewelina  9 
 
Żaboklicki (Żabochlicki) Jan, podsta-

rości  42 
Żarczyński Wojciech, archidiakon wi-

ślicki  227, 251 
Żarska z Jangrota  417, 421 
Żarska Franciszka, uczennica  421 
Żarska Marianna, uczennica  421 
Żarska Teresa, uczennica  388 
Żarski, zarządca klucza jangrodzkiego  

411, 428 
Żdżarski Wojciech, norbertanin  189 
Żmudzki Jan Stanisław, kanonik skalb-

mierski  77, 175, 186, 235 
Żuchowska Zofia, norbertanka imbra-

mowicka  9, 28, 82 
Żurek Waldemar Witold  6, 7 
Żywiecka Elżbieta Cecylia z Zaleskich  

213, 235 
Żywiecki Jakub  213, 222 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 
 
 
 
Biała  7, 223, 229, 321 
Biórków  305, 317 
Bolesławiec  314, 321, 340 
Bronowice  160 
Brzesko  39 
Busko  90, 108, 272, 273, 275, 280-282, 

291, 342, 348, 382, 425, 426 
 
Charsznica  12, 89 
Chechło  181 
Chełm  401 
Chęciny  360 
Chruszczobród  181 
Czajowice  104 
Czaple (Czaple Wielkie)  169, 194, 218, 

252 
Czerna  119, 232 
Częstochowa  92, 152, 155, 187, 197, 199, 

203, 221, 228, 232, 239, 240, 271, 
282, 285, 305, 312, 315, 323, 363, 
380, 414 

 
Działoszyce  77, 141, 208, 217, 235, 294, 

305, 318, 333 
Dziekanowice  306 
Dzierążnia  239, 258, 298 
 
Gdańsk  278 
Glanów  25, 33, 36, 51, 55, 68, 75, 76, 

92, 94, 106, 107, 112, 131, 140, 215, 
295, 303, 402, 403 

Gołaczewy  60, 395 
Gołcza  10, 54, 293, 332, 339, 399, 401, 

407 
Gołyszyn  376 
Goszcza  235 
Górka  379 
Grodzisko k. Skały  91, 167, 309 

Gruszów  175 
Grzegorzowice  264, 279 
 
Hebdów  28, 29, 39, 110, 148, 173, 182, 

199, 209, 225, 246, 253, 271, 276, 
288, 311, 321, 339, 359, 407, 419 

 
Imbramowice  5-10, 15, 20, 26, 36, 53, 

54, 56, 60, 64, 82, 92, 95, 104, 117, 
118, 126, 137, 174, 175, 262, 270, 
293, 322, 347, 379, 398, 404, 426 

Irządze  252 
Iwanowice  67, 208, 278 
 
Jakuszowice  7 
Jangrot  10, 31, 35, 46, 49, 50, 58, 65, 

71, 72, 74, 153, 169, 213, 237, 264, 
268, 270, 274, 318, 395, 413 

Janikowice  380 
Jelcza  12, 48, 296 
Jerzmanowice  273 
Jędrzejów  114-116 
 
Kazimierza Mała  7,  10, 85, 406, 411,  

426, 427 
Kielce  21, 35, 194, 232, 255, 256, 267 
Kije  302 
Klewań  35 
Kliszów  302, 360, 406 
Koniecpol  10, 58, 71 
Korzkiew  12, 254, 309 
Kraków  11, 22, 27, 36-40, 43, 45-48, 

50, 54-56, 59-61, 63, 66, 76, 77, 86, 
90-92, 98, 102, 113, 120, 122, 123, 
125, 131, 135, 138, 139, 141-147, 
151-155, 157-160, 164, 167, 169, 171, 
173, 176, 180, 193-196, 199-203, 
207-209, 211-213, 215-222, 228-232, 
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234, 235, 238-240, 249, 250, 252, 
253, 255-259, 265, 266, 268-286, 
289, 290, 294, 297, 299, 301-303, 
305, 307-310, 312, 313, 315, 316, 
318, 322-332, 335-337, 339-341, 343, 
345-351, 354-356, 358, 359, 361, 
364, 365, 367, 368, 371-373, 376, 
380-384, 388, 389, 391, 393, 395, 
397-399, 401, 402 

Krępa  365, 378, 401, 415, 420, 424, 427 
Krzeszowice  420 
 
Landek zob. Lądek 
Lądek  213-215, 251, 254 
Lelów  50 
Leśniów  327, 328 
Lublin  306, 314, 382 
Lwów  97, 109, 132 
 
Łabiszyn  366, 370, 391, 405 
Łęczna  161 
 
Małogoszcz  308 
Małyszyce  31, 33, 36, 44, 53, 56, 60, 63, 

66, 75, 78, 104, 117, 119, 121, 126, 
139, 140, 174, 284, 308, 405 

Marcinowice  210 
Miechów  30, 39, 152, 164, 171, 176, 252, 

263, 286, 310, 312, 326, 330, 350, 
366, 368, 369, 389, 395, 403, 426, 
428 

Minoga  89, 97, 210, 248, 268, 269, 272, 
273, 275, 315, 341, 358, 364, 367, 
371, 378, 404 

Mysłowice  181 
 
Nakło  262 
Niepołomice  171 
Nieszków  12, 291 
Nowa Góra  12, 92 
Nowe Miasto Korczyn  325, 360 
 
Obiechów  12, 375 
Obrazowice  229 
Olbram, Olbrama zob. Wolbrom 
Olkusz  129 
Opatowiec  74, 85 

Pabianice  231, 233, 288 
Paśmiechy  291, 406 
Pieskowa Skała  93, 118, 173, 188 
Pilca zob. Pilica 
Pilica  21, 27, 36, 38, 50 
Pińczów  302, 399 
Porąbka  26, 36, 37, 47, 49, 51, 67, 74, 

78, 79, 112, 115, 117, 122, 129, 141, 
147, 170, 197, 215, 255, 270, 280, 
349, 399, 403, 411, 424 

Poręba Górna  96, 104, 255, 331, 337, 
341, 411 

Poznań  98 
Prandocin (Prendocin)  25 
Proszowice  112, 144, 305 
Przemyków  307 
Przyłęk  7 
 
Racibórz  254, 263, 290, 294, 360 
Radłów  169, 198, 225, 226 
Radwanowice  425 
Raszków  57, 77 
Rogów  229 
Rudawa  281, 297, 310-312, 344 
Rzeszów  426 
Rzeżuśnia  7, 8, 305, 324-326, 328, 339, 

365, 378, 379, 399, 401, 405-407, 
414, 415, 428 

Rzym  90, 222 
 
Sandomierz  56, 82, 201 
Sąspów  358 
Sieciechowice  215 
Skalbmierz  77, 86, 152, 161 
Skała  41, 55, 59, 63, 64, 94, 110, 121, 141, 

149, 173, 174, 178, 185, 277, 300, 
383, 397 

Skawina  315 
Słomniki  41, 72, 95 
Smardzowice  427 
Smroków  41 
Strzelno  182 
Sucha  331 
Sulisławice k. Olkusza  234, 245, 280, 

302, 345 
Szczekociny  399 
Szczyrzyc  12, 35 
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Szklary  309 
Szreniawa  12, 89, 106, 151, 342, 363 
 
Ściborzyce  89, 193, 197, 219, 225, 227, 

235, 238, 255, 268, 286 
 
Tarnawa   25,  34,  36,  40,  43,  44,  49,  

50,  54,  58-60,  63,  66,  68,  72,  78,  
95, 101, 102, 105, 106, 109, 115, 
118, 126, 137, 138, 140, 148, 153, 
261, 383, 395, 397, 398, 401, 407 

Tarnowa zob. Tarnawa 
Tarnowskie  Góry   127,  146,  154,  181,  

184, 190, 228 
Tczyca  233, 238, 278, 284, 304, 314, 

317, 318, 369 
Trzyciąż  22, 23, 26, 27, 35, 36, 38, 50, 

58,  71-73,  75,  77,  81,  83,  104,  105,  
112, 113, 116, 119, 122, 123, 127, 
128, 142, 147, 153, 162, 197, 198, 
213, 215, 296, 330, 331, 337, 363, 
364, 367, 372, 381, 395, 397, 402, 
413, 423 

Trzycież zob. Trzyciąż 
 
Ulina  104, 118, 169, 185, 228, 283, 424 
Ulinka  222 
 
 
 
 

Warszawa  95, 143, 295, 393 
Wężerów  237, 270, 349 
Widawa  398 
Wieliczka  63, 64, 66 
Wielkanoc  10, 54 
Więcławice  7 
Wilczkowice  265 
Witów  151, 182 
Wola  287, 354 
Wolbrom  46, 47, 89, 122, 155, 255, 331, 

372, 401 
Wrocław  160 
Wysocice  25, 38, 43, 44, 74, 77, 82, 108, 

159, 279, 358, 417 
 
Zadroże  12, 93, 169, 286, 305 
Zagórowa  22, 26, 31, 36, 38, 43, 51, 

54, 75, 87, 105, 121, 140, 142, 198, 
228, 277, 296, 407 

Zamość (Zamoście)  291 
Zawada  114 
Zborówek  406, 421 
Złotniki  308 
Zwierzyniec  k.  Krakowa   95,  98,  109,  

110, 150, 175, 289, 387, 390 
 
Żarnowiec  27 
Żuków  35 
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