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WPROWADZENIE 
 
 
 W archiwum klasztornym norbertanek w Imbramowicach nie za-
chowało się zbyt wiele źródeł dokumentujących pierwsze kilka wie-
ków istnienia tego konwentu1; dotyczy to również jego osiemnasto-
wiecznych dziejów. Jednak, to właśnie w tym stuleciu codzienne życie 
klasztoru imbramowickiego było prezentowane – mniej lub bardziej 
szczegółowo – na kartach kroniki, której spisywanie zapoczątkowała 
w 1703 r. ówczesna ksieni Zofia Grotówna. Odnotowywanie w kronice 
najważniejszych wydarzeń jest kontynuowane w konwencie norber-
tanek w Imbramowicach do dnia dzisiejszego. Dłuższa, bo stuletnia, 
przerwa (1824-1924) przypada głownie na czasy zaborów. Był to je-
den z najtrudniejszych okresów w dziejach wspólnoty imbramowic-
kiej. Tę lukę w spisywaniu kroniki klasztornej uzupełniła w począt-
kach lat dwudziestych XX w. norbertanka Maria Łukaszewska, utrwa-
lając – na podstawie zachowanych dokumentów – najważniejsze wy-
darzenia z lat 1823-1917. 
 Zbliżająca się wielkimi krokami osiemsetletnia rocznica założenia 
konwentu norbertańskiego w Imbramowicach zachęca, a nawet obli-
guje do zajęcia się dziejami tego klasztoru, jeszcze nie w pełni pozna-
nymi2. W sposób wyjątkowy dzień powszedni wspólnoty imbramo-
wickiej pokazuje kronika klasztorna, dlatego też publikacja osiemna-
stowiecznych zapisków z okresu rządów kolejnych przełożonych tego 
konwentu wydaje się być rzeczą potrzebną i pożądaną. Przedsięwzię-
cie to ma już swój początek w wydaniu drukiem kroniki z okresu rzą-
dów ksieni Zofii Grotówny (1703-1741)3. Następczynią Zofii Grotówny 

                                                
1 Zob. M. Dębowska, Dokumentacja do dziejów norbertanek imbramowickich 
w archiwum klasztornym, w: M. Dębowska, Klasztor norbertanek w Imbramowi-
cach. Studia i materiały, Lublin 2012, s. 7-16. 
2 Piśmiennictwo dotyczące konwentu imbramowickiego, zob. A. Hamryszczak, Piśmien-
nictwo dotyczące klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach, w: Trzechsetlecie 
konsekracji kościoła klasztornego Świętych Apostołów Piotra i Pawła Sióstr Nor-
bertanek w Imbramowicach 1717-2017. Studia nad dziejami, sztuką i duchowością 
klasztoru, red. B. Skrzydlewska, W. W. Żurek, Lublin 2017, s. 41-58. 
3 Zofia Grothówna, Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 
1703-1741, wyd. W. Bielak, W. W. Żurek, Kielce 2011. 
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na urzędzie ksieni była Katarzyna Bąkowska, która sprawowała go 
w latach 1741-1758. 
 Katarzyna Bąkowska urodziła się prawdopodobnie w 1691 r., gdyż 
w chwili śmierci w 1758 r. miała 67 lat – tak odnotowała kronikarka. 
Przyszła na świat w rodzinie Wojciecha Bąkowskiego herbu Gryf 
i Elżbiety z Łąckich herbu Jelita. Jak dotychczas, nie jest znane miej-
sce jej urodzenia. Witold Salmonowicz, pracując nad genealogią ro-
dziny Bąkowskich, ustalił, że miała ona pięciu braci (Jana, Andrzeja, 
Franciszka, Dominika i Floriana) oraz siostrę Agnieszkę Kunegundę4. 
Ojciec Katarzyny – Wojciech Bąkowski zmarł 10 lipca 1702 r. Jego 
żona Elżbieta przeżyła go przynajmniej o dziesięć lat (żyła jeszcze 
w 1713 r.). Można przypuszczać, że Katarzyna, która była najprawdo-
podobniej najmłodszą z rodzeństwa, po śmierci ojca mieszkała z matką 
i nią się opiekowała. 
 Pierwszą, utrwaloną w źródłach, datą z życia Katarzyny Bąkowskiej, 
jest dzień 9 maja 1722 r. Pod tą datą norbertanka, kronikarka klasztoru 
w Imbramowicach zapisała: „przyjechała na mieszkanie imć panna 
Katarzyna Bąkowska, siostra wielmożnego imć księdza kantora kra-
kowskiego, wielmożnego imć księdza Kręskiego”5. Ksiądz Stanisław 
Kręski, prałat-kantor kapituły katedralnej na Wawelu, był tylko cio-
tecznym bratem Katarzyny Bąkowskiej, gdyż jego matka – Katarzyna 
z Łąckich i matka Katarzyny Bąkowskiej – Elżbieta z Łąckich były ro-
dzonymi siostrami6. Tenże ks. Kręski, przybywszy dziesięć dni później 
do klasztoru w Imbramowicach, „rekomendował do zakonu naszego”7 
swoją siostrę cioteczną Katarzynę. Protekcja tegoż prałata była, być 
może, konieczna, gdyż kandydatka do zakonu nie tylko że miała już 
przypuszczalnie 31 lat, co wówczas było pewnym ewenementem, ponie-
waż do zakonów wstępowały zwykle dziewczęta kilkunastoletnie, 
ale również – najprawdopodobniej – nie miała zapewnionego posagu. 
Rekomendacja ks. Kręskiego okazała się skuteczna, gdyż jeszcze w tym 
samym miesiącu (23 maja) Katarzyna Bąkowska „stanęła na próbę”. 

                                                
4 Www.dwarody.pl 
5 Z. Grothówna, Kronika klasztorna..., s. 147. 
6 Ks. Stanisław Kręski był synem Cypriana Kręskiego i Katarzyny z Łąckich. 
Pod datą 22 maja 1722 r. kronikarka odnotowała, że klasztor w Imbramowicach 
odwiedził ks. Łącki, pijar – „brat wujeczny naszej siostry Bąkowski” (Z. Grothówna, 
Kronika klasztorna..., s. 160). Pijar Joachim Jan Nepomucen Łącki, syn Krzysztofa 
i Katarzyny z Kozierowskich, był prawdopodobnie tylko dalekim krewnym Katarzyny 
Bąkowskiej; jego ojciec nie był bratem Elżbiety z Łąckich, matki tejże zakonnicy. 
7 Z. Grothówna, Kronika klasztorna..., s. 147. 
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Rok później – 18 maja 1723 r. (w „świąteczny wtorek”8) – odbyły się jej 
obłóczyny9. Aktu tego dokonał, podczas uroczystej sumy, sam biskup 
krakowski Konstanty Szaniawski10. Zwykle po roku od obłóczyn no-
wicjuszka składała profesję. W przypadku Katarzyny Bąkowskiej ob-
rzęd profesji nastąpił dopiero po dwóch latach, gdyż wcześniej należało 
wszcząć proces o odzyskanie posagu od jej rodziny. W maju 1724 r. 
podpisała ona w Krakowie plenipotencję „patronowi” mającemu się 
tym zająć11. Przebieg procesu nadzorował zapewne sam ks. Stanisław 
Kręski. Po roku od wszczęcia procesu, 9 kwietnia 1725 r., Katarzyna 
Bąkowska złożyła profesję na ręce ks. Dominika Lochmana, który za-
stąpił w tej czynności ówczesnego komisarza klasztoru ks. Andrzeja 
Węgrzynowicza, nieobecnego z powodu choroby. Nieobecny był rów-
nież, z racji wyjazdu do Lublina na sesję Trybunału Koronnego, 
ks. Stanisław Kręski. Wcześniej jednak wywiązał się ze swoich obo-
wiązków odesłania posagu swojej siostry ciotecznej oraz zadbania o jej 
wyprawę i zwrócenie konwentowi kosztów, poniesionych na wydatki 
związane z uroczystościami12. W czasie obrzędu profesji kazanie wygłosił 
ks. Bąkowski, brat stryjeczny Katarzyny13. 
 Każda przełożona, odczytując możliwości intelektualne i duchowe 
poszczególnych zakonnic, starała się przygotować niektóre z nich do 
pełnienia we wspólnocie zakonnej bardziej odpowiedzialnych urzę-
dów, poprzez powierzanie im odpowiednich zadań. W ten sposób 
zakonnice niejako „dorastały” do objęcia różnych ważnych obowiąz-
ków, także stanowiska ksieni. Z powodu braku informacji w kronice 
z okresu rządów ksieni Grotówny, a także z braku innych źródeł, 
nie udało się ustalić funkcji powierzanych w konwencie imbramowic-
kim Katarzynie Bąkowskiej. Wiemy jedynie, że w 1726 r. pełniła ona 

                                                
8 W 1723 r. niedziela Zmartwychwstania Pańskiego przypadała 28 marca, a niedziela 
Zesłania Ducha Świętego 16 maja. 
9 ANI, Księga profesji, s. 37. 
10 Z. Grothówna, Kronika klasztorna..., s. 158-159. 
11 Tamże, s. 173. 
12 Tamże, s. 184. W lutym 1726 r., w urzędzie grodzkim krakowskim, Katarzyna 
Bąkowska potwierdziła własnoręcznym podpisem otrzymanie posagu, tamże, s. 195. 
13 Tamże. Ponieważ kronikarka nie podała imienia ks. Bąkowskiego, trudno ustalić 
bliższe dane o tym duchownym. J. Szczepaniak, Duchowieństwo diecezji krakow-
skiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2010, s. 552, podał in-
formację o ks. Piotrze Bąkowskim, synu Wojciecha, urodzonym 29 stycznia 1690 r. 
w Przytkowicach, wyświęconym 19 listopada 1722 r., który był plebanem w Dzieka-
nowicach. Jednakże trudno dociec, czy to o tego duchownego chodziło, zwłaszcza że 
jego ojciec nosił to samo imię, co ojciec ksieni Katarzyny Bąkowskiej. 
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urząd podzakrystianki14. Wydaje się, że ze względu na swojego brata 
ciotecznego ks. Stanisława Kręskiego, Katarzyna mogła cieszyć się 
w zgromadzeniu znacznym poważaniem, o czym może świadczyć 
towarzyszenie (wraz z siostrą Jadwigą Majerówną) ksieni Zofii Gro-
tównie, w czerwcu 1729 r., w wyjeździe do Łabiszyna do Doroty Gem-
bickiej, starościny nakielskiej15. Mogła pełnić w klasztorze funkcje, 
które przygotowały ją do przyjęcia odpowiedzialności za cały kon-
went. Tak więc, po dziewiętnastu latach od przybycia do klasztoru 
w Imbramowicach, a szesnastu od złożenia profesji, w wieku 50 lat, 
po śmierci ksieni Zofii Grotówny, 19 czerwca 1741 r. Katarzyna Bą-
kowska została obrana jej następczynią. 
 Lata jej rządów (1741-1758) przypadły na czasy panowania króla 
Augusta III Sasa (1733-1763). Był to okres w osiemnastowiecznych 
dziejach Rzeczypospolitej dosyć spokojny, bez wojen wyniszczających 
kraj. Słabym jedynie echem odbiła się w klasztorze imbramowickim 
wojna o sukcesję austriacką, kiedy to pod koniec 1741 r. zjawił się tam 
wraz z rodziną urzędnik królowej węgierskiej Marii Teresy, Mikołaj 
Antoni Grosmajer, uciekając przed Prusakami z Raciborza. 
 Pierwsze lata rządów były dla nowej ksieni łatwiejsze z tego powodu, 
iż komisarzem konwentu, po rezygnacji z tej funkcji Michała Wodzic-
kiego (prawdopodobnie w lipcu 1741 r.), został jej cioteczny brat – 
Stanisław Kręski, prałat-kantor kapituły katedralnej na Wawelu. Spra-
wował tę funkcję od lipca 1741 r. do swojej śmierci 5 marca 1747 r. 
W maju 1748 r. stanowisko komisarza zostało powierzone ks. Fran-
ciszkowi Schwartzembergowi, kanonikowi kapituły katedralnej na 
Wawelu. Jego następcą został już w styczniu 1749 r. ks. Maciej Łu-
bieński, archidiakon krakowski, a po jego rezygnacji z tej funkcji, na 
początku grudnia 1750 r. obowiązków komisarza podjął się ks. Jacek 
Łopacki, kanonik i archiprezbiter krakowski. 
 Ze względu na to, że na początkowych kartach kroniki z okresu 
rządów ksieni Katarzyny Bąkowskiej nie znalazła się lista zakonnic, 
które przebywały w klasztorze imbramowickim w chwili obejmowania 
przez nią obowiązków przełożonej (co czyniły kronikarki w czasie 
rządów innych ksień), postarano się tę lukę wypełnić odnotowując 
imiona i nazwiska mniszek oraz rok ich profesji (gdyż nie można 
ustalić urzędów, które w tym czasie pełniły poszczególne zakonnice). 
Tak więc, w czerwcu 1741 r. w klasztorze norbertanek w Imbramowicach 

                                                
14 Z. Grothówna, Kronika klasztorna..., s. 197. 
15 Tamże, s. 221. 
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przebywały: Agnieszka Helena Słomińska (1681), Marianna Modrze-
jewska (1692), Teresa Majerówna (1692), Anna Gołębiowska (1694?), 
Teresa Reklewska (1699), Anna Katarzyna Rodecka (1699), Jadwiga 
Majerówna (1709), Anna Kochanowska (1718), Teresa Wietrzyńska 
(1719), Weronika Frauwówna (1719), Barbara Grotówna (1721), Anna 
Pajęcka (1721), Teresa Anna Mieroszewska (1727), Salomea Bogucka 
(1728), Teresa Chwalibożanka (1729), Józefa Urbańska (1731), Helena 
Łękawska (1739), Katarzyna Nakielska (1740), Teresa Zagrodzka (1719) 
– konwerska, Elżbieta Tokarska – nowicjuszka, Katarzyna Grotówna – 
nowicjuszka, Felicjanna Otwinowska – probantka. 
 Grono zakonnic imbramowickich, w czasie rządów ksieni Bąkow-
skiej, powiększyło się o 15 profesek. W 1741 r. złożyły profesję Elżbieta 
Tokarska i Katarzyna Grotówna, w 1742 r. – Felicjanna Otwinowska, 
w 1744 r. – Marianna Grotówna, w 1745 r. – Konstancja Kręska i jej 
cioteczna siostra Konstancja Wolicka, w 1748 r. – Anna Bętkowska, 
w 1749 r. – Teresa Grosmajerówna i Anna Lemmanówna, w 1752 r. – 
Franciszka Szaniawska, w 1753 r. – Konstancja Szczawińska i Katarzy-
na Karpowska, w 1755 r. – Eufrozyna Bąkowska, w 1756 r. – Agnieszka 
Kochanowska i Józefa Grosmajerówna. Aż cztery z nich objęły w póź-
niejszych latach rządy konwentem imbramowickim: Konstancja Wo-
licka (1769-1778), Felicjanna Otwinowska (1779-1785), Konstancja 
Kręska (1785-1797), Anna Bętkowska (1797-1804). 
 Kiedy na czele konwentu imbramowickiego stała ksieni Bąkowska, 
wstąpiły tam trzy jej krewne. W 1744 r. rozpoczęły nowicjat Konstan-
cja Wolicka i Konstancja Kręska. Konstancja Kręska była córką cio-
tecznego brata ksieni Bąkowskiej – Ignacego Kręskiego, chorążego 
wieluńskiego. Natomiast matką Konstancji Wolickiej była cioteczna 
siostra ksieni Bąkowskiej – Teresa z Kręskich, żona Stefana Wolickiego, 
komornika ziemskiego wieluńskiego. Matka Teresy z Kręskich Wolic-
kiej i Ignacego Kręskiego – Katarzyna z Łąckich (żona Cypriana Krę-
skiego) była rodzoną siostrą Elżbiety z Łąckich Bąkowskiej – matki 
ksieni Katarzyny Bąkowskiej. W 1754 r. rozpoczęła nowicjat Eufrozyna 
Bąkowska, córka Adama Bąkowskiego i Magdaleny z Kościeniów. 
Eufrozyna była zapewne daleką krewną ksieni Bąkowskiej, chociaż 
kronikarka nazwała jej ojca „bratem” ksieni; nie dookreśliła jednakże 
stopnia pokrewieństwa. Prawdopodobnie Adam Bąkowski nie był 
ksieni bratem ani rodzonym, ani przyrodnim, ani też stryjecznym. 
Związki rodzinne Katarzyny i Adama były zapewne tak dalekie, 
iż kronikarka nie podjęła się nawet ich wyjaśnienia. 
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 W omawianym okresie zmarło osiem zakonnic: Anna Gołębiowska 
(1741), Agnieszka Helena Słomińska (1743), Marianna Modrzejewska 
(1744), Anna Katarzyna Rodecka i Teresa Reklewska (1746), Teresa Za-
grodzka (1747), Barbara Grotówna (1749), Katarzyna Grotówna (1758). 
 Po siedemnastoletnich rządach w konwencie imbramowickim, 
cierpiąc w tym okresie z powodu różnych dolegliwości, ksieni Kata-
rzyna Bąkowska zmarła 2 maja 1758 r. o godzinie ósmej wieczorem, 
a 9 maja ciało jej zostało złożone w krypcie pod kościołem klasztornym. 
 

* * * 
 

 Bez dogłębnych badań specjalistycznych nie można jednoznacznie 
określić, ile pisarek odnotowywało w kronice klasztornej wydarzenia 
z okresu rządów ksieni Katarzyny Bąkowskiej. Wydaje się, że było ich 
kilka. Niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie z imienia i nazwiska 
żadnej z nich. Być może, pierwszą, która rozpoczęła spisywanie kro-
niki i kontynuowała tę pracę do sierpnia 1744 r. była Teresa Anna 
Mieroszewska lub Teresa Reklewska; bardziej prawdopodobna jest ta 
pierwsza mniszka. Wskazuje na to fakt, iż po wyjeździe na kurację tych 
dwu zakonnic zmieniła się ręka pisarki. Być może, od tego momentu 
przez kilka miesięcy kronikę spisywała sama ksieni, gdyż bardzo często 
osoba pisząca odnotowywała informacje używając pierwszej osoby; 
jednak pewności co do tożsamości tej kronikarki nie ma żadnej. Pogor-
szył się w tym czasie znacznie język kroniki. Po dziesięciu tygodniach 
kuracji siostry Mieroszewska i Reklewska powróciły do Imbramowic. 
Kronikarka jednakże pozostała ta sama. Przypuszczalnie dopiero 
w styczniu 1745 r. zmieniła się zakonnica prowadząca zapiski. Nie  
wpłynęło to jednak w żaden sposób na poprawę języka kroniki. Styl 
jest podobny do sposobu wyrażania się poprzedniej kronikarki, a może 
nawet lekko jeszcze gorszy. W kolejnych latach charakter pisma kro-
nikarek tylko nieznacznie się zmieniał, podobnie zresztą, jak i język, 
który zawsze nosi znamiona języka potocznego. 
 Zawartość informacyjna kroniki z okresu rządów ksieni Katarzyny 
Bąkowskiej jest z pewnością daleko uboższa od zapisek z okresu jej 
poprzedniczki na urzędzie ksieni imbramowickiej, czyli kroniki ksieni 
Zofii Grotówny. Można zauważyć, iż pod rządami ksieni Bąkowskiej 
pisarki powielały pewien utarty schemat w konstruowaniu notatek 
kronikarskich. Bez mała przez wszystkie lata skupiały się one na infor-
mowaniu głównie o tym, kto przyjechał do klasztoru, kiedy odjechał 
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lub stwierdzaniu (niekiedy po cztery dni z rzędu), że „nie ma nic do 
pisania”. Starały się jednak codziennie uzupełniać kronikę, nawet 
wtedy, kiedy uważały, że nie ma nic do odnotowania; wtedy tylko 
o tym informowały. Częstotliwość czynienia zapisek zmalała znacznie 
w ostatnich latach rządów ksieni Bąkowskiej (1755-1758). Na bogac-
two informacyjne notatek kronikarskich zapewne miał wpływ urząd, 
który pełniła pisarka we wspólnocie klasztornej; jeśli była ulokowana 
bliżej ksieni i była na bieżąco informowana o wydarzeniach dzieją-
cych się w klasztorze i wokół niego, miała więcej do zapisania.  
 

* * * 
 
 Jak już wspomniano, rękopisy kroniki klasztoru norbertanek w Im-
bramowicach są przechowywane w tamtejszym archiwum; ten z okresu 
rządów ksieni Katarzyny Bąkowskiej nosi sygnaturę A 28. Jest to 
księga o wymiarach 16 x 19,8 cm, oprawna w skórę. Zawiera kartę 
tytułową i 332 strony (s. 321-332 są niezapisane), współcześnie ponu-
merowane. Rękopis kroniki nosi tytuł: „Historyja domowa klasztoru 
ibramowskiego zakonu premonstrateńskiego ode mnie Katarzyny 
Bąkowski ksieni ręką własną pisana i sobie dla pamięci i sukcesorkom 
dla informacyi dalszej zostawiona a w roku Pańskim 1741 zaczęta”. 
 W niniejszej edycji kroniki ksieni Katarzyny Bąkowskiej, w celu 
zwiększenia przejrzystości i czytelności tekstu poprawiono w wielu miej-
scach ortografię – podzielono dowolne ciągi liter, zmieniono pisownię 
wielkich liter, stosując ją do nazw własnych, a rezygnując z wielkich liter 
używanych przez kronikarki zupełnie dowolnie (np. w środku wyrazu); 
uwspółcześniono (mogące razić i wprowadzać czytelnika w błąd) koń-
cówki niektórych wyrazów: gdysz = gdyż, tesz = też, zwysz = zwyż. 
Zastosowano znaki przestankowe, których w rękopisie w zasadzie 
nie ma. Zrezygnowano z podwojonych liter – ll w wyrazach: kasztella-
nowa, kasztellanic, rekollekcyje; mm w wyrazach: kommisarz, summa; 
ss w wyrazach: ossobliwy, supplikować. 
 Kronikarki dokonywały zapisek ze słyszenia, co w przypadku imion 
i nazwisk osób oraz nazw miejscowości jest szczególnie kłopotliwe, 
gdyż często występują różne ich wersje. Stąd, aby uniknąć wielokrot-
nego potwierdzania tożsamości tych samych nazw osobowych i miej-
scowych, w większości przypadków, gdy zostały one zidentyfikowane 
i zostało ustalone ich właściwe brzmienie, wówczas zdecydowano się 
je oddać tylko w wersji poprawnej. Na przykład, Kosińska, cześnikowa 
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łomżyńska, początkowo występuje jako Kosicka; poprawiono wszę-
dzie na właściwe brzmienie tego nazwiska, czyli Kosińska. Podobnie 
rzecz się ma z nazwiskiem: Laskowska (Lackowska). Kronikarka zapi-
sywała je czasami poprawnie, zdecydowanie częściej występuje jed-
nak wersja: Lackowska; poprawiono wszędzie na Laskowska, gdyż 
takie jest właściwe brzmienie tego nazwiska. Podobnie postąpiono 
w przypadkach następujących osób: Cholbozonka = Chwalibożanka, 
Dębińska = Dembińska, Gołębiewska = Gołębiowska, Grosmejer = 
Grosmajer, Hękaska = Łękawska, Miraszewska, (Miroszewska) = 
Mieroszewska, Nyskoska = Niskowska Otfinowska = Otwinowska, 
Rapsztyńska = Rabsztyńska, Sałtyk = Sołtyk, Tumicka = Tomicka. 
W odniesieniu do nazw miejscowych, ujednolicono zapis miejscowości 
Rzeżuśnia (Rezusnia) i Hebdów (Chebdów, Chepdów), stosując obecne 
ich brzmienie. 
 W niniejszej edycji numery stron oryginału oddano kursywą w na-
wiasach kwadratowych. Wszelkie uzupełnienia bądź wyjaśnienia 
tekstu pochodzące od wydawcy umieszczono również w nawiasach 
kwadratowych (wyjaśnienia poprzedzono znakiem =). 
 Celem identyfikacji osób duchownych, należących do diecezji kra-
kowskiej, a występujących w kronice, wykorzystano przede wszystkim 
prace Jana Szczepaniaka16. Zakonnice identyfikowano opierając się 
głównie na publikacji autorstwa Małgorzaty Borkowskiej17. W edycji 
tekstu kroniki nieocenioną pomocą okazały się także osiemnasto-
wieczne archiwalia, przechowywane w Archiwum Klasztoru Norber-
tanek w Imbramowicach (ANI). 
 
 
 

                                                
16 J. Szczepaniak, Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kole-
giackich 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. 
17 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 2: Polska 
Centralna i Południowa, Warszawa 2005. 



 
 

 
 
 
 
 
 

HISTORYJA 

DOMOWA KLASZTORU IBRAMOWSKIEGO 

ZAKONU PREMONSTRATEŃSKIEGO 

ODE MNIE KATARZYNY BĄKOWSKI, KSIENI 

RĘKĄ WŁASNĄ PISANA 

I SOBIE DLA PAMIĘCI 

I SUKCESORKOM DLA INFORMACYI DALSZEJ 

ZOSTAWIONA 

 

 

A W ROKU PAŃSKIM 1741 ZACZĘTA 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1741 
 
 
 Zostało po świętej pamięci imci dobrodzice pannie Zofii Grotównie 
w depozycie, z których dano siostrom 21 po talarze bitym, księży 
trzema po talarze bitym. Uczyni talarów 24. Z tych piniędzy dano na 
zacięgi18 dla poddanych na Górę Pobożności19 tysięcy dwa, które po-
woli, podług opisania w księgach Góry Pobożności, oddawać klaszto-
rowi powinni. Reszta zaś tej sumy obrócona na blachę miedzianą do 
pobicia kościoła. Został także cug20 koni, ale starych i ślepych, dlatego 
cztery z niego wyrzucić musiano. Na tych miejsce darował imć ksiądz 
komisarz21 konia i klaczę, imć pan łowczy22 zrzebca, a czwartego kupi-
ła imć dobrodziejka u Żyda. Dała za niego czerwonych złotych dzie-
sięć, dico 10. 
 Posłał imć ksiądz Dominik Lochman23, kanonik katedralny kra-
kowski ośm wołów do konwentu naszego, do fabryki. 
 
 

[1] W IMIĘ TRÓJCE PRZENAJŚWIĘTSZEJ OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO 
 
 Ja najniegodniejsza i ze wszystkich największa grzesznica Katarzy-
na Bąkowska, zakonnica Zakonu Premonstrateńskiego, pod regułą ojca 
świętego Augustyna i pod ustawami patriarchy naszego Norberta 
świętego w klasztorze imbramowskim zostając, a uważając niezbro-

                                                
18 Zacięgi – tu: pożyczka. 
19 Kasa oszczędnościowo-pożyczkowa przy klasztorze w Imbramowicach. 
20 Cug – dawniej: zaprzęg koni ustawionych parami. 
21 Komisarzem konwentu imbramowickiego był wówczas ks. Michał Wodzicki, ofi-
cjał krakowski. 
22 Mateusz Grot, łowczy sandomierski. 
23 Ks. Dominik Lochman h. Szreniawa IUD (1664 – 25 IX 1742), m.in. archiprezbi-
ter kościoła mariackiego w Krakowie (1700-1723), był również komisarzem kon-
wentu norbertanek w Imbramowicach od około 1703 r. (w tym roku jest poświad-
czona jego obecność na tym stanowisku) do połowy 1721 r., E. Zych, Ks. Dominik 
Lochman – działalność dobroczynna i fundacyjna na rzecz klasztoru w Imbra-
mowicach i innych kościołów, w: Trzechsetlecie konsekracji kościoła klasztornego 
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. 11-138. 
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dzone i niedościgłe Boga mego około mnie niegodnej dyspozycyje, 
suplikuję24 Jego Boskiemu Majestatowi, aby jako mnie do tego świę-
tego zakonu na służbę swoją powołał, a potym i na przełożeństwo ob-
rał, tak, aby mi z niewyczerpanego Miłosierdzia Swego, skutecznej 
łaski swojej i błogosławieństwa tak w duchownych, jako i w docze-
snych potrzebach użyczał, abym mogła na tym to miejscu jako najdo-
skonalej chwałę Boską promować, obserwancyją zakonną utrzymać, 
doczesne dobra klasztorne administrować i niemi dobrze dysponować 
i we wszystkim powinności mojej przełożeńskiej zadosyć czynić. Czego 
wiem, że dla grzechów moich otrzymać niegodnam, ale żebrząc przy-
czyny Najświętszej Maryi Panny, Anioła Stróża mego, świętych Piotra 
i Pawła, patronów tutecznego kościoła, świętego ojca Augustyna, 
świętego ojca Norberta, świętego Józefa, osobliwego mojego patrona, 
świętej Katarzyny, patronki na chrzcie świętym [2] mnie danej, świę-
tego Kajetana, patrona urzędu mego, świętego Jana Nepomucena, 
osobliwego mojego patrona, świętych Gerwazego i Protazego, w któ-
rych dzień to przełożeństwo odebrałam25, i wszystkich świętych Pań-
skich, gdyż sama przez się nic dobrego uczynić nie mogę, a z Bogiem 
wszystko, którego biorąc na pomoc, umyśliłam w tej tu księdze, dla 
prywatnej mojej na potym pamięci i dla dalszej konwentu informacyi, 
jakie były objęcia mego transakcyje opisane zostawić. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
 Za patentem księcia imci kardynała Jana Lipskiego26, biskupa kra-
kowskiego zjechał do nas imć ksiądz Komorowski27, proboszcz kate-
dralny i imć ksiądz Dominik Lochman, kanonik krakowski i, odpra-
wiwszy wotywę o Duchu Świętym imć ksiądz kanonik Lochman, 
weszli imcie do klasztoru, a potym do kapitularza i tam imć ksiądz 
proboszcz, uczyniwszy przemowę do zgromadzenia, wyszły wszystkie 
z kapitularza, a potym, po jednej wchodząc, każda ustnie swoje votum 

                                                
24 Supplico [łac.] – pokornie prosić, błagać na klęczkach. 
25 Wspomnienie świętych Gerwazego i Protazego przypada 19 czerwca. 
26 Jan Aleksander Lipski IUD (1690-1746), biskup łucki (od 1732), krakowski 
(od 1734), B. Kumor, Lipski Jan Aleksander kard., w: Encyklopedia katolicka, 
t. 10, red. E. Ziemann, Lublin 2004, kol. 1128. 
27 Adam Ignacy Komorowski h. Korczak IUD (1699-1759), m.in. prepozyt katedralny 
krakowski (1737-1749), od 1749 r. arcybiskup gnieźnieński, J. Warmiński, Komorow-
ski Adam Ignacy abp, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, red. B. Migut, Lublin 2002, 
kol. 473-474. 
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na przyszłą ksienią przed imciami księżmi komisarzami dawała. Tylko 
chora panna przeorysza Gołębiowska28 z infirmaryi przysłała votum 
swoje, ręką własną podpisane. Po skończonych wotach wszystkie sio-
stry przyszły do kapitularza i na miejscach swoich usiadszy, imcie 
księża komisarze ogłosili [3] nam, jako zgodnemi głosami obrana 
ksienią najprzewielebniejsza imć panna Katarzyna Bąkowska, która 
usiadszy na przełożeńskim miejscu, odbierała posłuszeństwo, z skło-
nieniem do nóg swoich, od wszystkich sióstr. Potym imcie księża ko-
misarze zaczęli Te Deum laudamus i w pośrodku imciów dobrodzika 
panna ksieni szła do chóru i tam na kobiercu krzyżem leżała, a potym 
w stallum swoim usiadła i tam jej wszystkie siostry posłuszeństwo 
oddawały. Za co niechaj będzie Panu Bogu wieczna chwała, że nam 
Pan Bóg po przeszłej dobrodziejce pannie ksieni taką obrał, za której 
obserwancyja zakonna i dobro klasztorne z poddanemi kwitnąć bę-
dzie i we wszystkim antecesorki29 naśladować będzie. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
 W dzień świętej Małgorzaty, męczennice odprawiła się profesyja 
siostry naszej Elżbiety Tokarski30. Profesował ją imć ksiądz Czerny31, 
kanonik katedralny krakowski. Kazanie miał imć ksiądz Rogawski, 
pleban jangrodzki32. Po której, [zapisał] siostrze ociec jej imć pan Mi-
kołaj Tokarski, miecznik bracławski, półtora tysiąca, a na prowizyją 
tejże siostry dał złotych pięćset, które to złotych pięćset klasztor ode-
brał i od nich na potrzebę siostry prowizyją dawać będzie. 
 
 

                                                
28 Anna Gołębiowska, zakonnica chórowa, habit przyjęła 11 października 1693 r. 
z rąk ks. Augustyna Wolskiego, ówczesnego komisarza imbramowickiego, zmarła 
13 października 1741 r. W 1703 r. była refektarką, w 1716 r. została obrana przeoryszą, 
pełniła ten urząd do końca życia. 
29 Antecessor [łac] – poprzednik na urzędzie. 
30 Wspomnienie św. Małgorzaty męczennicy przypada 20 lipca. Natomiast profesja 
s. Elżbiety Tokarskiej odbyła się 13 listopada 1741 r., kiedy przypadało wspomnienie 
świętych Pięciu Braci Męczenników, zob. ANI, Księga profesji, s. 42. Obłóczyny 
Elżbiety Tokarskiej odbyły się 12 czerwca 1740 r. Habit przyjęła z rąk ks. Dominika 
Lochmana, Z. Grothówna, Kronika klasztorna..., s. 251. 
31 Ks. Franciszek Czerny de Szwartzemberg h. Nowina, (1715-1775), PhD i SThD 
kanonik prebendy Topolska (18 VII 1739 – 1746). 
32 Ks. Paweł Rogawski był proboszczem w parafii Jangrot od 28 czerwca 1735 r. 
do 1755 r. 
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DNIA 17 LIPCA 
 
 [4] Kiedy imć ksiądz Wodzicki, dziekan i oficjał krakowski rezy-
gnował komisarstwa konwentu naszego, książę imć kardynał Lipski, 
biskup nasz, postanowił komisarzem konwentu naszego imci księdza 
Stanisława Kręskiego, kantora katedralnego krakowskiego33. 

 
 

DNIA 25 LIPCA 
 

 W dzień świętego Jakuba Apostoła odprawiła się profesyja siostry 
Katarzyny Grothówny34. Profesował ją sam książę imć kardynał35, 
kazanie miał imć ksiądz Czerny, kanonik katedralny krakowski. Gości 
było wiele, osobliwie imć pani Morsztynowa, wojewodzina inflanc-
ka36, imć ksiądz Komorowski37, proboszcz katedralny krakowski, imć 
ksiądz Dominik Lochman, imć ksiądz Wielogłowski38, imć ksiądz 
Czerny – kanonicy krakowscy, imć pan Groth, łowczy sendomirski39, 
imć pan Piegłowski, starosta czchowski40 z imcią swoją, imć pani 
Dembińska, kasztelanicowa wojnicka41, imć pan Mieroszewski, łow-
czy gostyński i inni ichmoście. 

 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 

 Odprawił się egzamen panny Otwinowskiej42, na którym zasiadał 
imć ksiądz Stanisław Kręski, kantor katedralny krakowski, komisarz 

                                                
33 Stanisław Kręski, kantor w kapitule katedralnej krakowskiej od 1720 r. (pierwsza 
instalacja, druga 26 maja 1723). Zmarł 5 marca 1747 r. 
34 Katarzyna Grotówna przyjęła habit zakonny 13 lipca 1740 r., profesję złożyła 
25 lipca 1741 r., zmarła 8 kwietnia 1758 r., ANI, Księga profesji, s. 40, 43. 
35 Jan Aleksander Lipski. 
36 Helena z Potockich Morsztynowa (ok. 1693-1762), podczaszanka krakowska, 
druga żona Antoniego Andrzeja Morsztyna (1677/1680-1735), wojewody inflanc-
kiego w latach 1722-1735; Antoni Andrzej Morsztyn był jej czwartym mężem. 
37 Adam Ignacy Komorowski h. Korczak. 
38 Hieronim Wielogłowski (1703-1765), kanonik krakowski, sufragan przemyski 
(1760-1765). 
39 Mateusz Grot, łowczy sandomierski. 
40 Mógł to być Stefan Piegłowski (ok. 1690/1699-1757), starosta czchowski, wiślicki 
i strubski, dziedzic m.in. Kotlic k. Sobkowa. 
41 Justyna z Piegłowskich Dembińska, żona Ludwika Dembińskiego (syna Franciszka), 
kasztelanica wojnickiego. 
42 Agnieszka Felicjanna Otwinowska, córka Franciszka Ksawerego Otwinowskiego, 
starościca szczerczowskiego i Katarzyny z Guzowskich. 
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i dobrodziej nasz. Zgodnemi głosami wszystkie siostry pozwoliły do 
jej obłóczyn. 
 
 

[5] DNIA 10 SIERPNIA 
 

 Habit przyjęła panna Felicjanna Otwinowska. Obłóczył ją wielmożny 
imć ksiądz Stanisław Kręski, kantor katedralny krakowski, komisarz 
i dobrodziej nasz. Było na tym akcie gości wiele, kanoników: imć ksiądz 
Lochman, imć ksiądz Błeszyński43, imć ksiądz Bratkowski44, imć ksiądz 
Wielogłowski – kanonicy katedralni krakowscy, z świeckich: wiel-
możny imć pan Otwinowski, starosta szczerczewski45, wielmożny imć 
pan Sierakowski, starosta mszański46 z imcią swoją47, imć pani Fujar-
ska z córką swoją, ciotka rodzona48, imć panna starościanka szczer-
czewska49, imć pani Jalińska, podczaszyna zatorska, imć pan Jordan 
z imcią swoją i wiele inszych gości. W dzień tych obłóczyn wielmożny 
imć ksiądz Dominik Lochman dał na fundacyją nowego szpitala zło-
tych 100. Ichmoście księża kanonicy, jego świątobliwym przykładem 
pobudzeni, dali po czerwonym złotym: imć ksiądz Błeszyński czerwony 
złoty, imć ksiądz Bratkowski czerwony złoty, imć ksiądz Wielogłowski 
czerwony złoty. 

 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 

 Rozebrali starą piłę, a nową zaczęli stawiać, która wkrótce dokoń-
czona, kosztuje złotych polskich dwieście. 

 

                                                
43 Ks. Józef Karol Błeszyński z Błeszyna h. Trąby posiadał prebendę kanonii Bieża-
nowska w kapitule katedralnej na Wawelu (1734-1753) oraz prebendę kanonii Za-
jączkowska w kapitule kolegiaty sandomierskiej (1728-1753). 
44 Józef Bratkowski h. Przegonia, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. 
45 Franciszek Otwinowski h. Gryf, syn Jana Aleksandra, ojciec Felicjanny Otwinow-
skiej, starościc (nie starosta) szczerczowski. 
46 Roman hr. Sierakowski z Bogusławic h. Ogończyk, syn Jana, starosta mszanecki, 
zmarł 16 października 1783 r. 
47 Żoną Romana hr. Sierakowskiego h. Ogończyk (ślub w 1739 r.) była Teresa Siera-
kowska ze Starego Sierakowa h. Dołęga (1717-1791). 
48 Fujarska (z Guzowskich?) była zapewne rodzoną siostrą Katarzyny z Guzowskich 
Otwinowskiej, matki Felicjanny Otwinowskiej. 
49 Jedna z rodzonych sióstr Felicjanny Otwinowskiej, których miała prawdopodob-
nie kilka, m.in. Antoninę Brygidę, Gertrudę i Zofię Magdalenę (norbertankę zwie-
rzyniecką). 
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W TYMŻE ROKU, OKOŁO ŚWIĘTA ŚWIĘTEGO JANA 
 

 Odprawiła imć dobrodziejka panna ksieni administratora [6] imbra-
mowskiego, pana Antoniego Podleskiego50, a na miejsce jego przyjęła 
pana Jakuba Kozłowskiego. 
 Tegoż czasu odprawiła imć dobrodzika panna ksieni pisarza kre-
scencyi, pana Ptaszyńskiego, na którego miejsce przyjęła pana Prze-
bindowskiego, który dla niestatku wkrótce odprawiony, a na miejsce 
jego przyjęty pan Radłowski za pisarza krescencyi. 
 Tegoż czasu odprawiła imć dobrodziejka panna ksieni pana Kapu-
ścińskiego, pisarza browarniego, na którego miejsce przyjęła pana 
Karola Stefanowicza. 
 
 

TEGOŻ ROKU, W LIPCU 
 
 Wydał pozwy imć pan Zakrzewski powtórnie o dziewkę, którą wziął 
nasz poddany za żonę i o zboże, które siali chłopi nasi u niego, lubo mu 
je robotą płacili, nie chcąc go wydać. Także o pobicie i kaleczenie chłopa 
naszego w Krakowie, z drugiej strony pozwy. Na to prawo wydała imć 
dobrodziejka ksieni złotych 400. Który, widząc swoją przegraną, udał się 
do ugody, która stanęła pod tą kondycyją, aby do dziewki pretensyi na 
potym nie miał, zboża chłopom naszym powracał i basarunek51 chłopu 
za pobicie zapłacił, także Krawczyka, poddanego naszego oddał, którego 
u siebie przez długi czas trzymał. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
 [7] Począł malarz malować westiarnią52. Za malowanie wziął czer-
wonych złotych trzy. Potym malował zakrystyją, od której malowania 
wziął czerwonych złotych dwa. Skończył wszystko malowanie dnia 
30 września. 
 
 

                                                
50 Antoni Podleski został zatrudniony w Imbramowicach w styczniu 1741 r., 
Z. Grothówna, Kronika klasztorna..., s. 253. 
51 Basarunek – kara sądowa, nawiązka. 
52 Westiarnia – pomieszczenie, w którym przechowywano ubrania, garderoba. 
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DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 W dzień świętych Apostołów Symona i Judy53 przyjechał jaśnie 
pan Antoni Grosmajer, komisarz królowej imci węgierskiej54, z Raci-
borza55 z imcią swoją, synem jednym i córkami czterema, który dla 
wojennej inkursyi56 od księcia brandenburskiego57 tu się do Imbra-
mowic schronił. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Za wyzłocenie rzeźby w westiarni złotych ośm, za zamki do we-
stiarnie i zawiaski wydała imć dobrodzika panna ksieni złotych sto. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Wzięły się siostry wszystkie do westiarnie, gdzie imć panna ksieni, 
jako przełożona, najpierwszy przykład z siebie dająca, wniesła się. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Sprawiła imć dobrodziejka panna ksieni do konfesjonału blaszkę 
mosiężną, z rozkazu wielmożnego imci księdza Lochmana, dobrodzieja 
naszego, za którą dała w Krakowie czerwony złoty jeden, bo przedtym 
była drzewiana. 
 
 

                                                
53 Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza przypada 28 października. 
54 Maria Teresa Habsburg (1717-1780), królowa Czech (koronacja 12 maja 1743 r.) 
i Węgier (koronacja 18 maja 1741 r.), niekoronowana cesarzowa od 1745 r. 
55 W 1742 r. Racibórz znalazł się w granicach państwa pruskiego. 
56 W latach 1740-1748 trwała wojna o sukcesję austriacką między Prusami, Francją, 
Hiszpanią i Bawarią a Austrią, Saksonią i Sardynią; do końca stycznia 1741 r. woj-
ska pruskie zajęły niemal cały austriacki Śląsk. Dnia 11 czerwca 1742 r. Maria Teresa 
została zmuszona do podpisania rozejmu, na mocy którego oddała Prusom Śląsk 
bez księstw cieszyńskiego i opawskiego. Wojna zakończyła się podpisaniem pokoju 
w Akwizgranie (1748). 
57 Od 1701 r. Brandenburgia należała do Królestwa Prus, którym od 1740 r. władał 
Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern; królowie pruscy byli elektorami Brandenburgii. 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1742 
 
 

[8] DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Uczyniła imć dobrodziejka panna ksieni kontrakt z imć panem Miko-
łajem Antonim Grosmajerem na miedzi cetnarów sto, za każdy cetnar 
obiecując panu Grosmajerowi po złotych 188, dico sto osiemdziesiąt 
ośm, za którą uczyni sumy złotych 18 800, na pobicie kościoła imbra-
mowskiego. 
 
 

OKOŁO TEGOŻ CZASU 
 
 W Glanowie, wsi naszej, zgorzała karczma i przy niej chłopów trzech, 
których musielim przez zimę podejmować i z dobytkiem, a na wiosnę 
jarzyny pozasiewać, ale tegoż roku chałupy pobudowane staneły. 
 W tymże Glanowie, roku tegoż, postawiła imć dobrodziejka panna 
ksieni folwark nowy i studnią, która kosztuje kilkadziesiąt złotych. 
 Tegoż roku w Zagórowy wybudowała imć dobrodziejka panna 
ksieni folwark nowy. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Zaczęli wozić na chamernią58 do wybicia miedź, sto cetnarów, pła-
cąc od wybicia cetnara po złotych dwadzieścia i siedm. Uczyni sumy 
dwa tysiące siedemset złotych. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
 Poczęli kotlarze pobijać blachą miedzianą kościół nasz imbramowski, 
[9] którego dokończyli dnia 20 września w tymże roku. 
 Panu Rotterowi, kotlarzowi, od wybicia dziewiącidziesiąt i sześci 
cetnarów po złotych polskich szesnaście od cetnara jednego płacono. 
Uczyni sumy tysiąc pięćset trzydzieści i sześć złotych. 

                                                
58 Hamernia – w XIII-XVIII w. był to warsztat obróbki metali. 
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 Za gwoździe do przybijania tarcic i miedzi dano sto dziewięćdziesiąt 
i dwa złote. 
 Za tarcice kupowane w Krakowie złotych 80, dico ośmdziesiąt. 
Więc z chamernią, co się kotlarzowi dało, wynosi sumy całej cztery 
tysiące pięćset ośm złotych polskich. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
 Wyjechała imć dobrodziejka panna ksieni na odbieranie sumy od 
wielmożnego imci pana Popiela59 dla panny Marianny Grotówny, któ-
rą do zakonu świętego przyjmuje. Odebrała czerwonych złotych 100, 
dico sto, co uczyni na złote 1800 złotych, na posag do klasztoru 1000, 
a na wyprawę 800. 
 
 

DNIA 11 LIPCA 
 
 W dzień ojca świętego Norberta60 stanęła na próbę do chóru imć 
panna Marianna Grothówna61. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Wtenczas, gdy kościół pobijano, chcąc, aby wiecznemi czasami 
trwała jego pamiątka, widząc imć pan Grosmajer, że trybel62 był zgniły, 
na którym gałka stała, kazał nowy zrobić i miedzią obić, a gałki i krzy-
że nowo wyzłocić kosztem [10] swoim. Na pozłotę kosztowało złoto 
czerwonych złotych cztery, a od pozłoty czerwony złoty jeden. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Sprowadził imć pan Grosmajer zegarmistrza do zegara, który się 
był dużo zepsował i od naprawy dał zegarmistrzowi czerwony złoty 
jeden. 

 
 

                                                
59 Prawdopodobnie: Konstanty Popiel, ożeniony z Marianną Piegłowską, właściciel 
Czapel Wielkich. 
60 Dnia 6 czerwca. 
61 Marianna Grotówna rozpoczęła nowicjat 9 czerwca 1743 r., profesję złożyła 
11 lipca 1744 r., zmarła 20 października 1798 r. 
62 Trybel – polski herb szlachecki z indygenatu. 
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DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
 Kazała imć dobrodziejka panna ksieni pobić filar u kościoła mie-
dzią, ponieważ dużo przeciekało nad amboną. Z robotą za miedź 
dała kotlarzowi złotych 500, aby trwalej mogło być i bez szkody na 
dalszy czas. 
 
 

TEGOŻ CZASU 
 
 Umarła siostra Gołębiowska, przeorysza klasztoru imbramow-
skiego63. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Przyjechały wielmożne imć panny Helena i Konstancja Kręskie, 
chorążanki wieluńskie64, z któremi oraz przyjechała imć panna Kon-
stancja Wolicka, komornikówna wieluńska65, na rezydencyją do Im-
bramowic. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 Umarł wielmożny imć ksiądz Dominik Lochman66, kanonik kate-
dralny krakowski, osobliwy dobrodziej miejsca tutecznego, który będąc 
przez lat 40 komisarzem67, czynić dobrze miejscu temu nie przestawał. 
Osobliwie zaś podczas wojennych [11] inkursyi68 opłacając swoim 
kosztem poddanych, a potym, po dopuszczeniu kary Boskiej, kiedy 
klasztor tutejszy z kościołem w pyrzynę był przez ogień obrócony69, 
on wziąwszy na się i własnej nie załując fortuny i u księcia biskupa kra-
kowskiego wymógszy znaczny sumy, klasztor ten i kościół wystawił 
i wiele innych dobrodziejstw poczynił i wsi reperował. 
 
 

                                                
63 Anna Gołębiowska zmarła 13 października 1741 r. Urząd przeoryszy pełniła 
od 1716 r. 
64 Konstancja Kręska, późniejsza norbertanka w Imbramowicach. 
65 Konstancja Wolicka, późniejsza norbertanka w Imbramowicach. 
66 Ks. Dominik Lochman zmarł 25 września 1742 r. 
67 Ks. Dominik Lochman był komisarzem konwentu imbramowickiego nie 40 lat, 
ale około 20 – od ok. 1700 r. do połowy 1721 r. 
68 Incursio [łac.] – najazd, napad. 
69 Pożar w dniu 28 lipca 1710 r. zniszczył zupełnie kościół i klasztor imbramowicki. 
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TEGOŻ CZASU, W ROKU 1742 
 
 W dzień poświęcenia tutecznego kościoła profesowała się siostra 
Felicjanna Otwinowska70, którą profesował wielmożny imć ksiądz 
Kręski, kantor katedralny krakowski, komisarz konwentu naszego. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała siostra starsza miłosierdzia z Krakowa, po którą imć 
dobrodziejka panna ksieni posyłała umyślnie, dla poratowania zdro-
wia siostrom słabym i chorym, która wzięła z sobą imć pannę chorą-
żankę wieluńską Helenę Kręską dla kuracyi. Ta zabawiwszy niedziel 
dwie, powróciła. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Przyjechała wielmożna imć pani Karsznicka, stolnikowa wieluńska 
z imć panią Konopnicką, siostrą swoją, do nas, która obiad zjadszy 
odjechała. 
 
 

TEGOŻ CZASU, WRZEŚNIA 
 
 Ważył pan Grosmajer ostrzynki, które z miedzi ostrzygano pobija-
jąc kościół, których było cetnarów siedm funtów osimdziesiąt i siedm. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Legował imć ksiądz Lochman na szpital tysięcy trzy, to jest tysiąc je-
den, [12] który był dał jeszcze świętej pamięci antecesorce mojej, pięćset 
złotych, co wydał na rzeźbę do reliquij [=relikwii], a półtora tysiąca wyli-
czył po śmierci jego wielmożny imć ksiądz Łopacki71, archipresbyter 
i kanonik katedralny krakowski. Za duszę jego odprawujemy co kwartał 
wigilie i komendę, a codziennie De profundis, zawdzięczając przed 
Bogiem dobroczynność jego uczynioną miejscu temu. 

 

                                                
70 Felicjanna Otwinowska złożyła profesję 9 września 1742 r. 
71 Jacek Augustyn Łopacki, syn Jacka h. Kotwica i Elżbiety Kencówny urodził się 
28 sierpnia 1690 r. Studiował w Akademii Krakowskiej i w Padwie. Posiadał dokto-
raty z teologii, filozofii i medycyny. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1723 r. 
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W TYCHŻE DNIACH 
 
 Kazała imć dobrodziejka panna ksieni wybrukować około kościoła, 
dla większej ochrony murów. Także kazała wybrukować babiniec, 
jako też i w forcie z cegły dać posadzkę. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Mury około ogrodu, które się dużo były nadpsuły, kazała imć dobro-
dziejka reparować, jako też i pół klasztora nowemi gontami pokryć, 
na który musiała gonty kupować dla konserwacyi murów, na które się 
haniebnie lało. 
 
 

TEGOŻ ROKU 
 
 Kazała imć dobrodziejka panna ksieni postawić pieców 15, które 
kosztowały po złotych 20. Suma czyni złotych 300. 
 
 

W TYMŻE ROKU, PODCZAS ŻNIW 
 
 W Porąbce, Balicki, kmieć przywiószszy już ostatni wóz zboża do 
stodoły [13] wieczorem, zaświecił, a przy tym stodołę ze wszystkim 
zbożem spalił, którego klasztor i z czeladzią cały rok żywić musiał i ob-
siać, tak ozminy, jako też ozminy [sic], co kosztowało kilkaset złotych. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
 Uważając imć dobrodzika panna ksieni tak wielki dług na kościele, 
który była winna za miedź imci panu Grosmajerowi, a nie mając zni-
kąd dobrodzieja, który by na tak wielki koszt przyłożył się, puściła 
przez arendę wioskę Rzeżuśnię, za konsensem imci księdza komisarza 
i całego zgromadzenia, imci panu Ładzie, który płacił po trzy tysiące 
na rok. Trzymał lat dwie. 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1743 
 
 
 W tym roku wypalił się piec cegły i drugi wapna nie bez wielkiego 
kosztu, bo wszystko najemnikiem robiono. Kosztuje blisko tysiąca 
złotych. 
 
 

TEGOŻ ROKU 
 
 Wystawiła imć dobrodzika panna ksieni owczarnią w Zagórowy, 
gdzie ze wszystkich folwarków kazała zegnać owce i do nich przyjęła 
górali, z wielką ekspensą72, która jednak, jeżeli Bóg pobłogosławi, 
nagrodzić się może za przychowaniem owiec więcej. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Umarła siostra Helena Słomińska73, która miała lat siedmdziesiąt74. 
 
 

[14] DNIA 10 CZERWCA 
 
 Obłóczyła się panna Marianna Grothówna i z ręku imci księdza 
kantora krakowskiego, komisarza naszego75 habit święty przyjęła. 
 
 

TEGOŻ ROKU 
 
 Od reparacyi cyny dała imć dobrodziejka panna ksieni złotych 30. 
Także od reparacyi okien dała sklarzom złotych 40. Także kazała re-
fektarz nowo wydylować i izbę łaziebną i izdebkę w piekarni cegłą 
wybrukować. 

                                                
72 Expensa [łac.] – wydatek, koszt. 
73 Agnieszka Helena Słomińska przyjęła habit 30 października 1678 r. z rąk bpa Miko-
łaja Oborskiego. Na ręce tegoż biskupa złożyła profesję 15 czerwca 1681 r. Wiele lat 
pełniła urząd zakrystianki. Zmarła 10 marca 1743 r. 
74 Kronikarka prawdopodobnie pomyliła się; być może s. Słomińska miała w chwili 
śmierci lat osiemdziesiąt, gdyż nie mogła złożyć profesji mając około dziesięciu lat. 
75 Ks. Stanisław Kręski. 
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TEGOŻ ROKU 
 
 Postawiła imć dobrodzika kuchnią nową w sadzie, aby podczas ob-
łóczyn mogli kucharze za klasztorem gotować. 
 
 

TEGOŻ ROKU 
 
 Kazała imć dobrodzika panna ksieni zrobić stolarzom stoły składane 
trzy, które są za fortą, a do obłóczyn wydawać je będą. 
 
 

TEGOŻ ROKU 
 
 W Porąbce Oleksy, kmieć, spalił chałupę konopie susząc. 
 
 

TEGOŻ ROKU 
 
 Drzwi do ambony sporządzone, które malarz z Krakowa malował. 
 
 

W tymże roku 
 
 [15] Uprosił wielmożny imć ksiądz komisarz siostrze Wietrzyński 
miejsce pierwsze przed siostrą Otwinowską, jako dawniejszej76, na co 
całe zezwoliło zgromadzenie. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
 Lichtarz srebrny, darowany od jaśnie wielmożnej imci pani woje-
wodziny poznańskiej77 i kubek siostry Tokarskiej, także srebrny, da-
łam imci panu Grosmajerowi do blachy, w stu złoty, który tak takso-
wano w Krakowie. 
 
 
 

                                                
76 Teresa Wietrzyńska złożyła profesję w 1719 r. natomiast Felicjanna Otwinowska 
w 1742 r. 
77 Prawdopodobnie chodziło o Annę Konstancję z Lubomirskich, drugą żonę Stani-
sława Małachowskiego h. Nałęcz, wojewody poznańskiego w latach 1698-1699, 
por. B. Skrzydlewska, Spis rzeczy podarowanych kościołowi i klasztorowi norber-
tanek w Imbramowicach w latach 1712-1742, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne”, t. 101 (2014) s. 222-223. 
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W ROKU TYMŻE 
 
 Zaczęty proces o dziesięcinę snopową w Porąbce jeszcze za żywota 
świętej pamięci antecesorki ksieni, wznowili księża mansjonarze ko-
ścioła katedralnego krakowskiego, którą od stu lat klasztor nasz wytykał 
i płacił za nią po złotych 70. I potym, jednego roku sami ją wytykali, 
a widząc krzywdę swoją, chcieli ją komu inszemu przedawać. Lecz za 
staraniem wielmożnego imci księdza Kręskiego, komisarza i imci panny 
ksieni pozwolili ją wytykać klasztorowi. Lecz dołożyć musiała imć dobro-
dzika panna ksieni złotych dwadzieścia, to jest płacić co rok złotych 90. 
I to tylko uprosiła sobie do śmierci swojej, aby wytykała póki żyć będzie, 
bo na dalszy czas ugodzić się nie chcieli księża mansjonarze. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
 Podobny proces prowadził z antecesorką świętej pamięci imć 
ksiądz Antoni Rogawski78, pleban jangrodzki i dekret za żywota jej 
otrzymał [16] i znowu ponowić chciał. Za instancyją jednak imci księ-
dza komisarza, a staraniem imci dobrodziki ugodzony, ale z meliora-
cyją płacy za dziesięcinę, bo przedtym brał po złotych 36, a teraz po 
złotych 72 bierze. Co się stało za zezwoleniem całego zgromadzenia. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
 Był u nas jaśnie wielmożny imć ksiądz Łuczycki Józef, wikariusz 
całej prowincyi i zakonu naszego, proboszcz strzeleński, który bawił 
dni dwa. Który darował imci dobrodzice pannie ksieni książkę, to jest 
statut zakonu naszego. 
 W tych czasach był także wielmożny imć ksiądz Wittan, opat sądecki, 
który mszą świętą odprawiwszy i dzień zabawiwszy nazajutrz odjechał. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
 Był u nas jaśnie wielmożny imć pan Józef Potocki79, wojewoda ki-
jowski, hetman wielki koronny z imcią swoją80 i wnukiem swoiem 

                                                
78 J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów..., s. 130-131, w spisie plebanów 
w Jangrocie nie odnotował Antoniego Rogawskiego, tylko Pawła Rogawskiego. 
79 Józef Potocki (1673-1751) został wojewodą kijowskim w 1702 r., a hetmanem 
wielkim koronnym w 1735 r. 
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imć panem Kossakowskim81 i wielmożnym imć panem Morsztynem, 
starostą. Natenczas bratanka imci panny ksieni dobrodziki służyła 
u imci pani hetmanowej. Który to pan hetman dał elemozyny82 czer-
wonych złotych 11. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
 Odebrał imć ksiądz przeor hebdowski imci księdza Stanisława Le-
śniakiewicza, kaznodzieję tutecznego, na Zwierzyniec, na kaznodziej-
stwo, na którego miejsce dano imci księdza Adriana, profesa hebdow-
skiego. Ten był rok. 
 
 

[17] DNIA 2 LUTEGO 
 
 W dzień Najświętszej Panny Maryi Oczyszczenia, za zezwoleniem 
całego zgromadzenia, staneły na próbie w chórze imć panna Konstan-
cja Wolicka, komornikówna wieluńska oraz z wielmożną imć panną 
Konstancją Kręską, chorążanką wieluńską, po odprawionym egzaminie 
od wielmożnego imci księdza Kręskiego, komisarza i dobrodzieja na-
szego, które dla słabości imci księdza komisarza, zjezdały do Krakowa. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Wielmożna imć pani Anna Grodzicka83, stolnikowa ciechanowska, 
która dała była zapis w Grodzie krakowskim na trzy tysiące świętej 
pamięci imci pannie Zofii Grothównie, widząc dług na kościele w tych 
latach na miedź zaciągniony, wypłaciła półtora tysiąca. Resztę tylko 
po śmierci swojej zostawując, które synowie jej wypłacić powinni, 
to jest półtora tysiąca. 
 
 

                                                
80 Druga żona (od 1732) Józefa Potockiego Ludwika Mniszech (ok. 1712-1785) 
z Wielkich Kończyc. 
81 Stanisław Korwin-Kossakowski h. Ślepowron (1721-1762) syn Zofii Potockiej 
z Podhajec (córki Józefa Potockiego i jego pierwszej żony Wiktorii Leszczyńskiej) 
i Dominika Piotra Korwin-Kossakowskiego. 
82 Elemosina [łac.] – jałmużna. 
83 Anna Elżbieta z Pudwelsów, żona Aleksandra Józefa Grodzickiego, stolnika cie-
chanowskiego (zm. 1737) po śmierci męża osiadła „na dewocji” przy klasztorze im-
bramowickim. 
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OKOŁO DNIA 15 MARCA 
 
 Odprawiały się rekolekcyje w klasztorze naszym, na które posłał 
imć ksiądz komisarz księdza Wielowiejskiego84, profesora świętej teo-
logii Kolegium Świętego Piotra w Krakowie, który zabawiwszy dni 
kilka odjechał. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Budynki księże oporządzono i piece postawiano. Także i stolarnia 
[18] jako też i konfesjonarnia sporządzona i tam, gdzie się rzeźba od 
reliquij [=relikwii] chowa, szafa nowa dana. 
 
 

W tychże latach od początku objęcia [funkcji ksieni] 
 
 Odprawował się przez lat trzy anniwersarz z solennemi egzequiami 
[=egzekwiami] i komendami za duszę świętej pamięci imć pannę Zo-
fią Grothównę, ksienią przeszłą. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 Imć pan Grot, łowczy sendomirski, przywiózł na rezydencyję sie-
strzenicę swoję Krasuską, od której kwartał płacić obiecał. Potym 
wkrótce przywiezła pani Grotowa85 przejazdem pannę Krasuską na 
edukacyją86. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Dał obediencyją imć ksiądz wikariusz księdzu Ewermodemu Ma-
zurkiewiczowi, aby przyjechał do konwentu hebdowskiego, na którego 
miejsce dnia piątego października przyjechał ksiądz Michał Sowiński 
na spowiednikostwo. 
 
                                                
84 Michał Wielowiejski SI (1698-1766) urodził się w Wielkiej Wsi k. Jedlicza w Ma-
łopolsce. Pracował w wielu kolegiach jezuickich. W latach 1736-1744 był profesorem 
teologii scholastycznej w Krakowie, a następnie (1744-1748) prefektem studiów 
i bursy muzyków w tymże mieście, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach 
Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 734. 
85 Franciszka z Krasuskich Grotowa żona Mateusza Grota, łowczego sandomierskiego. 
86 W 1744 r. w klasztorze imbramowickim uczyły się dwie Krasuskie – Franciszka 
i Apolonia. 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

34 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć ksiądz Adrian, kaznodzieja na ambonę zwierzyniecką, 
na którego miejsce przysłano imci księdza Benedykta Wołodkiewicza 
[=Waletkiewicza87] na kaznodziejstwo. 
 
 

DNIA 3 LISTOPADA 
 
 Odprawiła imć dobrodzika panna ksieni pana Karola Stefanowicza, 
pisarza browarniego, na którego miejsce przyjęła pana Strzałę za pisarza. 
 
 
 

                                                
87 Kronikarki różnie zapisywały nazwisko tego norbertanina: Wołodkiewicz, Walet-
kiewicz. Wałetkiewicz, Wałytkiewicz. Najbliższe prawdy może być: Waletkiewicz. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1744 
 
 

[19] W STYCZNIU 
 
 Była imć dobrodzika panna ksieni w Grodzie krakowskim z imć 
panną Felicjanną Otwinowską i imć panną Wietrzyńską na uczynienie 
plenipotencyi wielmożnemu imci panu Dominikowi Stoińskiemu88, 
[stolnikowi] lubelskiemu, do odebrania posagu siostry Wietrzyński, 
który w tymże województwie był tysięcy dwa, która to siostra Wie-
trzyńska, już blisko lat trzydzieści będąc w zakonie, jeszcze posagu nie 
odebrała, a wielmożny imć pan Stoiński, za instancyją wielmożnego 
imci księdza komisarza i imci dobrodziki panny ksieni, obiecał go 
odebrać i tu odesłać. 
 
 

W TYMŻE ROKU 
 
 Imć ksiądz pleban imbramowski89 puścił przez arendę plebanią swoję 
imci panu Zawadzkiemu, który za swojej dzierżawy plebanią spalił. 
Wielka łaska Boska, iż kościół i wieś w całości została. Ten pan Za-
wadzki obiecał był na tę szkodę złotych tysiąc, a potym cofnąwszy się, 
złotych 500, ale i tego nie daje. 
 
 

W TYMŻE CZASIE, W LUTYM 
 
 Posyłała imć dobrodzika panna ksieni pana Strzałę, pisarza bro-
warniego w Toronia [=do Torunia], w której drodze większy był koszt 
i szkoda niżeli profit90. 
 

                                                
88 Dominik Stanisław Sylwester Stoiński (syn Jacka), stolnik lubelski (5 IV 1739 – 
10 VIII 1744) miał za żonę (drugą) Franciszkę Kręską, córkę Ignacego Kręskiego, 
chorążego wieluńskiego, a siostrę rodzoną Konstancji Kręskiej, norbertanki imbramo-
wickiej, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, oprac. S. Uruski, t. 8, Warszawa 1911, 
s. 61. Dominik Stoiński zmarł 9 maja 1775 r., Urzędnicy województwa lubelskiego. 
Spisy, oprac. W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik 1991, s. 47, 55. 
89 Plebanem w Imbramowicach był, w latach 1726-1745, Karol Maszowski. 
90 Profit – korzyść, pożytek. 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

36 

W TYMŻE CZASIE, W MAJU 
 
 [20] Przyjechał do nas imć ksiądz Stanisław Leśniakiewicz z imć 
księdzem Ewermodym Mazurkiewiczem, którzy przywieźli odpusty 
na ołtarze, dla wybawienia dusz z mąk czyszczowych wiecznemi czasy 
przez msze święte, za staraniem imci księdza Jana Lassoty, przeora 
hebdowskiego. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Były obłóczyny sióstr naszych: siostry Konstancji Kręski i siostry 
Konstancji Wolickiej, po odprawionym egzaminie przez wielmożnego 
imci księdza Pruskiego91, kanonika kathedralnego krakowskiego. Obłó-
czył w święty habit, dla słabości zdrowia imci księdza komisarza, który 
tylko w formie siedział, jednak przy asystencyi jego, imć ksiądz Pruski, 
kanonik katedralny krakowski. Na których obłóczynach był wielmożny 
imć pan Ignacy Kręski92, chorąży wieluński, wielmożny imć pan Domi-
nik Stoiński, stolnik lubelski, zięć wielmożnego imci pana chorążego, 
który aż z Lubelskiego zjechał z imcią swoją93 na akt ten. Była z nim 
córka od żony pierwszej, pan Stefan Zakrzewski94, który ma Łącką95 
ze sobą, imć swoją, imć pan Koszucki96, brat wujeczny siostry Kręskiej, 
imć pan Węgierski, miecznik wieluński97, imć pan Zygmunt Wolicki98, 
brat rodzony siostry Wolickiej, wielmożna imć pani Konopnicka, stolni-
kowa, która ubierała siostrę Wolicką do obłóczyn. Kazanie miał imć 
ksiądz Wielowiejski SI z Krakowa. [21] I wiele innych ichmościów. 

                                                
91 Ks. Walenty Józef Pruski h. Prawdzic posiadał prebendę kanonii Wawrzyniecka 
w kapitule katedralnej na Wawelu (od 29 kwietnia 1740 r.). 
92 Ignacy Kręski, syn Cypriana i Katarzyny z Łąckich, chorąży wieluński, dziedzic dóbr 
Kręsko, Myślniew, Zawady, był bratem Stanisława Kręskiego, komisarza konwentu 
imbramowickiego i ojcem Konstancji Kręskiej, norbertanki, Rodzina..., t. 8, s. 61. 
93 Drugą żoną Dominika Stoińskiego, sędziego ziemskiego lubelskiego, była Fran-
ciszka, córka Ignacego Kręskiego i rodzona siostra Konstancji Kręskiej, norbertanki, 
Rodzina..., t. 8, s. 61. 
94 Stefan z Zakrzewa Zakrzewski, dziedzic wsi Tarnawa Góra i połowy wsi Mękarzów. 
95 Żoną Stefana Zakrzewskiego była Barbara z Łąckich h. Jelita, córka Krzysztofa 
i Katarzyny z Kozierowskich. 
96 Prawdopodobnie chodzi o Karola Koszutskiego (ur. ok 1725 r.), syna Mikołaja, 
miecznika kaliskiego w latach 1720-1745, siostry Kręskiej wuja czyli brata jej matki 
– Konstancji z Koszuckich. Mikołaj, miecznik kaliski, zmarł 13 maja 1745 r. 
97 Być może chodziło o Stanisława Węgierskiego, późniejszego właściciela Ściborzyc. 
98 Zygmunt Wolicki, syn Stefana i Teresy z Kręskich. Minakowski tej osoby nie 
odnotowuje. 
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W TYMŻE CZASIE 
 
 Darował na konwent wielmożny imć pan Ignacy Kręski, chorąży 
wieluński, soli beczek sześć, także wielmożny imć pan Stefan Wolicki, 
komornik ziemski wieluński99, beczek pięć. W tenże czas kupiła imć 
dobrodzika panna ksieni u wielmożnego imci pana chorążego wieluń-
skiego soli beczek dwadzieścia i dwie. Za nie dała złotych trzysta, 
dwieście zaraz wyliczyła, a sto trzecie legował na statuę świętego Jana 
Nepomucena, która ma stanąć w kościele naszym. Tenże imć pan 
chorąży bawił z panem stolnikiem lubelskim cały tydzień w Imbra-
mowicach. Intercyzę spisał wielmożny imć pan chorąży, córce swojej 
posagu złotych trzy tysiące, które przed profesyją na tydzień wyliczyć 
powinien, a dwa tysiące na Myśniewie100 na prowizyją siestrze Kręski 
zapisał, które to po śmierci jej na klasztor wrócić się powinny. Także 
wielmożny imć pan Stefan Wolicki siestrze naszej, a córce swojej 
Konstancji Wolickiej na posag do klasztoru, na tydzień przed profesy-
ją wyliczyć powinien, a drugi tysiąc na prowizyją onejże na dobrach 
swoich Godziętowach101 zapisać, z tą jednak ekscepcyją102, że tysiąc 
ten po śmierci siostry Wolicki do klasztoru należeć nie będzie, ale 
[22] w domu Wolickich zostać powinien. 
 Na też obłóczyny wielmożny imć ksiądz Cyprian Wolicki103, kanonik 
katedralny płocki, proboszcz i dziekan łomżyński, nie mogąc sam zje-
chać, przysłał siostrze swojej rodzonej, Konstancji Wolickiej na jej opo-
rządzenie, z samej dobroczynności swojej i wrodzonego afektu, złotych 
polskich pięćset. 
 
 

                                                
99 Stefan Wolicki de Komorze h. Nabram (Waldorf), komornik ziemski wieluński – 
dzieci: Cyprian Kazimierz (duchowny, diecezja włocławska), Zygmunt, Konstancja 
(norbertanka imbramowicka), Maciej (duchowny, diecezja krakowska). 
100 Myślniew – wieś w Wielkopolsce, w powiecie ostrzeszowskim. 
101 Godziętowy – wieś w Wiekopolsce, w powiecie ostrzeszowskim. 
102 Exceptio [łac.] – wyjątek, zastrzeżenie. 
103 Ks. Cyprian Kazimierz Wolicki (1714-1775), doktor obojga praw, posiadał kilka 
stanowisk i beneficjów w pomorskiej części diecezji włocławskiej. Dnia 14 kwietnia 
1766 r. otrzymał prekonizację na biskupa tytularnego Sinope i sufragana pomor-
skiego w diecezji włocławskiej, T. Nowicki, Słownik biograficzny rządców parafii 
archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, Lublin 2003, s. 230-231; tenże, 
Wolicki Cyprian Kazimierz bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, 
Lublin 2014, kol. 884-885; Stolice tytularne biskupów Kościoła katolickiego wpi-
sanych w dzieje ziem polskich (XII w. – 2014 r.), oprac. K. R. Prokop, Kraków 
2014, s. 267. 
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DNIA 12 MAJA 
 
 Był u nas wielmożny imć ksiądz Atanazy Wietrzyński, prowincjał 
jasnogórski z imć księdzem Porelskim, przeorem jasnogórskim, któ-
rzy przenocowawszy odjechali do najjaśniejszej królewiczowej104 imci, 
do Pilicy. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Przywiezła pani Grotowa, łowczyna sendomirska siestrzenicę swoją 
rodzoną, pannę Gawrońską lat ośm mającą, na edukacyją. 
 
 

DNIA 21 CZERWCA 
 
 Puściła przez arendę na lat cztery wieś Rzeżuśnie imci panu Pie-
głowskiemu Józefowi, kasztelanicowi oświęcimskiemu105. Od świętego 
Jana w roku teraźniejszym płaci z niej po póltrzecia tysiąca na rok. 
Sumę zaś wyliczył zaraz przy odbieraniu wsi tysięcy dziesięć. 
 
 

[23] DNIA 5 LIPCA 
 
 Profesowała się siostra Marianna Grothówna. Profesował ją wiel-
możny imć ksiądz Stanisław Kręski, kantor katedralny krakowski, 
komisarz klasztoru imbramowskiego. 
 
 

DNIA 27 [LIPCA] 
 
 Posłała imć dobrodzika panna ksieni przez imci pana [Jakuba] Ko-
złowskiego, administratora imbramowskiego, panu Mikołajowi Gro-
smajerowi długu za miedź złotych polskich dziewięć tysięcy dziewięć-
set czterdzieści cztery. Zostaje mu się jeszcze winno reszty długu całego 

                                                
104 Maria Józefa z Wesslów Sobieska (córka Stanisława Wessla, starosty różańskiego 
i Marii Barbary ze Starhembergów) była żoną Konstantego Sobieskiego, najmłod-
szego syna króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery („Marysieńki”). Miała czte-
rech braci: Józefa, starostę ostrowskiego, Wojciecha, kasztelana warszawskiego, 
Franciszka, kasztelana zakroczymskiego i Augustyna, biskupa inflanckiego, następnie 
kamienieckiego. 
105 Józef Piegłowski (ok. 1710-1778), syn Jana Piegłowskiego, kasztelana oświęcim-
skiego i Marianny Salomei z Dembińskich. 
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za miedź złotych 174, a za korzenie różnemi czasy, które ze Sląska 
przywoził 239, przy których oddaniu powinien będzie oddać kartę 
daną sobie od nas na całą sumę. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Dała imć dobrodzika panna ksieni Sebastiana Głuszka, chłopca lat 
dwanaście mającego, poddanego z Trzyciąża, aby się szewstwa nau-
czył, do Sląska, do Cieszyna, którego pan Grosmajer wziął na siebie. 
Dany jest na trzy lata, a po trzech latach trzeba go z cechu wykupić, 
dawszy złotych sto. 
 
 

W TYMŻE CZASIE 
 
 Posłał imć ksiądz komisarz pana Adolfa Tejorabent106, rachmistrza, 
który słuchał rachunków pana Strzałę, pisarza browarniego i pana Ra-
dłowskiego, pisarza krescencyi, który już niedziel dwie słucha. 
 
 

DNIA 4 SIERPNIA 
 
 [24] Wyjechała siostra Reklewska107 z siostrą Mieroszewską108 dla 
poratowania zdrowia na kąpiele do dóbr brata swego, pana Miero-
szewskiego, łowczego, które mają pozwolenie od wielmożnego imci 
księdza komisarza na niedziel 4. Wyjechała z niemi panna Orlińska109, 
siestrzenica panny Mieroszewski. 
 
 

TEGOŻ DNIA, 4 SIERPNIA 
 
 Przysłał wielmożny imć ksiądz Kręski, kantor kathedralny krakow-
ski, komisarz i dobrodziej nasz, na dzień świętego Józefa Oblubieńca 
Panny Maryi odpust nadany od Ojca Świętego Benedykta XIV kościo-
łowi naszemu służący na lat dziesięć. 

                                                
106 Prawdopodobnie nazwisko zostało zniekształcone. 
107 Teresa Reklewska obłóczyny miała 21 stycznia 1698 r., a profesję zakonną 
16 lutego 1699 r. 
108 Teresa Anna Mieroszewska obłóczyny miała 25 listopada 1725 r., a profesję 
zakonną 30 marca 1727 r. 
109 W 1743 r. została wpisana do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasztorze 
imbramowickim, Teresa Orlińska. 
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 Drugi także przywilej do tegoż kościoła na wielki ołtarz przysłał za 
dusze sióstr klasztoru tutejszego i krewnych ich, także na lat dziesięć 
służący, w poniedziałki tylko. 
 
 

TEGOŻ 4 SIERPNIA 
 
 Sprowadziła imć dobrodzika panna ksieni górala z Żywca do Trzy-
ciąża, który uczył chłopa naszego robić gontów, z który posłała do-
brodzika panna ksieni kilkadziesiąt kop do Rzeżuśni. 
 Także piwnica na podwórzu do chowania gorzałki wyreperowała się, 
jako też w klasztorze kanał kamienny, ale popsuty, tarcicami wydy-
lowany. 
 Był u nas imć ksiądz komiszarz. Prosził czałego zgromadzenia do 
kraty i przełożył im oprzerwancją [=obserwancję] zakonnom i posłu-
szeństwo [25] Panu Bogu i przełożony. I zakończywszy, trzeciego dnia 
pojechał. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Obrałam na miejsczu siostry Mieroszewski, po [jej] odjeździe, siostrę 
Weronikę110 podmystrzynam [=podmistrzynią], siostrę Wietrzyńską111, 
do przyjazdu siostry Mieroszewski. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Imć ksiądz komiszarz pisał ponkta imci panu Józefowi Piegłow-
skiemu respektem Rzeżuśni. Zabawiwszy 3 dni i odjechał. 
 [W] temże samym czasie wybrakowano piąci wołów starych, co nic 
nie mogły robić w Rzeżuśni i wzyny się na opas do konwentu naszego. 
 Tegoż samego dnia wzion pan Kozłowski 3 syny [=szyny] żelaza na 
zawiasy i skoble, wreczodze [=wrzeciądze112] do nowego folwarku 
i obór. Także i kłódek 2 żelaznych, jedna do konwentu, druga pisa-
rzowi, panu Str[z]ale. 

                                                
110 Być może chodziło o Weronikę Frauwównę, w 1718 r. obłóczoną, a w 1719 r. pro-
fesowaną. 
111 Być może Teresa Wietrzyńska zastąpiła na urzędzie Teresę Reklewską, która 
wyjechała na kurację razem z Teresą Anną Mieroszewską. 
112 Wrzeciądz – dawniej: element do zamykania drzwi lub bramy współpracujący 
ze skoblem i służący wraz z nim do mocowania kłódki. 
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 Tegos samego dnia był u mnie imć pan kastelanic113 oznajmując mi 
o ch[ł]opach się dowedział kmieć Wypart [?] i zagrodnik drugi, który 
aże w konec Polu [=Koniecpolu] w Małgrapczyznie [sic]. 
 Także wydał kotlarzowi od naprawy kotła i graca [=garnca] złotych 3. 
Także mylarzowi [=murarzowi] od naprawy pieca złotych dwa. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
 Dokonczył rachonków pan rachmystrz z pysarzamy obiema. 
 
 

[26] DNIA 8 SIERPNIA 
 
 Było imci księży ze dwynastu na odpust świętego Kajetona 
[=Kajetana], to jest: naszego świętego zakonu trzech, dominikanów 
dwóch z Krakowa, także imć ksiądz Giardy, kanonik Wszystkich Świę-
tych, pleban skaleski114 [=skalski]. Także imć pani kastelaniczowa 
z corkom swoiom z Wysocic115 i imcie panowie kastelaniczowie oswię-
cimsczy, jeden z Ściborzyc116, drugi z Rzeżuśni117, sąsiedzi nasi. Który 
odpust sczeslywie się zakończył na chwałę Pana Boga i na honor Kaje-
tona świętego. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic sciborski, który mię prosił, żebym 
mu dała tarczicz [=tarcic] i kazała mu zawieźć dwie fory dla reperacyjej 
dworu. 
 Także była imć pani Grabowska z imć panią Rabsztyńską118, z czorką 
swoją. 
 

                                                
113 Józef Piegłowski z Rzeżuśni. 
114 Ks. Kamil Gierardyni (Gierrchardyni, Gerhardini) był scholastykiem (1736-1759) 
w kapitule kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie i plebanem w Skale w latach 
1744-1759. 
115 Justyna z Piegłowskich Dembińska, żona Ludwika Dembińskiego (syna Fran-
ciszka), kasztelanica wojnickiego. Justyna i Ludwik Dembińscy mieli córkę Kry-
stynę  
116 Antoni Piegłowski, syn Jana i Marianny Salomei z Dembińskich, właściciel 
Ściborzyc. 
117 Józef Piegłowski, syn Jana i Marianny Salomei z Dembińskich, dzierżawca 
Rzeżuśni. 
118 W rękopisie jest: Rapczinska lub Rapstinska. 
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DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Dowiedziawszy, że tylko o milę od nas, u imci pana Delipaczego119, 
bydło odchodzi, udalyzmy się do Pana Boga, dalyzmy zarasz na mszom 
i zaczynyzmy koronkę O Przemienieniu Pańskim. Także Pan Bóg na-
wiedział desczamy tak, że siana nidzezmy [=nic żeśmy] nie zabrały, 
co wody wszystko pozabierały. Musielizmy [27] kupić za czałą prowizyją. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Umar[ł] naszy siostry fortyjanki brat rodzony, a siostry Marianny 
Grotowny oczecz rodziony, imć pan Grot Andrzej, za którego dało się 
na mszą świętą, któremu niech Bóg da żywot wieczny. 
 Także od imci pana Nakielskiego, kapitana, imć ksiądz Nakiel-
ski120, to jest synowiec jego, był u nas. Był natenczas imć ksiądz Wo-
licki121, to jest siostry naszy Wolicki [brat]. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 Zaczynizmy zniwa, ale Pan Bóg przepuścił dyscz, zupelna dwa dni 
panowały. I porosnie zboze, jezeli się Bóg nie zmiłuje, a nie da nam 
pogody. 
 Tegoż dnia posłała mi z łaski swojej imć pani Bysoska [=Byszewska] 
półtora korczyka wisni na jalmuż[n]ę swiętą. Także imć ksiądz komisarz 
posłał mi czwiertni122 3 na konwent. Także imć pan łowczy posłał pięć 
korczyków prosa. Które dobrodziejstwo niech Pan Bóg nadgrodziej. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanicz z Rzeżusni. Zabawiwszy się, pojechał. 
 Tegoż dnia była wotywa przed ołtarzem święty Gertrudy zakonu 
naszego, proszęczy o pogodę, a po [28] nieszporze był pogrzebek Naj-

                                                
119 W 1749 r. został zapisany do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasztorze im-
bramowickim, Szymon Delipacy. 
120 Być może chodziło o Stefana Nakielskiego h. Nałęcz (syna Józefa), wyświęconego 
w 1745 r. Tenże ks. Stefan Nakielski h. Nałęcz, PhD, syn Józefa, był kanonikiem 
kaznodzieją prebendy Ściborzyce w kapitule kolegiaty skalbmierskiej. 
121 Być może: Maciej Wolicki. 
122 Ćwiertnia (ćwierć) – staropolska miara objętości ciał sypkich równa zazwyczaj 
¼ korca. 
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świętszej Panny, na którym pogrzebku było dwóch księży z Krakowa, 
zakonu kanoników regularys [=regularnych]. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
 W Porąbce zachorowało bydło, wół się rozchorował. Tego dnia 
cztyry dni i we dnie [i] w nocy besz przestanku descz. 
 Tymi czasy pan[n]a przeorysza już 26 niedziel choruje, a corasz to 
słabsza. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Ta materyja, co jest do zaczłoniania Najświętszego Sakramentu 
kostuje, oprócz materyjej, złotych 16. 
 
 

Dnia 16 sierpnia 
 
 Kupiło się do kościoła kwiatków pierzanych, za które się dało zło-
tych dwadzieścia. 
 Także posłałam imci panu kastelaniczowi tarczicz dziesięć do Rze-
żuśniej. Także posłałam imci panu Zakrzewskiemu tarczicz dziesięć 
do Uliny. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Przysła do mnie Dobiedzina, stolarka. Prosiła mnie, abem jej dała 
na naukę do Krakowa na szniczyrstwo syna jej w trzynastym roku, 
któregom jej obieczała. Umar[ł] Krystow [=Krzysztof], kościelny, który 
służył kosciołowi lat ze dwadzieścia. Na to miejsce [29] po nim a ob-
rałam Norbierta za zakrystiana. 
 
 

DNIA 18 SIERPNIA 
 
 Imć pan łowczy posłał mi oxet123 wina i korzenia. Za to wszystko 
wychodzi złotych 186 i groszy 25, i przynicze [=pszenicy] dwie czertni 
[=ćwiertni] i korczików dwa od stołu imci panny Krasuski. 
 

                                                
123 Okseft – w dawnej Polsce jednostka objętości płynów, stosowana przy hurtowym 
handlu trunkami. 
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DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Tego dnia dałam na chwałę Pana Boga na dwie mszy święte, pro-
szenczy Pana Boga o pogodę. 
 Także zostało po niebosczie pannie ksieni różnych płatków mate-
rialny[ch], z których kazałam aperaty porobić i do kościoła oddać 
zakrystyjance. Także za mego przełożeństwa sprawiło się aperaty 
rekwialne bławatnie pięcz, także kapa z ornatem i dalmatykami kam-
lotowy i czatorz [?] sukienny nowy i dorokiet trzech, rękawy i chome-
rały trzy stuczkowe. Także wszystko to na chwałę Pana Boga. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Poszyłalizmy do Poręby Wielki. Jest tam drzewo koło kościoła. 
Zowie się czisz [=cis], które się nastrugało skórek, wodą się namocziło 
i księdzu dało się poswięczicz i po folwarkach porosziłacz [=porozsyłać] 
kazałam i bydłu od wszelkich chorób dawać picz tęż wodę. 
 [30] Także dryjakwie124 kupiło się dla bydła w aptice, ażeby P[an] 
Bóg zachował od skody na bydle. 
 
 

DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Pisała[m] do imci księdza komiszarza, aby naszym ojcom posłał 
preczesz125 na suplikaczyje, aby się Bóg szmyłował a dał pogodę, gdyż 
się na wielki głód zanoszi, aby nas Pan Bóg zmiłował i uzicził nam 
pogody, azebyzmy mogły poszrądać [=posprzątać zboże]. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Wyjechały na kuraczją do Krakowa do świętego Jana126, to jest sio-
stra Chwalibożanka127, kantorysza ze siostrą Urbańską128, biblijater-
kam [=bibliotekarką]. Tegoż samego dnia wyjecha[ła] także siostra 

                                                
124 Driakiew – uniwersalny lek roślinny stosowany na wszelkie dolegliwości. 
125 Preces [łac.] – prośba. 
126 Do klasztoru sióstr prezentek przy kościele św. Jana. 
127 Teresa Chwalibożanka przybyła na edukację w 1723 r. w wieku dziesięciu lat, 
do nowicjatu wstąpiła 25 listopada 1727 r., profesję złożyła 21 listopada 1729 r., 
zmarła 14 grudnia 1783 r. 
128 Józefa Urbańska habit przyjęła 5 lutego 1730 r., profesję złożyła 4 marca 1731 r., 
zmarła 11 kwietnia 1790 r. 
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Łękawska129 ze siostrom Grotównom130, także do konwentu świętego 
Jana, na kuracją. 
 Tegoż szamego dnia dało się na dwie mszy święte za dusze, które 
od nikogo ratonku nie mają, ażeby nam uprosziły pogodę. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Po odjezdie p[anien] siostr, obrałam siostrę Bogucką131 kantorkom, 
siostrę Tokarską imfirmarką, na miejsczu siostr z Krakowa przy-
jech[a]wszy, do przyjazdu siostr do konwentu naszego. 
 
 

DNIA 24 SIERPNIA 
 
 Stanyły siostry w Krakowie na święty Bartłomiej132, a na drogę dało 
się zł 10. 
 
 

[31] DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Posłał imć ksiądz komiszarz beczkę wina, za którę dał imć ksiądz 
komiszarz czerwonych złotych jedenaście, które ja powinna oddać, 
jak będę miała sposób. 
 
 

DNIA 26 SIERPNIA 
 
 Tego dnia odprawilizmy komendę i wilije za duszę świętej pamięci 
panny siostry Foksowny133 ze Zwierzinca. 
 
 

DNIA 27 SIERPNIA 
 
 Przysli ojcowie reformaci, którzy na folwarku pobenedykowali 
i przenocowali, a nazajutrz mszą świętą odprawili i do Krakowa posli. 
 

                                                
129 Helena Łękawska habit przyjęła 9 lutego 1737 r., profesję złożyła 9 lutego 1738 r., 
zmarła 21 czerwca 1778 r. 
130 Marianna Grotówna przyjęła habit 9 czerwca 1743 r., profesję złożyła 11 lipca 
1744 r., zmarła 20 października 1798 r. 
131 Salomea Bogucka obłóczyła się w 1725 r., profesję złożyła w 1728 r., zmarła 
12 grudnia 1767 r. 
132 Święto św. Bartłomieja przypada 24 sierpnia. 
133 Teresa Foxówna, norbertanka zwierzyniecka, zmarła 17 sierpnia 1744 r. 
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DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Był imć ksiądz u nas Piegłowski, z Wysoczicz pleban134, od[prawił] 
mszą świętą, obiad zjadszy, przed niesporem odjechał. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
 Był u nas imć ksiądz misjonarz. Odprawił mszą świętą i odjechał 
do Ligoty. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Odesłałam imci księdza Wolickiego135 do Krakowa. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
 Dzisiejszego dnia powrocieła się okazja z Krakowa [32], co imci 
księdza Wolickiego do skoł odwoziła. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
 Wyjon mi metrykę imć ksiądz pleban tego młynarczyka, co jest 
[w] Ściborzycach, robi ciesielską robotę u imci pana kastelanica. 
 
 

DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
 Kazałam mularzom obmurować ognisko koło kotłów. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
 Misjonarz ksiądz z Krakowa pos[ł]ał pannię Witano[w]ską na edu-
kacją do panien świeckich. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 Był imć ksiądz misjonarz u mnie. Obieciał się ty swojej pannie 
o służbię starać. 

                                                
134 Ks. Stanisław Piegłowski był plebanem w Wysocicach w latach 1741-1764. 
135 Maciej Wolicki, syn Stefana i brat Konstancji Wolickiej, norbertanki imbramo-
wickiej, przygotowywał się wówczas do święceń kapłańskich. 
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DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 [W] dziedzincu pobili dachu stukę. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
 Dzisiejszego dnia jest poświęcanie kościoła, na którym odpuście 
był imć pan kastelanic z Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Był u mnie imć pan Wito[w]skiej, jurysta krakoski, ażebym mu 
wygodziła gontów kilka kop, alemem mu się nie mogła przysłuzić, bo na 
pobicie dworu iyy [=ich] potrzebowała. 
 Tegoż dnia posłała[m] tarczic forę imci panu kastelanicowi [33] do 
Rzeżuśni, do dworu. 
 
 

DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
 Przysli do mnie strycierza [=z Trzyciąża] ludzie, jako sporęby 
[=z Poręby] ludzie odarli chłopa naszego. Ani się nie uskarzili klasto-
rowi. Sami sobie sprawiedliwość uczinili, co się nie godziło. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego. 
 
 

DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
 Dałam czerwony złoty do Gruszczowa136 na gonty w zadatku. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia strzygły się ofcze [=owce], których jest 240. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osibliwego. 
 

                                                
136 Gruszczów – miejscowość w powiecie miechowskim. 
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DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
 Księdzom mansjonarzom oddalizmy piniądze za dziesięcinę, któ-
rych złotych 90. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic, który mi powiedział, że chłopa, 
sewca [z] żoną i z diećmy i dziewkię skrępy [=z Krępy] kazał przypro-
wadzić, który [34] usły [z Rzeżuśni] za dzier[ż]awczy pana Łady. 
 Posłałam do Rzeżuśni tarcic 10 i wapna korczik na reperacją dworu. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Posłałam imci księdzia kaznodzieja do imci pana kastelanica do 
Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
 W dziedzincu kazałam dach pobić. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
 Zjechała do nas imć pani kastelanicowa na ugodę od imci pani sta-
rościny słobnicki [sic]. Przywiezła prowizijej 600 złotych. Musielizmy 
defankować [=defalkować137] złotych 580, co z wielką krzywdą kon-
wentu naszego. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który był u imci pani 
kastelanicowy [w] Ściborzicach, który mi czynił relacją, że będzie prosić 
imci pani starościny, żeby nadgrodziła tę krziwdę naszą. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
137 Defalco [łac.] – zmniejszyć. 
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DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 [35] Dałam imci księdzu plebanowi naszemu na dziesięcinę złotych 
sto ośm i tarczicz dało się dziesięć imci panu kastelanicowi na repera-
cją do dworu do Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 Imci księdzu plebanowi dałam klaczę wyrobioną, naszemu. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Był u mnie imć ksiądz Byszewski138, jezuita. Przywiosz mi odpusty, 
paciareczki pocierane o obrasz Matki Najświętsziej Sokalską139. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 Posłalizmy imci księdzia kaznodzieja do Częstochowy [z] imć pa-
nem kastelaniciem z Rzeżuśni, który obieczał mszą świętą odprawicz 
na moją i[n]tenczyją. 
 
 

DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Przedało się Żydowi Józefowi wałnę [=wełnę], kamień po złotych 
dwadzieścia i trzy. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
 Żyd oddał za pięć kamieni wałny złotych sto piętnaście. 
 
 

DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
 Odesłalizmy imci księdzu Rogawskiemu140, plebanowi jangrockiemu 
za dziesięcinę trzycieską czerwonych złotych [36] cztery. 

                                                
138 Prawdopodobnie chodzi o Antoniego Jana Byszewskiego SI (1700-1786), który 
w latach 1742-1743 był misjonarzem w Kniahininie (pow. dubieński), Encyklopedia 
wiedzy o jezuitach…, s. 82. 
139 Obraz Matki Bożej Sokalskiej, ukoronowany 8 września 1724 r. przez arcybiskupa 
lwowskiego Jana Skarbka, czczony był w kościele bernardynów w Sokalu. 
140 Ks. Paweł Rogawski był plebanem w Jangrocie w latach 1735-1755. 
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DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Dało się imci księdzu spowiednikowi naszemu za rok czerwonych 
złotych sześć, a siódmy na wiązanie141 patrona jego, którego przezwisko 
[Michał] Sowiński. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 W Rzeżuśni jest psczoł uli dwadzieścia i dwa. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 Był u mnie imć ksiądz Bogucki z Częstochowy, jadąc do Krakowa, 
który przenocowawszy, nazajutrz pojecha[ł]. 
 Tegoż dnia był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni. 
 W dzień świętego Michała142 wprowadziła się siostra przeorysza do 
infirmarijej. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Jechają panny zakonne od świętego Norberta143 z Częstochowy, 
powracając [w]stąpiły do mnie. Przenocowawszy, do imci pani Chwa-
libogowy pojechały. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
 Wzienam od kaczmarza trzycierskiego, którego przezwisko Urly, 
[a] za dwanaście talarów bitych antałów dwa, którem dała na folwark. 
 
 

DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
 [37] Był u mnie pan Baranek, doktor z Krakowa, u panny przeoryszy, 
który zrozumiał, że z ty choroby nie wynidzie i niektóre medykamenta 
zostawiwszy dla niej i pojechał. 
 
 

                                                
a Jeden wyraz nieodczytany. 
141 Wiązanie – w dawnej Polsce: podarunek, dar na imieniny. 
142 29 września. 
143 Norbertanki z klasztoru św. Norberta w Krakowie. 
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DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic do pisania. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odesłałam dług kupcowi, panu Stanisławowi Dutkiewiczowi do 
Toronia [=Torunia], przez imci księdza przeora hebdoskiego Lasotę, 
talarów sto czterdzieści i cztery. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
 Dałam chłopa Dąbro[w]skiego imci panu kastelanicowi za gospo-
darza do Rzeżuśni z Glanowa, a Slaska się odbiera. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
 Była u mnie imć pani Radomecka z imć panią Boguczką, córką 
swoją, które przyjechały nawiedzić siostrę, pannię przeoryszę144. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u mnie imć ksiądz Byszewski, jezuita, który zabawiwszy [38] 
z godzinę, pojechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni. Zabawiwszy się nieco, po-
jechał, któremu posłała[m] cegły forę na reparacyją komina w Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłałam konie czugowe do Krakowa po pan[n]y siostry nasze, 
co były na kuracij. 

                                                
144 Przeoryszą była wówczas Marianna Modrzejewska. 
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DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
 Powróciły panny siostry z Krakowa z kuracijej, które się bawiły 
niedziel siedm. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
 Dał jegomość ksiądz komiszarz pięć czerwonych złotych od kuracijej 
panien sióstr naszych. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Była u mnie imć pani Grabo[w]ska, która zabawiwszy cały dzień, 
wieczór odjechała. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy, od-
jechał. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Kupiłam gontów kop sterdzieści za złotych szesnaście, któremym 
kazałam dach pobić. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechały panny siostry, to jest pan[n]a Reklewska ze siostrą 
Mieroszewską, które bawili się niedziel dziesięcz. 
 
 

[39] DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 Utopił Jaczek, woźnica, koni parę, któregom kazałam skaracz i od-
prawicz. 
 
 

Dnia 18 października 
 
 Posyłam pana Kozłowskiego, podstarościego do imci księdza komi-
szarza do Krakowa. 
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DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posyłam imć pannę Krasuską do Krakowa do imci pani łowcziny145. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u mnie imć ksiądz opat sądeczki, który jadąc do Hebdowa 
i [w]stąpił do nas. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłał imć ksiądz komiszarz pisarza, któregom przyjęłam. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłałam pana podstarościego Kozłowskiego do Sląska po ryby, 
na którem dała trzista złotych. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjenam Wojtka Bałazego sina, za kościelnego, Błaska [=Błazeja], 
także brata jego Norberta – za zakrystiana. 
 
 

DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

Dnia 25 października 
 
 Był u mnie imć pan Grodzicki wicei[n]stygator146, sin imci pani 
Grodzicki147, który zabawiwszy ze trzy [40] godziny i odjechał. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
 Była u mnie imć pani Chwal[i]bogowa, burgrabina krakoska148, 
która przyjecha[ła] do matki swojej, imci pani Grodzicki. 

                                                
145 Być może: do łowczyny sandomierskiej Franciszki Grotowej. 
146 Być może: Józef Grodzicki h. Łada, komornik krakowski, właściciel wsi Grudzyny 
w powiecie jędrzejowskim. 
147 Syn Anny Elżbiety Grodzickiej z Pudwelsów, stolnikowej ciechanowskiej. 
148 Barbara z Grodzickich Chwalibogowa. 
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DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u mnie imć pan łowczy z imością swoją149, jadeczy z Krakowa, 
który trzi dni zabawiwszy i odjechał. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Za tego pisarza była pierwsza zlewka. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
 Była u mnie pani Niklewiczowa z Miechowa. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego. 
 
 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni, wtenczas piwo robiło się. 
 
 

DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Posłało się pana podstarościego Kozłowskiego do Sląska po ryby, 
na których piniędzy dało się złotych sto czterdzieści. 
 
 

DNIA 2 LISTOPADA 
 
 Kupił mydła dwa kamienie i zelaza centnar. 
 
 

Dnia 3 listopada 
 
 Powrócieli chłopa z Krakowa. 
 
 

[41] DNIA 4 LISTOPADA 
 
 Była u mnie imć pani Linczo[w]ska. Zabawiwszy się, pojechała. 
 
                                                
149 Prawdopodobnie: Mateusz Grot, łowczy sandomierski z żoną Franciszką z Kra-
suskich. 
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DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Odprawiłam pana Strzałę, pisarza browarniego. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
 Powrócieł pan podstarości Kozłowski ze Sląska z rybami. 
 
 

DNIA 7 LISTOPADA 
 
 Powrócił Pietroski [=Piotrowski] na służbę za kantora. 
 
 

DNIA 8 LISTOPADA 
 
 Przywosz pan podstarości karpików kop dwadzieścia, które do 
stawu powpuszczał. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Były u mnie imć pan[n]y zakonne od świętego Józefa150, to jest 
panna Łącka151 i dwie panny Kotkosk[i]e152, siostry rodzone, które 
bawiły się tidzień i odjechały. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
 Był u mnie imć pan Spinek prosięczi mnie, ażebym pozwoliła imć 
pannie Krasuski153 trzymać mu dziecię do krztu, któremem pozwoliła 
z imć paniem kastelaniczem z Rzeżuśni154. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
 Posłałam hibernę do Krakowa przez pana podstarościego Kozłow-
skiego. 

                                                
150 Klasztor bernardynek w Krakowie pw. św. Józefa. 
151 Elżbieta (s. Wiktoria) Łącka, córka Krzysztofa i Katarzyny z Kozierowskich, 
zmarła w 1761 r. 
152 Helena (s. Konstancja) i Ludwika (s. Aniela) Kotkowskie, córki Bogusława 
h. Ostoja, podczaszego nowogrodzkiego i Anny z Karwickich. 
153 Prawdopodobnie: siostrzenica Franciszki Grotowej, łowczyny sandomierskiej  
154 Józef Piegłowski, kasztelanic oświęcimski. 
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DNIA 12 LISTOPADA 
 
 Posłałam do [42] Krakowa po pana Baranka, doktora na kuracją 
nogi imci panny ksieni. 
 
 

DNIA 13 LISTOPADA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni, prosiczi mnie o czegłę na 
piecze do Rzeżuśni, któremem kazała dać. 
 
 

DNIA 14 LISTOPADA 
 
 Była zlewka piwa beczek dwianaście. 
 
 

DNIA 15 LISTOPADA 
 
 Odesłałam pannę Witano[w]ską do Krakowa. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADA 
 
 Był sklarz do naprawowania okien, któremu się dało od roboty zło-
tych trzy. 
 
 

DNIA 16 [SIC] LISTOPADA 
 
 Pojechał imć ksiądz kaznodzieja do Krakowa. 
 
 

DNIA 17 LISTOPADA 
 
 Był u mnie imć ksiądz Byszewski, jezuita. 
 
 

DNIA 18 LISTOPADA 
 
 Przijecha[ł] pan Baranek z Krakowa na kuracją nogi imci panny 
ksieni dobrodziki, drugie rasz. 
 
 

DNIA 19 LISTOPADA 
 
 Posłałam [po] pana Baranka do Krakowa, który bawił się trzy dni. 
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DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Powrócił imć ksiądz kaznodzieja z Hebdowa. 
 
 

DNIA 21 LISTOPADA 
 
 Posłałam pana podstarościego Kozłowskiego po ryby, na którem 
dała złotych sto siedm. 
 
 

DNIA 22 LISTOPADA 
 
 [43] Umarła panna siostra Modrzejewska155, preorisza. 
 
 

DNIA 23 LISTOPADA 
 
 Posłałam do Krakowa po imci księdza Pajęczkego [=Pajęckiego156] 
oraz i po świece na pogrzeb. 
 
 

DNIA 24 LISTOPADA 
 
 Był na pogrzebie imć ksiądz pr[z]eor hebdoski, naszego zakonu 
było imci księży osmi, świeczkich księży czternastu. 
 
 

DNIA 25 LISTOPADA 
 
 Odjechał imć ksiądz Sowiński Michał, spowiednik, któremu podał 
imć ksiądz wikariusz obediencją do konwentu sondeczkego. 
 
 

DNIA 26 LISTOPADA 
 
 Na jego miejscie przyjechał imć ksiądz Franciszek Głowackiej, pro-
fesz sideczki [=sądecki] za spowiednika. 
 
 

DNIA 27 LISTOPADA 
 
 Kupiło się na pan[n]y przeoryszy pogrze[b] świec za złotych siej-
dziesiąt i dwia. 

                                                
155 Marianna Modrzejewska zmarła 22 listopada 1744 r., a nie 23 listopada 1745 r.,  
jak napisała M. Borkowska, Leksykon..., t. 2, s. 186. 
156 Być może: ks. Jan Pajęcki. 
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DNIA 28 LISTOPADA 
 
 Pojechał do Krakowa po aprobacyją imć ksiądz Franciszek, spo-
wiednik. 
 
 

DNIA 29 LISTOPADA 
 
 Prosił mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni o dąb na koły [sic], któ-
rymem pozwoliła. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego. 
 
 

Dnia 1 grudnia 
 
 Posłał imć ksiądz komiszarz orlanek157 sto na wiązanie dla mnie, 
któremu niech Pan Bóg nachgrodzi. 
 
 

[44] DNIA 2 GRUDNIA 
 
 Kazibot, młynarz z Rzeżuśni, ze młyna, który się nazad do Imbra-
mowic powrócił. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Imciom księdzom postanowiłam w święto po kubku wódki kazdymu. 
 
 

DNIA 4 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 5 grudnia 
 
 Kupiłam parę wołów za dwanaście bitych, od ch[ł]opa Latały 
z Trzycierza. 
 
 

                                                
157 Orlanki – monety cesarskie z cesarskim orłem. 
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DNIA 6 GRUDNIA 
 
 Kupiłam wołu jedniego za bitych pięć bez tinfu od ch[ł]opa z Po-
rąbki, Ciempki. 
 
 

DNIA 7 GRUDNIA 
 
 Za mnie zniosło się wódkę dla panien zakonnych, którą codziennie 
brały, na którą porcją kwarta wódki wysło, a dlatego, żeby lepszą 
wygodę [w] wikcie miały. 
 
 

DNIA 8 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
 Posłałam do Sląska po skło tawte [=tafle], ale nie prziwiezli, bo go 
poprzedały. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Był u mnie imć ksiądz trinitarz z Krakowa, który przenocowawszy 
i pojechał. 
 
 

DNIA 11 GRUDNIA 
 
 Był u mnie imć ksiądz Kajetan Grot158, karmelita z Lublina, który 
zabawiwszy trzy dni i pojechał. 
 
 

[45] DNIA 12 GRUDNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni. 
 
                                                
158 Kajetan od Wniebowzięcia NMP Grot, karmelita bosy (syn Aleksandra Grota 
h. Rawicz i Katarzyny z Dydyńskich h. Gozdawa otrzymał na chrzcie imię Józef), 
w 1725 r. został nowicjuszem w zakonie paulinów w Częstochowie (przyjął imię 
Zygmunt), w 1726 r. złożył profesję zakonną. Po kilkunastu latach opuścił zakon 
paulinów i w 1741 r. wstąpił do karmelitów bosych w Lublinie, w 1743 r. złożył tam 
profesję zakonną. Zmarł 9 kwietnia 1753 r. i został pochowany w podziemiach 
kościoła klasztornego karmelitów bosych w Lublinie. 
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DNIA 13 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 GRUDNIA 
 
 Odesłałam imci księdza Kajetana [Grota] do Krakowa. 
 
 

DNIA 15 GRUDNIA 
 
 Dałam imci księdzu Grotowi, karmelicie pierwszą razą dziesięć, 
a teraz pięć czerwonych złotych za jałmużnę na msze święte. 
 
 

DNIA 16 GRUDNIA 
 
 Posłałam do Krakowa po imci księdza Wolickego159 do ojców mi-
sjonarzów, ażeby był w konwencie naszym na swszęta [=święta]. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
 Przyjechał pan Baranek z Krakowa, doktor, który był u panny sio-
stry Rodecki160 i u imci panny ksieni dobrodziki obaczicz nogę, który 
na puchlinę soli prażony kazał przykładać, po który zarasz stęchła. 
 
 

DNIA 18 GRUDNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Byszoski [=Byszewski]. 
 
 

DNIA 19 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
 Przyjechał ksiądz Wolicki na święta od ojców misjo[na]rzów z Kra-
kowa. 
 
                                                
159 Maciej Wolicki, alumn w seminarium, prowadzonym przez księży misjonarzy 
w Krakowie. 
160 Anna Katarzyna Rodecka, rozpoczęła nowicjat w 1698 r., profesję złożyła w 1699 r., 
zmarła 26 kwietnia 1746 r. 
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DNIA 21 GRUDNIA 
 
 Były opzekwije [=egzekwie] za nieboskę pannę przeoriszę161, na 
których było imciów księży [b]. 
 
 

[46] DNIA 22 GRUDNIA 
 
 Przyjechał imć pan Wito[w]ski po siostrę swoję na święta, która 
była na czwycziniu u świeczkich. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Było księży na obzeksiach [=egzekwiach] nieboski panny preoriszy 
piąci. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
 Obrałam pannę siostrę Mieroszewską przeoriszą, mistrzynią pannę 
siostrę Urbańską u świeckich. 
 
 

DNIA 25 GRUDNIA 
 
 Zapłaciło się panu Kozłowskiemu, podstarościemu, za rok sto 
dwadzieścia złotych. 
 
 

DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Przedało się soli becek dwiadzieścia i jedna, którą kupiłam od imci 
pana chorążego wielońskiego162, becka soli po dwadzieścia i osm zło-
tych. Te pieniądze pójdą na sortę dla panien sióstr, którą sortę nazna-
czyła święty pamięci imć panna ksieni każdy siostrze po złotych trzy-
dzieści. Zgromadzenie zawdz[i]ęczając zaś, bo rok czworo wilijej 
i cztery komendy za duszę jej odprawują. 
 
 
 
 

                                                
b Nie odnotowano ilu księży uczestniczyło w egzekwiach. 
161 Za zmarłą 22 listopada 1744 r. przeoryszę Mariannę Modrzejewską. 
 

162 Ignacy Kręski, chorąży wieluński. 
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DNIA 27 GRUDNIA 
 
 Osadziłam na trzicierski ka[r]czmie Serwatkę za ka[r]czmarza. 
 Także posłałam do Lelowa pannę Bogusławską do księdza opieko-
na jej. 
 Dałam na dwie mszy święte do świętego Tomasza [47] Kantuareń-
skiego163, ażeby nas Pan Bóg zachował od skody na bydle. 
 
 

                                                
163 Św. Tomasz Becket (1118-1170), arcybiskup Canterbury (łac. Cantuaria). 



 
 
 
 
 
 

ROK 1745 
 
 

DNIA 1 STYCZNIA 
 
 Posłałam imci księdzia [Macieja] Wolickiego do imci pana Konop-
nickiego. 
 
 

DNIA 2 STYCZNIA 
 
 Przyjechał pan Baranek z imością swoją i z inszemi mescianami 
[=mieszczanami] z Krakowa, który zabawiwszy ze dwie godziny i po-
jechały. 
 
 

DNIA 3 STYCZNIA 
 
 Jedniąmem [=jedną żem] czelać [=czeladź] poodprawiała, i[n]szą-
mem poprzijmowała, jako to tu w browarze i po inszych folwarkach. 
 
 

DNIA 4 STYCZNIA 
 
 Posłałam konie imci księdzu komiszarzowi do zwożenia kamieni 
do kaminiczy jego. 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanicz z Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA 
 
 Posłałam do Toronia [=Torunia] pana piszarza. Dej Boże, aby ich 
Pan Bóg scziesliwe. Wzieni sobią na ekspensie siejsiet złotych. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA 
 
 Umar[ł] piwowar. Obrałam piwowarczika za piwowara – Wojciecha, 
a zaś jego brata obrałam za piwowarczika. Także obrałam trech 
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ch[ł]opców za mularczików, żeby się uczyli mularstwa. Także dałam 
ch[ł]opcza Szebestijona Głus[z]ka z Trzycierza do Cieszyna, do Sląska, 
na naukę szewstwa. 
 
 

DNIA 8 STYCZNIA 
 
 [48] Odesłałam imci księdza [Macieja] Wolickiego do skoł do Kra-
kowa. 
 
 

DNIA 9 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 1[1] STYCZNIA 
 
 Posłałam pana podstarościego do Krakowa ze zbożem. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
 Dało się pannom siostrom sortę, na którą sortę wysło złotych czty-
rysta czterdzieści i osziem. 
 
 

DNIA 13 STYCZNIA 
 
 Posłał imć pan Misio[w]ski164 za dwie lecie prowizijej dwa czerwone 
złote. Także pan Kmita165 za trzi lata posłał prowizijej 3 czierwone złote. 
 
 

DNIA 14 STYCZNIA 
 
 Posyła się imć pannię Krasuską do Krakowa do imci pana łowczego. 
 
 
 

                                                
164 Być może: Józef Misiowski, stolnik bracławski, właściciel Charsznicy. 
165 Być może: szwagier Teresy Anny Mieroszewskiej. 
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DNIA 15 [STYCZNIA] 
 
 Dziesięć lat po koronacijej król imć Fryderyk Agustus166 przyjechał 
do Krakowa, którego czały Kraków z wielkim abplazem [=aplauzem] 
i tryumfem przijmował i bal sprawowano i bramę z ognia wystaw[i]ono. 
Także i rocznicę bycia jego w Krakowie odprawowano. 
 
 

[49] DNIA 16 STYCZNIA 
 
 Pojechał imć ksiądz spowiednik do Krakowa z paniem podstarościem. 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Posłało się forę ze zbożem do Krakowa. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Dałam kilkadziesiąt drzewa na plebaniją, która mu zgorzała za 
dzierżawczy pana Zawadzkiego, imci księdzu plebanowi naszemu. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA 
 
 Posłałam pana podstarościego ze zbożem do Krakowa. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Wzion [ze] sobą imć pan łowczy167 imć pannię Krasuską do Ka-
zmierzy168. 
 
 

DNIA 21 STYCZNIA 
 
 Piwowar Wojciech zini się z diewką klastorną. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie [ma] nic do pisania. 
 

                                                
166 August III Sas, król Polski w latach 1733-1763. 
167 Mateusz Grot, łowczy sandomierski. 
168 Kazimierza Mała – wieś dziedziczna Mateusza Grota, łowczego sandomierskiego. 
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DNIA 23 STYCZNIA 
 
 Powrócili z Torunia ludzie nasi klastorni. 
 
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz przeor hebdoski do konwentu naszego, który 
zabawiwszy trzi dni i pojechał. 
 
 

DNIA 25 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Adrian ze Zwierzinca. Zabawiwszy się 
dwia dni i pojecha[ł]. 
 
 

DNIA 26 STYCZNIA 
 
 Z aksamitu, który został po nieboscze imci [50] pannie ksieni169 
usziło się [d]almatiki do ornatu aksamitnego, bo był ornat, ale nie 
było [d]almatiki do niego. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 Sporządziło się aperatów trzi nowych, a dwia aperaty stare kazałam 
obrócić na antepedia do wielkiego ołtarza. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który z Krakowa jecha[ł] 
i wstąpił do nas. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
 Posłałam pana Kozłowskiego do Bobrow[n]ik, do Sląska. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
 Kupiłam brok [=bróg] siana u imci pana kastelanica z Rzeżuśni za 
złotych sto osiemdziesią[t]. 
 

                                                
169 Zofii Grotównie, zmarłej w 1741 r. 
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DNIA 31 STYCZNIA 
 
 Trzeci ornat stary wzienam go do poprawy inszych ornatów. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
 Posłałam piszarza do Krakowa w interesie naszym. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
 Przywosz pan Gorkoski pannię Annię Krasuską do klastoru naszego. 
 
 

DNIA 3 LUTEGO 
 
 Przyjechał imć ksiądz supseur [=subprzeor] hebdoskiej. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Posłało się do Krakowa pana Kozłowskiego do imci księdza komi-
szarza. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
 [51] Przyjechała do nas imć pani Byszewska z imć panią Rapczyńską, 
córką swoją. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
 Poszyłałam Mariankę do Pilce [=Pilicy] do królewiczowy, ale nie 
zastała najjaśniejszy pani, bo pojechała do Krakowa. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz jangrocki, z Jangrota pleban170. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, któremum kazała 
dać furcie [=fur?] dziesięć do Rzeżuśni. 

                                                
170 Ks. Paweł Rogawski. 
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DNIA 9 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do piszania. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Z glanoskiego lasu pozwoliło się wyciąć drzewa na stodołę do Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
 Imci panu Rymerowi zostawić słomy na groncie jego, pozwoliło się 
wziąć na paszą, od którego nam dziesięcina należy, ale to ti[l]ko na 
jeden rok pozwoliło się wziąć. 
 
 

DNIA 12 LUTEGO 
 
 Nieszczęście [s]potkało imci księdzia plebana naszego. Jadęczy do 
Krakowa, który nogą złomał i leży w Krakowie. 
 
 

DNIA 13 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 LUTEGO 
 
 Posłał prowizją imć pan Mieroszewski171. Także posłała najjasznejsza 
pani [52] z Pilce. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas imć pani Popielowa, z córką swoją172, nawie-
dziając mnie, która zabawiwszy się z godzinę i pojechała. 

                                                
171 Mógł to być Kazimierz Mieroszewski (zm. 24 września 1749 r.), podstoli bielski, 
ojciec norbertanki Teresy Anny Mieroszewskiej. 
172 Być może: Marianna Popielowa z Piegłowskich, córka Jana Piegłowskiego i Ma-
rianny Salomei z Dembińskich, żona Konstantego Popiela z Czapel Wielkich, z córką 
Elżbietą. Zauważyć jednak należy, iż w 1747 r. została przyjęta do bractwa św. Anny, 
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DNIA 17 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 18 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic ze Sciborzic. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
 Posłałam do imci pana łowczego powosz, proszęczy, ażeby do nas 
przyjechał. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
 Przysłała imć pani Krasuska po córkę swoją starszą, ale ją wzon do 
Kazmierzy imć pan łowczy. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do piszania. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
 Przyjechał pan Baranek z Krakowa do kuracijej n[ajprzewiele-
bniejszej] dobrodziki panny ksieni nogi. 
 
 

DNIA 23 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do piszania. 
 
 

DNIA 24 LUTEGO 
 
 Przyjechała imć pani Jagielska, siostra rodzona siostry naszy Bar-
bary Grotówny173. 
 

                                                
istniejącego przy konwencie imbramowickim, nie Elżbieta, ale Eufrozyna Popie-
lówna. Natomiast w genealogiach rodziny Piegłowskich i Popielów, jako córka Ma-
rianny i Konstantego Popielów z Czapel Wielkich wymieniana jest Elżbieta. 
173 Barbara Grotówna, w 1720 r. została nowicjuszką w konwencie norbertanek 
w Imbramowicach, a w 1721 r. złożyła profesję, zmarła w 1749 r. 
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DNIA 25 LUTEGO 
 
 Przywosz pan Belica z Krakowa, krawiec, córkę swoję do panien 
świeckich na naukę174. 
 
 

DNIA 26 LUTEGO 
 
 [53] Odjechała imć pani Jagielska od niasz do domu sw[o]jego. 
 
 

DNIA 27 LUTEGO 
 
 Przyjechał pan Baranek znowu do kuracijej najprzewielebniejszej 
dobrodziki panny ksieni, który zabawiwszy się dwa dni i pojechał. 
 
 

DNIA 28 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan łowczy [z] żoną swoją. Także przywosz 
[ze] sobą imć pannę Krasuską i imć pannę Lipnicką. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Żarski z imością swoją i z córką, który 
zabawiwszy trzi dni i pojechał. 
 
 

DNIA 2 MARCA 
 
 Obrałam pannę siostrzę Józefę Urbańską fortianką na mieśću 
panny Barbary, a na miejsciu panny Urbański obrałam pannę siostrzę 
Helenę Łękawską mistrzinią świeckich. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
                                                
174 W 1746 r. została zapisana do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasztorze 
imbramowickim, generosa Marianna Belicówna. 
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DNIA 4 MARCA 
 
 Umarła święty pamięci imć pani Anna Grodzicka, która lat kilka 
mieskała przy naszym klastorze na dewocij, którą wzena do siebie na 
krótki czas imć pani Chwal[i]bogowa175, córka jej i tam umarła. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
 Tego [54] dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
 Był u nas imć ksiądz Ewermody Mazurkewic [=Mazurkiewicz] 
z Hebdowa, który bawiwszy się niedziel 6. I odesłałam go do Hebdowa, 
do konwentu. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Grosmajer i z imością swoją. 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego dipinia [=do pisania]. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
 Był u nas imć pan Wito[w]ski i z imością swoją, który przywos pi-
niądzie od sto[łu] dla córki swojej, która już jest drugi rok w klastorze 
naszym na czwyceniu. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

Dnia 11 marca 
 
 Odprawilismy za święty pamięci imć panią Grodzicką komendów 
dwie i wilijej dwoje, która była [w] konfraterni naszy. 

                                                
175 Barbara Chwalibogowa, burgrabina krakowska. 
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DNIA 12 MARCA 
 
 Odesłałam sw[o]jemi końmi do Krakowa imci pana łowczego, który 
mnie o to p[r]osił. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
 Posłałam imć pana Grosmajera do Skały Piaskowy [=Pieskowej 
Skały] ołów kupować dla królewy imości. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
 Dałam kartę imci panu Grosmajerowi na tego ch[ł]opca Głus[z]ka, 
ktoregom [55] dała na naukę szewstwa do Sląska, a to dlatego jak za 
swego, żeby go prędzy wyuczyć dobrze kazał, któregom z pod[d]aństwa 
uwolniła, ale to tylko na trzy lata. 
 
 

DNIA 15 MARCA 
 
 Przyje[ch]ał do nas imć pan łowczy, który przenocowawszy, po obie-
dzie z imcią swoją pojechał, która tu bawieła niedziel 3. 
 Także imć pan Grosmajer powrócił z Pieskowy Skały, który, zaba-
wiwszy dwa dni, pojechał do Krakowa, a z Krakowa do Więgier. 
 
 

DNIA 16 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani kastelanicowa skarznice [=z Charsznicy], 
z córką swoją i z imć panią Borkową i z imć panią Lubinecką 
[=Lubieniecką], które zabawiwszy godzin kilka, po niesporze pojechały. 
 
 

DNIA 17 MARCA 
 
 Był u nas pan Baranek z Krakowa, który zabawiwszy się trzi dni, 
pojechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
 Przysłała po rzeczy imć pani Chwal[i]bogowa176, które zostały po 
św[iętej] pamięci imć pani [Annie] Grodzicki, do którego dworku, 
                                                
176 Barbara Chwalibogowa, burgrabina krakowska. 
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w ktorym mieskała nieboska imć pani Grodzicka, kazałam się wpro-
wadzić pisarzowi. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz pleban z Krakowa, ktory nogę złomał [56] 
i leczył się w Krakowie, który bawił niedziel siedm. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
 Był u nas odpust na święty Józef, na którym o[d]puście była imć 
pani Zakrze[w]ska [z] siostrzą swoją imć panną Remiszewską i imć 
pani Spinkowa z córką swoją, które bawiły się do niesporu i po nie-
sporze pojechały. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
 Był odpus[t] u fary na święty Benedikt, na którym było imciów 
księży piąci, którzy wszysczy poprzyjeżdżali do klastoru i bawili się do 
niesporu. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic, proszęczy mnie, ażebym mu jeszcze 
pozwoliła na rok młynarczyka Pijka do reperaczijej dworu sciborskiego. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
 Pan Kozłowski, podstarości, powrócił ze Sląska. Ołowiu zatargował 
dla imci pana Grosmajera. 
 
 

DNIA 24 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
 Że nas Pan Bóg nawiedził plagą na bydło, które dwie krowy odesły 
w Rzeżuśni u imci pana kastelanica. 
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DNIA 26 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

[57] DNIA 27 MARCA 
 
 Posłalizmy na mszą świętą o Przemienienu Pańskim i parę świec 
do Gołczy, ażeby Pan Bóg oddalił tę plagę na bydle. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Posłałam pana Kozłowskiego do Krakowa po księdzia jakiego do 
imci księdzia komiszarza, ażeby posłał na święta dla słuchania ludzi 
spowiedzi. 
 
 

DNIA 29 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 Przyjechał pan Baranek z Krakowa. 
 
 

DNIA 31 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
 Pobili nasi chłopi z Porąbki chłopów jangroczanów, o który[ch] 
chłopow była sprawa, ale przykazano naszym chłopom grziwny dać, 
że się ważili na czudzym groncie chłopow bić. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
 Kupiłam siana u imci pani Jankowski za złotych trzista. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
 Przyjechał ksiądz z Krakowa dla słuchania spowiedzi ludzi u fary naszy. 
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DNIA 4 KWIETNIA 
 
 Były egzekwie za imć panią Grodzicką, na których było imciów 
księży sześciu. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
 Posłałam pana podstarościego [58] do Krakowa ze zbożem. 
 
 

DNIA 6 KWIETNIA 
 
 Dało się zadatku kamieniarzowi na poszaczkę do kościoła złotych sto. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni, proszęczy mnie, żebym 
mu poziczyła owsza czwiertni sześć, które mu kazałam dać. 
 
 

DNIA 8 KWIETNIA 
 
 Spisał się kontrak[t] z[e] snicerzem z Krakowa, który ma chłopca 
na naucze, niebosczika Dobiegi sina, na siedm lat, ażeby się dobrze 
wyuczył snicerstwa, przez które siedem lat tegoż chłopca ma kon-
went przyodziewać, a po skońconych siedmu lat ma go konwent 
odebrać. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
 Dałam za naszych chłopow z Porąbki, za tych, którzi pobili chło-
pow jangroczanych, grziwni złotych sto dwadzieścia i sześć. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 11 KWIETNIA 
 
 Prosiłam listownie imci księdza Byszewskiego na kazanie na święty 
ociec Norbert. 
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DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Posłałam do imci pana chorążego [Ignacego Kręskiego] piszarza 
Bołako[w]skego [59] Wielnskie [=we Wieluńskie] i do imci pana [Ste-
fana] Wolick[i]ego, ażeby zjechali na profesją siostry Kręski i siostry 
Wolicki. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do piszania. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
 Imć ksiądz komiszarz wygodził imci panu kastelanicowi jęczme-
niem i owszem [=owsem]. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
 Przijechała imć pani Mościńska, upraszając, ażeby mogła prziwieźć 
córkę na edukacją do nas. 
 
 

DNIA 16 KWIETNIA 
 
 Piszała pani Rogierowa z Krakowa, ażeby córkę mogła wziąć do 
siebie na krótki czas177. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

Dnia 18 kwietnia 
 
 Posłałam imci panu kastelanicowi do Rzeżuśni drzewa na chałupę 
dla kmiecia. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie mas nic osobliwego do pisiania. 

                                                
177 W 1743 r. została wpisana do bractwa św. Anny Wiktoria Rogerówna. 
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DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Kazałam gontów narobić chłopom, a za to dawałam im zboża i na-
robili sto kop. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

[60] DNIA 22 KWIETNIA 
 
 Kazałam drzewa nawozić do Tarnawy na stodołę, którą wiatr obialił. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 24 KWIETNIA 
 
 Dało się kamieniarzowi złotych siedmdziesiąt. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisiania. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
 [Z] sukien siostry Wolicki dało się kapę do kościoła zrobić. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
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DNIA 30 KWIETNIA 
 
 Druga kapa jest [z] sukien siostry Wolickiej. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisiania. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
 Także ornat do kościoła z tych sukien siostry Wolickiej kazałam 
sporządzić. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Kupiłam kitejki pod kapę, za którą uczyni kitejkę [61] błękitną zło-
tych czterdziesci i dwia. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Od wyzłoczenia baldachimu malarzowi dałam dwia czerwone złote. 
 
 

DNIA 7 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
 Od wyrobienia marmuru do kościoła dałam kamieniarzowi czer-
wonych złotych dwa. 
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DNIA 9 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 Była u nas imć pani Mościńska z czorką swoją, którą zostawiła, 
ażeby się niemieckiego jęzika uczyła. Daje od niej złotych dwieście. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
 Była profesja siostry Kręski i siostry Wolicki, które profesował imć 
ksiądz Kręski, kanonik katedralny krakoski, komiszarz nasz, na który 
profesijej imć pan Wolicki z imością i z córką178 swoją, która profesja 
była w dzień [Znalezienia] Świętego Krzyża179. 
 
 

DNIA 11 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
 Wyjechałam na poratowanie zdrowia do Sląska pod [62] Wro-
czław, w który bawiła[m] niedziel 6. Który z łaski Pana Boga skutek 
zdrowa uczułam. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
 Był u nas imć pan chorązic wieloński, brat siostry Kręski, który 
bawił tidzień i pojechał. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

                                                
178 Zapewne ojciec i matka Konstancji Wolickiej – Stefan Wolicki z żoną Teresą 
z Kręskich. 
179 Profesja Konstancji Kręskiej i Konstancji Wolickiej odbyła się 3 maja 1745 r. 
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DNIA 16 MAJA 
 
 Dokupiłam obicia do kościoła brytów diesiec, na które wysło zło-
tych sejset z poszagu siostry Wolicki. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 18 MAJA 
 
 Zostaje jeszcze u imci pana Wolick[i]ego tysiąc złotych, a piencset 
złotych na prowizijej, które po jej śmierci dostanie się klastorowi. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Dał imć ksiądz oficjał licenciją siostrze [Teresie] Chwalibożance 
dla poratowania zdrowia na niedziel dwie. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Dał góral od owiec złotych [63] sto, któram oddała dług panu Ko-
złowskiemu. 
 
 

Dnia 23 maja 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

Dnia 24 maja 
 
 Przyjechała panna Joanna Pancerówna na dewoczyją do konwentu 
naszego. 
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DNIA 25 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
 Pojechała do rodziców panna [Wiktoria] Rogierowna do Krakowa, 
która bawiła się niedziel trzi. 
 
 

DNIA 27 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
 Wyjezdziała panna [Marianna] Belicówna do rodziców do Krakowa, 
która bawiła niedziel trzi. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Był u mnie imć ksiądz karmelita Grot180 z Lublina. 
 
 

DNIA 31 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

Dnia 1 czerwca 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic [ze] Ściborzic, proszęczy mnie, aże-
bym mu wygodziła wapna czwiertni trzi. Któremum obieczała. 
 
 

DNIA 2 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz osobliwego do piszania. 

                                                
180 Prawdopodobnie: Kajetan Grot. 
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DNIA 3 CZERWCA 
 
 Był u nas [64] imć pan Mieroszewski z imością swoją. Także imć 
ksiądz kanonik Mieroszewski181 i imć pan Mieroszewskiej z imością 
swoją, to jest siostry przeoryszy ojciec182 z macochą183, stryj184 i z bra-
tową brat185. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

Dnia 5 czerwca 
 
 Był imć ksiądz Rudolf ze Zwierzinca, który przenocowawszy, pojechał 
do Bolesławca186 na spowiednikostwo. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
 Pojechali imć państwo Mieroszewscy, ktorzi wzieni pannię Orlin-
ską187, która była na edukacijej u nas. 
 
 

                                                
181 Jerzy Antoni Mieroszewski h. Ślepowron, kanonik kapituł: katedralnej na Wawelu, 
kolegiackiej w Sandomierzu, proboszcz parafii w Michałkowicach, Mysłowicach, 
Bogucicach i Siewierzu, kanclerz księstwa siewierskiego, kustosz koronny od 1 listo-
pada 1738 r., zmarł 24 września 1756 r. i został pochowany w krypcie kościoła 
w Mysłowicach, A. Kuzio-Podrucki, Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską, 
Tarnowskie Góry 2010, s. 25-27. 
182 Kazimierz Mieroszewski h. Ślepowron, podstoli bielski. 
183 Drugą żoną Kazimierza Mieroszewskiego, ojca Teresy Anny Mieroszewskiej, była 
Katarzyna z Dąmbskich, miecznikówna inowrocławska. 
184 Jerzy Antoni Mieroszewski h. Ślepowron, syn Kazimierza, kanonik krakowski był 
stryjem norbertanki Teresy Anny Mieroszewskiej. 
185 Prawdopodobnie: Józef Mieroszewski, najstarszy syn Kazimierza, ze swoją 
pierwszą żoną Agatą z Dobińskich. 
186 Klasztor norbertanek w Bolesławcu został założony w 1646 r. 
187 Prawdopodobnie: Teresa Orlińska, siostrzenica Teresy Anny Mieroszewskiej, 
norbertanki imbramowickiej. 
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DNIA 8 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 9 CZERWCA 
 
 Wydal pozwy imć ksiądz skałecki pleban188, o budowanie kościoła 
kolatorom, ażeby się składali na kościół do budowania, jako też i o dzie-
sięcinę rzezuską, ażeby ją wytykał nie kontentując się grontem, który 
mu nieboska panna ksieni kazała wydzielić. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
 Za to, co chłopi porąbczańscy [65] pobili chłopów książęcia kardy-
nała, wydał konwent z piencszet złotych. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 13 CZERWCA 
 
 Był u nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki, który bawił niedziel siedm 
i pojechał do rodziców. 
 
 

DNIA 14 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
 Zostało po nieboscze imci pani [Annie] Grodzicki obicie skotowe, 
z którego się kazało zrobić opony do kościoła na post, dwie. 
 

                                                
188 Ks. Kamil Gierardyni. 
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DNIA 16 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 17 CZERWCA 
 
 Wyjechała siostra Chwalibożanka ze siostrą Wietrzyńską do matki 
na poratowanie zdrowia. 
 
 

DNIA 18 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Kuklinski189, który wzion księdza naszego 
spowiednika do siebie na trzy dni. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 21 CZERWCA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
 Przyjechała do [66] nas pani Barankowa na mieskanie na niedziel 
siedem, którymem dała rezidencją we dworku po nieboscze pani 
[Annie] Grodzicki. 
 
 

DNIA 14 [24 CZERWCAc] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 

                                                
c Od 24 do 30 czerwca kronikarka konsekwentnie wpisywała datę: 14, 15 itd. W na-
wiasach kwadratowych odnotowano właściwą – przypuszczalnie – datę dzienną. 
189 Być może: Wojciech Kukliński, cysters z Wąchocka. 
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DNIA 15 [25 CZERWCA] 
 
 Była u nas imć pani Lubińska, starościna lelowska z Minogi, która 
zabawiła kilka godzin i odjechała. 
 
 

DNIA 16 [26 CZERWCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 17 [27 CZERWCA] 
 
 Zgorzała w Porąbce Oleksemu Kiecowi [?], któremu się kazała 
insza postawić. 
 
 

DNIA 18 [28 CZERWCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 19 [29 CZERWCA] 
 
 Bardzo był cięski rok na mnie z nieplenności zboża, żem kazała 
ze wszystkich w[i]oszek zboże powymłacacz, a chłopom na zasiewek 
podawać i żywić ich aże do przinowku [=przednówku]. 
 
 

DNIA 20 [30 CZERWCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 21d 
 
 Jadenczy do doktora, byłam w Pilcy u najjaśniejszy pani, która mi 
dała czerwonych złotych trzi za jałmużnę. Także byłam i w Często-
chowie po drodze. 
 
 

[67] DNIA 22 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 

                                                
d Kronikarka powinna w tym miejscu odnotować datę dzienną: 1 lipca. Jednak 
ze względu na to, że wpisywała tylko numer kolejnego dnia, bez zaznaczenia mie-
siąca (nazwę miesiąca wpisywała tylko pierwszego dnia danego miesiąca) w tym 
miejscu wpisała: 21 i w dalszym ciągu konsekwentnie numerowała, być może 
błędnie, kolejne dni. 
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DNIA 23 
 
 W Porąbce Galickiemu młodemu chałupa zagrodnikowi zgorzała, 
któram drzewa na inszą nawieźć kazałam. 
 
 

DNIA 24 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 25 
 
 Imć pan kastelanic był u nas i prosił mnie o tarcice do Rzeżuśni na 
reperacją dworu. 
 
 

DNIA 26 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 27 
 
 Posłał do mnie imć pan kastelanic [ze] Ściborzic, ażeby mu wygo-
dzić czegły, a on za czegłę obieczał dać drzewa z boru swego. 
 
 

DNIA 28 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 29 
 
 Odjechał imć ksiąd[z] karmelita Grot190 z Lublina. 
 
 

DNIA 30 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
 Był u mnie imć ksiądz Piegłowski z Wysocic, proszęczy mnie, aże-
bym przyjena Żydówkę z czorką, ażeby się wyuczyła co do wiary 
chrześciański należy póty, póki nie będzie ochrzczona. 

                                                
190 Prawdopodobnie: Kajetan Grot. 
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DNIA 2 [LIPCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego [68] do piszania. 
 
 

DNIA 3 [LIPCA] 
 
 Przyjechał do mnie administrator imci pana wojewodzica braczła-
skiego o wydanie chłopa jego, któregom kazała wydać. 
 
 

DNIA 4 [LIPCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 5 [LIPCA] 
 
 Przyjechała do mnie imć pani Mosczinska [=Mościńska] dla roz-
mówienia się w prawnych i[n]teresach. 
 
 

DNIA 6 [LIPCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 7 [LIPCA] 
 
 Piszałam list do imci książencia kardinała o instancją do prze-
świetnego trybunału o interesach, sprawach naszych. 
 
 

DNIA 8 [LIPCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 9 [LIPCA] 
 
 Posłałam do Krakowa chłopów naszych na inkwizicją w interesie 
imci księdzia plebana naszego. 
 
 

DNIA 10 [LIPCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
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DNIA 11 [LIPCA] 
 
 Darował nam imć ksiądz komiszarz siedem czwiertni pszenice, 
za co niech mu Pan Bóg nadgrodzi. 
 
 

DNIA 12 [LIPCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego [69] do piszania. 
 
 

DNIA 13 [LIPCA] 
 
 Było na odpuście ojca świętego Norberta osmi księży: trzech ojców 
misjonarzy [z] Sieciechowic i inszych. 
 
 

DNIA 14 [LIPCA] 
 
 Sprowadził do Rzeżuśni imć pan kastelanic ludzi osiemnaście, 
którzy byli uciekli za pana Łady. 
 
 

DNIA 15 [LIPCA] 
 
 Przyjechała do nas najjaśniejsza pani [z] Pilce, która zabawiła 
z godzin trzi i odjechala. 
 Także posłałam zita [=żyta] do Krakowa czwiertni dwanaście. 
 
 

DNIA 16 [LIPCA] 
 
 Nawiedził nas Pan Bóg plagą na bydło, że nam odesło w Rzeżuśni 
cztery krowy, a [w] Imbramowi[ca]ch krowa i jałowica. 
 
 

DNIA 17 [LIPCA] 
 
 Najenam u imci pani Wielowiejski szat na sto złotych, gdys u nas 
już pionty rok jak nie masz nic na szadach [sic]. 
 
 

DNIA 18 [LIPCA] 
 
 Była u nas panna Remiszewska z panną Zakrzewską, które zabawiły 
ze trzi godziny. 
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DNIA 19 [LIPCA] 
 
 Posłała najjaśniejsza pani po pannę Bogusławską, sługę swoję, 
która była na dewocijej lat dwie i posłała jałmużny cztery czerwone 
złote. 
 
 

DNIA 20 [LIPCA] 
 
 [70] Dałam na gonty złotych czterdzieści i cztery na pobi[j]anie 
klastoru, a wybito na dach sto kop, a na drugie sto dałam na nie, a po 
dziesięć groszy kopa. 
 
 

DNIA 21 [LIPCA] 
 
 Kupiłam na chowanie od pana Kozłowskiego krów dwie. Dałam za 
nie złotych siejdziesiąt. 
 
 

DNIA 22 [LIPCA] 
 
 Chłop nasz Bartłomiej Gąsiorek, który mieskał [w] Sieciechowi-
cach przez lat piętnaście, który sam się do nas powrócił, ale o jego 
dobytek trzeba się będzie prawować. 
 
 

DNIA 23 [LIPCA] 
 
 Posłałam do Sieciechowic do imci księdzia prefekta imć księdzia 
kaznodzieja w przyjacielski potrzebie. 
 Także przyjechał pan Baranek z Gndąnska [=Gdańska?] do nas. 
 
 

DNIA 24 [LIPCA] 
 
 Pisyłałam ch[ł]opów do Krakowa do imci księdzia komiszarza po-
wtórnie w interesie imci księdza plebana naszego. 
 
 

DNIA 25 [LIPCA] 
 
 Pojechał imć ksiądz kaznodzieja do Hebdowa. 
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DNIA 26 [LIPCA] 
 
 Był u nas imć ksiądz Krosoot, prefekt zamku siminarią191, który 
u nas miał mszą na szwiętą Annę celebrowaną. 
 
 

[71] DNIA 27 [LIPCA] 
 
 Zaprosili księża nasi księdza miechowity192 na kazanie na święty 
Kajetan. 
 
 

DNIA 28 [LIPCA] 
 
 Dokończyli stodoły w Tarnawy, którąmem kazała budować. 
 
 

DNIA 29 [LIPCA] 
 
 Przysli mularze z Krakowa od imci księdza komiszarza na dokon-
czenie poszaczki w naszym kościele. 
 
 

DNIA 30 [LIPCA] 
 
 Kupiło się g[w]oździ gontowych za złotych czterdzieści. 
 Także posłałam do Krakowa snycerzowi korczyków trzi mąki od 
ch[ł]opca po niebosczyku Dobiedzie. 
 
 

DNIA 31 [LIPCA] 
 
 Posłałam po kamieniarza majstra, ażeby przychodził na dokończenie 
kościoła poszaczki. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Kupiłam atłasu białego osiem łokci na aperaty do kościoła. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
 Na wygodę imci panu kastelanicowi do Ściborzic forę czegły dałam, 
a on mi obiecał drzewa z boru swego. 

                                                
191 Chodzi najprawdopodobniej o ks. Jakuba Trochona (Francuza, lazarystę), regensa 
seminarium zamkowego w Krakowie i plebana w Sieciechowicach. 
192 Bożogrobca z Miechowa. 
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DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Odprawiły się wilie, to jest aniwersarz za imć księdza Bratko-
[wskie]go193, kanonika krakoskiego. 
 
 

DNIA 4 SIERPNIA 
 
 Przyjechały panny siostry zrogi [=z drogi?], panna siostra Chwali-
bożanka ze siostrą Wietrzyńską, które bawiły na [72] świecie u imci 
pani Chwalibogowy, matki siostry Chwalibożanki niedziel pięć. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Odprawiły się msza i komenda za imć księdza Bratkowskiego. Także 
i za imć księdza Lochmana, dobrodzieja naszego, wilije i komenda. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Za ten biały atłas na aperaty wyszło złotych trzidzieści i siedem 
i groszy dziesięć. 
 
 

DNIA [7 SIERPNIA] 
 
 Był odpust u nas na święty Kajetan, na którym odpuscie było imciów 
księży dziesiąciu. Także była imć pani Popielowa scorką [=z córką]194 
i imć pani Grabowska z imć panią Rabsztyńską i insi. 
 
 

DNIA 8 [SIERPNIA] 
 
 Przyjechał imć pan Mieroszewski195, brat panny przeoryszy. 
 Także dałam majstrowi kamieniarzowi złotych piętnaście. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który mi powiedzia[ł] 
o pod[d]anym naszy[m], że jest w Krępie. 
 

                                                
193 Józef Bratkowski, kanonik prebendy Dojazdowska w kapitule katedralnej na 
Wawelu, zmarł w 1745 r. 
194 Marianna Popielowa z Czapel Wielkich z córką Elżbietą. 
195 Być może: Józef Mieroszewski. 
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DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz subprzeor i imć ksiądz Ewermody196 z Heb-
dowa i z nimi pan Baranek. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Dowiedziałam się o [73] chłopie w Krępie, który tam jus piędziesiąt 
lat jest, a trzydzieści jak się o niego opominał niebosczyk imć ksiądz 
Lochman i z imć księdziem Wygrzenowiczem [=Węgrzynowiczem197] 
i z nieboską panną ksienią198, któremu chłopu imię Jędrziej Piegaj 
z [G]lanowa, który podczas Swedów wyszet parobkiem i tam się ozy-
nioł [=ożenił]. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Ozyniął [=ożenił] się krawiec z dziewką z klastora, który meskał 
w Tarnawy, po którego zajechano z Minogi i wzeto [=wzięto] bez 
opowiedzi za kaczmarza do Minogi. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
 Powrócił się chłop nas [z] Sieciechowic [z] żoną i z dziećmi i z by-
dłem, który przygnał ctery krowy i jałowiczę, Bartłomij Gąsiorek, któ-
ry uciekł, sam [ze] swojej woli i wrócił się [na] swoje pod[d]aństwo do 
Imbramowic. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Zwieźli kamieni kamieniarze ostatek na poszaczkę do kościoła. 
 
 
 

                                                
196 Prawdopodobnie: Ewermod Mazurkiewicz, norbertanin. 
197 Andrzej Węgrzynowicz, komisarz konwentu imbramowickiego w latach 1721-1727. 
198 Zofia Grotówna, ksieni konwentu imbramowickiego w latach 1703-1741. 
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DNIA 16 SIERPNIA 
 
 Sczeslywie z łaski Pana Boga skończyła się poszaczka w naszym 
kościele, na którą wyszło za mego przełożeństwa [74] pienset złotych. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Posłał do mnie imć pan łowczy z Mały Kazmierzy po dzały [sic], 
żebym mu posłała na sprowadzienie kalwaryi, którą sprowadza imć 
pani wojewodzina inwlancka [=inflancka]. Także, żeby[m] mu posłała 
czegły i tarcic. 
 
 

DNIA 18 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Nas poddany Michał Pijaczek służy Sciporzicach [=w Ściborzy-
cach] u imci pana kastelanica, który obiecał wystawić stodołę imci 
panu kastelanicowi w Rzeżuśni za zapłatą. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Ten chłop [Bartłomiej] Gąsiorek osadza się na ojczyznie w I[m]bra-
mowicach, któremu się stawia chałupa nowa. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Dnia tego nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Dało się mularzowi od kościoła dziewiętnaście złotych. 
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DNIA 24 SIERPNIA 
 
 Chłop z Tarnawy Łakomy zabrał na noczlegu [w] Krakowie spódnice 
dziewce, za którą musiałam dać złotych dwanaście. 
 
 

[75] DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Obiecał kamieniarz na święty Michał zrobic ramy do grabstynu199. 
 
 

DNIA 26 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz komiszarz, który przykazał panu Ko-
złowskiemu, ażeby chłopom role pooddzielał. 
 
 

DNIA 27 SIERPNIA 
 
 Przynieśli list od panów komiszarzów z Wielgorzot [sic]200, ażeby 
oddali czyns za cternaście lat zatrzimany, którego należy przez te lata 
złotych piętnaście. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 [S]prowadziło się rzemieśnika, sewca z Krakowa na mieskanie i dla 
wygody zgromadzenia. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
 Książę imć kardynał pisał list, ażeby sług panny nie chowały tylko 
się kurilarką [sic] obchodziły. Dałam pannie przeor[y]szy sługę Gą-
szecką, która była u nas na posłudze. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Posłałam imci księdzu komiszarzowi papory [=papiery] do wielko-
rządców należonce, przez panią Barkową, pięć papierów. 
 
 

                                                
199 Grabsztyn – tablica z napisem nagrobnym lokowana w posadzce kościoła. 
200 Być może: Wielmoża, miejscowość w powiecie olkuskim (obecnie w powiecie 
krakowskim). 
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DNIA 31 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Mieroszewski201, brat panny przeoryszy 
i imć pan Otwinowski, brat siostry Otwinowski. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
 Dałam za okna do Zagórowy na folwark złotych [76] trzinaście. 
 
 

DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
 Zapłaciło się Żidowi za różne fanty, za które wz[i]on 3 czerwone 
złotych i złotych ośm. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
 Przijechała do nas imć panna podczaszonka od świętego Jana202. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 Imcie panowie Dą[m]bscy203 imci panu Sołtykowi przedali wieś 
Zborosko204, na który wsi mamy dwa tisiące na prowizijej. 
 
 

DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 Był odpust poswącianie [=poświęcenia] kościoła, na którym o[d]pu-
ście był imć ksiądz Piegłowski205 z Wysocic. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
 Dało się krzys z kościoła naprawić, od którego zlotych 8. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Dałam na galonki srebrne do ornatu czerwony[ch] złotych, kostuje 
ten aperat ze wszystkim trzi czerwone złote i złotych 8. 

                                                
201 Być może: Józef Mieroszewski. 
202 Z klasztoru prezentek przy kościele św. Jana – Arciszewska. 
203 Aleksander, Stanisław i Jan Dąmbscy, bracia rodzeni, synowie Antoniego 
Dąmbskiego, miecznika inowrocławskiego. 
204 Chodzi o wieś Zborówek. 
205 Ks. Stanisław Piegłowski. 
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DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
 Nawiezło się drzewa na chałupę, która się będzie stawiała Kolon-
kowi na Dziedzikoskim. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Posłałam do Krakowa imci panu patronowi zapis na dobra imci 
pani Wiziberkowy [=Wizembergowej] i woźnego się posiła do niej 
z pozwami. 
 Także przyjechał pan Baranek z Miechowa. 
 
 

DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał [77] imć ksiąd[z] Jakub z Miechowa, który zabawiwszy 
dwa dni i pojechał do konwentu swego do Hebdowa. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
 Zakończył pan piszarz dziesięcinę przestańską, którą grad naniwec 
[=wniwecz] potłuk[ł]. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
 Z Olkusza [ze] studniarzami uczynił się kontrakt na reperowanie 
dwóch studzien, od których dałam złotych 60, prócz zboża i wiktu na 
cztery niedziele, przechodzi ze wszystkim złotych sto. Jedna studnia 
w browarze, a druga w klastorze. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
 Była u mnie imć pani Spinkowa z córką swoją, którą zostawiła na 
edukacijej u nas206. 
 

                                                
206 W 1746 r. została zapisana do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasztorze 
imbramowickim, generosa Salomea Spinkówna. 
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DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
 Był u nas imć pan starosta ostresoski [=ostrzeszowski] [z] imć pa-
nem Orlińskim207 i z ichmościami inszemi, który zabawiwszy ze 2 go-
dzini i odjechał. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Podimuje się Urli z Tarnawy stemkoski [sic] kmiecy [78] roli, któ-
remu się będzie nowa chałupa stawiać. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
 W Tarnawy folwark reperowano. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 Dano znać, że umar[ł] imć ksią[dz] opat Aleksander Pieniążek. 
opat witoski. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 Była u nas imć pani kastelanicowa Piegłowska208 i imć pani Za-
krzewska, które przenocowały i odjechały. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
                                                
207 Być może: szwagier norbertanki Teresy Anny Mieroszewskiej, ojciec Teresy Or-
lińskiej, uczennicy w klasztorze imbramowickim. 
208 Być może: żona Antoniego Piegłowskiego, kasztelanica oświęcimskiego, właści-
ciela Ściborzyc. 
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DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 Przedało się żyta imci księdzu komiszarzowi do siewu, po szesna-
ście złotych ćwiertnia. 
 
 

DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Odesłałam do Krakowa imć pannę Arcisieską [=Arciszewską?], 
podczasonkę do świętego Jana, która bawiła u nas niedziel 4. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
 Studniarz z Olkusza przyszet do roboty, to jest do studzien. 
 
 

Dnia 26 września 
 
 Był u nas imć pan Spinek, który przyjechał do siostry, która jest 
u świeckich na edukacijej. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Posłałam pannę Joankę do Krakowa, żeby za ser piniądze przywiezła, 
który przedała. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 Stanęła na próbę imć panna Joanna Pancerówna. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 [79] Wzienam od imci panny Joanny Pancerówny dwa tisiące 
z tym dokładem, jeżeliby się nie miało podobać w naszym klastorze, 
żeby miała wyniść, tedi jej konwe[n]t te dwa tisiące powinien oddać. 
Z tych piniędzy dałam imciom księdzom naszym obiema po sto zło-
tych. Także się zapłaciło panu podstarościemu i dwiema piszarzom. 
 
 

DANIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Dałam tejż pannie Pancerównie kartę ręczną na te dwia tysiące, 
że jej się powinny wrócić, jeżeli by się nie utrzymała u nas. A jeżeli 
zostanie, tedy się do konwentu dostanie, a ona kartę powinna oddać. 
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DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
 Była u nas imć panna Zakrzewska, która bawiła dni 4 i odjechała. 
 
 

DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u mnie imć pan kastelanic [ze] Ściborzic209, który zabawiwszy 
nieco i odjechał. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przijechał imć ksiądz pleban wysocki210, który zabawiwszy i odjechał. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłałam do Sląska chłopa dowiedz[i]eć się, czy ryb dostanie, 
[80] czy nie. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłałam do Krakowa abrys na osobę świętego Jana Nepomocena, 
która będzie w naszym kościele, na którą dał imć pan chorąży wieloń-
ski211 złotych sto. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
 Podijmuje się swiec [=szewc] z Krakowa, co u nas mieska, chłopca 
wyuczyć sewstwa, pod[d]anego naszego. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Na reperacją stawu glanoskiego dał imć ksiądz komiszarz złotych sto. 
 

                                                
209 Antoni Piegłowski. 
210 Ks. Stanisław Piegłowski z Wysocic. 
211 Ignacy Kręski, chorąży wieluński. 
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DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
 W browarze co do gorzałki naczenie [=naczynia] naprawował rze-
meśnik, od którego dałam złotych dziesięć. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Spuscalizmy staw w Trzicierzu, z którego ułowilizmy kop dwanaście 
różnych ryb, któremi się możemy obe[j]ść na ten rok. 
 
 

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u nas imć Bobro[w]ski i z imością swoją, który zabawiwszy 
i odjechał. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
 Są piniądzie imci panny Pancerówny w depozicie zapieczentowane. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy i odjechał. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przedało się wałnę [81] Żydowi Józefowi kamieni jedinaście po 
dwadzieścia złotych, to uczyni złotych 220. 
 Tegos dnia przyjechał imć ksiądz Augustin i ksiądz Aleksander, 
z Hebdowa księża. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odprawiłam pisarza z Krakowa, któremu dałam zasług złotych 88. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u nas imć pan Swerckoski [=Świerczkowski?] skarżąc się, że 
chłopi trziciesci [=trzyciążcy] na popasie w Trzicierzu mieli go skon-
fondować, za co karę zasłużyły. 
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DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłałam do Sląska po ryby, na które dałam złotych 200. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
 Była imć pani Spinkowa, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechano po panią Barankową, która bawiła się u nas z piastonką 
i z dziecięciem pół roku. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Studniarz dokończył studzien dwóch. Koło nich robił niedziel 4. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy się nieco 
i odjechał. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
 Kupiłam karpików [82] do stawu glanoskiego na rozmnożenie 
kop 28, za które złotych 200. 
 
 

DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia było wesele imci panny La[n]ckoroński za imci pana 
Jordana, cześnika krakoskiego212. 

                                                
212 Nie zdołano zidentyfikować tych osób. 
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DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas pan Baranek, który siostrom krew puścił kilkom 
i odjechał. 
 
 

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
 
 Uciekł chłop z Tarnawy Dudela [z] żoną, przez żadny okazijej. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był u nas imć ksiądz Piegłowski, pleban z Wysocic, który siostrę 
swoję dał na edukacyją. Zgodził się na złoty sto dwadzieścia. Dał już 
na czwierć roku. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przysłana jest prezenta213 z Krakowa na plebanią imci księdzu Józe-
fowi Radz[i]emsk[i]emu214, na którą podpisałam się z całym zgroma-
dzeniem. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Ten chłop, co uciekł z Tarnawy, powrócił się na swoje miejsce do 
Tarnawy. 
 
 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Była u nas imć pani kastelanicowa z Karśnice [=Charsznicy] z córką 
swoją [83] i imć panna Popielówna215, które prznocowawszy, po obie-
dzie odjechały. 
 
 

                                                
213 Prezenta – przedstawienie kandydata na beneficjum. 
214 Józef Radziemski był plebanem w Imbramowicach od 5 listopada 1745 r. do 
5 stycznia 1764 r. 
215 Elżbieta Popielówna z Czapel Wielkich, córka Marianny i Konstantego. 
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DNIA 2 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni216 i imć pan kaste-
lanic [ze] Ściborzic217, którzi nieco zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 3 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 LISTOPADA 
 
 Panna siostra Rodecka prosiła się do infirmarijej, która się wniesła. 
 
 

DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Przijechała do nas imć pani kastelanowa inowłodzka218 z córkami 
swojemi, która przenocowawszy, pojechała do Częstochowy. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 7 LISTOPADA 
 
 Posłałam imć pannę Pancerównę do Krakowa, która mię o to prosiła. 
 
 

DNIA 8 LISTOPADA 
 
 Była imci księdza Radziemsk[i]ego Józefa introdukcja. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwgo do pisania. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
 Były egzekwie za pannę nieboskę Modr[z]ejewską219, na których 
było księży dziesiąci. 

                                                
216 Józef Piegłowski, kasztelanic oświęcimski, brat Antoniego, dzierżawca Rzeżuśni. 
217 Antoni Piegłowski, kasztelanic oświęcimski, brat Józefa, dziedzic Ściborzyc. 
218 Kasztelanem inowłodzkim był w latach 1735-1752 Stanisław Józef Śleszyński. 
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DNIA 11 LISTOPADA 
 
 Posłałam do Cieszyna imci panu Grosmajerowi legomin za złotych 
sto trzydzieści i trzi, któren wydał na oporządzenie [84] chłopca i od 
niego, pod[d]anego naszego, to jest od nauki. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 13 LISTOPADA 
 
 Była u nas imć pani kastelanowa inowłodzka, która, jadąc z Często-
chowy, [w]stąpiła. 
 
 

DNIA 14 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 15 LISTOPADA 
 
 Dałam koni imci księdzu plebanowi naszemu na odesłanie do Kra-
kowa imci księdza Maszowskiego220. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 17 LISTOPADA 
 
 Przyjechał imć pan Wolicki do nas, który zabawiwszy przez dzień, 
pojechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 18 LISTOPADA 
 
 Był u nas imć pan Wolicki, który [w]stąpił jadeczy z Krakowa, który 
zabawiwszy nieco i odjechał. 

                                                
219 Marianna Modrzejewska, norbertanka imbramowicka, zmarła 22 listopada 1744 r. 
220 Ks. Karol Maszowski był poprzednikiem ks. Józefa Radziemskiego na beneficjum 
imbramowickim. 
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DNIA 19 LISTOPADA 
 
 Była u nas imć pani Jordanowa z córką swoją, która zabawiwszy 
przez jeden dzień i odjechała. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz komisarz dobrodziej, który przywos 
[ze] sobą doktora, którego [85] kazał puścić do panny siostry Rodecki 
do infirmarijej. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA [=LISTOPADA] 
 
 Przejezdali dwóch slachty nie wiedzieć skąd, pi[j]anych, którzi 
pańskiego konia trzechletniego, na trawie zastrzeleli [w] Trzicierzu. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA [=LISTOPADA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do piszania. 
 
 

DNIA 23 [LISTOPADA] 
 
 Odjechał imć ksiądz komisarz dobrodij do Krakowa, który bawił 
dni cztery. 
 
 

DNIA 24 [LISTOPADA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 [LISTOPADA] 
 
 Zjechało się imciów księży z Krakowa trzech, z Hebdowa dwóch, 
to jest imć ksiądz Augustian i imć ksiądz Adrian i bernadin, ksiądz 
Ewermody [Mazurkiewicz] i ksiądz Stanisław, subprzeor hebdowski. 
 
 

DNIA 26 [LISTOPADA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 27 [LISTOPADA] 
 
 Był u nas imć ksiądz Drozdo[w]ski zrimie [=z Rzymu?] podróżny, 
którymum dała elemozyny taler bity. 
 
 

DNIA 28 [LISTOPADA] 
 
 [86] Pojechał imć ksiądz spowiednik do Krakowa po aprobacją. 
 
 

DNIA 29 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Posłałam imci księdza [Macieja] Wolickiego do Krakowa, do ojców 
misjonarzów. 
 
 

DNIA 1 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
 Powrócił imć ksiądz spowiednik z Krakowa. 
 Także był imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy nieco, 
odjechał. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Był u nas imć ksiądz Piegłoski, który był u siostry swojej. Zabawiwszy 
nieco, odjechał. 
 
 

DNIA 4 GRUDNIA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, proszęcy, żeby mu pozwolić 
drzewa narznąć na pile na potrzebę rzezuską, któremu pozwoliła naj-
przewielebniejsza dobrodzika panna ksieni. 
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DNIA 5 GRUDNIA 
 
 [87] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 GRUDNIA 
 
 Odesłał imć pan kastelanic z Rzeżuśni wołów piąci starych. 
 
 

DNIA 7 GRUDNIA 
 
 Posłała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni do Krakowa 
po imci księdza Noskowskiego221, jezuitę, ażeby nam służył do reko-
lekcijej. 
 
 

DNIA 8 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
 Prziszedł chłop, nas pod[d]any [z] Sieciechowic, który mieskał kilka 
lat pod imć księdziem Krosnatem222, plebanem sieciechowskim, Jacenty 
wyjechał z Glanowa, że się chce powrócić na swoje miejscie, za którym 
pisała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni do imciów księży 
misjonarzów, ażeby go uwolnili [ze] swego pod[d]aństwa. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Noskowski, jezuita na rekolekcje, którezmy 
zaczęły. 
 
 

DNIA 11 GRUDNIA 
 
 [88] Daliszmy do Skal[b]mierza do naprawy pozytywek mały. 
 
 

                                                
221 Franciszek Noskowski SI (1678-1761) urodził się w Małopolsce, wstąpił do zakonu 
jezuitów w 1696 r. w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1707 r. Zmarł 
w Krakowie, Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 461. 
222 Mógł to być ks. Jakub Trochon, pleban w Sieciechowicach. 
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DNIA 12 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 GRUDNIA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy nieco, 
odjechał. 
 
 

DNIA 14 GRUDNIA 
 
 Była u nas imć pani Gąsecka, która córkę swoję ma u nas223. 
 
 

DNIA 15 GRUDNIA 
 
 Winien był konwent imci panu Grosmajerowi złotych piećset, co 
jescze do miedzi należało. Ale jak tu był u nas, darował konwentowi te 
pięćset złotych i już nie ma żadny pretensijej do nas, bo mu się 
wszystko wypłaciło, co mu należało za miec [=miedź]. 
 
 

DNIA 16 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
 Odesłała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni imci księ-
dza Noskowskiego do Krakowa, który nam służył do rekolekcij, 
[89] którymu dobrodzika panna ksieni dała miesek i cerwonych zło-
tych dwa. 
 
 

DNIA 18 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 GRUDNIA 
 
 Posłała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni imci księdza 
plebana naszego do Krakowa, który jej o to prosił. 
 

                                                
223 W 1745 r. została wpisana do bractwa św. Anny Anna Gąsecka. 
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DNIA 20 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 GRUDNIA 
 
 Kupiła najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni owiec do 
owcarni 34, po sześci złotych jedna, za które uczyni złotych 204. 
 
 

DNIA 22 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który za nieco 
odjechał. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
 Kupiła najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni kosz [sic] 
cztery, za które złotych czternaście. Suma owiec w owcarni zamknęło się 
na zimę [90] trzista dwadzieścia i jedna. 
 Przyjechał do nas imć pan Antoni Grot na święta, brat imci pana 
łowczego sa[n]domierskiego. 
 
 

DNIA 25 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Był u nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki na święta. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
 Błyr [=był] u nas imć pan Żarski, który przyjechał do córki, która 
jest u nas na edukacijej. 
 
 

DNIA 28 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć pan [Antoni] Grot z imć paniem Żarskim. 
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DNIA 29 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do córki swojej imć pani Spinkowa, która jest u nas na 
edukacij, która zabawiwszy nieco, odjechała. 
 
 

DNIA 30 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 GRUDNIA 
 
 Przywieziono statuię świętego Jana Nepomocena. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1746 
 
 

[91] DNIA 1 STYCZNIA 
 
 Była u nas imć pani Wielowiejska z wnuczką swoją, imć panną Nij-
skoską [=Niskowską], która, nieco zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 2 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas pan snycerz z Krakowa, który ma chłopca naszego 
na nauce u siebie, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 4 STYCZNIA 
 
 Posłała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni do Krakowa 
pana Kozłowskiego. 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA 
 
 Posłała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni do Toronia 
[=Torunia]. Dała na ekspensę złotych siedmdziesiąt. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 8 STYCZNIA 
 
 [92] Był u nas imć pan Otwinowski, starosta sczerczeski224, który 
przyjechał na odpust do fary i [w]stąpił do nas z łaski swojej. 
 
 

DNIA 9 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
 Wydała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni dla panien 
sióstr na sortę złotych pięćset dwanaście. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
 Była u nas imć pani Grabo[w]ska, która nieco zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 13 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 STYCZNIA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni po pannę Mołodzińską, która była 
na fodacijej [sic] ś[więtej] pamięci imci księdza Lochmana u imć pa-
nien prezentek. 
 
 

DNIA 15 STYCZNIA 
 
 [93] Imciom księdzom naszym wydało się suchedni, dla każdego 
złotych sto. To uczyni złotych dwieście. Także panu podstarościemu 
złotych sto czterdzieści i panu Radłowskiemu złotych sto. 

                                                
224 Józef Franciszek Otwinowski z Otwinowa h. Gryf (1700-1749), starosta szczer-
czowski. Szczerczów, miasto (starostwo niegrodowe) znajdowało się w wojewódz-
twie sieradzkim. 



Rok 1746 

 

113 

DNIA 16 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Przysła do konwentu naszego dziewczyna, która uciekła z Wielki-
nocy225, od predikanta226, co służyła u niego. Była u nas trzi lata. Posła 
terasz za Bałazego, kościelnego naszego Błażeja. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Przyszedł do naszych imciów księży Faieraben227, który uciekł od 
lutrów228 i uciekł się [=uczył się] u naszych księży wszystkich artiku-
łów wiary. Wyciwszy [=wyuczywszy] się, poszedł do Krakowa i tam 
rewekował na naszą wiarę. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA 
 
 Przyłach [=przyjechał] do nas pan Baranek z Hebdowa, który krew 
kilką siostrom puścił. Trzeciego dnia [94] odjechał. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, ktory zabawiwszy nieco, 
odjechał. 
 
 

DNIA 21 STYCZNIA 
 
 Powrócili sczesliwie storonia [=z Torunia], ktorzi bawieli niedziel 
trzi w drodze. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
 Dał imć ksiądz Łopacki tej dziewczynie, co na naszą wiarę przystała 
z Wielkinocy, złotych szezdziesiąt z bractwa miłosierdzia. 
 
                                                
225 Wielkanoc – wieś i folwark w powiecie miechowskim, parafia Gołcza.  
226 Predykant – kaznodzieja protestancki. 
227 Być może chodzi o osobę noszącą nazwisko Feierabend. 
228 Lutrami nazywano protestantów, luteranów. 
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DNIA 23 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Woytyński229 z bratem swoim, kar-
melitam trzewickowym, którzi prznocowawszy i msze święte odpra-
wiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 25 STYCZNIA 
 
 Przyjechał imć pan Mieroszewski z imością swoją230, brat siostry 
przeoryszy naszy. 
 
 

DNIA 26 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 [95] Odjechali imć państwo Mieroszewscy, którzi bawili przesz 
dwa dni, trzeciego dnia odjechali. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
 Galicki, z Zagórowy zagrodnik, poszedł na żebraninę samopiąt. 
Winien był Góry Pobożności i wzeno mu [=wzięło się mu] wołow dwa, 
a drugie dwa, co miał klastorne. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
 W Tarnawy umarł kowal, który tak był ubogi, że od pogrzebu nie było 
czym zapłacić. Musiała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni 
dać złotych dziewięć od pogrzebu imci księdzu plebanowi naszemu. 

                                                
229 Ks. Jan Franciszek Woytyński. 
230 Prawdopodobnie: Józef Mieroszewski z Agatą z Dobińskich, pierwszą swoją żoną. 
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DNIA 31 STYCZNIA 
 
 Była u nas na próbie panna Pancerówna, którą, dla słabości zdro-
wia jej, złożyła ją dobrodzika panna ksieni z próby i te dwa tysiące 
oddała jej. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
 Kupiła najprzewielebniejsza dobrodzika panna [96] ksieni kosz dla 
przychowku piętnaście. 
 Także była u nas panna Gąsecka, sierota na czwyczeniu dwie lecie. 
Odjechała do imci pani Orliński231. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
 Przyjecha[ł] do nas imć pan Bąkowski232 z Krakowa, który przez 
dzień zabawiwszy, drugiego dnia odjechał. 
 
 

DNIA 3 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, ktory nieco zabawiwszy 
odjechał. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Krakowa. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
231 Być może: siostra norbertanki Teresy Anny Mieroszewskiej, matka Teresy Orliń-
skiej, uczennicy w klasztorze imbramowickim. 
232 Być może: Jan Bąkowski, syn Adama i Magdaleny z Kościeniów. 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

116 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Adrian ze Zwierzinca. 
 
 

DNIA 9 LUTEGO 
 
 [97] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Przyjechał z Krakowa imć ksiądz [Maciej] Wolicki, którego odesłała 
najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni do Kielc. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 12 lutego 
 
 Nawiedził nas Pan Bóg na owce plagą, że ich dziesięć odesło. 
 
 

DNIA 13 LUTEGO 
 
 Przyjechali do nas pan Rogier z imością i pan Belica także z imo-
ścią swoją, którzi zapłacieli od corek swoich na kwartał i odjechali. 
 
 

DNIA 14 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz Adrian ze Zwierzinca. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Ewermody [Mazurkiewicz] z panem 
Barankiem z Hebdowa. 
 
 

[98] DNIA 17 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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Dnia 18 lutego 
 
 Imci księdzu plebanowi pozwoliłam drzewa nawieźć na plebanią. 
Także młynarce pod murem na chałupę i imci panu kastelanicowi na 
stodołę do Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
 Przyjechała do córki swojej imć pani Spinkowa, która nieco zaba-
wiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz Ewermody [Mazurkiewicz] i pan Baranek. 
Także przysli do nas imcie księża bernardyni, których odesłała do-
brodzika panna ksieni do Skały, którzi o to prosili. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
 Przyjon imć pan kastelanic z Rzeżuśni rzemiesnika na reperacją 
młyna i stodoły stawianie, ktoremu ornarią [=ordynarję] taką daje: 
2 czwiertni żyta, czwiertnią jeczmienia, [99] czwie[r]tnią tatarki, taler 
bity, na omastę dziesięcioro sera, gorzałki garniec, piwa garcy piętna-
ście i myta złotych 40 na rok. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
 Przyjechał imć pan [Jan] Bąkowski z Krakowa, który przez trzi dni 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 23 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz przeor hebdowski z imć księdzem 
Salezim, którzy przenocowawszy, odjechali. 
 Także był imć pan kastelanic z Rzeżuśni, ktory się bawił przez trzi 
dni i odjechał. 
 
 

DNIA 24 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

118 

DNIA 25 LUTEGO 
 
 Umarł jaśnie wielmożny imć książę Jan Lipski, kardinał, biskup 
krakoski, dnia 19 lutego, ktoremu niech da Pan Bóg żywot wieczny. 
 
 

DNIA 26 LUTEGO 
 
 Przyjechał do siostry swojej imć pan Wito[w]ski, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 27 LUTEGO 
 
 Aniwerszarz się odprawił za święty pamięci [100] jaśnie wielmoż-
nego imci książęcia Jana Lipskiego, kardinała, biskupa krakoskiego. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Przyjechała do córki swojej imć pani Mościńska, ktorą ma u nas na 
edukacijej, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 2 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Pajęcki z imć panem [Janem] Bąkow-
ski[m], którzi przenocowawszy, odjechali. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Wito[w]ska, która przyjechała po córkę swoję, 
która była na edukacijej dwie lecie. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 7 MARCA 
 
 Do Porąbki kazało się nawieźć drzewa na chałupę. 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
 [101] W Zagorowy nawiezło się drzewa dla chłopa na chałupę. 
 Także przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Przechodzili ułani przez Tarnawę, ktorzi na piendziesią[t] złotych 
skody uczynili. 
 
 

DNIA 11 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
 Łukasz Wydmański poszedł, za wiadomością naszą, do Rzeżuśni, 
na zagrodę do imci pana kastelanica. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 15 MARCA 
 
 Obiecał wielmożny imć ksiądz komisarz nas[z] [102] okienice do 
okien do kościoła żelazne, dla bezpieczeństwa [od] ognia. 
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DNIA 16 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 17 MARCA 
 
 Przyjechała do córki swojej imć pani Spinkowa z córką swoją, która 
nieco zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Adrian, ze Zwierzinca kaznodzieja, z kaza-
niem na święty Józef. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
 Był u nas na święty Józef imć pan Wito[w]ski i z imością i z córką 
swoją i imć pan kastelanic z Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Badeni233, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 [103] Odjechał imć ksiądz Adrian od nas do Zwierzinca, który był 
na święty Józef. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
233 Ks. Józef Badeni, pleban w Szreniawie w latach 1741-1746. 
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DNIA 24 MARCA 
 
 Kupiła najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni siana za zło-
tych trzista. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
 Plagam nas Pan Bóg nawiedził, że w Trzicieżu bydło odchodzi. 
 
 

DNIA 26 MARCA 
 
 Darował Bałaza najprzewielebniejszy dobrodzice pannie ksieni 
z Małoszyc [=Małyszyc] dwa ule psczół, które postawili w I[m]bra-
mowicach za stodołą. W Rzeżuśni ich jest dwadzieścia piąć. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Wyjechała panna siostra Kochanowska234, siostra Nakielska235 i sio-
stra Kręska do Krakowa na poratowanie zdrowia. 
 
 

DNIA 29 MARCA 
 
 [104] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 Posłała najprzewielebniejsza dobrodzika panna ksieni imć pannę 
Krasuską do Krakowa. 
 
 

DNIA 31 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
234 Anna Kochanowska (córka Stanisława Korwin Kochanowskiego, kasztelana ra-
domskiego i Anny z Ankwiczów) habit przyjęła 29 sierpnia 1717 r., profesję złożyła 
14 września 1718 r., zmarła 22 listopada 1761 r. 
235 Katarzyna Nakielska przyjęła habit 9 lutego 1739 r., profesję złożyła 30 paź-
dziernika 1740 r., zmarła 9 czerwca 1776 r. 
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DNIA 1 KWIETNIA 
 
 Postawiła się chałupa w Zagórowy dla górala. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy 
nieco, odjechał. 
 
 

DNIA 4 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 KWIETNIA 
 
 Postawiła się stodoła w I[m]bramowicach ze wszystkim. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA 
 
 [105] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 KWIETNIA 
 
 Kmieciowi w Zagórowy na chałupę nawiezło się drzewa. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
 Imci pani kastelanicowy z Karznice [=Charsznicy] dało się wapna 
ćwiertni dwieście, za które obiecała ze swojego lasu drzewa dać. 
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DNIA 11 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Byli dobrodziki panny ksieni bratankowie, imcie panowie Bąkow-
scy, jeden podczaszy, a drugi chorążyc236. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
 Otrzymaliśmy kondemnatę237 na imciów panów Dąmbskich238 na 
Pasmienichał [=Paśmiechach239]. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[106] DNIA 16 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa do córki, którą wziena do domu dla 
rekreacijej, która bawiła się na świecie tydzień. 
 

                                                
236 Nie mając bliższych informacji, trudno ustalić o których Bąkowskich chodziło. 
237 Kondemnata – zaoczny wyrok skazujący w dawnym prawie polskim. 
238 Aleksander, Stanisław i Jan Dąmbscy, synowie Antoniego Dąmbskiego, dziedzice 
wsi Paśmiechy. 
239 Paśmiechy – wieś w gminie Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie). 
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DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni do Krakowa pannę Rogierównę 
i pannę Belicównę do rodziców. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 KWIETNIA 
 
 Był u nas imć pan Bratkowski z Jangrota, który nieco zabawiwszy 
odjechał. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[107] DNIA 24 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Juliński, proszęczy mnie, aby chłopa 
jego uspokojeli nasi pod[d]ani, którzy go ukrzywdzieli. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
 Umarła panna siostra Katarzina Rodecka, która niech z Bogiem 
odpoczywa. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Przyjechał na pokrop zwyż pomieniony siostry imć ksiądz przeor 
hebdowski z bracią swojemi, na którym pogrzebie było imciów księży 
trzinastu. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
 Rozjechali się imcie księża, którzi byli na pogrzebie. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
 [108] Dała dobrodzika panna ksieni drzewa imci księdzu plebanowi 
naszemu na plebanią, który jej o to prosił. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy 
odjechał. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Był u nas imć ksiądz Nechrembecki240, który nieco zabawiwszy 
odjechał. 

                                                
240 Ks. Andrzej Nechrembecki, kanonik prebendy Dziewkowska w kapitule kolegiaty 
sandomierskiej, scholastyk w kapitule kolegiaty skalbmierskiej. 
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DNIA 7 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
 Przyjechała imć panna Pruszyńska, która wziena na służbę [ze] sobą 
imć pannę Dobiecką, siostry naszy Wietrzyński siostrinice, do imci 
pani Mieroszewski. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni wełne na [109] przedaj na Sląsko, 
który było kamieni pięć. Kamień po złotych dwadzieści trzi. 
 
 

DNIA 11 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Niskowska, siostrenica dobrodziki 
panny ksieni, która bawiła z godzin trzi. Odjechała. 
 
 

DNIA 12 [SIC] MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
 Dała dobrodzika panna ksieni drzewa imci panu [Antoniemu] Pie-
gło[w]skiemu [ze] Ściborzyc, za które jej obiecał inszego drzewa dać. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 15 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Żarska. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
 Odjechała imć panna Żarska i wziena [ze] sobią siostrę, która była 
u nas na edukacijej lat sieść. 
 
 

[110] DNIA 18 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
 Przyjechała do córki swojej imć pani Mościńska. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Był u nas imć pan [Józef] Piegło[w]ski z Rzeżuśni, który nieco za-
bawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
 Odjechała imć pani Mościńska, która wziena córkę swoję, co była 
na edukacijej u nas. 
 
 

DNIA 24 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 24 MAJA 
 
 Był u nas imć pan Rupnio[w]ski [=Rupniewski] i z bratem swoim 
stryjeczny[m], który kilka dni zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[111] DNIA 27 MAJA 
 
 Przyjecha[ł] do nas imć ksiądz proboszcz olbromski241 [=wolbrom-
ski], który zabawiwszy nieco, odjechał. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Antoni] Piegłowski [ze] Ściborzic, 
u którego dobrodzika panna ksieni pożyczyła zita [=żyta] ćwiertni 
pięć. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa, która wziena córkię swoję 
na święta do siebie. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
241 Parafia w Wolbromiu należała do kanoników laterańskich. 
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DNIA 2 CZERWCA 
 
 Przysła licencja od imci księdza komisarza, ażeby siostry wyjechały 
do Krakowa na poratowanie zdrowia. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Wyjechały do Krakowa siostry, to jest: siostra [112] Majerówna242, 
siostra Grotówna243 i siostra Afinoska [=Otwinowska]. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Adrian ze Zwierzinca. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
 Powróciła z Krakowa siostra Nakielska i siostra Majerówna, a tamte 
siostry cztery zostały. 
 
 

DNIA 9 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
242 W konwencie imbramowickim były dwie zakonnice Majerówny, rodzone siostry 
– jedna: Teresa Majerówna rozpoczęła nowicjat w 1691 r., profesję złożyła w 1692 r., 
zmarła 6 października 1765 r., druga – Jadwiga Majerówna rozpoczęła nowicjat 
w 1707 r., profesję złożyła w 1709 r., zmarła 1 marca 1767 r. 
243 W konwencie imbramowickim wówczas były dwie zakonnice Grotówny – Barbara 
i Marianna. 
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DNIA 10 CZERWCA 
 
 Odjechał imć ksiądz Adrian. 
 Także był tak cieski [=ciężki] rok, że go wypisać niepodobno, bo 
nie było plenno ani kopno i dlatego wielki był ucisk między lidzmi 
[=ludźmi]. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
 Bydło 
 Dopuścił tego roku na bydło Pan Bóg plagę, [113] którego odesło 
stuk trzidzieści w Rzeżuśni. 
 
 

DNIA 13 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 CZERWCA 
 
 Była u nas imć panna Krasuska na edukacijej rok, którą dobrodzi-
ka panna ksieni odesłała do Kielc, do rodziców, a młodsza została. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
 Powróciły panny świeckie, które były w Krakowie, u rodziców, na maj. 
 
 

DNIA 17 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 CZERWCA 
 
 Dowiedziała się dobrodzika panna ksieni o chłopie, naszym 
pod[d]anym Błażeju Gwoździu w Jangrocie. Z Trzicieża wysze[d]ł 
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parobkiem i tam się ożenił lat temu trzidzieści, o którego pisała do 
imci księdza administratora biskupstwa krakoskiego Michała Wo-
dzickiego, oficjała krakoskiego, żeby go kazał wydać. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
 [114] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
 Pisała dobrodzika panna ksieni o tegoż samego chłopa do imci 
pana Ignacego Bratkowskiego, ale się ekskuzował, że go nie może wy-
dać przez rozkazu imci księdza administratora. 
 
 

DNIA 21 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
 Przyszedł do nieboski panny ksieni chłop z Jangrota do Trzicierza 
i podjon się roli zagrodzy, któremu zasiano dobrze i we wszystkim 
zapomogło. I tak był na roli lat siedm póki mu było dobrze. Na ostatku 
tego roku, miasto oziminy, plewami zasiał i uciekł. Przestroga tedy 
dla nas, ażeby nigdy cudzych chłopów nie osadzać, lepi swoich rato-
wać i osadzać na rolach. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Przyszedł z Gołaczowa244 Pawlik parobkiem, ożenił się z naszą 
pod[d]aną w Glanowie, który siedział na roli [115] kmiecy, którego 
nieboska panna ksieni zapomogła i tego roku uciek[ł], a siedział na 
tyż roli lat sześć. 
 
 

                                                
244 Chodziło najprawdopodobniej o miejscowość Gołaczewy (pow. Wolbrom). 
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DNIA 26 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni rzemieśnika, szewca dla wygody 
panien sióstr, ze Śląska, [z] Cieszyna, [z] żoną i z dwiema córkami. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz komisarz z imć księdzem Trzebiń-
skim245. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
 Odjechał imć ksiądz komiszarz z imć księdzem Trzebiński[m] do 
Krakowa. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
 Tak był ścisły rok, że od pół roku wymłócono w stodołach, z którego 
zboża, jak mogła, dobrodzika panna [116] ksieni ludzi zapomagała 
i do siewu [i] na zewność [=żywność]. 
 
 

                                                
245 Być może był to ks. Michał Trzebiński, kanonik krakowski. 
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DNIA 4 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 LIPCA 
 
 Przyjechały do dobrodziki panny ksieni panny od świętego Józefa246, 
panna Łącka247 i panna Ślaska248. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
 Powróciły panny siostry z Krakowa, które były na kuracijej, jedne 
niedziel piętnaście, a drugie niedziel siedm. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Paweł] Rogawski, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas pan Baranek z Hebdowa. 
 
 

                                                
246 Bernardynki z Krakowa, z klasztoru św. Józefa. 
247 Elżbieta (s. Wiktoria) Łącka. 
248 W klasztorze św. Józefa były wówczas dwie zakonnice (rodzone siostry) o nazwisku: 
Ślaska – Agnieszka (s. Ludwika) i Katarzyna (s. Benedykta). 
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DNIA 12 LIPCA 
 
 [117] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
 Przyjechał imć pan Bąkowski, podczaszy, bratonek dobrodziki 
panny ksieni [z] imciami panami Majami, na pożegnanie. Przyjechał 
także imć pan [Jakub] Łękawski, brat rodzony siostry naszy Łękawski, 
którzy kilka godzin zabawili, poodjeżdżali. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LIPCA 
 
 Przyjechał imć pan Bąkowski, bratonek drugi, to jest chorążyc, 
dobrodziki panny ksieni, który nieco zabawiwszy odjechał. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Dymiński249, który przywiesz [ze] sobą 
sinowicę swoję, Pryskę Dymińską, a drugą Mariannę Kuczyńską, 
od których od stołu od każdy po złotych pół[t]orasta. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[118] DNIA 19 LIPCA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni zakon[n]ice od świętego Józefa 
do Krakowa. 
 

                                                
249 Nie ustalono żadnych danych odnośnie do tego duchownego. 
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DNIA 20 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Adrian ze Zwierzinca. Tego dnia także 
jadeczy [=jadący] imć ksiądz probosc [w]olbromski z Krakowa [w]stąpił, 
który mszą świętą odprawił i odjechał. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
 Przyjechali do nas imcie panowie Otfinosci [=Otwinowscy], bracia 
i bratowa siostry naszy Otwinowski, którzy przenocowawszy, odjechali. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni o[j]com misjonarzom [sic] na 
zamek250 za dziesięcinę pięć czerwonych złotych z Porąbki. 
 
 

DNIA 24 LIPCA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni imci księdzu [Pawłowi] Rogaw-
skiemu, plebanowi jangrockiemu za dziesięcinę trzicierską czerwo-
nych złotych cztery. 
 
 

DNIA 25 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Ignacy] Bratkowski respektem [119] 
chłopa jangrockiego, który zabawiwszy ze dwie godziny, odjechał. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
 Był u mnie imć ksiądz pleban gołecki251 respektem dziesięciny rze-
zuski. Także była u nas na odpuście imć pani Grabo[w]ska z córką 
swoją imć panią Rabsztyńską. Także i imć pani Spinkowa z córką 
swoją, które nieco zabawiwszy, odjechały. 

                                                
250 Dziesięcinę z Porąbki pobierali nie księża misjonarze, a mansjonarze kościoła 
katedralnego w Krakowie. 
251 Ks. Norbert Zielecki, pleban w Gołczy w latach 1742-1776. 
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DNIA 27 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Józef] Piegłowski z Rzeżuśni, który nieco 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni pana Kozłowskiego do Wieliczki 
po sól, za asygnacyją imci pana chorążego wielońskiego252, którą dał 
w prowizij od piąci tysięcy. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
 Powrócił z Wieliczki pan Kozłowski i przywiosz soli becek piętna-
ście, a od przywiezienia jej ekspensy czerwony złoty, od wykupienia 
z Wieliczki czerwonych ctery złotych. 
 
 

DNIA 31 LIPCA 
 
 [120] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Józef] Piegłowski z Rzeżuśni, który nieco 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Posyłała dobrodzika panna ksieni pana Kozłowskiego do Jangrota, 
do imci pana Bratkowskiego, koło chłopa naszego Gwoździa. 

                                                
252 Ignacy Kręski. 
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DNIA 4 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Byli u dobrodziki panny ksieni ojcowie misjonarze proszęczy o wyda-
nie chłopa, naszego poddanego, który był [w] Sieciechowicach lat kilka-
naście. Gąsiorek, który sam dobrowolnie do swojego pod[d]aństwa się 
wrócił i już rok, jak się powrócił, ale go nie chciała wydać, gdyż jest 
nas[z] poddany. Oni tedy nazajutrz o niego dali pozew. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Mielizmy imci księdza Jana Pajęckiego253 za [121] plenipotenta 
naszego, który nam kilka lat służył. Teraz go Pan Bóg zabrał i odpra-
wilizmy dwa razy aniwierszarze, komendy śpiewane i imcie księża 
msze święte odprawowali za duszę jego. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
 Był odpust świętego Kajetana, na którym był imć pan Popiel z cór-
ką254, imć pani kastelanicowa także z córką255, imć pani Kraboska 
[=Grabowska] z imć panią Rabsztyńską i imcią inszą, imci księży było 
sześci. 
 
 

DNIA 8 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Adrian, który był na odpuście u nas. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Odjechała imć pani Grabo[w]ska z córką swoją i imć ksiądz Ewer-
mody [Mazurkiewicz] i imć ksiądz Chroznata256 do Hebdowa. 
 
 

                                                
253 Ks. Jan Pajęcki zmarł 3 lipca 1746 r. 
254 Konstanty Popiel z Czapel Wielkich z córką Elżbietą. 
255 Justyna z Piegłowskich Dembińska z córką Krystyną. 
256 Właściwie: Hroznata Cieplowski, norbertanin. 
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DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas pan Baranek i z imcią i z dziecięciem. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Trafił się rzemieśnik organmistrz, któremu dobrodzika panna 
ksieni kazała pozytyw sporządzić na chórze naszym. Od naprawy zło-
tych 15 pozytywu. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 [122] Przyjechały do nas imcie panny zakonnice z Bolesławcza na-
szego zakonu. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Odjechał pan Baranek do Hebdowa i [z] żoną swoją. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni imcie panny zakonne do Heb-
dowa, które o to prosiły. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Przyjechała pani Rogierowa i pani Belicowa z Krakowa, które wzieny 
córki swoje, które były u nas na edukacij, jedna lat trzi, a druga pół-
tora roku. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
 Przyjechali do nas ojcowie trynitarze, którzy zabawili dzień. Odje-
chali do Krakowa. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 SIERPNIA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża z Hebdowa, to jest imć ksiądz Ka-
zmierz i imć ksiądz Jakub, którzy bawili przez dzień. Odjechali. 
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DNIA 19 SIERPNIA 
 
 [123] Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki z Kielc. Także 
był i imć pan [Józef] Piegłowski z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Jest już ze sto lat jak dziesięciny z Rzeżuśni nie wytykali do Gołcze. 
Tego roku zaczon ją wytykać imć ksiądz pleban gołecki nie kontentu-
jąc się tym gruntem, który miał wydzielony za dziesięcinę, którym się 
insi kontentowali, gdyż to wydzielił imć pan świętej pamięci Grot 
Aleksander, natenczas dziedzic rzezuski. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do kuracyjej siostry Wolicki pan Baranek z Hebdowa. Tak-
że przyjechał imć pan [Jakub] Łękawski z Krakowa do siostry swojej. 
 
 

DNIA 24 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 25 sierpnia 
 
 Przyjechała do nas imć pani Mor[s]ztynowa, [124] kastelanowa 
konarska257 z imć panną Kobielską i synem swoim, która kilka godzin 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

                                                
257 Franciszka z Przerembskich Morsztynowa, żona Stefana Benedykta Morsztyna 
h. Leliwa (zm. 1754), kasztelana konarskiego sieradzkiego. Kasztelan konarski był 
najniższym tytułem senatorskim; występował jedynie w ziemiach sieradzkiej, 
łęczyckiej i na Kujawach. 
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DNIA 26 SIERPNIA 
 
 Był u nas imć ksiądz franciszkan z Krakowa, który mszą świętą od-
prawiwszy, po obiedzie odjechał. Także imć ksiądz Kajetan Grot, 
karmelita przyjechał. 
 
 

DNIA 27 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Odjechał pan Baranek do Hebdowa i imć pan [Jakub] Łękawski do 
Krakowa. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz komisarz, dobrodziej nas[z]. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Kajetan Grot, karmelita, któremu dobrodzika 
panna ksieni dała elemoziny czerwonych złotych trzi. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Orlińska258 z imć panią Lipską. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[125] DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz komisarz dobrodziej, który u nas bawił tydzień. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
258 Być może: siostra norbertanki Teresy Anny Mieroszewskiej. 
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DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 Reperowano stawy w Trzicieżu za 1745 i 1746 roku dwa. Ekspensy 
złotych 517. 
 
 

DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 Pojechał do Sonca [=Sącza] na wizytę imć ksiądz spowiednik. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Kazmierz z Hebdowa, który dzień 
jeden zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
 Poczęły się uczyć, za rozkazaniem dobrodziki panny ksieni, na 
skrzipcach siostra Nakielska i siostra Marianna Grotówna u organisty 
farniego. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Przywieziono do nas pannę ze Sląska, [126] która umie śpiewać 
w fraktem259 i grać na skrzipcach. 
 
 

DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

Dnia 11 września 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
259 Śpiewać frakty. Frakty – utwory liturgiczne przeznaczone do śpiewu z towarzy-
szeniem pozytywu lub skrzypiec. 
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DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Grot, naszy siostry Katarziny Grotówny 
otiec. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
 Były 2 skrzinie u nas w depozicie imci pana Walewskiego260, stol-
nika sondomirskiego, który dał do schowania. Były u nas rok cały, 
którezmy oddesłali ich powozem, co po nie posłali. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Pożyczył u nas z Góry Pobożności piniędzy na woły chłop z Goła-
czowa [=Gołaczew], który jeszcze natenczas był u nas na zagrodzy 
i nie miał skąd [127] oddać, dał tedy woły w tym długu. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
 Wyprakowano [=wybrakowano] skopów na roschot [=rozchód] 
sieddziesiąt, zostało sto dziewiendziesiąt i dziewięć na owczarni. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni do Bielska powosz [=powóz] po imć 
panią Fraywową [=Frauwową], która sobie życzy być na tym miejscu. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
260 Niezidentyfikowana osoba. 
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DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 Została po siostrze Rodecki partikułka drzewa Krziza Świętego, 
która jest oddana do zakrystii, w relikwiarziku srybnym. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Bętkowska z córką swoją na obaczenie 
klastoru naszego, która przenocowawszy, nazajutrz [128] odjechała. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Był u nas pan Baranek, który nieco zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Zakr[z]e[w]ska z imciami pannami 
Zakrze[w]skiemi, która nieco zabawiwszy, odjechała. Także przyje-
chał imć ksiądz Nakielski do siostry swojej. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
 Wstąpił do nas imć pan kapitan Iwiański [=Iwański] jadąc z Wro-
czławia, który nieco zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć pani Fraywka261 [z] siostrą swoją i z córką. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
261 Frauwowa. 
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DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan łowczy z imością swoją, którzy trzeciego 
dnia odjechali. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 [129] Przyjechały do nas imcie panny zakonne bolesławskie, imć 
panna Siemianowska i imć panna Budzynówna. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni imć księdza [Macieja] Wolickiego 
do Kielc, którego odwoził imć ksiądz spowiednik nas[z]. 
 
 

DNIA 1 PASZDZIERNIKA [=PAŹDZIERNIKA] 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni panią Fraywkię [=Frauwową], 
siostrę jej i córkę do Opawy. 
 
 

DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Bętkowska z córką swoją, którą zosta-
wiła u nas na zakon. Przenocowawszy odjechała. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Kuczko[w]ska, która przenocowawszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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[130] DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
 Ukra[d]ł złodzi[ej] koni parę z Jangrota, chłop w Trzicierzu, 
w dzień świętego Michała i miał ich przez tydzień u siebie i sam ich 
odprowadził, bo ich nie mógł nikudy przedać, bo wszędzie na niego 
czotowano. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
 Skończyły się siewy, na które wysioło ozminy ćwiertni trzista. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Wziena dobrodzika panna ksieni od imci pana [Mateusza] Grota, 
łowczego z Kazmierzi pszenicy czwiertni dwanaście, a żyta czwiertni 10. 
 
 

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
 Stanęła na próbę, za rozkazem imci księdza komisarza, imć panna 
Bętkowska262. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał pan Urbani z córką swoją ze [131] Śląska, siostry naszy 
Józefy ociec. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
262 Anna Bętkowska habit przyjęła 22 maja 1747 r., profesję złożyła 18 sierpnia 1748 r., 
zmarła 2 lutego 1804 r. 
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DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Adrian ze Zwierzinca. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni do Śląska pana podstarościego po 
ryby, na które wydała złotych dwieście. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć ksiądz Adrian do Zwierzinca. Także przyjechał imć 
pan [Józef] Piegłowski z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy odjechał. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni kocioł zły do Krakowa, od piwa. 
Kazała nowy zrobić, zań złotych 400. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
 [132] Przyjechał do nas imć ksiądz Dymiński do sinowicy swojej, 
która jest na edukacijej. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa, która odwiezła córkę swoję 
na edukacją do nas. Kilka godzin zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas pani Bobro[w]ska, która przenocowawszy odje-
chała. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
 Kazała dobrodzika panna ksieni rudnicę263 sporządzić, za którą talar 
bity, także i rury do tyż rudnicy do browaru, za nie złotych piętnaście. 
 
 

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał pan Urbani, ociec z córką, którzy [133] bawili niedziel dwie. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni pana podstarościego po ryby do 
Sląska, na które wyszło ekspiensy złotych trzista. 

                                                
263 Rudnica (hamernia, kuźnica) – dawny zakład (manufaktura) hutniczy. 
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DNIA 2 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 4 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas ksiądz franciskan z Krakowa, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[134] DNIA 7 LISTOPADA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni do Sląska po ryby, na które wydała 
złotych dziewiędziesiąt. 
 
 

DNIA 8 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni do Kielc po imci księdza [Macieja] 
Wolickiego. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 11 LISTOPADA 
 
 Pojechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Krakowa. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Adrian ze Zwierzinca, który przeno-
cowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 14 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LISTOPADA 
 
 Przyjechała imć pani Kuczinska [=Kuczyńska] do córki [135] swojej, 
która jest u nas na edukacijej. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 LISTOPADA 
 
 Odjechała imć pani Kuczyńska. Także odjechał imć ksiądz [Maciej] 
Wolicki na introdukcją swoją. 
 
 

DNIA 18 LISTOPADA 
 
 Pojechał imć ksiądz spowiednik na introdukcyją imci księdzia 
[Macieja] Wolickiego. 
 
 

DNIA 19 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Powrócił imć ksiądz [Maciej] Wolicki z imć księdziem spowiednikiem. 
 
 

DNIA 21 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 LISTOPADA 
 
 Pojechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Kielc. 
 
 

DNIA 23 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, [136] który bawił 
przez trzi dni. 
 
 

DNIA 25 LISTOPADA 
 
 Był u nas imć pan Koszucki264, miecznikowicz kaliski, który jadąc 
do Krakowa po drodze wstąpił. Przenocowawszy odjechał. 
 
 

DNIA 26 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 LISTOPADA 
 
 Jadąc do Sonca [=Sącza] na elekciją opata imć ksiądz Kazmierz 
Roczek z Hebdowa wstąpił do nas, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 28 LISTOPADA 
 
 Usła z Wielkinocy do nas imć panna Anna Leymanówna [=Lemma-
nówna] z dziewką, chcąc naszą wiarę chreściańską przyjąć, którą do-
brodzika panna ksieni dała do dam świeckich na edukacją. 
                                                
264 Karol Koszutski, syn Mikołaja, miecznika kaliskiego w latach 1720-1745. 
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DNIA 29 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Przyjechała imć pani [Magdalena] Kosińska265, która była pierwy 
za [Adamem] Bąkowskim, naszy dobrodziki panny ksieni bratem266, 
[z] synem, to jest z imć panem [Janem] Bąkowski[m]267 i z córką 
tegoż imienia, co i brat268. 
 
 

[137] DNIA 1 GRUDNIA 
 
 Pojechała imć pani [Magdalena] Kosińska z synem do Krakowa, 
a córkę zostawiła na edukcijej u nas. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do córki swojej imć pani Spinkowa i z jegomością, która 
nieco zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Jadąc z Lublina do Krakowa ojcowie franciskani, jeden ma ciotkę 
rodzoną u nas zakon[n]icą, siostrę Pajęcką269, którzi przenocowawszy, 
odjechali. 
 
 

DNIA 4 GRUDNIA 
 
 Powróciła imć pani [Magdalena] Kosińska z Krakowa, która prze-
nocowawszy, odjechała do domu. 

                                                
265 Magdalena z Kościeniów 1v. Bąkowska, 2v. Kosińska, 3v. Młodzianowska. 
266 Pierwszym mężem Magdaleny z Kościeniów był Adam Jaksa-Bąkowski z Zaborowa 
h. Gryf, syn Piotra. Po jego śmierci 23 marca 1738 r., Magdalena wyszła za mąż za Fran-
ciszka Kosińskiego, cześnika łomżyńskiego (ślub 7 lipca 1739 r. w Działoszycach). Adam 
Bąkowski był zapewne tylko dalekim krewnym ksieni Bąkowskiej, nie był jej bratem ani 
rodzonym, ani przyrodnim, ani stryjecznym, zob. W. Salmonowicz, www.dwarody.pl. 
267 Jan Bąkowski, syn Adama i Magdaleny z Kościeniów. 
268 Adam Bąkowski i Magdalena z Kościeniów mieli trzy córki: Wiktorię, Ewę i Eu-
frozynę. W tym przypadku najprawdopodobniej chodzi o Eufrozynę. 
269 Anna Pajęcka przyjęła habit w 1720 r., profesję złożyła w 1721 r., zmarła 26 sierp-
nia 1771 r. 
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DNIA 5 GRUDNIA 
 
 Przyjechał pan Baranek z Hebdowa, który nieco zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 GRUDNIA 
 
 Powracając [z] Sonca [=Sącza] imć ksiądz Kazmierz Roczek przyje-
chał do nas. 
 
 

DNIA 8 GRUDNIA 
 
 [138] Kupiła dobrodzika panna ksieni sczupaków za złotych sto. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
 Darowała imć pani [Magdalena] Kosińska dobrodzice pannie ksieni 
soli beczek cztery. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Kazmierz Roczek do Hebdowa. 
 
 

DNIA 11 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 GRUDNIA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 13 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 GRUDNIA 
 
 Pojechał imć ksiądz spowiednik do Krakowa. 
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DNIA 15 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 GRUDNIA 
 
 Posyłała dobrodzika panna ksieni do Krakowa po ojców reformatów 
do białogłowy, którą sczarowano. Zabawili trzi dni i odesli. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
 [139] Powrócił z Krakowa imć ksiądz spowiednik. 
 
 

DNIA 18 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 GRUDNIA 
 
 Przywieziono imć pannę Popielównę od imci pana Popiela z Cza-
pli270, na edukacją do nas, od który od stołu złotych sto dziesięć. 
 
 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 22 GRUDNIA 
 
 Przysłała imć pani Kuczyńska po córkę swoję i po pannę Dembińską, 
aże[by] przyjechały na święta do niej. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 

                                                
270 Elżbieta Popielówna z Czapel Wielkich, córka Marianny i Konstantego. 
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DNIA 24 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa do nas, która wziena córkę swoję 
na święta, która [140] nieco zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 25 GRUDNIA 
 
 Przyjechali do nas na święta imć pan [Karol] Koszutski, mieczni-
kowic kaliski z imć panem [Janem] Bąkowskim. 
 
 

DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Przyjechał imć pan Jagielski, naszy siostry Barbary siostrzeniec. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
 Zniesła się do infirmarijej panna Reklewska, która się bardzo nagle 
rozchorowała. 
 
 

DNIA 28 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 GRUDNIA 
 
 Odjechali imć pan [Karol] Koszutski z imć panem [Janem] Bąko-
skim, którzi u nas byli przez święta. 
 
 

DNIA 30 GRUDNIA 
 
 Umarła panna siostra Teresa Reklewska271, który niech da Pan Bóg 
wieczny odpoczynek. 
 
 

DNIA 31 GRUDNIA 
 
 Był pogrzeb, na którym było imciów księży trzinastu. 
 

                                                
271 Teresa Reklewska zmarła 28 grudnia 1746 r. 
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[141] DNIA 1 STYCZNIA 
 
 Przywieziono chłopa, naszego pod[d]anego [z] żoną i z dziećmi, 
Jacentego Wypchała, który był w Sieciechowicach przez lat trzidzieści. 
Także przywieziono Marka Gąs[i]orka, który był przez lat dwadzieścia 
w Nawarzicach272 pod Sedziejowem [=Sędziszowem], którego osadziejo 
[=osadziło] się w Porąbce na roli. 
 
 

DNIA 2 STYCZNIA 
 
 Przyjechal do nas imć pan kastelanic z Ciborzic [=ze Ściborzyc], 
który dał kartę na Michała Żaka, młynarza, jago [=jako] powinien 
oddać do nas po skończonych trzech latach jak pod[d]anego naszego. 
 
 

DNIA 3 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki z Kielc, który przez 
dzień zabawiwszy, odjechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA 
 
 [142] Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco 
zabawiwszy, odjechał. 
 

                                                
272 Nawarzyce – wieś w powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie). 
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DNIA 7 STYCZNIA 
 
 Przyjena wiarę chreściańską imć panna Anna Lemmanówna przed 
imć księdzem Józefem Radziemskim, plebanem naszym, za pozwole-
niem imci księdza komisarza. 
 
 

DNIA 8 STYCZNIA 
 
 Wysłała dobrodzika panna ksieni do Toronia [=Torunia] Wojciecha 
Bałazego, któremu dało się na sprawonek złotych siedemset. 
 
 

Dnia 9 stycznia 
 
 Od[w]ieźli do nas imć pannę Spinkównę na edukacją, którą matka 
wziena do siebie na święta. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
 Dała dobrodzika panna ksieni pannom siostrom sortę, na którą 
wysło złotych czterysta. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki z Kielc. 
 
 

[143] DNIA 12 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy odjechał. 
 
 

DNIA 14 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 15 STYCZNIA 
 
 Były u nas primicje imci księdza Macieja Wolickiego, plebana ra-
cłaskiego273, na których był imć ksiądz Rogawski i tak wiele inszych 
ichmościów. 
 
 

DNIA 16 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Przyjechali do nas imć ksiądz Kazmierz Roczek z imć księdzem 
Józefem, subprzeorem sądeckim [z] Sonca [=Sącza]. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Rogawski, pleban274. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA 
 
 Odjechali imcie księża, to jest imć ksiądz subprzeor i imć ksiądz 
Kazmierz do Sonca [=Sącza]. 
 
 

[144] DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Dała dobrodzika panna ksieni Rotterowi do Krakowa, kotlarzowi, 
na kocioł złotych dwieście. 
 
 

DNIA 21 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Racławic. 
 
 
 

                                                
273 Maciej Wolicki otrzymał święcenia kapłańskie 26 grudnia 1746 r. ad ecclesiam 
parochialem in Racławice (dek. Książ Wielki), J. Szczepaniak, Katalog duchowień-
stwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789), 
Kraków 2009, s. 1265. 
274 Ks. Paweł Rogawski, pleban w Jangrocie. 
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DNIA 22 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas pan Baranek z Hebdowa. 
 
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Bętkowska, podżupkowa bocheńska 
[z] sinem, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 26 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 Powrócieli z Toronia [=Torunia], których dobrodzika panna ksieni 
posyłała. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[145] DNIA 29 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Jano[w]ska z imć panną Zakrzewską 
Bogumiłam, które nieco zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
 Odjechał pan Baranek do Hebdowa. 
 
 

DNIA 31 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 1 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki z Racławic. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 3 lutego 
 
 Pojechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Krakowa z imć księdzem 
kaznodziejem. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa, która wziena córkę swoję 
do siebie na ostatki275. Zabawiwszy nieco, odjechała. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 6 lutego 
 
 Przyjechali imcie księża z Krakowa, to jest imć ksiądz [146] Wolicki 
[Maciej] z imć księdzem kaznodziejem. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Przywieźli od imci pana Grota, łowczego sondomierskiego z Ka-
zmierzi żyta czwiertni dziesięć, a pszynice czwiertni dwanaście. 
 
 

                                                
275 Ostatki – ostatnie dni karnawału, zaczynające się w tłusty czwartek, a kończące 
się we wtorek przed środą popielcową. 
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DNIA 9 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 10 lutego 
 
 Przyjechał do nas imć pan chorąży wieloński z imć panem Wię-
gierskim. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
 Pojechał imć pan Kręski, chorąży [wieluński] do Krakowa. 
 
 

Dnia 12 lutego 
 
 Przyjecha[ł] do nas imć pan [Jan] Bąkowski z Krakowa. 
 
 

DNIA 13 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 14 lutego 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
 [147] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 17 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 18 LUTEGO 
 
 Kupiła dobrodzika panna ksieni garniec do browaru nasego, za który 
złotych sto dwadzieścia i trzi. 
 
 

DNIA 18 LUTEGO [SIC] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan Kręski, chorąży wieloński, z Krakowa. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
 Odjechał imć pan [Jan] Bąkoski do Krakowa. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan Karol Koszutski, miecznikowicz kaliski, 
z Krakowa. 
 
 

DNIA 23 LUTEGO 
 
 [148] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Raczławic. 
 
 

DNIA 25 LUTEGO 
 
 Przyjechały do nas imć panny zakonne z Krakowa od świętej 
Agnieszki276. 

                                                
276 Bernardynki z klasztoru krakowskiego św. Agnieszki. 
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DNIA 26 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 LUTEGO 
 
 Odjechał imć pan chorąży do Krakowa z imć panem Węgierskim. 
 
 

DNIA 28 LUTEGO 
 
 Odjechał imć pan [Karol] Koszutski, miecznikowicz kaliski, do 
Krakowa. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 MARCA 
 
 Przyjechał imć pan chorąży wieloński z Krakowa. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Wito[w]ska, która odwiezła na edukacją pannę 
Spinkównę. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[149] DNIA 5 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Kuczyńska, która odwiezła córkę swoję na 
edukacyją. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Rabsztyńska do nas, która nieco zabawiwszy, 
odjechała. 
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DNIA 7 MARCA 
 
 Umarł imć ksiądz Stanisław Kręski277, kantor katedralny krakowski 
i  komisarz nas, brat rodzony imci pana Ignacego Kręskiego, chorążego 
wielońskiego. 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
 Pojechał na pogrzeb imć pan chorąży imci księdza komiszarza na-
szego, brata swego, który umarł na efekcją kamienia, któremu niech 
da Bóg żywot wieczny. Był u nas komiszarzem lat sześć. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki z Krakowa. 
 
 

DNIA 11 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
 Dała imć pani kastelanicowa z Wysocic asygnacją na drzewo sosien 
dziewięć w reko[m]pensę za wapno i cegłę, które drzewo dała dobro-
dzika [150] panna ksieni do Rzeżuśni na budowanie stodoły. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
 Legował święty pamięci imć ksiądz komiszarz w testamencie na 
nas[z] konwent złotych pienset, któremu niech da Bóg żywot wieczny. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
277 Ks. Stanisław Kręski zmarł 5 marca 1747 r. 
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DNIA 15 MARCA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Racławic. 
 
 

DNIA 16 MARCA 
 
 Przysli z Krakowa reformaci, których dobrodzika panna ksieni 
odesłała do Sylysławic [=Sulisławic]. 
 
 

DNIA 17 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan chorąży z imć panem Węgierskim 
z Krakowa. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa, która nieco zabawi[w]szy 
odjechała. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
 Odjechał imć pan chorąży z imć panem Węgierskim. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
 [151] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni z imciami księ-
dzami reformatami z Pilce, którzy nieco zabawiwszy odjechali. 
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DNIA 24 MARCA 
 
 Odkazał święty pamięci imć ksiądz komisarz obicia dwoje i koron 
dwoje także do rokiet. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
 Zniesła się do infirmarij panna siostra Teresa Zagrodzka278. 
 
 

DNIA 26 MARCA 
 
 Przjechali do nas imcie księża franciskani z Łagiewnik, którzy 
przenocowawszy odjechali. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Pisała imć pani Grotowa, łowczyna sondomierska, do dobrodziki 
panny ksieni, prosząc jej, żeby po nie przysłała konie, po którą posłała. 
 
 

DNIA 29 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 [152] Przyjechała do nas imć pani łowczyna z Kazmierzi z imć panną 
Krasuską i z imć panem Grotem Antonim. 
 
 

DNIA 31 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

 

                                                
278 W rękopisie jest: Zabłocka. Teresa Zagrodzka rozpoczęła nowicjat w 1717 r., pro-
fesję złożyła w 1719 r., konwerska. 
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DNIA 1 KWIETNIA 
 
 Przyszedł z Krakowa bernardyn, który prosił dobrodziki panny 
ksieni o odesłanie go o dwie mile. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa do córki swojej, która nieco zaba-
wiwszy odjechała. 
 
 

DNIA 4 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki z Racławic. 
 
 

DNIA 6 KWIETNIA 
 
 Pojechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Krakowa. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA 
 
 [153] Odjechała imć pani Grotowa, łowczyna sondomierska do Ka-
zmierzy. 
 
 

DNIA 8 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
 Powrócił z Krakowa imć ksiądz [Maciej] Wolicki. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki do Racławic. Także przyjechała 
do nas imć pani Grabo[w]ska z córką swoją, z imć panią Rabsztyńską. 
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DNIA 11 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Odjechała imć pani Grabo[w]ska z córką swoją. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Wróbel z Krakowa, psalterzista zamkowy. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Kazmierz Roczek z Hebdowa. 
 
 

DNIA 16 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Wróbel do Krakowa. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
 [154] Przyjechał do nas imć pan Bętkowski, podżupek bocheński, 
który wyprawę wszystką jak należy do zakonu córce swojej przywosz, 
który nieco się zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do córki swojej imć pan Bętkowski [z] synem, który 
przenocowawszy odjechał. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 21 KWIETNIA 
 
 Przysli kapuceni z Krakowa. Prosili dobrodziki panny ksieni o tarcice, 
które im posłała do Krakowa. 
 
 

DNIA 22 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Kazmierz Roczek do Hebdowa. 
 
 

DNIA 24 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Ligocki [z] synem, który przywosz imo-
ści [155] siostrzynicę, imć pannę Łuka[w]ską279 na edukacją, od który 
od stołu na rok złotych dwieście trzidzieści. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć pan Ligocki. Także przyjechał imć pan kastelanic 
z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy odjechał. 
                                                
279 W 1747 r. została wpisana do bractwa św. Anny generosa Barbara Łukawska. 
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DNIA 30 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
 Przyjechał imć pan Łuka[w]ski do córki swojej  
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Zakrzewska z imciami pannami Za-
krzewskiemi trzema. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
 Odjechała imć pani Zakrzewska.  
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[156] DNIA 7 MAJA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy 
odjechał. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 9 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Jakub Widilkiewic [=Widilkiewicz?280] z Heb-
dowa. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
 Odjechał imć ksiądz Jakub Widilkiewic [=Widilkiewicz?] do Hebdowa. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
 Przyjechał imć pan Bętkowski, upraszając dobrodziki panny ksieni, 
ażeby obłóczyny mogły być na świątki córki jego. Co mu deklarowała. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Odjechał imć pan Bętkowski, podżupek bocheński. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
 [157] Pisała dobrodzika panna ksieni do jaśnie wielmożnego ksią-
żęcia jegomości biskupa krakoskiego o naznaczenie komisarza do 
konwentu naszego. 
 

                                                
280 Trudno jest ustalić właściwe brzmienie nazwiska tego norbertanina. 
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DNIA 18 MAJA 
 
 Naznaczył jaśnie wielmożny książę jegomość na obłóczyny imci 
księdza Adama Kreczyka281, kanonika Wszystkich Ś[w]iętych, ażeby 
na miejscu komisarskim zasiadał podczas obłóczyn. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Adam Kreczyk wota odbierać od zgromadzenia 
prześwietnego. Tego samego dnia był egzament [=egzamin]. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Przyjechał imć pan podżupek bocheński282 z imością swoją, synami 
trzema i córek dwie. Także przyjechali na obłóczyny imć pan Karol 
Koszutski, miecz[n]ikowic kaliski z imć panem Janem Bąkowskim, 
z oracjami. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Przyjechała imć pani kastelanicowa z Karznice [=Charsznicy] z córką 
swoją i z imcią panną Rymerówną, burgrabianką. I tak wiele inszych 
ichmościów, tak duchownych, jako i świeckich. 
 
 

[158] DNIA 22 MAJA 
 
 Były obłóczyny imci panny Anny Bętkowski, którą obłóczył, od ksią-
żęcia jegomości naznaczony, bo natenczas komiszarstwo wakujące, 
imć ksiądz Adam Kreczyk, wuj jej rodzony, na których obłóczynach 
było wiele gości. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
 Porozjeżdżały się różne państwa na obłóczynach będące. 
 

                                                
281 Ks. Adam Kreczyk, syn Jana Jerzego (cześnika żytomierskiego) i Ewy z Dembiń-
skich), kanonik kapituł kolegiackich tarnowskiej (Wierzchosławska; jednocześnie 
pleban w Wierzchosławicach) i Wszystkich Świętych w Krakowie, prepozyt kapituły 
kolegiackiej w Pilicy (1749-1751), pleban w Tczycy (1717-1751), Pilicy (1749-1751). 
Zmarł w 1751 r. 
282 Bętkowski, ojciec Anny Bętkowskiej, norbertanki. 
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DNIA 24 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
 Przyjechał imć pan Ignacy Kręski, chorąży wieloński, ociec siostry 
Kręski, z imć panem Węgierskim. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[DNIA 27 MAJA] 
 
 Odjechał imć pan chorąży do Krakowa. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
 Odjechali imć pan miecznikowic z imć panem [Janem] Bąkowskim. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 31 maja 
 
 [159] Przyjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki, pleban racławski. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
 Umarła siostra Teresa Zagrodzka283, tercjanka. 
 
 

                                                
283 Teresa Zagrodzka zmarła 1 czerwca 1747 r. 
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DNIA 2 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Był pogrzeb panny siostry Zagrodzki, na którym pogrzebie było 
imciów księży osmi. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Rozjechali się imcie księża, którzy byli na pogrzebie. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki, pleban raclaski. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
 Pisała dobrodzika panna ksieni do jaśnie wielmożnego książęcia imci 
biskupa krakoskiego o naznaczenie komiszarza do konwentu naszego. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 CZERWCA 
 
 [160] Naznaczył książę imć nam za komiszarza imci księdza Mar-
cina Załuskiego284, kantora katedralnego krakoskiego, sekretarza ko-
ronnego, brata swego rodzonego. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
284 Marcin Załuski – kantor w kapitule katedralnej na Wawelu (1747-1763). 
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DNIA 11 CZERWCA 
 
 Pisała dobrodzika panna ksieni do imci księdza komiszarza naszego 
o licencją wyjazdu do doktora do Ilidzberku285 do Śląska. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan chorąży wieloński z Krakowa z imć panem Wę-
gierskim. 
 
 

DNIA 13 CZERWCA 
 
 Odjechał imć pan chorąży wieloński do dóbr swoich. 
 
 

DNIA 14 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do doktora ze trzema siostrami 
na niedziel pięć. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 CZERWCA 
 
 [161] Przyjechała imć pani Spinkowa, która wziena córkę swoję od 
nas na oporządzenie. 
 
 

DNIA 18 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

                                                
285 Kronikarka poprawiała nazwę tej miejscowości, trudno więc ustalić właściwe jej 
brzmienie. 
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DNIA 19 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan Mieroszewski286 z imością swoją i synem, brat 
siostry przeoryszy. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan Siomek z imością swoją i z całym dobytkiem. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 CZERWCA 
 
 Odjechali imcie państwo Mieroszewscy do dóbr swoich. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
286 Prawdopodobnie: Józef Mieroszewski z żoną Agatą z Dobińskich i synem Janem 
Nepomucenem. 
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DNIA 28 CZERWCA 
 
 Przyjechały do nas imcie panny zakonne od Świętej [162] Trójce, 
dominikanki287, imć panna Błeszyńska288 z drąką [=drugą?]. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
 Odjechały imcie panny dominikanki o milę, do imci pana Błeszyń-
skiego. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Mieroszewski289, kanonik krakowski, stryj 
panny siostry przeoryszy. 
 
 

DNIA 4 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 LIPCA 
 
 Przyjechały imcie panny zakonne od świętej Agnieszki, bernardynki. 
 

                                                
287 Dominikanki tercjarki z Domu Większego w Krakowie, nazywanego czasem 
klasztorem Świętej Trójcy. 
288 Anna Błeszyńska – M. Borkowska (Leksykon…, t. 2, s. 244) wymieniła ją wśród 
zakonnic Domu Mniejszego krakowskich dominikanek tercjarek. 
289 Jerzy Antoni Mieroszewski, kanonik krakowski. 
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DNIA 6 LIPCA 
 
 Odjechał imć ksiądz kanonik krakoski do Krakowa. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
 Odjechały imcie panny zakonne do Krakowa. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 LIPCA 
 
 Przyjechali z Czapli od imci pana Popiela290 po imć pannę [Elżbietę] 
Popielównę. 
 
 

[163] DNIA 10 LIPCA 
 
 Odjechała imć panna Popielówna do stryja swego. 
 
 

DNIA 11 LIPCA 
 
 Przyjechała panna Franciska Urbanienka [=Urbani], siostra ro-
dzona siostry naszy Józefy. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy 
odjechał. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni od doktora ilidzborskiego [sic], 
z którą przyjechał imć pan Zygmunt Wolicki i imć pan kastelanic 
z Rzeżuśni. 

                                                
290 Czaple Wielkie należały do Konstantego Popiela, ożenionego z Marianną Pie-
głowską, która wniosła tę wieś we wianie. 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

178 

DNIA 15 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Piegłowski, pleban wysocki na kazanie na 
święty ociec Norbert, który po skończeniu nabożeństwa odjechał. 
 
 

DNIA 17 LIPCA 
 
 Przyjechała imć pani Kuczyńska po córkę swoję. Tak[że] przyjechała 
imć panna Bry[g]ida Piegłowska, która kilka godzin zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa, córkę swoję odwiezła [164] do nas, 
która nieco zabawiwszy, odjechała. Także i imć pani Kuczyńska i z córką. 
 
 

DNIA 19 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Komorowski291, kanonik krakoski 
z imć księdzem Awedykiem292, kanonikiem. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
 Przyjechały imcie panny zakonne od Świętej Trójce z imć panną 
Błeszyńską dla obaczenia klastoru na zakon. Także przywieziono imć 
pannę Popielównę z Czapli. 
 
 

DNIA 21 LIPCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Jezierski, trynitarz z Krakowa. Także i imć 
ksiądz Wolicki, pleban raczłaski, którzy przenocowawszy, odjechali. 
 

                                                
291 Adam Ignacy Komorowski był, między innymi, prałatem prepozytem kapituły 
katedralnej na Wawelu (1737-1749). 
292 Ks. Michał Awedyk PhD, syn Michała (ur. 1712 w Krakowie, zm. 1760) – w kapitule 
kolegiaty sądeckiej kanonik prebendy Bieganicka (1732-1759). 
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DNIA 22 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
 Był u nas odpust świętej Anny, na którym była imć pani Za-
krze[w]ska z Uliny [z] siostrami męża swego, imć pani Grabo[w]ska 
z córką swoją imć panią Rabsztyńską i tak wiele inszych ichmościów. 
 
 

DNIA 24 LIPCA 
 
 Odjechała imć pani Grabo[w]ska z córką swoją. 
 
 

[165] DNIA 25 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Bętkowska, podżupkowa bocheńska, 
z córką swoją. 
 
 

DNIA 27 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
 Odjechała imć pani podżupkowa bocheńska. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas pani Spinglerka [=Spinglerowa] z Krakowa, 
piszarzowa miejska, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 31 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas pan Spingler z Krakowa, który przenocowawszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Przyjechał pan Baranek z Hebdowa, który pan[n]om siostrom nie-
którym krew puścił. Trzeciego dnia odjechał. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Jadąc z Krakowa imć pan [Jan] Bąkowski, cześnikowicz łomżeń-
ski293 [sic], [w]stąpił do nas, który [166] przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 4 SIERPNIA 
 
 Posyła dobrodzika panna ksieni do Krakowa imć pannę Leymanównę 
[=Lemmanównę] do imci księdza archiprezbitera krakowskiego294. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć pan [Jan] Bąkowski, cześnikowicz, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Mosczeńska [=Mościńska] z córką 
swoją imć panną Dąm[b]ską, którą przywiezła na niemiecki język. 
 
 

                                                
293 Jan Bąkowski był synem Adama Bąkowskiego, który nie był cześnikiem łomżyń-
skim lecz owruckim. Jego matka, Magdalena z Kościeniów, po śmierci Adama Bąkow-
skiego, wyszła za mąż za Franciszka Kosińskiego cześnika łomżyńskiego. Kronikarka, 
zapewne przez pomyłkę, nazwała Jana cześnikowiczem łomżyńskim. 
294 Archiprezbiter krakowski – proboszcz kościoła mariackiego w Krakowie. 
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DNIA 7 SIERPNIAe 
 
 Był odpust świętego Kajetana, na którym było imciów księży sześci, 
imć pan Bratkowski, pan Baranek. Po skończonym nabożeństwie odje-
chała imć pani Mościńska, córkę zostawiwszy, i niektórzi ichmościowie. 
 
 

DNIA 8 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Mieroszewski295, brat siostry przeory-
szy, ode dworu jaśnie wielmożnej króleskiej mości. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć pan Mieroszewski, imć ksiądz Kazmierz Roczek 
z Hebdowa, który był na odpuście i pan Baranek. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
 [167] Posłała dobrodzika panna ksieni do Krakowa imć pannę Łu-
kawską296 do babki jej. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Przyjechała imć pani Grosmajerowa z Cieszyna z córkami dwiema, 
starszą do zakonu. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 Pisała dobrodzika panna ksieni do imci księdza Gorzeńskiego297, 
kanonika krakoskiego, respektem imci panny Grosmajerki, ażeby mo-
gła na próbę stanąć na Najświętszą Pannę Wniebowziętą, który imć 
na miejsczu komisarza naszego jest naznaczony. 
 
                                                
e Kronikarka od 7 do końca miesiąca zamiast sierpień, wpisywała styczeń. Błąd 
ten popełniła wpisując dalej: 1 styczeń, zamiast 1 wrzesień. 
295 Był to najprawdopodobniej Felicjan Mieroszewski, młodszy brat Józefa, generał 
major wojsk koronnych. 
296 Generosa Barbara Łukawska została w 1747 r. wpisana do bractwa św. Anny, 
istniejącego przy klasztorze imbramowickim. 
297 Józef Gorzeński h. Nałęcz (ur. 1714) od 1737 r. był kanonikiem prebendy 
Chmielnicka (Chmielowska) w kapitule katedralnej na Wawelu. 
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DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Pozwolił imć ksiądz Gorzeński, ażeby stanęła na próbę imć panna 
Grosmajerka298, która stanęła na dzień Najświętszej Panny Wnie-
bowzięty. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Powróciła imć panna Łuka[w]ska z Krakowa. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
 Odjechała imć pani Grosmajerowa do Cieszyna. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Przyjechał pan Rotter, kunstu kotlarskiego, który [168] miarkował 
sieła miedzi jeszcze wyndzie na dokończenie kościoła i powiedział, 
że trzy tysiące potrzeba. 
 
 

DNIA 18 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Misio[w]ska z imć pannom Za-
krze[w]ską i z imć pannom Błoszeńską [=Błeszyńską], które kilka go-
dzin zabawiwszy odjechały. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Ewermod Mazurkiewic[z] z Hebdowa. 
 

                                                
298 Teresa Grosmajerówna. 



Rok 1747 

 

183 

DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Ewermody do Krakowa. 
 
 

DNIA 24 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Mularzowi Wojciechowi wydzieliło się grontu klastornego, z którego 
czynszu powinien dać na rok złotych trzidzieści. 
 
 

DNIA 26 SIERPNIA 
 
 [169] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć pan Łękawski299, który nieco zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz wikariusz jeneralny Łu-
czycki z imciami księdzami inszemi dwiema. 
 

                                                
299 Być może: Jakub Łękawski, brat Heleny Łękawskiej, norbertanki imbramowickiej. 
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DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć wikariusz do Krakowa. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIAf 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 2 września 
 
 Odkazał świętej pamięci imć ksiądz Stanisław Kręski, komisarz 
nas[z] aperatów 3, aksamitny jeden, atłaszowy drugi i trzeci. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 [170] Przyjechano po imć pannę Dąm[b]ską, miecznikównę z Kra-
kowa, na maik od matki jej. 
 
 

DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechały imcie panny zakonne od Święty Trójce300 z Krakowa, 
których trzi. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
f Kronikarka zamiast „1 września” wpisała „1 stycznia”. 
300 Dominikanki tercjarki z Domu Większego w Krakowie. 
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DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Ciborzic301 [=Ściborzyc] z imć pa-
nem Popielem, stolnikowiczem z Czapli302. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Wziento od nas imć pannę Łukawską, babka jej pani łowczyna303 
z Krakowa. 
 
 

DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz kaznodzieja do Hebdowa na wizytę. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabo[w]ska z córką swoją imć panią 
Rabsztyńską, które dzień [171] zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał z wizyty imć ksiądz kaznodzieja nasz z imć księdzem 
Adrianem z Hebdowa. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz spowiednik na wizytę do Witowa. Także odje-
chał imć ksiądz Adrian na Zwierzyniec. 

                                                
301 Antoni Piegłowski, kasztelanic oświęcimski, dziedzic Ściborzyc. 
302 Konstanty Popiel, stolnik wiślicki, z Czapel Wielkich, z Marianną z Piegłowskich 
miał synów Stanisława, Michała i Pawła. 
303 Najprawdopodobniej: Marianna Ewa hr. Krasicka h. Rogala, żona Jana Stani-
sława Dembińskiego h. Rawicz, starosty wolbromskiego, łowczego krakowskiego. 
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DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
 Odjechały imcie panny zakonne do Krakowa, od Świętej Trójcy, 
imć panna Kraskoska304, Michalska305 i Kochanowska306. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Krakowa, do Grodu w inte-
resie konwenckim. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas pan Baranek z Hebdowa. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 [172] Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa z siostrą 
Otwinowską i siostrą Wietrzyńską. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał pan Baranek, który niektórym pannom siostrom krew pu-
ścił i lekarstwa ordynował na różne ich choroby, przed wyjazdem swoim. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 Powrócił imć ksiądz spowiednik z Soncza [=Sącza] z wizity. Przyje-
chał z nim imć ksiądz Ludwik Stępkowski, którego naznaczono na 

                                                
304 Niezidentyfikowana osoba. 
305 S. Aniela Michalska (ur. 1712), profesję odprawiła w 1733 lub 1734 r. 
306 Elżbieta (s. Krystyna) Kochanowska była siostrą rodzoną Agnieszki Kochanowskiej, 
norbertanki imbramowickiej. 
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kaznodziejstwo u nas, na miejsczu imci księdza Benedykta Wałytkie-
wicza [=Waletkiewicza]. 
 
 

DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Wałytkiewicz [=Waletkiewicz] do Hebdowa 
do konwentu. 
 
 

DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wolicki, pleban racłaski, który prze-
nocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 [173] Przyjechały do nas imć pani krakoska z imć panią Trzebińską, 
które nieco zabawiwszy odjechały. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Kazała zrobić dobrodzika panna ksieni aperatów trzi czarnych do 
kościoła naszego z togi po świętej pamięci imci księdzu komisarzu. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Krupska, która przenocowawszy, 
odjechała. 
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DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Hieronim Hornas z Soncza [=Sącza]. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas na niemiecki język imć panna Dąmbska z Kra-
kowa, która bawieła na kuracij niedziel pięć. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wolicki, pleban racłaski, który prze-
nocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć ksiądz Hornas do Bolesławca na cirkaryją. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
 [174] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Jadąc z kondosczencij307 z Karsnice, [=Charsznicy] wstąpili do nas 
imć pan Donin [=Dunin?], subdelegat, z imć panem Michało[w]skim, 
sędzicem krakoskim308, którzi kilka godzin zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
 Podawała dobrodzika panna ksieni nowe kontrakty młynarzom, 
jakie powinni dawać czynsze i robociznę odprawować. 
 

                                                
307 Kondescencja (łac. condescentio) – wyjazd sądu na miejsce sporu. 
308 Być może: syn Józefa Antoniego Michałowskiego, sędziego grodzkiego krakow-
skiego w latach 1720-1741. 
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DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Oddała dobrodzika panna ksieni chłopca Pietra Bałazego na konst 
cerolistwa [=kunszt cyrulictwa] panu Janowi Barankowi do Nowego 
Miasta309, dla wygody dalszy konwencki. 
 
 

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
 Roku 1416 imcie panny zakonne imbramowskie, z dyspozycyi i wy-
raźnej woli tak zwierzchności zakonnej, jako i Stolice Apostolskiej, 
przeniesione z Imbramowic do Buska wespół z krzyżanowskiemi 
[175] zakonnemi siostrami i stąd do buskiego klastoru i jego intrat 
większych dla większej liczby sióstr odjęte od Imbramowic dwie ma-
jętności Kliczanów310 i Nosów311, które dotąd trzyma Busko. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Jan Lasota, opat sądecki z inszemi 
imciami księdzami, który przenocowawszy, odjechał do Hebdowa. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Stanisław Leśniakiewicz z Bolesławca. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
309 Nowe Miasto Korczyn? 
310 Kliczanów (Kleczanów) – folwark w powiecie sandomierskim. 
311 Nosów – wieś w obecnej gminie Waśniów, w województwie świętokrzyskim. 
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DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Baranek z Hebdowa na poratowanie 
panny siostry Barbary Grotówny. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć ksiądz Leśniakiewicz. Także pisał do dobrodziki panny 
ksieni imć pan Józef Michalczewski, ażeby odebrać tisiąc złotych od 
niego, prowizją [176] panny siostry Teresy Chwalibożanki i na insze 
dobra dać, a jego w Grodzie kwitować. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał pan Baranek, liekarstwa zostawiwszy niektórym pannom 
siostrom. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
 Spusczały się stawy dwa w Glanowie, dwa w Trzicierzu na kon-
wencką potrzebę. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
 Pojechał imć ksiądz spowiednik do Krakowa do jaśnie wielmożnego 
książęcia jegomości po aprobacją. 
 
 

DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odesłał imć ksiądz Lukaskiewicz312, kanonik krakoski piencset zło-
tych odkazanych po świętej pamięci imci księdzu kantorze, komisarzu, 
naszym dobrodzieju313, któremu niech da Bóg żywot wieczny. 

                                                
312 Ks. Józef Łukaszkiewicz (zm. 1761) był kanonikiem prebendy Posądzka (Posądza) 
w kapitule katedralnej na Wawelu. 
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DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Otwinowski, który nieco zabawiwszy 
odjechał. 
 
 

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
 
 [177] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Powrócił imć ksiądz spowiednik z Krakowa. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 Sprowadziła się do infirmarij panna siostra Barbara Grotówna. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni do Krakowa po imcie panny miło-
sierne314 dla kuracij siostry Barbary. 
 
 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechały imcie panny zakonne miłosierne, które ordynowały 
lekarstwa niektóre siostrze Barbarze [i] inszym pannom siostrom, 
które przenocowawszy, odjechały. 
 
 

DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
313 Ks. Stanisław Kręski, zmarł 5 marca 1747 r. 
314 Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

192 

Dnia 2 listopada 
 
 Posłało się do Śląska złotych 212, [aby] narybków kupić do stawu 
na zarybienie. 
 
 

DNIA 3 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 LISTOPADA 
 
 Odwiosz pan podstarości hibernę do Krakowa [178] który złotych [sic]. 
 
 

DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
 Pojechała dobrodzika panna ksieni do Krakowa [z] siostrą Chwali-
bożanką i siostrą Urbanionką315 w interesie konwenckim. 
 
 

DNIA 7 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 10 listopada 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa, która daremnie jeź-
dzieła, gdyż imcie Sołtykowie nie zjechali, których publikowano w Gro-
dzie i tę sprawę zdała dobrodzika panna ksieni imciom patronom. 
 
                                                
315 S. Józefa Urbańska. 
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DNIA 11 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Franciszek] Kosiński316 z imć panem 
[Janem] Bąkowskim317, którzi nieco zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 13 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[179] DNIA 14 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz paulin z Jasny Góry, który kilka go-
dzin zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 15 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Franciska Bąkalska318 od świętego 
Norberta z Krakowa. 
 
 

DNIA 17 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 18 listopada 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 
 

                                                
316 Być może: Franciszek Kosiński, drugi mąż Magdaleny z Kościeniów 1v. Bąkowskiej. 
317 Zapewne był to Jan Bąkowski, syn Adama i Magdaleny Bąkowskich, pasierb 
Franciszka Kosińskiego. 
318 M. Borkowska, Leksykon…, t. 2, s. 306 tylko odnotowała jej istnienie. 
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DNIA 19 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 LISTOPADA 
 
 Stanęła na próbę imć panna Anna Leymanówna [=Lemmanówna], 
która rok cały bawiła w konwencie naszym. 
 
 

DNIA 22 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 LISTOPADA 
 
 Dała dobrodzika panna ksieni sortę pannom siostrom, z tych pie-
niędzy, odkazanych po świętej pamięci imci księdzu komisarzu. 
 
 

DNIA 24 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 LISTOPADA 
 
 [180] Był u nas imć ksiądz pleban gołecki319, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 26 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
319 Plebanem w Gołczy był wówczas ks. Norbert Zielecki. 
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DNIA 28 LISTOPADA 
 
 Idąc do Hebdowa ojcowie bonifratrowie z Krakowa, którzi siostrze 
Barbarze niektóre lekarstwa ordynowali. 
 
 

DNIA 29 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 1 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa, która zabawiwszy, po na-
bożeństwie odjechała. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas pani Urbania [z] synem swoim i sinowcem po 
córkę swoję. 
 
 

DNIA 5 GRUDNIA 
 
 Przyjechali do nas ojcowie franciszkani z Lublina. 
 
 

DNIA 6 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 7 GRUDNIA 
 
 [181] Przysli do nas, idąc z Miechowa, bonifratrowie z Krakowa, 
po drodze wstąpili. 
 
 

DNIA 8 GRUDNIA 
 
 Odesli ojcowie bonifratrowie do Krakowa. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
 Odjechali ojcowie franciskani do Lublina. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do córki swojej imć pan Spinek, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 11 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Urbani320, który w[z]ion z siobą siostrę swoję, 
co była u nas. 
 
 

DNIA 13 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Otwinowski z imością swoją i z córkami321. 
 
 

DNIA 15 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
320 Osoba niezidentyfikowana. 
321 Stolnik wyszogrodzki Szymon Jaksa-Otwinowski z Otwinowa z Teresą Śmietanka 
z Olchowca (ślub ok. 1730 r.) miał córki: Apolonię, Katarzynę i Annę. 
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DNIA 16 GRUDNIA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni do Krakowa imć pannę Bąkalską, 
która bawiła u nas przez niedziel kilka. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Sołtyk322, z którym mezmy się poziwali 
w trybunale koło prowizij, który [182] przyjechawszy, oddał. 
 
 

DNIA 19 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
 Odjechali imć państwo Otwinowscy, którzi zostawili córki trzi na 
edukacją u nas323. 
 
 

DNIA 21 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć pan Sołtyk. Także przyjechał do nas imć pan Wolicki. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Spinek, który wz[i]on córkę swoję na święta. 

                                                
322 Prawdopodobnie: Tomasz Sołtyk, podstoli lubelski. 
323 W 1748 r. do istniejącego przy klasztorze imbramowickim bractwa św. Anny 
zostały zapisane: Apolonia, Anna i Katarzyna Otwinowskie. 
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DNIA 25 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni do Toronia [=Torunia] w spra-
wonku, na co wysło ekspensy złotych 826. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas pan Spingler, pisarz krakoski. 
 
 

DNIA 29 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wałytkiewicz [=Waletkiewicz] z Heb-
dowa. 
 
 

DNIA 31 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć [183] pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1748 
 
 

DNIA 1 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 STYCZNIA 
 
 Odjechał pan Spingler do Krakowa. 
 
 

DNIA 3 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć pan Wolicki do Racławic z jegomością księdzem Wałyt-
kiewiczem [=Waletkiewiczem]. 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas pani Spinglerka [z] siostrą swoją. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 STYCZNIA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża, imć ksiądz pleban gołecki i z imcią 
księdzem plebanem jangrockim324, którzy nieco zabawiwszy, odjechali. 

                                                
324 Plebanem w Jangrocie był wówczas ks. Paweł Rogawski. 
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DNIA 9 STYCZNIA 
 
 Odjechała pani Spinglerka z panią Urbanią do Krakowa. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa z bratową imć panią Delipa-
cową, które nieco zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
 [184] Odesłała dobrodzika panna ksieni do rodziców do Kielc imć 
pannę Apolonię Krasuską. 
 
 

DNIA 13 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas pan Spingler odwożąc panią Urbanią, który nieco 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 14 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Kazmierz Roczek z Hebdowa. 
 
 

DNIA 16 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Kazmierz do Hebdowa. 
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DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Przywieziono Wojciecha Kazibota, cieślę z Porązni [=Dzierążni], 
którego się dało świętej pamięci imci księdzu komisarzowi na kilka lat. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża z Hebdowa, którzi przenocowawszy, 
odjechali. 
 
 

DNIA 21 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani krakoska z imć panną Szaniawską325, 
którą posłała imć pani podstolina [185] koronna na obaczenie klastoru 
naszego, które nieco zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 23 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
 Kupiło się na potrzebę konwencką drzewa za złotych sto trzidzieści. 
 
 

DNIA 25 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
325 Najprawdopodobniej: Anna Rozalia Szaniawska (21 VIII 1731 – 5 XI 1760) córka 
Fabiana Kazimierza Szaniawskiego h. Junosza (zmarł 21 maja 1742 r.) i Eleonory 
z Potockich h. Pilawa, od około 1751 r. benedyktynka sakramentka we Lwowie 
(s. Konstancja od Jezusa). 
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DNIA 26 STYCZNIA 
 
 Przyjechały do nas imć panna Brygida Otwinowska326 z imć panną 
Wielowiejską327 ze Zwierzinca. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
 Był u nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
 Pisała do dobrodziki panny ksieni jaśnie wielmożna imć pani Sza-
niawska, podstolina koronna328 za synowicą męża swego329, ażeby ją 
przyjąć do zakonu. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic [186] osobliwego do pisania. 

                                                
326 Brygida Otwinowska, norbertanka zwierzyniecka. W tym samym klasztorze były 
jej dwie siostry rodzone: Eufemia i Elżbieta Justyna. Brygida Otwinowska zmarła 
24 sierpnia 1756 r. 
327 M. Borkowska nie odnotowała norbertanki o takim nazwisku. 
328 Anna z Ossolińskich Szaniawska, wdowa po Józefacie Szaniawskim, podstolim 
koronnym, zmarłym 17 sierpnia 1739 r. 
329 Chodziło o Annę Rozalię Szaniawską, córkę Fabiana Kazimierza Szaniawskiego. 



Rok 1748 

 

203 

DNIA 3 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Posłała dobrodzika panna ksieni fory z drzewem do Wielcy Wsi 
imć pana Rymera, na postawienie stodoły dla wygody konwencki, 
to jest na dziesięcinę tamteczną. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
 Przyjechała imć pani Sołtykowa330 do nas, która nieco zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan Mieroszewski331 z imością swoją. 
 
 

DNIA 9 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Odjechali imć państwo Mieroszewscy. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
330 Prawdopodobnie: Antonilla z Małachowskich 1v. Przerębska (Przerembska), 2v. 
Sołtykowa. 
331 Prawdopodobnie: Józef Mieroszewski. 
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DNIA 12 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan Wolicki z Krakowa. 
 
 

DNIA 13 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan Maciej Bogucki z imością i synami 
dwiema, którzy przenocowawszy, odjechali. 
 
 

[187] DNIA 15 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 17 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 LUTEGO 
 
 Przyjechał imć pan [g] do nas, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan Myskoski [=Myszkowski?] z imć panią 
Skorze[w]ską. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 
                                                
g Kronikarka nie odnotowała imienia i nazwiska gościa. 
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DNIA 21 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas imć pani Binczycka z córkami, z Krakowa. Także 
imć pani Bobros[w]ka przyjechała do nas z Miechowa. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
 Odjechały imć pani Binczycka i imć pani Bobro[w]ska. 
 
 

DNIA 23 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 24 lutego 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki. Także przyjechał 
imć ksiądz Roczek z imć księdzem Adrianem z Hebdowa, którzi prze-
nocowawszy, odjechali. 
 
 

DNIA 25 LUTEGO 
 
 Odjechał imć pan Myskoski [=Myszkowski] z imć panią Sko-
rze[w]ską. 
 
 

DNIA 26 LUTEGO 
 
 [188] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 LUTEGO 
 
 Odjechał od nas imć pan Wolicki do Krakowa. 
 
 

DNIA 28 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Odebrała dobrodzika panna ksieni chłopa z Wraczławic332, który 
uciekł [z] żoną i czworgiem dzieci i przez dwie lecie nie było go; prze-
zwisko Mielek z Trzicierza. 

                                                
332 Prawdopodobnie chodzi o Racławice. 
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DNIA 2 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Mikołaj Bąkowski z imością, z trzema 
córkami i synem333. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa do nas odwożąc córkę swoję na 
edukacją, która nieco zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
 Odjechali imcie państwo Bąkowscy334. Także przyjechały [189] imcie 
panny Szaniawskie, podstolanki koronne335 na edukacją i imć panna 
[Anna Rozalia] Szaniawska, siostra ich stryjeczna rodzona. 
 

                                                
333 Zapewne był to rodzony brat Adama Bąkowskiego z Zaborowa h. Gryf ze swoją 
żoną Zofią z Zajączkowskich, zob. W. Salmonowicz, www.dwarody.pl. 
334 Mikołaj i Zofia Bąkowscy. 
335 Córki Józefata i Anny Szaniawskich z Sobkowa. Szaniawscy mieli cztery córki: 
Annę, Franciszkę, Teresę i Mariannę. W 1748 r. do bractwa św. Anny, istniejącego 
przy klasztorze imbramowickim, zostały wpisane Franciszka i Teresa, więc to one 
uczyły się w klasztorze. 
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DNIA 9 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni imć pannę [Annę Rozalię] Sza-
niawską do jaśnie wielmożnej pani podstoliny korony do Sobkowa336. 
 
 

DNIA 11 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani [Magdalena] Kosińska, cześnikowa 
łomżeńska337 z córką swoją, imć panną Bąkowską338. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Leśnio[w]ski, który nieco zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 15 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 MARCA 
 
 Odjechała imć pani [Magdalena] Kosińska z córką swoją. 
 

                                                
336 Sobków – miejscowość w obecnym powiecie jędrzejowskim. 
337 Franciszek Kosiński, drugi mąż Magdaleny z Kościeniów, piastował zapewne 
urząd cześnika łomżyńskiego. 
338 Trudno dociec, o którą córkę Magdaleny Kosińskiej chodziło – Wiktorię, Ewę, 
czy Eufrozynę? 
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DNIA 17 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który nieco [190] 
zabawiwszy odjechał. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
 Był u nas odpust świętego Józefa, na którym był imć pan Za-
krze[w]ski z imością swoją i siostrą i imć pani Grabowska z córką 
i insi ichmoście. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
 Przyjechał imć pan Spinek do córki swojej, który zabawiwszy odjechał. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni panią Urbanią do Pszowa339, 
która wziena [z] sobą imć pannę [Eufrozynę] Bąkowską, cześnikównę 
łomżyńską340 [sic]. 
 
 

DNIA 24 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
339 Pszów – miejscowość na Śląsku, niedaleko Wodzisławia. 
340 Eufrozyna Bąkowska była córką Adama Bąkowskiego, który nie był cześnikiem 
łomżyńskim lecz owruckim. Jej matka, Magdalena z Kościeniów, po śmierci Adama 
Bąkowskiego, wyszła za mąż za Franciszka Kosińskiego, cześnika łomżyńskiego. 
Kronikarka, zapewne przez pomyłkę, nazwała Eufrozynę cześnikówną łomżyńską. 
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DNIA 25 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Zakrzewska z Uliny, która zabawiwszy 
odjechała. 
 
 

DNIA 26 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Bętkowska do córki swojej. 
 
 

DNIA 29 MARCA 
 
 [191] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 Odjechała imć pani Bętkowska do domu swego. 
 
 

DNIA 31 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
 Dało się na gonty złotych szejdziesiąt. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 4 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Spinek, który nieco zabawiwszy odjechał. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Ewermody Mazurkiewicz z Hebdowa. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy odjechał. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Ewermody do Hebdowa. 
 
 

DNIA 11 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do [192] pisania. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Wolicki z Krakowa. 
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DNIA 14 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Lemman341. 
 
 

DNIA 16 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć pan Lemman do Gołczy. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć pan Wolicki do Krakowa. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Benedykt Wałytkiewicz [=Waletkiewicz] 
z Hebdowa. 
 
 

DNIA 22 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
341 Prawdopodobnie: ojciec Anny Lemmanówny. 
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DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Benedykt Wałytkiewicz [=Waletkiewicz] 
powtórnie. 
 
 

DNIA 24 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[193] Dnia 26 kwietnia 
 
 Przyjechał do nas imć pan Wolicki z Krakowa z listem od jaśnie 
wielmożnego książęcia jegomości biskupa krakoskiego. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Przysli do nas imcie księża kapuceni z Krakowa. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wolicki z Raczławic. 
 
 

DNIA 31 KWIETNIA [SIC!] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy 
odjechał. 
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DNIA 2 MAJA 
 
 Przijechała do nas imć pani Bratkowska z Jangrota, która zaba-
wiwszy odjechała. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
 Odjechał imć ksiądz Wolicki do Racławic. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
 Dana jest licencyja od jaśnie wielmożnego książęcia jegomości sio-
strze Jadwidze Majerównie, siostrze Józefie Urbaniance, siostrze 
Konstancji Wolicki na poratowanie zdrowia, na niedziel sześć do 
Ps[z]owa. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 [194] Obrany nam jest na komiszarstwo wielmożny imć ksiądz Fran-
ciszek Czerny342 od jaśnie wielmożnego książęcia jegomości. 
 
 

DNIA 7 MAJA 
 
 Wyjechały panny siostry do Ps[z]owa na kuracją. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Żytnicki koło [=w sprawie] arendy rze-
zuski, który zabawiwszy, odjechał. 
 

                                                
342 Ks. Franciszek Czerny de Schwartzemberg PhD SThD, kanonik kapituły kate-
dralnej na Wawelu. 
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DNIA 10 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Iwański, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 11 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Józef Radomski, który zabawiwszy, od-
jechał. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Liesnioski [=Leśniowski], który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Przyjechały do nas imcie panny zakonne od świętego Józefa: panna 
Łącka343 i panna Kosowiczówna344, które przenocowawszy, odjechały. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
 Przyjechała do nas najjaśniejsza pani królewiczowa z Pilcze z bra-
tanką [195] swoją, imć panną Wesselówną345, kastelanką warszaską, 
która kilka godzin zabawiwszy, odjechała. 
 

                                                
343 Elżbieta (s. Wiktoria) Łącka, bernardynka. 
344 Franciszka (s. Jadwiga) Kłosowiczówna, bernardynka, zmarła w 1757 r. 
345 Prawdopodobnie: Maria Józefa Wessel, kasztelanka warszawska, córka Wojciecha. 
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DNIA 18 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Domosła[w]ska. Także i imć pani Lie-
snioska [=Leśniowska] przyjechała, które przenocowawszy, odjechały. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
 Przyjechał imć pan [Jan] Bąkowski, cześnikowicz łomżeński [sic]. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Przyjechała imć panna Bogumiła Zakrzewska do nas. Także odje-
chał imć pan [Jan] Bąkowski. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Wziento od nas imć pannę Popielównę346, która była u nas na edu-
kacij półtora roku. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni imć pannę Zakrzewską do Buku347, 
która ją o to upraszała. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 MAJA 
 
 Przysłała najjaśniejsza pani z Pilcze imć pannę kastelankę warszaską 
przez imć panią Komornicką na niedziel kilka. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
346 Elżbieta Popielówna, córka Marianny i Konstantego z Czapel Wielkich. 
347 Buk – miejscowość w ówczesnym województwie krakowskim, powiecie księskim. 
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DNIA 26 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Bętkowski348, którzy zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 27 MAJA 
 
 [196] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Roczek z Hebdowa. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Odjechał imć ksiądz Roczek do Hebdowa. 
 
 

DNIA 31 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Wolicki z Krakowa. 
 
 

DNIA 2 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Zakrzeska, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
348 Być może: ks. Józef Bętkowski. 
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DNIA 5 CZERWCA 
 
 Kupiła dobrodzika panna ksieni wołów parę za czerwonych złotych 
sześć. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Katarzyna Bogucka349. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Liesnioska [=Leśniowska], która [197] 
zabawiwszy odjechała. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni pannę Bogucką do Krakowa. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
349 W 1743 r. Katarzyna Bogucka została wpisana do bractwa św. Anny, istniejącego 
przy klasztorze imbramowickim. 
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DNIA 14 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Marcin Wielowiejski z imością swoją 
i z panną Nisko[w]ski. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Bogumiła Zakrzewska. 
 
 

DNIA 17 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 18 czerwca 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic Piegłowski350, który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
 Odesłała dobrodzika panna ksieni imć pannę Zakrzewską do Uliny. 
 
 

DNIA 21 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
 Wzieni od nas imć pannę [Annę] Gawrońską, która była u nas na 
edukacij lat 5. 

                                                
350 Być może: Józef Piegłowski. 
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[198] DNIA 23 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Spinek, który wzion na kilka niedziel 
siostrę swoję. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 CZERWCA 
 
 Odebrana jest Rzeżuśnia od imci pana Józefa Piegłowskiego. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
 Obrała dobrodzika panna ksieni gubernatorem rzezuskim pana 
Jakuba Kozłowskiego. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża Stróże Grobu Chrystusowego351 
z Krakowa i były u nas prymicje księdza Jana Kozłowskiego, na któ-
rych był imć ksiądz pleban uliński352 i imć ksiądz Roczek z Hebdowa  
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
 Rozjechali się imcie księża do Krakowa. 
 
 
 

                                                
351 Bożogrobcy z krakowskiego klasztoru przy kościele św. Jadwigi na Stradomiu. 
352 Plebanem w Ulinie był w latach 1742-1776 ks. Wojciech Jędrzykiewicz. 
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DNIA 1 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Jordanowa [z] synem swoim, z córką 
i z inszemi ichmościami. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabo[w]ska z córką z imć [199] panią 
Rabsztyńską, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 4 LIPCA 
 
 Odjechała imć pana Jordanowa. Także przyjechała imć pani Spin-
kowa, która zostawiwszy córkę, odjechała. 
 
 

DNIA 5 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Olszowski z imć panną Zakrzeską, który 
rodzoną swoją zostawiwszy na edukacji353, odjechał. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabo[w]ska z córką imć panią Rabsz-
tyńską, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
353 W 1747 r. została zapisana do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasztorze 
imbramowickim, generosa Zofia Olszowska. 
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DNIA 9 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic [ze] Ściborzic, który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 11 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wierzochowski354 z imcią księdzem 
Zuralskim [=Żurakowskim]355, archidiakonem pilickim. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
 Odjechali imcie księża pileccy do Krakowa. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LIPCA 
 
 [200] Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki, który przeno-
cowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 
 

                                                
354 Prawdopodobnie chodzi o jednego z duchownych o nazwisku Wierzchowski. 
355 Ks. Bazyli Kajetan a Żuraki Żurakowski, prałat-archidiakon kapituły kolegiackiej 
w Pilicy (31 X 1736-1761). 
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DNIA 17 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Zuralski [=Żurakowski], archidiakon 
pilecki. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Pi[e]niążek od imci pana Otwinowskiego356, 
który przywiosz od stołu od córek jego. Zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
 Powróciły panny siostrzy z kuracij ze Śląska, które bawiły niedziel 
dziesięć. 
 
 

DNIA 21 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do krakowskiego Grodu w in-
teresie konwenckim, z niektóremi pannami siostrami. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Jan] Kozłowski, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 25 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
                                                
356 Szymon Jaksa-Otwinowski, stolnik wyszogrodzki. 
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DNIA 26 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wałytkiewicz [=Waletkiewicz] z imć 
księdzem [201] Wolickiem z Racławic. 
 
 

DNIA 27 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
 Odjechali imcie księża do Racławic. Także powróciła dobrodzika 
panna ksieni z Krakowa. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Rabsztyński z imć panią Grabo[w]ską. 
Także imć pan Spinek z imością swoją, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Mazurkiewicz, imć ksiądz Roczek 
i imć ksiądz Nidecki357 z Hebdowa. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Odjechali imcie księża do Hebdowa. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Piegłowski358, który zabawiwszy, odjechał. 

                                                
357 Norbert Nidecki, profes hebdowski, zmarł 13 lipca 1754 r. 
358 Być może: Józef Piegłowski. 
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DNIA 4 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Gorecki z imością, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
 [202] Był u nas odpust świętego Kajetana, na którym było imciów 
księży siedmi. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Mirecki, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 [W] Zadroży359, panien jędrzejowskich360 wsi, chłopi zabieli chłopa, 
naszego poddanego Giela, kmiecia z Tarnawy. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Koryto[w]ska z imć panią Spinkową, 
które zabawiwszy odjechały, wzionwszy [z] sobą pannę Spinkównę. 

                                                
359 Zadroże, wieś i folwark w gminie Jangrot, w powiecie olkuskim. 
360 Zadroże było własnością krakowskich klarysek z klasztoru św. Andrzeja. 
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DNIA 14 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć pan Mikołaj Grosmajer z imością i z dziećmi na ob-
łóczyny córki swojej. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Żarska z rodzoną swoją. 
 
 

DNIA 18 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Marcin Kazmierz Jarmundowicz361, obojga 
prawa [203] doktor, kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych w Kra-
kowie na egzament [=egzamin] do profesij i obłócyn. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Była profesyja siostry Anny Bętkowski i obłóczyny Teresy Grosma-
jerówny i Anny Lemmanówny, które akty odprawował i na miejsczu 
komisarskim zasiadał imć ksiądz Jarmundowicz, na których było 
księży 13, imć pan Zakrze[w]ski z imością i siostrami, imć pan Rabsz-
tyński z imością i tak wiele inszych ichmościów. 
 
 

DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Odjechała imć pani Bętkowska z córką i synem. 
 

                                                
361 W krakowskiej kapitule kolegiackiej Wszystkich Świętych ks. Kazimierz Jarmun-
dowicz posiadał kanonię prebendy Grabowski (1733-1753). 
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DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Rozjechali się różni ichmoście, którzi byli na tych aktach. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć pan Gorecki z imością swoją. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 SIERPNIA 
 
 Przyjechał pan Baranek do nas. 
 
 

DNIA 27 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Odjechał pan Baranek. 
 
 

[204] DNIA 29 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć pan Grosmajer z imością i z dziećmi do Cieszyna. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża bernardyni, którzi zabawiwszy, 
odjechali. 
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DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć pan Mikołaj Tokarski, miecznik braczłaski do córki 
swojej zakon[n]icy. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć pan miecznik do domu swego. 
 
 

DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Pawłowski od imć panien jędrzejow-
skich362, na ugodę koło naszego chłopa, którego tameczni ludzie zabieli. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Noskowski z Krakowa, na rekolekcjach. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 [205] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
362 Klaryski krakowskie z klasztoru św. Andrzeja. 
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DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Wolicki z Krakowa. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Ewermod Mazurkiewic[z] z Hebdowa. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic [ze] Sciborzic, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 Przysli ojcowie reformaci z Pilcze, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 [206] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Postawiła się chałupa Jagle, kmiec[i]owi tutecznemu jako też 
i tewnia [sic] do lnu chendożenia. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał od jaśnie wielmożnej imci pani podstoliny koronny363, 
który przywosz od ni pens[j]ę od córek jej, od stołu. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
363 Podstolina koronna – Anna z Ossolińskich Szaniawska. 
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DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Wynalaszł imć ksiądz Chiacenty Łopacki, archiprezbiter krakoski364 
na Porąbce siedem tysięcy, od których przez lat sto trzinaście prowizja 
jest zatrzimana. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
 Otrzimał dekret imć ksiądz Norbert Zielecki365 na Rzeżuśni, jak mu 
będzie wolno dziesięcinę brać nie kontentując się gruntem wydzie-
lonem, jak antecesorowie jego, to jest plebani gołecczy. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 [207] Dał imć ksiądz Chiacenty Łopacki, archiprezbiter krakoski, 
na wyprawę siostrze Annie Lemmanównie złotych pięcszet. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
364 Jacek Augustyn Łopacki był archiprezbiterem kościoła mariackiego w Krakowie 
od 12 maja 1723 r. 
365 Ks. Norbert Zielecki pleban w Gołczy. 
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DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas doktor z Olbrama, który krew kilkom pannom 
siostrzom puściwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do córki swojej pani Kobielska, która przenocowawszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć pan [Zygmunt] Wolicki do Racławic. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Kajetan Grot, karmelita bosy z Lublina. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Zygmont Wolicki z Racławic. 
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DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 [208] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
 Wydała dobrodzika panna ksieni na prawo, koło siedmi tysięczy na 
Porąbce, czerwonych złotych pięć. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć ksiądz Grot, karmelita, któremu dobrodzika panna 
ksieni dała czerwonych złotych trzi. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 W Rzeżuśni zabił po pijanemu chłopa naszego Macieja Dudela, 
strycharza, z okazijej młynarki, syn jej własny. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
 Wydała dobrodzika panna ksieni na konwencką wygodę na ryby 
czerwonych złotych piętnaście. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
 Kwit na 7 tysięcy z Porąbki 
 Wyjon kwit z Grodu – imć pan Zygmont Wolicki – krakoskiego, 
jak już oddał konwent nasz z Porąbki siedem tysięcy komu ta sukcesja 
należała. 
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DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie [209] masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
 
 Naznaczeła dobrodzika panna ksieni Błażeja Bałazego na wojznego, 
któremu dało się na autentyk czerwony złoty, a do Grodu złotych pięć. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas doktor z Olbroma, który niektórym pannom sio-
strom krew puścił i medykamenta swoje ordynował, któremu dobro-
dzika panna ksieni dała czerwony złoty. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa, która nieco zabawiwszy, 
wziąwszy córkę swoję na niedziel kilka, odjechała. Także przyjechała 
imć pani Dobińska od najjaśniejszy królewiczowy do jaśnie wielmożnej 
imci panny kastelanki warszaski, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do córek swoich imć pani [Teresa] Otwinowska, stol-
nikowa wisogrocka. 
 
 

DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 3 listopada 
 
 Odjechała imć pani stolnikowa wisogrocka. 
 
 

[210] DNIA 4 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
 Odesłała najjaszniejsza pani sługę jaśnie wielmożnej imć pannie 
kastelance warszaski, którą wziena imć pani Dobińska. 
 
 

DNIA 7 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic [ze] Ściborzyc, który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa z córką swoją, która zabawiwszy, 
córkę zostawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 21 LISTOPADA 
 
 Przysła obediencja imci księdzu Franciskowi Główczyńskiemu, 
spowiednikowi do konwentu [sądeckiego]. 
 
 

DNIA 22 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Główczyński do konwentu [211] sądeckiego. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 5 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 6 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 7 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas doktor z Olbrama, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 8 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Sebestian Polakiewicz na spowiedni-
stwo [z] Soncza [=Sącza]. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 GRUDNIA 
 
 Przyjechał doktor z Olbrama, który zabawiwszy, odjechał. 
 Tych wszystkich dni tego miesiąca nie masz nic osobliwego do 
pisania. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 [212] Przyjechała do nas imć pani Dobińska z Pilcze od najja-
śniejszy pani. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
 Odjechała jaśnie wielmożna imć panna kastelanka warszaska z imć 
panią Dobińską. 
 
 

DNIA 25 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wolicki z Racławic. 
 
 

DNIA 28 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz kaznodzieja zwierziniecki, który 
przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 30 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1749 
 
 

DNIA 1 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 2 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic [213] osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Augustynowicz366, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA 
 
 Odjechał do Racławic imć pan Zygmont Wolicki. 
 
 

DNIA 8 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
366 Ks. Jan Augustynowicz PhD, był plebanem w Minodze w latach 1733-1749. 
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DNIA 9 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
 Przyjechał pan doktor z Olbrama, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 14 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Naznaczył nam jaśnie wielmożny książę imć biskup krakowski za 
komiszarza wielmożnego imci księdza Macieja Łubińskiego, archidia-
kona [214] krakowskiego367. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
367 Maciej Łubieński (Łubiński) h. Pomian, doktor obojga praw, był archidiakonem 
kapituły katedralnej na Wawelu w okresie od 9 listopada 1748 r. do 1765 r. 
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DNIA 19 I 20 STYCZNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 21 stycznia 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz archidiakon krakowski 
a komisarz nas[z] dobrodziej. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki. 
 
 

DNIA 23 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Wolicki, pleban racławski. 
 
 

DNIA 25 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 STYCZNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komisarz dobrodziej, dyspozycyją 
wszelką uczyniwszy. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Spinek, który wziąwszy rodzoną swoję, 
świecką, na niedziel kilka, odjechał. 
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DNIA 30 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 LUTEGO 
 
 [215] Przedała się wełna do Pilcze kamieni [h]; kamień po złotych [i]. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
 Przedała się dziesięcina przestańska, za którą złotych [j]. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Przyjechał pan doktor z Olbrama. 
 
 

                                                
h Brakuje liczby. 
i Kronikarka nie odnotowała ceny wełny. 
j Kronikarka nie odnotowała liczby. 
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DNIA 9 LUTEGO 
 
 Odjechał pan Fertezel, doktor olbramski. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 LUTEGO 
 
 Wysłało się do Toronia [=Torunia] po różne potrzeby dla konwentu. 
Na ekspensę wydało się [k]. 
 
 

DNIA 13 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan Mieroszewski368 do siostry swojej i z dok-
torem olbramskim. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
 Odjechał imć pan Mieroszewski i doktor. 
 
 

[216] DNIA 17 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć pan Jezierski od reg[i]mentu moskiewskiego, 
który zabawiwszy, odjechał. 

                                                
k Kronikarka nie odnotowała wydatków. 
368 Mieroszewski Józef lub Felicjan. 
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DNIA 18 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
 Przyjechał imć pan Liesnioski [=Leśniowski] z imością swoją, 
z Wysocic. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 LUTEGO 
 
 Przyjechała pani Wróbloska [=Wróblewska] z córką swoją, która 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 24 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 LUTEGO 
 
 Przyjechał imć pan Piegłowski369 z imością swoją, który zabawiwszy, 
odjechał. 

                                                
369 Być może: Antoni Piegłowski. 
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DNIA 27 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 MARCA 
 
 [217] Przyjechała do nas jaśnie wielmożna imć panna kastelanka 
warszaska Wesselówna370 z imć panią Dobińską. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
 Odjechała imć pani Dobińska do Pilce. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
 Przyjechał doktor z Olbrama, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
370 Już w 1748 r., w uroczystość św. Anny, została wpisana do bractwa św. Anny 
Maria Józefa Wesslówna, kasztelanka warszawska. 
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DNIA 8 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz kanonik regularny, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabo[w]ska z córką z imć panią 
Rabsztyńską, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Piegłoski371 z imością swoją, który za-
bawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 16 MARCA 
 
 [218] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
371 Być może: Antoni Piegłowski ze Ściborzyc. 
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DNIA 17 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Wędrocho[w]ski, patron lubelski, któ-
remu dobrodzika panna ksieni dała czerwonych [złotych] pięć. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 20 marca 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Benedykt Wałetkiewicz [=Waletkiewicz] 
z Hebdowa. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Piegłowski z Ciborzic, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 26 MARCA 
 
 Odjechał imć ksiądz Wałetkiewicz [=Waletkiewicz] do Hebdowa. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Stanisław Leśniakiewicz, subprzeor 
z Hebdowa. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 [219] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do siostry swojej imć pan Jakub Łękawski z Krakowa. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz subprzeor do Hebdowa. 
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DNIA 5 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA 
 
 Odjechał do Krakowa imć pan [Jakub] Łękawski. 
 
 

DNIA 8 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do siostry swojej imć ksiądz Eustachi Grot, karmelita 
bosy z Lublina. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Łubiński, kanonik krakoski, 
komisarz i dobrodziej nasz. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Eustachy] Grot do Lublina. 
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DNIA 15 KWIETNIA 
 
 [220] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 KWIETNIA 
 
 Wizytował klastor nasz cały wielmożny imć ksiądz komisarz nasz. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Naznaczył za ekonoma wielmożny imć ksiądz komiszarz imci księdza 
Radziemskiego, plebana naszego, nad wszystkiemi dobrami naszemi. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz nasz. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz pleban gołecki372, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
372 Ks. Norbert Zielecki. 
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DNIA 24 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz pleban wiszocki [=wysocicki]373, który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa z córką, po rzeczy swojej, która 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Tego dnia [221] nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć pan Piegłoski374 z imością swoją, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 31 KWIETNIA [SIC!] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 
 
 

                                                
373 Plebanem w Wysocicach był wówczas ks. Stanisław Piegłowski. 
374 Być może: Antoni Piegłowski ze Ściborzyc. 
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DNIA 1 MAJA 
 
 Przyjechała do ciotki375 swojej i siostry376 imć panna Barbara Gro-
tówna. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Odjechała imć panna [Barbara] Grotówna do rodziców swoich. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 MAJA 
 
 Sprowadziła dobrodzika panna ksieni cerolika z Miechowa, który 
pannom siostrom krew puściwszy, odjechał.  
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
375 Norbertanka Barbara Grotówna, siostra Andrzeja Grota, zmarła 8 października 
1749 r. 
376 Norbertanka Marianna Grotówna, córka Andrzeja, zmarła 20 października 1798 r. 
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DNIA 10 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 MAJA 
 
 Przysli ojcowie reformaci z Pilcy i z Krakowa. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
 [222] Wprowadziła dobrodzika panna ksieni do konwentu naszego 
stacje Ukrziżowanego Pana Jezusa, to jest Kalwarią, którą wprowa-
dzali ojcowie reformaci, na których ceremoniach była imć pani Popie-
lowa z córką swoją z Czapel377 i imć pan Piegłowski378 z imością, 
którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
 Przyjechała imć panna Rogalińska, przeorysza bolesławska z in-
szemi imć pannami zakonnemi. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
377 Marianna Popielowa z Piegłowskich i jej córka Elżbieta. 
378 Być może: Antoni Piegłowski ze Ściborzyc. 
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DNIA 18 MAJA 
 
 Odjechała imć panna przeorysza bolesłaska do Krakowa. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego [223] do pisania. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 MAJA 
 
 Przyjechała do jaśnie wielmożnej imci panny kastelanki warszawski 
imć pani Dobińska od najjaśniejszy pani miłościwy dobrodziki. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabo[w]ska z córką swoją imć panią 
Rabsztyńską, która zabawiwszy, odjechała. 
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DNIA 28 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
 Przyjechała imć pani kastelanicowa z matką swoją. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
 Przyjechała najjaśniejsza pani z różnemi ichmościami do jaśnie 
wielmożny imci panny kastelanki. 
 
 

DNIA 2 CZERWCA 
 
 Odjechał imć ksiądz oficjał pilecki Wessel, rodzony jego i kustosz, 
także pilecki. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Odjechała najjaśniejsza pani miłościwa dobrodzika. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[224] DNIA 7 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan Ostro[w]ski z imć panem Nisko[w]skim, którzi 
zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 9 CZERWCA 
 
 Przyjechała powtórnie imć panna przeorysza bolesławska379 do nas. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Pomerowa z imć panią Piegłoską380. 
Także imć pan Mieroszewski, łowczy do rodzony swojej, którzi ich-
moście zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 CZERWCA 
 
 Odjechała imć panna przeorysza bolesławska do konwentu swego. 
 
 

DNIA 14 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Wolicki, pleban racławski. 
 
 

DNIA 17 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
                                                
379 Rogalińska. 
380 Być może: Piegłowska ze Ściborzyc. 
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DNIA 18 CZERWCA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
 [225] Przyjechał do nas imć pan Nisko[w]ski, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 21 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
 Przywieziono do konwentu naszego na edukacją imć pannę Alek-
sandrę Orlińską381. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Jan Doruchowski382, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
381 Prawdopodobnie kronikarka pomyliła imię. Była to nie Aleksandra lecz Ksawera 
Orlińska. Ksawera Orlińska została wpisana w 1749 r. do bractwa św. Anny, istnie-
jącego przy klasztorze imbramowickim 
382 Osoba niezidentyfikowana. 
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DNIA 26 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Ostro[w]ski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
 Odprawiła dobrodzika panna ksieni imci pana Stanisława Siomka, 
który był za podstarościego, [z] żoną swoją, w Imbramowicach. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 LIPCA 
 
 [226] Przyjena dobrodzika panna ksieni za podstarościego imci 
pana Jakuba Kozłowskiego, który był w Rzeżuśni. Na miejsczu jego 
naznaczeła Norberta Bałazego. 
 
 

DNIA 5 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 I 7 LIPCA 
 
 Nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 8 LIPCA 
 
 Przyjechała imć pani Gorecka z córkami, która zabawiwszy, odje-
chała. 
 
 

DNIA 9 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Ewermody [Mazurkiewicz] z imć 
księdzem Leśniakiewicz[em]. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
 Odjechali imcie księża do Hebdowa. 
 
 

DNIA 15 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 18 LIPCA 
 
 Wyjechała z naszego klastoru imć panna Zofia Olszowska do dworu 
imci pani Radomecki. 
 
 

DNIA 19 LIPCA 
 
 [227] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
 Przyjechał imć pan kastelanic z Rzeżuśni, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabowska z córką imć panią Rabsz-
tyńską, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 27 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 28 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa z córką swoją, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 31 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do córek swoich jaśnie wielmożna imć pani [Anna] 
Szaniawska, podstolina koronna. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Odjechała jaśnie wielmożna imć pani podstolina koronna. 
 
 

DNIA 4 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego [228] do pisania. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

262 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Rogawski, pleban jangrocki. Także imć pani 
Gorecka, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 8 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Przyjechała pani Grosmajerowa z córką i synem swoim do córki swojej. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 14 sierpnia 
 
 Przyjechał imć ksiądz komiszarz nas[z] dobrodziej na profesją. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Przyjechała najjaśniejsza pani króliewiczowa polska, nasza miło-
ściwa dobrodzika. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
 Odjechała najjaśniejsza króliewiczowa imć. 
 Także była profesyja siostry Teresy Grosmajerówny. 
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DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Rozjechali się różni ichmoście, którzi byli na profesyjej, tak du-
chowni, jako i swietczy. 
 
 

DNIA 18 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz [229] komiszarz nas[z] dobrodziej. 
 
 

DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Odjechała imć pani Grosmajerowa do domu swego. 
 
 

DNIA 24 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 27 SIERPNIA 
 
 Pojechał imć ksiądz kaznodzieja nasz do Krakowa po swojej po-
trzebie. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
 Powrócił imć ksiądz kaznodzieja z Krakowa. 
 
 

DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 Przysłał imć ksiądz komiszarz, nasz dobrodziej imci księdza Marcina 
Wąsowicza SI383, który ma służyć do rekolekcijej całemu zgromadzeniu. 
 
                                                
383 Marcin Wąsowicz (Wąsowski), urodził się w 1699 r., zmarł po 1773 r., w latach 
40. XVIII w. był wykładowcą prawa kanonicznego w Krakowie, Encyklopedia wie-
dzy o jezuitach…, 726-727. 



Rok 1749 

 

265 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Zaczeno całe zgromadzenie rekolekcije na dni ośm. 
 
 

[230] DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć pani Bętkowska384 do nas z córką swoją. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Odjechała imć pani Bętkowska, zostawiwszy córkę swoją u nas. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Zakończone są sczęśliwie rekolekcije. 

                                                
384 Bętkowska, podżupkowa bocheńska. 
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DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał ociec jezuita do Krakowa. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz komiszarz nasz na profesyją siostry 
Lemmanówny. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała najjaśniejsza króliewiczowa imć do nasz. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 Stanęła na próbę jaśnie wielmożna imć panna Maria Wesselówna385, 
kastelanka warszawska przy prezencyjej najjaśniejszy króliewiczowy 
imć a ciotki swojej. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 Była profesja siostry Anny Lemmanówny, na który było wiele ich-
mościów, tak duchownych, jako i świeckich. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Odjechała najjaśniejsza pani królewiczowa imć, jako też i insi ich-
moście, którzi byli na ty profesyjej. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 [231] Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
385 Była to Maria Józefa Wessel, kasztelanka warszawska, która w 1748 r. została 
wpisana do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasztorze imbramowickim. 
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DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz komiszarz nasz dobrodziej do Krakowa. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Radomecki z imcią swoją, który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 Przysłał licencyją dla wyjazdu siostrom niektórym dla poratowania 
zdrowia imć ksiądz komiszarz nasz dobrodziej. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Wyjechały panny siostry do Krakowa na kuracyją cztery: Kocha-
nowska386, Grotówna387, Kręska388 i Lemmanówna389. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
386 Anna Kochanowska. 
387 Katarzyna Grotówna. 
388 Konstancja Kręska. 
389 Anna Lemmanówna. 
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DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Orbowski [=Horbowski]390, kanonik kielecki, 
od jaśnie wielmożnej imci pani Szaniawski, podstoliny koronny. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 Stanęła na próbę jaśnie wielmożna imć panna Franciska Szaniawska, 
podstolanka koronna, przy bytności zwyż pomienionego imci księdza 
kanonika, który zabawiwszy, odjechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał imć ksiądz [232] Wolicki [Konstanty] z imć księdzem 
Waletkiewiczem. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKAl 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Umarła panna siostra Barbara Grotówna391. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nasz imć ksiądz kanonik kielecki Orbowski [=Horbo-
wski], który przenocowawszy, odjechał. Także przyjechał imć ksiądz 
Stanisław Leśniakiewicz z imciami inszemi, subprzeor hebdowski. 

                                                
l W rękopisie jest: września. 
390 Ks. Michał Horbowski był kanonikiem prebendy Pierzchnicka w kapitule kole-
giaty kieleckiej. Zmarł w 1764 r. 
 

391 Barbara Grotówna zmarła 8 października 1749 r. 
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DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Był pogrzeb panny siostry Barbary Grotówny, na którym było im-
ciów księży 20. 
 
 

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
 Rozjechali się imcie księża. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do córki swojej imć pani Krzesińska392, to jest do sio-
stry Otwinowski. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKAł 
 
 Odjechała imć pani Krzesińska do domu swego. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
ł W rękopisie jest: września. 
392 Katarzyna z Guzowskich, 1v. Otwinowska (mąż Franciszek Ksawery), 2v. Krze-
sińska (mąż Piotr). 
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DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał imć pan Olszowski do siostry swojej. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć pan Olszowski. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nasz imć panna Zofia [233] Olszowska od dworu 
imci pani Radomecki. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do córek swoich imć pan [Szymon] Otwinowski, stolnik 
wisogrocki. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do córki swojej jaśnie wielmożna imć pani Wesselowa393, 
kastelanowa warszawska [z] synem swoim394. 
 
 

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
393 Teresa z Załuskich, małżonka Wojciecha Wessla, młodszego brata królewiczowej 
Marii Józefy Sobieskiej. 
394 Chodzi o Teodora Wessla. 
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DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć pan stolnik wisogrocki. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Odjechała jaśnie wielmożna imć pani kastelanowa warszawska. 
 
 

DNIA 2 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz prezydent trynitarz, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 LISTOPADA 
 
 Odjechał imć ksiądz kaznodzieja nasz do Krakowa. 
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DNIA 8 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 LISTOPADA 
 
 [234] Przyjechał z Krakowa imć ksiądz kaznodzieja nasz. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Felicjam Kozłowski na kaznodziej-
stwo z Hebdowa. 
 
 

DNIA 14 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Hieronim Chrzanowski, przeor heb-
dowski. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 LISTOPADA 
 
 Odjechał imć ksiądz przeor hebdowski, który wzion [ze] sobą imci 
ksiądza Ludwika Stępkowskiego, kaznodzieję przesłego. 
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DNIA 18 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Bonawentura Papiński na spowiedni-
stwo [z] Szoncza [=Sącza]. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Odjechał imć ksiądz Sebestian Polakiewicz, który był na spowied-
nistwie rok. 
 
 

DNIA 21 LISTOPADA 
 
 Przyjechały panny siostry z Krakowa, które bawiły na kuracyjej 
niedziel 8. 
 
 

DNIA 22 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do siostry swojej imć pan Karol Łękawski z Krakowa. 
 
 

DNIA 23 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic [235] osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Dzięciołowski z Miechowa, imć ksiądz 
Leśniakiewicz i Wałetkiewicz [=Waletkiewicz] z Hebdowa, który za-
bawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 26 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 27 LISTOPADA 
 
 Odjechali imcie księża z Hebdowa. 
 
 

DNIA 28 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 
 
 

DNIA 29 LISTOPADA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej zakończywszy 
niektóre interesa. 
 
 

DNIA 1 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabowska z córką imć panią Rabsz-
tyńską, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 4 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 5 grudnia 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska [ze] Ściborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 6 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 7 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska [ze] Ściborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 8 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
 [236] Przyjechała pani gubernatorowa od imci pana Szczawiń-
skiego395 w interesie, jeżeli synowica tegoż imć miejsce mieć będzie. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Odjechała pani gubernatorowa. 
 
 

DNIA 11 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Dąmbska, miecznikówna396. 
 
 

DNIA 12 GRUDNIA 
 
 Odjechała imć panna miecznikówna. 
 
 

DNIA 13 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 GRUDNIA 
 
 Przyjechały do nas imć pani Popielowa z có[r]ką397 i siest[r]ą swoją, 
imć panią Dembińską398, które zabawiwszy, odjechały. 
 

                                                
395 Być może: Jan Stanisław Szczawiński z Wielkiej Szczawiny, kasztelan kruszwicki 
(1697), stryj Konstancji Szczawińskiej. 
396 Być może: córka Aleksandra Dąmbskiego, miecznika inowrocławskiego. 
397 Marianna z Piegłowskich Popielowa, żona Konstantego Popiela h. Sulima, córka 
Jana i Marianny Salomei z Dembińskich h. Nałęcz, z córką Elżbietą. 
398 Siostrą Marianny Popielowej była Justyna z Piegłowskich Dembińska, żona Lu-
dwika Dembińskiego h. Rawicz. 
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DNIA 15 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Górski399, kustosz pilecki od króliewiczowy 
imci i imć pani Dobińska do wielmożny imć panny kastelanki. 
 
 

DNIA 18 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz kustosz z imć panią Dobińską do Pilce. 
 
 

DNIA 19 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska [ze] Ściborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 22 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do [237] pisania. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Przywieziono w prowizyjej od wielmożnego imci pana [Ignacego] 
Kręskiego, chorążego wieluńskiego, soli beczek pietnaście. 

                                                
399 Ks. Jan Górski, kustosz kapituły kolegiackiej w Pilicy, zmarł 7 października 1761 r. 
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DNIA 24 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Posłał sługę swego imć pan Zawadzki, stolnik, dowiadując się, 
czy siostry jego miejscze mieć będą w klasztorze. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 GRUDNIA 
 
 Przysłał wielmożny imć ksiądz komiszarz do nas podstarościankę, 
ażeby się przećwiczyła różnych rzeczy. 
 
 

DNIA 30 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1750 
 
 

DNIA 1 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Zatorski dowiadując się, czy siostry jego 
mieć miejscze będą na edukacją. 
 
 

DNIA 2 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 STYCZNIA 
 
 Przyjechała imć pani Liesniowska [=Leśniowska], która zabawiw-
szy, odjechała. 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIAm 
 
 [238] Przyjechała do nas imć pani Rabsztyńska, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
m W rękopisie jest: grudnia, w ten sposób kronikarka datowała kolejne dni – 
aż do 16 stycznia. 
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DNIA 8 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 STYCZNIA 
 
 Przyjechał służący od wielmożny imci pani podstoliny koronny, 
który przywiosz pensyją od córek. 
 
 

DNIA 10 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Przyjechała imć pani Rabsztyńska, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas na kaznodziejstwo imć ksiądz Benedykt Walet-
kiewicz z Hebdowa. 
 
 

DNIA 14 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Felicjan Kozłowski, który był prezydentem na 
miejsczu kaznodziei, do Hebdowa. 
 
 

DNIA 15 STYCZNIA 
 
 Przywieziono imć pannę Szczawińską400, łowczonkę, do klastoru 
naszego. 
 
 

                                                
400 Konstancja Szczawińska, łowczanka łęczycka. W 1750 r. Konstancja Szczawińska, 
łowczanka łęczycka, została zapisana do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasz-
torze imbramowickim. 
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DNIA 16 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Łukowski, spowiednik zwierziniecki 
z imć księdzem kaznodziejem norbertańskim. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 STYCZNIA 
 
 Odjechali imcie księża do Krakowa. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego [239] do pisania. 
 
 

DNIA 21 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Stanisław Sawicki, proboszcz krzyża-
nowski401. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nasz imć ksiądz Wolicki, pleban raczławski. 
 
 

DNIA 23 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz proboscz krzyżanowski. 
 
                                                
401 Parafia Krzyżanowice (dekanat Kije) była prowadzona przez norbertanów. W latach 
1746-1752 był tam proboszczem Stanisław Zawadzki (Zawidzki lub Sawicki) OPraem. 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

282 

DNIA 25 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki. Także przyjechała imć pani 
Bętkowska do córek swoich. 
 
 

DNIA 26 STYCZNIA 
 
 Odjechała imć pani Bętkowska. Przyjechała imć pani Piegłowska402, 
która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
 Przyjechał imć pan Kajerski do nas. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć pan Kajerski do Krakowa. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
402 Być może: Piegłowska, kasztelanicowa oświęcimska, ze Ściborzyc. 
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DNIA 3 LUTEGO 
 
 Przyjechał imć ksiądz Jan Jarzemski403, który przywios od jaśnie 
wielmożnego księdza komisarza dobrodzieja skotu olenderskiego na 
antepedyje do kościoła naszego. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 [240] Arendowała się Rzeżuśnia wielmożnemu imci księdzu komi-
szarzowi dobrodziejowi na lat trzi. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz Jarzemski do Krakowa. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas imć pani Siomkowa. 
 
 

DNIA 9 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
 Odjechała imć pani Siomkowa od nas. 

                                                
403 W latach 1740-1765 ks. Jan Jarzemski (Jarzenski, Jarzynski) był plebanem 
w parafii Radziemice (dekanat Książ Wielki). 
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DNIA 12 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LUTEGO 
 
 Przyjechał do córki swojej imć pan Grosmajer z imcią swoją, z córką 
i synem. 
 
 

DNIA 14 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Ewermody Mazurkiewicz z Hebdowa. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 LUTEGO 
 
 Odjechał imć pan Grosmajer do Cieszyna. 
 
 

DNIA 18 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz Mazurkiewicz do Hebdowa. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego [241] do pisania. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 22 LUTEGO 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska [ze] Ściborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 23 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 LUTEGO 
 
 Przyjechał do siostry swojej imć pan Olszowski404. 
 
 

DNIA 26 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 LUTEGO 
 
 Odjechał imć pan Olszowski do Krakowa. 
 
 

DNIA 29 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Kajetan Grot, karmelita z drugim imcią. 
 
 

                                                
404 Do Zofii Olszowskiej, uczennicy. 
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DNIA 2 MARCA 
 
 Przyjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 
 Także [przyjechał] służący wielmożnego imci pana Wessela, kaste-
lana warszawskiego, do córki jego. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
 Odjechał służący wyż pomienionego imci pana kastelana. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
 Odjechał jaśnie wielmożny imć komiszarz dobrodziej nasz. 
 
 

[242] [DNIA 6 MARCA] 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani kastelanicowa, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Biegajska z imcią swoim do siostry swojej, 
która przenocowawszy, odjechała. 
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DNIA 12 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
 Przyjechał powtórnie imć pan Biegajskiej z imcią swoją. 
 
 

DNIA 15 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 MARCA 
 
 Odjechał imć pan Biegajskiej. 
 
 

DNIA 17 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 MARCA 
 
 Odjechał imć ksiądz Kajetan Grot. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Isfryd, spowiednik zwierzynieckiej, z kazno-
dziejem norbertańskiem. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 22 MARCA 
 
 Tego dnia nie [243] masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska [ze] Ściborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 24 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
 Odjechali imcie księża do Krakowa. 
 
 

DNIA 26 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Przyjechał imć pan Łękawski do sióst[r] swoich. 
 
 

DNIA 29 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 Przywieziono do nas imć pannę Bogumiłę Zakrzewską. 
 
 

DNIA 31 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 1 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska [ze] Ściborzic, która zaba-
wiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
 Przyjechała imć pani Spinkowa z córką swoją, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 4 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska405, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie [244] masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć pan Grabowskiej z imcią swoją i z imć panią Rabsz-
tyńską, którzi zabawiwszy, odjechali. 

                                                
405 Prawdopodobnie: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
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DNIA 10 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Eufrozyna Bąkowska, cześnikówna 
łomżeńska [sic], która była w Sląsku na nauce lat dwa. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 16 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Konopnicka, która zabawiwszy, wziąw-
szy [ze] sobą imć pannę Zakrzewską, odjechała. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Zakrzewska z Uliny, która [245] zaba-
wiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 22 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Laskowska406. 
 

                                                
406 Prawdopodobnie była to Wiktoria z Bąkowskich Laskowska, córka Adama Bąkow-
skiego i Magdaleny z Kościeniów, która w 1750 r. wyszła za mąż za Józefa Jana Nepo-
mucena Laskowskiego h. Korab, wojskiego chęcińskiego. 
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DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Odjechała imć pani [Wiktoria] Laskowska. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Wielowiejska, która zabawiwszy, odje-
chała. 
 
 

DNIA 7 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 8 maja 
 
 Przyjechała do nas imć pani Zakrzewska z córką swoją, która [246] 
zabawiwszy, odjechała. 
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DNIA 9 MAJA 
 
 Przyjechała najjaśniejsza miłościwa pani dobrodziejka407 do nas. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
 Odjechała najjaśniejsza pani królewiczowa polska. 
 
 

DNIA 11 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
 Byli u nas imcie księża bonifratrowie, którzi zabawiwszy, odesli. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
 Przyjechał do nas cerolik z Krakowa, który puścił krew pannom 
siostrom, odjechał. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
 Przyjechał posłaniec z listami od najjaśniejszy pani do wielmożnego 
imci księdza komiszarza dobrodzieja i do dobrodziki panny ksieni, 
który wypocząwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
 Przyjechała do siostry Tokarski imć pani Połubieńska, rodzona jej, 
która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Kasper Wolicki. 
 

                                                
407 Królewiczowa Maria Józefa Sobieska. 
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DNIA 18 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
 Przyjechał do nas jaśnie wielmożny ksiądz komiszarz dobrodziej 
z panem doktorem. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Przyjechała imć pani Dobińska od najjaśniejszy królewiczowy imci. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Odjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz [247] komiszarz dobrodziej, 
a przyjechała najjaśniejsza królewiczowa imć. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Odjechała najjaśniejsza królewiczowa imć. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Spinkowa i imć pani Rabsztyńska, 
które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
 Przysli ojcowie reformaci z Pilcy. Zabawiwszy, odesli. Przyjechała 
imć pani Leszczyńska, kastelanowa inowłocka z d[w]iema córkami. 
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DNIA 27 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani [Teresa] Otwinowska, stolnikowa 
wisogrocka. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
 Odjechała imć pani kastelanowa i imć pani stolnikowa z córkami 
swemi, których było trzi na edukacyjej u nas. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć panna ksieni buska Bobrownicka408 z dwiema 
zakon[n]icami. 
 
 

DNIA 31 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 CZERWCAn 
 
 Odjechała imć panna Katarzina Bobrownicka, ksieni buska. 
 
 

DNIA 2 CZERWCAo 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz [248] Świecki409, który zabawiwszy, odjechał. 
 

                                                
 

n W rękopisie jest: kwietnia. 
o W rękopisie jest: kwietnia. 
409 Joanna Katarzyna Bobrownicka, ksieni w Busku od 1737 r. Zmarła w paździer-
niku 1764 r. 
409 Osoba niezidentyfikowana. Być może chodziło o księdza świeckiego – diecezjalnego. 
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DNIA 4 CZERWCA 
 
 Przyjechał jaśnie wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
 Odjechał imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
 Przyjechała imć pani Leszczyńska, kastelanowa [inowłodzka], która 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz dziekan z Poręby, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 CZERWCA 
 
 Przyjechali do nas imć księża Woliccy – świecki [Maciej] i norber-
tan [Konstanty]. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan Mieroszewskiej, łowczy. Odjechał imć ksiądz 
Konstanty Wolicki, norbertan. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki, pleban racławski. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
 Odjechał imć pan Mieroszewski, łowczy. 
 
 

DNIA 13 CZERWCA 
 
 Zostawił imć pan łowczy siostrzenicę swoją Teresę Orlińską. 
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DNIA 14 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan Niskowski z Gołcze, który zabawiwszy, odjechał, 
także i imć pani Piegłowska. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 CZERWCA 
 
 Zakończony szpital sczęśliwie dla ubóstwa. 
 
 

DNIA 18 CZERWCA 
 
 Pojechała imć panna Zofia Olszowska do Buska410. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
 [249] Przyjechała imć pani Piegłowska z Ciborzyc, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 CZERWCA 
 
 Przyjechało imć państwo Rabsztyńscy oboje, którzi zabawiwszy, 
odjechali. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
410 Zofia Olszowska wstąpiła do klasztoru norbertanek w Busku, około 1750 r. roz-
poczęła tam nowicjat, zmarła w 1776 r. 
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DNIA 23 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 CZERWCA 
 
 Pojechała panna Katarzina Karpowska411 do Krakowa. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 CZERWCA 
 
 Przyjechała panna Karpowska z Krakowa. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
 Przyjechała imć pani Siomkowa do nas. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
 Odjechała imć pani Siomkowa. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
 Było wprowadzenie stacyjej Męki Pański do kościoła farniego. 
 Także przyjechały imcie panny Otwinowskie, starościanki sczerczow-
skie, imcie księża norbertani i inszi imcie duchowni, jako też i świetczy. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
 Była u nas imć pani Dembińska412, kastelanicowa z Karsnice 
[=Charsznicy]. 
 
 

DNIA 1 LIPCA 
 
 Odjechały imcie panny starościanki sczerczowskie. 

                                                
411 Katarzyna Karpowska, uczennica. 
412 Justyna z Piegłowskich Dembińska, żona Ludwika Dembińskiego, kasztelanica 
wojnickiego. 
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DNIA 2 LIPCA 
 
 Przyjechała imć pani kastelanicowa [250] z Karsnice [=Charsznicy], 
która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Dąmbski413, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 5 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
 Posłała dobrodziejka panna ksieni pana Kozłowskiego do Krakowa, 
piniądze odbierać od imci pana Dąmbskiego414. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 LIPCA 
 
 Przyjechała imć pani kastelanicowa z z Karsnice [=Charsznicy], 
która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
413 Być może: Aleksander Dąmbski, miecznik inowrocławski. 
414 Prawdopodobnie: Aleksander Dąmbski, miecznik inowrocławski. 
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DNIA 11 LIPCA 
 
 Odprawiało się nabożeństwo czterdziestodniowe, na którym była 
imć pani Piegłowska415, imciów księży świeckich trzech, reformatów 
czterech. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LIPCA 
 
 Przyjechała imć pani Grabowska z imć panią Rabsztyńską, które 
zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
 [251] Przyjechała imć pani Połubieńska z imcią swoim. 
 
 

DNIA 17 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
 Przyjechała imć pani Grabowska z imć panią Rabsztyńską, która 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 19 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
415 Prawdopodobnie: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
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DNIA 20 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
 Odjechała imć pani Połubieńska z imcią swoim. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 LIPCA 
 
 Przyjechał imć pan [Antoni] Piegłowski z imcią swoją, którzi zaba-
wiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 25 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas najjaśniejsza pani królewiczowa polska jadąc do 
Krakowa. 
 
 

DNIA 27 LIPCA 
 
 Odjechała najjaśniejsza pani do Krakowa. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
 Przyjechała pani Liesniowska [=Leśniowska] do nas. 
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DNIA 30 LIPCA 
 
 Odjechała pani Liesniowska [=Leśniowska]. 
 
 

DNIA 31 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Przyjechała [252] do nas imć panna Dłuska, ksieni norbertańska416 
z trzema zakonnicami. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
 Przyjechała najjaśniejsza pani królewiczowa polska. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Odjechała imć panna ksieni norbertańska. 
 
 

DNIA 4 SIERPNIA 
 
 Odjechała najjaśniejsza pani do Pilce. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Przyjechały dwie imcie panny zakonne od świętego Norberta. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
 Odjechały też dwie panny zakonne. 
 
 

                                                
416 Teresa Dłuska, ksieni, najprawdopodobniej od 1749 r., w krakowskim klasztorze 
św. Norberta. Zmarła 6 listopada 1752 r. 
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DNIA 8 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Leśniakiewicz, subprzeor hebdowskiej z księ-
dzem Konstantym Wolicki[m]. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Kazmierz Roczek i odjechał imć ksiądz 
subprzeor. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Przyjechała imć pani Dembińska, kastelanicowa [wojnicka], która 
zabawiwszy, odjechała, jako też i imć ksiądz Roczek. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Przyjechała imć pani Błędowska, która przywiezła pensyją od stołu 
imć panien podstolanek koronnych, która zabawiwszy odjechała. 
 
 

DNIA 14 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do [253] pisania. 
 
 

DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Przyłęcki z Miechowa. 
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DNIA 18 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Przyjechała imć pani Tomicka do nas. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Odjechała imć pani Tomicka. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Teodor, kaznodzieja norbertański. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Teodor do Krakowa. 
 
 

DNIA 24 SIERPNIA 
 
 Przyjechała imć pani Połubińska do siostry swojej, siostry Tokarski. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska417 i imć ksiądz Bętkowski 
Józef418. 
 
 

DNIA 26 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
417 Prawdopodobnie: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
418 Ks. Józef Bętkowski (Bentkowski) od 1 lutego 1748 r. był plebanem parafii 
w Dębnie w dekanacie Wojnicz. 



Rok 1750 

 

305 

DNIA 27 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Bętkowski. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
 Przysli do nas imcie księża ojcowie reformaci z Pilce. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Odjechała imć pani Połubińska i ojcowie reformaci odesli. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Dobiński i z imcią panem Piegłowskim419, 
którzi zabawiwszy, [254] odjechali. 
 
 

DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Łopacki420, archiprezbiter 
krakowski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć panna Dobrakowska, która zabawiwszy, odjechał[a]. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
                                                
419 Być może: Antoni Piegłowski. 
420 Jacek Augustyn Łopacki pracował w parafii mariackiej w Krakowie od 12 maja 
1723 r. 
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DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

Dnia 6 września 
 
 Przyjechał imć pan Larosz, koniuszy królewiczowy imci, który za-
bawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 10 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Przyłęcki z Miechowa. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć pan Dobiński i imć pani Piegłowska421, którzi zaba-
wiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
421 Być może: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
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DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Przyłęcki do Miechowa. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał pan [255] Uliejskiej [=Ujejski] z imcią swoją, który za-
bawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć pani Krauzowa z trzema córkami, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 21 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
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DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Zakrze[w]ska z Uliny, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 WRZEŚNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Józef Łuczycki, wikariusz 
nasz generalny. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Wolicki, pleban racławskiej. 
 
 

DNIA 1 PAŹDZIERNIKAp 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
p W rękopisie jest: listopada. 
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DNIA 2 PAŹDZIERNIKAr 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz wikariusz. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 [256] Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki. 
 
 

DNIA 4 I 5 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Konopnicka z córką i z imć panną Za-
krzewską. 
 
 

DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechała imć pani Konopnicka zostawiwszy u nas imć pannę Za-
krzewską. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Jordanowa z imć panną Napierkowską. 
 
 

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
r W rękopisie jest: listopada. 
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DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechała imć pani Jordanowa. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechała imć panna Zakrzewska do Uliny. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Dembiński, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do [257] pisania. 
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DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas wielmożna imć panna Józefa Wesselówna, 
kastelanka warszawska z imć panią Dobińską. 
 
 

DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechała imć panna kastelanka warszawska. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Chróściński z imć swoją, także i imć pani 
Piegłowska422, którzi imcie zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
422 Prawdopodobnie: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
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DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Cyprian] Wolicki, oficjał łomżeński 
z imciami panami Dębowskiemi. 
 
 

DNIA 5 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz oficjał z temiż imciami. 
 
 

DNIA 6 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani Dobińska po imć pannę kastelankę, która 
była u nas na próbie423, którą przez wszelki racyjej złożył z próby imć 
ksiądz komiszarz. 
 
 

DNIA 7 GRUDNIA 
 
 Odjechała wielmożna imć panna Wesselówna, kastelanka war-
szawska do [258] Pilcy. 
 
 

DNIA 8 GRUDNIA 
 
 Przyjechał[a] po córkę swoją424 imć pani [Magdalena] Kosińska. 
 
 

DNIA 9 GRUDNIA 
 
 Przyjechał imć pan Szczawiński z imcią swoją425. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć pan Szczawiński i imć pani [Magdalena] Kosińska 
wziąwszy [ze] sobą córkę swoją426, która była u nas lat cztery. 
 

                                                
423 Maria Józefa Wesselówna. 
424 Przypuszczalnie: Eufrozyna Bąkowska, która uczyła się w klasztorze imbramowickim. 
425 Prawdopodobnie: Jan Stanisław Szczawiński, kasztelan kruszwicki (1697) z mał-
żonką lub jego syn – kasztelanic kruszwicki – z małżonką. 
426 Eufrozynę Bąkowską, córkę Adama. 
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DNIA 11 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Wielowiejski, pisarz krakowski z imcią 
swoją, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 12 GRUDNIA 
 
 Rezygnował komiszarstwo wielmożny imć ksiądz Łubieński, archi-
diakon krakowski, wielmożnemu imci księdzu Łopackiemu, archipre-
zbiterowi krakowskiemu. 
 
 

DNIA 13 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 GRUDNIA 
 
 Wykupił się z naszego pod[d]aństwa Maciej Żak z Glanowa, który 
kilkanaście razy uchodził, o którego i prawo było. Narescie się wykupił, 
za które piniądze kupiło się mszał [do] naszego zakonnego kościoła. 
 
 

DNIA 16 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Benedykt Waletkiewicz, który był u nas na 
kaznodziejstwie, [259] gdzie dla słabego zdrowia dotąd się zatrzymać 
musiał. 
 
 

DNIA 19 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 



Kronika klasztoru Norbertanek w Imbramowicach 1741-1758  

 

314 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 24 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 GRUDNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Wolicki, pleban racławski. 
 
 

DNIA 28 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 30 GRUDNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 GRUDNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1751 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas od jaśnie wielmożnej imci pani Szaniawski, pod-
stoliny koronny, imć ksiądz Szaniawski, pijarysta427, który przywiosz 
pensyją od córek tejże imci. 
 
 

DNIA 2 LUTEGO 
 
 Odjechał tenże imć ksiądz. 
 
 

DNIA 3 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic [260] osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Przyjechali do nas imcie księża ze Zwierzinca, dwóch. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
 Odjechali imcie księża na Zwierziniec. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

                                                
427 Józef Szaniawski (1709-1762) wstąpił do zakonu pijarów w 1725 r., był wykła-
dowcą w kolegiach pijarów, wreszcie rektorem kolegium pijarów w Piotrkowie Try-
bunalskim. 
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DNIA 8 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Ludwik Stępkowski z Hebdowa. 
 
 

DNIA 9 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Przywieziono do nas imć pannę Annę Gawrońską na edukacyją. 
 
 

DNIA 11 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Karol Lęcki428 z drugim imcią, księ-
dzem Teodorem. 
 
 

DNIA 16 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
428 Karol Lęcki, norbertanin z Krzyżanowic. 
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DNIA 18 LUTEGO 
 
 Odjechali imcie księża do Krakowa. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
 [261] Przyjechał imć ksiądz Maciej Wolicki, pleban racławski. 
 
 

DNIA 21 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz [Maciej] Wolickiej. 
 
 

DNIA 23 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Lęcki z drugim imcią księdzem z Kra-
kowa. 
 
 

DNIA 26 LUTEGO 
 
 Przyjechał imć pan Niskowski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 27 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 28 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Odjechali imcie księża do Racławic. 
 
 

DNIA 2 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
 Przyjechał imć pan Piegłowski429 z imcią swoją, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 4 MARCA 
 
 Przyjechały do nas imcie panny zakonne od święty Agnieszki430: 
panna Krzeszówna431 i panna Mszaniecka432. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 6 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego [262] do pisania. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
 Odjechały imcie panny zakonne do Krakowa. 
 

                                                
429 Prawdopodobnie: Antoni Piegłowski ze Ściborzyc. 
430 Bernardynki z krakowskiego klasztoru pw. św. Agnieszki. 
431 Agnieszka (s. Kazimiera) Krzeszówna urodziła się w rodzinie Marcina i Rozalii 
z Grotów. Zmarła 13 maja 1760 r. 
432 Rozalia (s. Domicela) Mszaniecka urodziła się około 1707 r. w rodzinie Wojciecha 
i Marianny z Fabiankowskich. Zmarła 21 grudnia 1788 r. 
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DNIA 8 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz [Maciej] Wolicki, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 11 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Niskowski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 14 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Rabsztyńska, która zabawiwszy, odje-
chała. 
 
 

DNIA 16 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Maciej Wolicki, pleban racławski, 
który zabawiwszy, odjechał. 
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DNIA 19 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Ludwik Stępkowski. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
 Stanęła na próbę imć panna Konstancja Szczawińska, łowczanka 
i panna Katarzina Karpowska. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 MARCA 
 
 [263] Przyjechał imć pan Rabsztyński z imcią swoją, który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
 Odjechał imć ksiądz Stępkowski do Hebdowa. 
 
 

DNIA 24 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 MARCA 
 
 Przyjechali do nas imć ksiądz Kiełczewski, przeor jasnogórski 
z inszemi imciami dwiema. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 29 MARCA 
 
 Odjechał imć ksiądz przeor jasnogórski. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Bogucki, przeor częstochowski. 
 
 

DNIA 31 MARCA 
 
 Odjechał imć ksiądz przeor częstochowski. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Przyłęcki z Miechowa, który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 4 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
 Przyjechał powtórnie imć ksiądz Przyłęcki, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic [264] osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 8 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas pani Witaszewska, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 11 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas królewiczowa imć jadąc z Krakowa. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Odjechała najjaśniejsza królewiczowa imć do Pilce. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
 Zawieziono do Częstochowy Jana Rupika z Tarnawy, którego kilka 
razy zapomagano we wszystkim, który wszystko straciwszy uchodził 
a kradł. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan kastelanic z Ciborzic, który zabawiwszy, 
odjechał. 
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DNIA 18 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
 [265] Przyjechał do nas imć ksiądz Kochanowskiej z imć księdzem 
kaznodziejem norbertańskim. 
 
 

DNIA 22 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 KWIETNIA 
 
 Odjechali imcie księża do Krakowa. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
 Przyjechal do nas wielmożny imć ksiądz Łopacki, archidiakon kra-
kowski, komiszarz nasz i dobrodziej. 
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DNIA 28 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Była u nas imć pani Rudnicka, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
 Odjechał od nas imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Konstanty Wolicki. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Kazmierz Roczek. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Konstanty] Wolicki do Hebdowa. 
 
 

DNIA 5 MAJA 
 
 Odjechał imć ksiądz Roczek do Hebdowa. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[266] DNIA 7 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 8 MAJA 
 
 Przyjechała do nas najjaśniejsza królewiczowa imć, która zaba-
wiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 9 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
 Przyjechała pani [s] z córką swoją Anną, panny Rogierówna i Beli-
cówna. 
 
 

DNIA 11 MAJA 
 
 Odjechała pani [t] córkę zostawiwszy i panny odjechały z nią. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Połubieńska, która przenocowawszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 14 MAJA 
 
 Przyjechała imć pani podstolina koronna z córką swoją. 
 
 

DNIA 15 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Przyjechała imć pani Konopnicka z córką do ubierania imci młody433. 

                                                
s Kronikarka nie odnotowała nazwiska gościa. 
t Kronikarka nie odnotowała nazwiska gościa. 
433 Franciszki Szaniawskiej, podstolanki koronnej. 
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DNIA 17 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 18 MAJA 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej nasz. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
 Przyjechali wielmożni imcie panowie Załuscy, kuchmistrzowiczowie, 
których było trzech. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Obłóczyła się imć panna [267] Franciszka Szaniawska, podstolanka 
koronna. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Przyjechała do nas najjaśniejsza królewiczowa imć, która przeno-
cowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Odjechali wielmożni imcie panowie kuchmistrzowiczowie do Kra-
kowa. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
 Odjechała imć pani Konopnicka. 
 
 

DNIA 24 MAJA 
 
 Odjechała jaśnie wielmożna imć pani Szaniawska, podstolina ko-
ronna z córką. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 
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DNIA 26 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Kazmierz Roczek, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 28 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
 Wyjechała od nas imć panna Teresa Szaniawska434, podstolanka 
koronna, która była u nas na edukacyi lat trzi. 
 
 

DNIA 2 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
434 Teresa Szaniawska, córka Anny i Józefata Szaniawskich w 1753 r. poślubiła Do-
minika Kajetana Bajera h. Leliwa (1715-1777), starostę kiszyńskiego, syna Jana 
Franciszka Bajera, podczaszego chełmińskiego. 
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DNIA 5 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć [268] pani Piegłowska z Ciborzic, która 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 6 I 7 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 I 9 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Maciej Wolicki. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Konstanty Wolicki. 
 
 

DNIA 14 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 15 CZERWCA 
 
 Odjechał imć ksiądz [Konstanty] Wolicki. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 17 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas jaśnie wielmożna imć pani podstolina koronna 
jadąc z Krakowa. 
 
 

DNIA 18 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 19 CZERWCA 
 
 Odjechała jaśnie wielmożna imć pani podstolina. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Krakowa do Grodu, z trzema 
socjuszkami. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
 Powróciła z Krakowa dobrodzika panna ksieni. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas ksiądz [269] Noskowskiej435, jezuita na jubileusz. 
 
 

DNIA 7 LIPCA 
 
 Zaczełezmy jubileusz razem wszystkie. 
 
 

DNIA 11 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Lęcki. 
 

                                                
435 Franciszek Noskowski SI. 
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DNIA 13 LIPCA 
 
 Przyjechali do nas ojcowie reformaci z Krakowa. 
 
 

DNIA 17 LIPCA 
 
 Odjechał ojciec jezuita. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
 Skończyłyzmy szczęśliwie święty jubileusz. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Krakowa w prawnym interesie. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
 Odjechał imć ksiądz Lęckiej do Krziżanowic. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Powróciła się dobrodzika panna ksieni z Krakowa. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Wyjechały panny siostrzy do Krakowa na kuracją, siestrza Tokarska, 
Grotówna, Wolicka i Bętkowska. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Kasper Wolicki, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Przyjechały do nas panny zakonne od świętego Norberta, to jest, 
panny Chwalibożanki dwie436. 
 

                                                
436 Teresa (zmarła 21 kwietnia 1760 r.) i Marianna (zmarła w 1774 r.). 
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DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wolicki, pleban raczławskej, który 
przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Wolickej. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz kaznodzieja norbertański. 
 
 

[270] DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz kaznodzieja tenże. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Połubińska, która przenocowawszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Tomicka. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Rabsztyńska, która zabawiwszy, odje-
chała. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Odjechała imć pani Tomicka. 
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DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Odjechały imć panny zakonne od świętego Norberta do Buska. 
 
 

DNIA 8 LISTOPADA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska437, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 15 LISTOPADAu 
 
 Przyjechały do nas imć panny zakonne z Buska438, to jest panna 
Chrząstowska439 i panna Kosmowska440. 
 
 

DNIA 15 [SIC] LISTOPADAw 
 
 Odjechały imć panny zakonne buskie. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Kochanowskej, który przenocowawszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 26 LISTOPADA 
 
 Przyjechała do nas pani Barankowa. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Odjechała taż pani. 
 
 

DNIA 1 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Misiowska z imć panią [Magdaleną] 
Kosińską i z imć [271] panną [Eufrozyną] Bąkowską. 

                                                
u W rękopisie jest: września. 
w W rękopisie jest: września. 
437 Prawdopodobnie: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
 

438 Norbertanki buskie. 
439 Krystyna Chrząstowska urodziła się ok. 1709 r., wybrana ksienią w 1764 r., zmarła 
w czerwcu 1782 r. 
440 Anna Kosmowska, córka Jana, łowczego nowogrodzkiego, zmarła 30 stycznia 1760 r. 
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DNIA 4 GRUDNIA 
 
 Odjechały też imcie do dóbr swoich. 
 
 

DNIA 7 GRUDNIA 
 
 Przyjechały siostrzy nasze z kuracyi krakowskiej. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Józef] Szaniawskej, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 14 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Piegłowski441 z imcią swoją, który zaba-
wiwszy odjechał. 
 
 

DNIA 18 GRUDNIA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża hebdowscy: imć ksiądz Wałetkie-
wicz [=Waletkiewicz] i Leśniakiewicz. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Odjechali imcie księża do Hebdowa. 
 
 

DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Wróblewska, która zabawiwszy, odje-
chała. 
 
 

DNIA 30 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Piegłowski, pleban wysocki, który 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

                                                
441 Prawdopodobnie: Antoni Piegłowski ze Ściborzyc. 
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DNIA 3 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Chlebowski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Cyprian Wolicki, oficjał 
łomżyński. 
 
 

DNIA 9 STYCZNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz oficjał do Krakowa. 
 
 

DNIA 13 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Maciej Wolicki, który zabawiwszy, 
odjechał.  
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas najjaśniejsza pani królewiczowa polska z Pilce, 
która zabawiwszy, [274y] odjechała. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Szczawińska442. 
 
 

DNIA 23 STYCZNIA 
 
 Odjechała taż imć. 
 
                                                
y Kronikarka pominęła dwie strony i koniec zdania wpisała na s. 274, na której 
kontynuowała zapiski. 
442 Kasztelanowa lub kasztelanicowa kruszwicka. 
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DNIA 28 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej dla 
egzamentu panien probantek. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas jaśnie wielmożny pan Wielopolski, wojewoda 
sondomierski, z imcią swoją, którzi zabawiwszy nieco, odjechali. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas pani architektowa [z] siostrzą swoją, która za-
bawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Przyjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz na obłóczyny. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Przyjechała imć pani Szczawińska i imć pani Marszowska z córką 
swoją. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Były obłóczyny imć panny Sczawiński443 i panny Karpowski444. 
 
 

DNIA 12 LUTEGO 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 
 

                                                
443 Obłóczyny Konstancji Szczawińskiej (łowczanki łęczyckiej) odbyły się – według 
zapisu w księdze profesji – 6 lutego 1752 r. 
444 Obłóczyny Katarzyny Karpowskiej odbyły się – według zapisu w księdze profesji 
– 6 lutego 1752 r. 
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DNIA 14 LUTEGO 
 
 Odjechał[a] imć pani Sczawińska z wyż pomienioną imcią. 
 
 

DNIA 17 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabowska z córką, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

[272z] DNIA 19 LUTEGO 
 
 Przyjechała imć pani Korabiowska, która przywiezła na edukacją 
rodzoną swoją, imć pannę Kochanowską, kastelankę radomską. 
 
 

DNIA 20 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas najjaśniejsza królewiczowa imć Maria Józefa, 
która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 25 LUTEGO 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 LUTEGO [SIC] 
 
 Przywieziono do nas imć pannę Antoninę Grosmajerkę na edukacyją. 
 
 

DNIA 5 MARCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 10 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabowska z imć panią Rabsztyńską, 
które zabawiwszy, odjechały. 

                                                
z Kronikarka wróciła do strony, którą opuściła. 
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DNIA 14 MARCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska445, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 20 MARCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Burdeli, paulin z Jasny Góry. 
 
 

DNIA 25 MARCA 
 
 Odjechał imć ksiądz paulin do Krakowa. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Witaszewska, [273] która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 1 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Antoni] Piegłowski z imcią swoją, który 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Antoni Groth, który przenocowawszy, 
odjechał. 

                                                
445 Prawdopodobnie: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
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Dnia 8 kwietnia 
 
 Przyjechał imć pan Łękawski z rodzonym swoim. 
 
 

DNIA 13 KWIETNIA 
 
 Odjechali imcie panowie Łękawczy. 
 Także przyjechała imć panna Szaniawska, podstolanka koronna. 
 
 

DNIA 15 KWIETNIA 
 
 Odjechała imć panna podstolanka do Krakowa. 
 
 

DNIA 17 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Józef] Szaniawski od wielmożnej 
imci pani podstoliny koronny, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Burdeli, paulin. 
 
 

DNIA 19 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz [Konstanty] Wolicki z Hebdowa, który prze-
nocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Nakielski, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 21 KWIETNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz Burdeli, którego odesłała dobrodzika panna 
ksieni do Częstochowy. 
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DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Wypaliło się cegły półczwarta tysiąca i wapno także paliło się razem. 
 
 

[274aa] DNIA 24 KWIETNIA 
 
 Nawiedził nas Pan Bóg gradem, który tak zbił jarziny, że na ten rok 
nie było nic do siewu. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [275] Bętkowski Józef. 
 
 

DNIA 26 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Rabsztyńska i imć pani Piegłowska446, 
które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwszego do pisania. 
 
 

DNIA 30 KWIETNIA 
 
 Wyjechała od nas imć panna Pancerówna, która była u nas lat kilka 
na mieskaniu. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 MAJA 
 
 Przyjechała do nas na mieskanie pani Wróblewska. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
aa Kronikarka kontynuowała zapiski na s. 274, pod wpisem z 17 lutego. 
446 Prawdopodobnie: Piegłowska ze Ściborzyc, żona Antoniego Piegłowskiego. 



Rok 1752 

 

343 

DNIA 5 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Nakielski. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Odjechał imć ksiądz Nakielski. 
 
 

Dnia 7 maja 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Hornas, kaznodzieja zwierziniecki, 
który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

Dnia 9 maja 
 
 Kazało się postawić chałupę na szynk, przy plebaniej, na którą 
sprowadziło się drzewa dwadzieścia i ośm, gdzie imć ksiądz Radziem-
ski Józef, pleban tutejszy, nocnym sposobem zabrał toż drzewo na 
swoje potrzebę, że przez jego wiadomości kazało się stawiać, a to 
dlatego, żeby organista farni wódki nie przedawał, o cozmy się 
w prawo udali. 
 
 

[276] DNIA 12 MAJA 
 
 Wyjechała panna przeorysza [z] siostrą Chwalibożonką do Krakowa 
na kuracją. 
 
 

DNIA 13 MAJA 
 
 Należała dziesięcina księdzu naszemu plebanowi z Glanowa od 
chłopów tamecznych, gdzie inszy plebani najmowali do młócenia. 
Ten tedy, przez swoję niespokojność, poszedł z nami w prawo do kon-
systorza i wygrał. Myśmy tedy posli do noncjatury i prawowalizmy się 
z nim przez kilka lat. On tedy na ostatku nieustannie przykrził nam 
się, ażeby go z terminu spuścieli i stało się tak. 
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DNIA 15 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Karol Lęcki z imć księdzem Teodorem [bb] 
z Krziżanowicz. 
 
 

DNIA 17 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grothowa, matka siostry naszy Ma-
rianny [z] zienciem swoim, imć panem Biegańskim. 
 
 

DNIA 19 MAJA 
 
 Odjechali imcie księża norbertani, jako też i imć pani Grothowa. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Sprowadziło się cerulika z Miechowa dla panien sióstr, do pusz-
czania krwi, który odbywszy się, odjechał. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Marszowska, która zabawiwszy, odje-
chała. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Wolicki, probosc racławski, który [277] prze-
nocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 1 JUNIJ 
 
 Był u nas imć ksiądz dziekan minocki, przepraszając dobrodzikę 
pannę ksienię za księdza plebana naszego, ażeby mu to darowała, 
że drzewo pobrał na naszym groncie, ale nic nie poradził. 
 
 

DNIA 3 JUNIJ 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
bb Kronikarka nie odnotowała nazwiska. 
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DNIA 5 JUNIJ 
 
 Przyjechała do nas królewiczowa imć z bratonkami swemi, jenera-
łem447 i kawalerem malitańskim448, która przenocowawszy, odjechała 
do Krakowa. 
 
 

DNIA 7 JUNIJ 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabo[w]ska z córką swoją imć panią 
Rabsztyńską, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 10 JUNIJ 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 JUNIJ 
 
 Przyjechali do nas imć państwo Axakowie, starostwo rawiczcy, 
którzi zabawiwszy cokolwiek, odjechali. 
 
 

DNIA 15 JUNIJ 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 JUNIJ 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wolicki, probosc racławski, który 
przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 19 JUNIJ 
 
 Przejeżdżając królewiczowa imć z Krakowa do Pilcy, wstąpiła do nas, 
która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 20 JUNIJ 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
447 Teodor Wessel, syn Wojciecha Wessla, kasztelana warszawskiego, był generałem-
adiutantem króla Augusta III, wielkim podskarbim koronnym, wojewodą łęczyckim, 
od 1753 r. właścicielem Pilicy. 
448 Bartłomiej Józef Wessel, syn Wojciecha. 
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DNIA 21 JUNIJ 
 
 Przyjechał do nas imć pan Rabsztyńskiej, który [278] zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 23 JUNIJ 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 JUNIJ 
 
 Odprawiło się Lubańskiego, podstarościego rzezuskiego, a przy-
jeno się na jego miejscze Łoszowskiego. 
 
 

DNIA 30 JUNIJ 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej dla 
odprawienia egzamentu siostry [Franciszki] Szaniawskiej. 
 
 

DNIA 3 LIPCA 
 
 Dał na fabrykę wielmożny imć ksiądz komiszarz złotych dziewięćset. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Połubieńska. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
 
 Odprawił egzament wielmożny imć ksiądz komiszarz. Insze interesa 
uspokoiwszy, odjechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
 Przyjechał nasz Pietr Bałazowski, którego się dało na naukę dokto-
ryjej do pana Baranka. 
 
 

DNIA 12 LIPCA 
 
 Przysli do nas ojcowie reformaci z Krakowa, którzi zabawiwszy, 
odesłano ich. 
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DNIA 14 LIPCA 
 
 Przijechał do nas imć ksiądz [Józef] Szaniawskej od jaśnie wiel-
możnej imci pani podstoliny dla wyrozumienia zaterminowanego 
czasu profesyjej córki jej, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
 Posłało się Pietra Bałazowskiego do pana Baranka dla lepszy egzer-
cycyjej. 
 Także odjechała imć pani Połubińska. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
 Tego dnia [279] nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz dziekan minockej, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Józef Piegłowskej, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 25 LIPCA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Rabsztyńska, która zabawiwszy, odje-
chała. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Przyjechały panny siostrzy z Krakowa, które były na kuracyjej. 
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DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Grodu, dla zapisów siostrzy 
Szaniawskej, do Krakowa. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Powróciła dobrodzika panna ksieni z Krakowa i przywiezła [ze] 
sobą posag siostrzy Szaniawskej, to jest ośm tysięcy, dico 8. 
 Także przyjechała jaśnie wielmożna imć pani podstolina koronna 
na akt profesyjej córki swojej. I także przyjechała królewiczowa imć 
na tenże akt. Także i wielmożny imć ksiądz komiszarz przyjechał. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
 Czyniła profesyją siostrza Szaniawska Franciska449. Wniesła zaś 
posagu ośm tysięcy gotowych, a ośm drugie na prowizyję dla siebie, 
które lokowała na dobrach swoich jaśnie wielmożna imć pani podsto-
lina, matka [280] jej, które po jej śmierci do konwentu oddane są być 
powinne, te też ośm tysięcy. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej do Krakowa. 
 
 

DNIA 10 SIERPNIA 
 
 Odjechała jaśnie wielmożna imć pani podstolina. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Odjechała najaśniejsza królewiczowa imć. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 Rozjechali się imcie księża, którzi byli na tyż profesyjej, jako też 
i odpuście świętego Kajetana. 
 
                                                
449 W księdze profesji zapisano, że Franciszka Szaniawska złożyła profesję 6 sierp-
nia 1752 r. 
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DNIA 15 SIERPNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Tomicka. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Odjechała taż imć pani. 
 
 

DNIA 20 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas pan architekt, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Tego dnia nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Przyjechał imć pan Mieroszewski z imcią swoją, rodzony brat sio-
strzy naszy przeoryszy450. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
 Odjechali imcie państwo Mieroszewscy. 
 
 

DNIA 3 WRZEŚNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Mateusz] Groth, łowczy sondomierski. 

                                                
450 Prawdopodobnie: Józef Mieroszewski. 
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DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Odjechał imć pan Groth, łowczy. 
 
 

[281] DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechały do nas imcie panny zakonne buskie, panna Chrząstowska 
i panna Tymińska451, które przenocowawszy, odjechały do Krakowa. 
 
 

DNIA 14 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Wolicki, pleban raczławski, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani [Wiktoria] Laskowska, która przeno-
cowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 23 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechały do nas imcie panny zakonne buskie z Krakowa, które 
przenocowawszy, odjechały. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Wyjechała od nas pani Wróblewska, która była u nas przez pół roku. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
451 Marianna Tymińska, urodziła się ok. 1692 r., zakonnica chórowa w klasztorze 
norbertanek w Busku, zmarła 5 lutego 1778 r. 
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DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Wargacki, paulin jasnogórski, który 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Noskowski452 dla rekolekcij. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przejeżdżając z Krakowa królewiczowa imć wstąpiła do nas, która 
przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas panna Krauzówna z dwiema siostrami, która 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

[282] DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Skończyły się rekolekcje, które odprawowało całe zgromadzenie 
przez ośm dni, na których był imć ksiądz Noskowski, po których za-
kończonych odjechał. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechało do nas jaśnie oświecone księstwo Kantakuzinsczy453, 
którzi przenocowawszy odjechali. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKAcc 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Nakielski do siostrzy swojej, która 
jest u nas w zakonie. 
 
 
 

                                                
cc Kronikarka zapisała: 8bris. 
452 Franciszek Noskowski SI. 
453 Kantakuzen – polska i rosyjska rodzina pochodzenia rumuńskiego. 
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DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Za rozkazem wielmożnego imci księdza komiszarza naszego, cha-
łupę na szynk na tym samym miejsczu, gdzie drzewo pobrał ksiądz 
pleban nasz i już kazało się naszemu poddanemu wprowadzić, gdzie 
tenże ksiądz pleban wchodził do tyż chałup[y] i ogień zadał. Jaki zaś 
koniec będzie, dalszy czas pokaże. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Antoni] Piegłowski z Ciborzic, który 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 
 
 Rozchorowała się panna siostra Weronika454, do który się sprowa-
dziło aptykarza, z którym przyjechał imć ksiądz Ewermody [Mazur-
kiewicz] z Hebdowa, gdyż tameczny aptykarz. 
 
 

DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Zaczynizmy prawo o dziesięcinę z miesczanami żarnowieczkiemi, 
którązmy wygrali w konsystorzu, oni nas odesłali do noncjatury. 
[283] Tam mezmy przegrali, gdziezmy znowu pośli, do Rzimu. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Ze wsi imciów księży miechowskich wegnali bydło zapowietrzone 
na gront nasz rzezuski, gdzie nasi chłopi bronili, bojąc się skody na 
bydle, gdzie naszych ludzi tameczni imciów księży pokalieczyli. Nasi 
zaś ludzie, chcąc się bronić, nieostrożnie uderzył siekierką chłop nasz 
chłopa tamecznego, że tilko do trzeciego dnia żył. Za co naszego chło-
pa zaraz arestowano. Tę sprawę godził wielmożny imć ksiądz komi-
szarz nasz i imć ksiądz Bodurkiewicz455, piszarz miłosierdzia. I tak 
zgodzili się na półtorasta złotych. Konwent zapłacił. 

                                                
454 Weronika Frauwówna. 
455 Kazimierz Bodurkiewicz (ur. 1712), kanonik krakowski. 
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DNIA 14 LISTOPADA 
 
 Odjechali imcie księża hebdowscy do Hebdowa. 
 
 

DNIA 17 LISTOPADA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Przyjechał imć ksiądz [Józef] Szaniawski od jaśnie wielmożnej imci 
pani podstoliny koronny, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 26 LISTOPADA 
 
 Za rozkazem wielmożnego imci księdza komiszarza naszego, spo-
kojnie szynk prowadzi nasz poddany w ty chałupce, która się postawiła 
pod farnim kościołem i musiał się uspokoić imć ksiądz pleban o to. 
 
 

DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 23 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Misiowska z imć panią [284] Bystra-
nowską [=Bystrzonowską], która zostawiła u nas na rezydencją imć 
pannę Bystranowską [=Bystrzonowską], córkę swoję, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1753 
 
 

DNIA 1 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabowska z córką swoją imć panią 
Rabsztyńską, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 6 STYCZNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 STYCZNIA 
 
 Przyjechała imć pani Szczawińska, kastelanicowa, do umówienia się 
naznaczonego czasu profesyjej siostrzy jej, która jest u nas456. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Odjechała imć pani kastelanicowa. 
 Także przyjechał imć ksiądz, pisarz brastwa miłosierdzia Bodur-
kiewicz, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 12 STYCZNIA 
 
 Przyjechała pani Grosmajerowa do córek swoich, których jest u nas 
dwie, jedna na edukacyi, a druga w zakonie. 
 
 

DNIA 15 STYCZNIA 
 
 Przyjechali imć państwo Grabkowsczy i imć pani Kownacka, którzi 
przenocowawszy, odjechali. 
 
 

                                                
456 Szczawińska, kasztelanicowa kruszwicka, lecz nie siostra, ale żona brata stry-
jecznego (syna Jana Stanisława Szczawińskiego) Konstancji Szczawińskiej. 
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DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz [Józef] Szaniawski, pijar od jaśnie wielmożny 
imci pani podstoliny, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz kapelan, pijar od dworu jaśnie wielmożnego 
pana Kochanowskiego, kastelana radomskiego, który przenocowawszy, 
[285] odjechał. 
 
 

DNIA 23 STYCZNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 STYCZNIA 
 
 Był u nas cerolik z Miechowa do pusczania krwi niektórym pannom 
siostrzom. 
 
 

DNIA 26 STYCZNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Wargacki, paulin jasnogórski, który przeno-
cowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Siemińska [z] zienciem swoim, imć 
panem Ostro[w]skim i z imć panem Majem, którzi przenocowawszy, 
odjechali. 
 
 

DNIA 29 STYCZNIA 
 
 Przyjechali do nas imcie panowie Doruchowscy, którzi zabawiwszy, 
odjechali. 
 
 

DNIA 30 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Skorupka, rejent nowomiejski, imć pan 
Rabsztyński z imcią swoją. Także przyjechał imć ksiądz Bratkowski 
z imć panną Psarską. 
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DNIA 1 LUTEGO 
 
 Odjechali zwyż pomienieni imcie. 
 
 

DNIA 3 LUTEGO 
 
 Przyjechał imć pan Czarnecki z imć panią Wizemberkową [=Wizem-
bergową], syn jej i imć pan Tomasz Bąkowski457. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas, powracając z Krakowa, imć ksiądz Bratkowski 
z imć panną Psarską. 
 
 

DNIA 5 LUTEGO 
 
 Odjechał imć pan Czarnecki z inszemi ichmościami. 
 
 

DNIA 7 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz Bratkowski. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 [286] Przyjechał do nas imć pan [Antoni] Piegłowski z Ciborzic, 
który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 12 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas królewiczowa, imć dobrodzika nasza, jadąc do 
Krakowa. 
 
 

DNIA 15 LUTEGO 
 
 Odjechała królewiczowa, imć dobrodzika nasza, do Krakowa. 
 
 
 

                                                
457 Tomasz Jaksa-Bąkowski z Zaborowa h. Gryf (12 IV 1732 – po 1792), syn Mikołaja 
i Zofii z Zajączkowskich, zob. W. Salmonowicz, www.dwarody.pl. 
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DNIA 16 LUTEGO 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Bodurkiewicz, przywiosz za elemo-
zynę złotych trzista, półtorasta dano za chłopa, którego zabieli nasi 
ludzie, imciów księży miechowskich, a półtora rozdano między zgro-
madzenie, na aniwerszarz, który [ksiądz Bodurkiewicz] zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 18 LUTEGO 
 
 Przyje[cha]li do nas imcie księża witoscy458, imć ksiądz proboszcz 
krziżanowski459. 
 
 

DNIA 19 LUTEGO 
 
 Odjechali imcie księża witowscy. 
 
 

Dnia 25 lutego 
 
 Wydało się powtórnie pozwy księdzu naszemu plebanowi o szyn-
kowanie wódki na wikaryce. 
 
 

DNIA 27 LUTEGO 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Wstąpiła królewiczowa imć do nas powracając z Krakowa, która 
przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 3 MARCA 
 
 Przyjechał do nas pan Fernes, cerolik. 
 Także przyjechał ksiądz Maciej Wolicki z Racławic, który przeno-
cowawszy, odjechał. 
 

                                                
458 Norbertanie z Witowa. 
459 Norbertanin z Krzyżanowic. Od 1752 r. plebanem w Krzyżanowicach był Krzysztof 
Rechczyński OPraem. 
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DNIA 5 MARCA 
 
 Pozwolelizmy wdowie iść za mąż [287] z Rzeżuśni do Krępy, o co nas 
upraszano. 
 
 

DNIA 7 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Grabkowski z imciami panami Zdulskim, 
Piegłowskim i Rogulskim. 
 
 

DNIA 9 MARCA 
 
 Odjechali ciż imcie wszysczy. 
 
 

DNIA 12 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Józef] Szaniawski, pijar, który prze-
nocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 16 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
 Był u nas na odpust świętego Józefa imć pan Zakrzewski i imć pań-
stwo Rabsztyńsczy, państwo Piegłowsczy460, imć ksiądz [Paweł] Ro-
gawski i insi imcie, tak duchowni, jako też i swietczy, którzi zabawiw-
szy się, odjechali. 
 
 

DNIA 21 MARCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 MARCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabowska, która zabawiwszy, odjechała. 

                                                
460 Prawdopodobnie: Piegłowscy ze Ściborzyc. 
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DNIA 27 MARCA 
 
 Przyjechał do nas pan Fernes, doktor i panna Mołodzinska. 
 
 

DNIA 28 MARCA 
 
 Przyjechali do nas imcie panowie Łękawscy, bracia rodzeni. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 Odjechali imcie panowie Łękawscy. 
 
 

DNIA 3 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć pan Czarnecki. 
 
 

DNIA 5 KWIETNIA 
 
 [288] Odjechał imć pan Czarnecki, a przyjechała imć pani Teresa 
Orlińska z panią Ujejską. 
 
 

DNIA 6 KWIETNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Dobińska od królewiczowy imć, która 
zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 9 KWIETNIA 
 
 Przyjechała imć panna Misiowska, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 12 KWIETNIA 
 
 Sprowadziło się kamieniarzi dla obrabiania kamieni do fabryki. 
 Także przyjechał imć ksiądz Dobrakowski, jako też i imć pan Łę-
kawski, ociec siostry naszy. 
 
 

DNIA 14 KWIETNIA 
 
 Przyjechała imć pani Szczawińska461, bratowa siostry naszy nowicyi, 
która zabawiwszy, odjechała, jako też imć pan Łękawski, [ksiądz] Dob-
rakowski. 

                                                
461 Szczawińska, kasztelanicowa kruszwicka. 
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DNIA 16 KWIETNIA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć pan Ignacy Kręski, chorąży wie-
loński z d[w]iema córkami, z imć panią Dobrzycką462, a drugą panną. 
 
 

DNIA 18 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Maciej Wolicki, który przenocowawszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć pan Piegłowski463 z imością, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 23 KWIETNIA 
 
 Odjechał imć pan chorąży wieloński z córkami swemi. 
 
 

DNIA 25 KWIETNIA 
 
 Przyjechał [289] imć ksiądz Maciej Wolicki, który przenocowawszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 27 KWIETNIA 
 
 Przyjechały imcie panie Zakrze[w]skie, rodzone sobie, z córką, 
które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 29 KWIETNIA 
 
 Była u nas imć pani Piegłowska464, która kupiła od nas cegły tysiąc. 
 
 

DNIA 31 KWIETNIA [SIC] 
 
 Tych dni nie masz nic do pisania. 
 
 

                                                
462 Ludmiła Dobrzycka. 
463 Prawdopodobnie: Antoni Piegłowski. 
464 Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
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DNIA 2 MAJA 
 
 Posły na rekolekcje do profesyi siostrzy nowicyje: Szczawińska 
i Karpowska. 
 
 

DNIA 4 MAJA 
 
 Odesłało się dług panu Grosmajerowi, który się był winien za śledzie, 
sto osiemnaście złotych. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Oddanie chłopa 
 Wydalizmy Michała Dąbrowskiego, pod[d]anego jaśnie wielmoż-
nego imci pana Romana Sierakowskiego, sędziego krakowskiego, któ-
ry przyszedł do nas w stanie wdowim i służył za parobka we wsi naszy 
u chłopa lat kilka, potym się ożenił z poddaną naszą, dziewką lat je-
denaście będąc na gospodarstwie. Ze wszystkim gospodarstwem mu-
sielizmy go wydać. 
 Także przyjechała do nas imć pani Rabsztyńska, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 8 MAJA 
 
 Przyjechał pan Fernes, doktor, który zabawiwszy, odjechał. 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Grodu do Krakowa [290] 
dla odbierania półtora tysiąca złotych, siostrzy Konstancyi Szczawiński 
posagu. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 MAJA 
 
 Powróciła się z Krakowa dobrodzika panna ksieni i przywiezła 
[ze] sobą zwyż pomienione piniądze, a jescze zostało pięćset złotych, 
które za rok powinni będą oddać do konwentu. 
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DNIA 15 MAJA 
 
 Przedało się cegły trzi tysiące za złotych 60, do Wysocic imci pani 
Dembiński, kastelanicowy465. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Kupiło się parę klaczy i dwoje źrebiąt, za które wydało się złotych 120. 
 
 

DNIA 18 MAJA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz komiszarz, z nim imć ksiądz 
piszarz brastwa miłosierdzia i pan architekt. 
 
 

DNIA 20 MAJA 
 
 Była profesyja siostrzy Szczawiński i siostrzy Karpowski, na który 
była imć pani Dembińska, kastelanicowa466 [z] synem i z imć panią 
Morawską. 
 
 

DNIA 21 MAJA 
 
 Rozjechały się imć panie, kastelanicowa i Morawska. 
 
 

DNIA 23 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Popielowa z rodzoną swoją467, które 
zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 25 MAJA 
 
 [291] Zaczęła się fabryka, to jest dzwon[n]ica, na którą się fonda-
menta założyły. 
 
 

DNIA 26 MAJA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej. 

                                                
465 Prawdopodobnie: Justyna z Piegłowskich Dembińska, kasztelanicowa wojnicka. 
466 Justyna z Piegłowskich Dembińska, żona Ludwika, kasztelanica wojnickiego. 
467 Marianna Popielowa z Czapel Wielkich, prawdopodobnie z córką swoją Elżbietą. 
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DNIA 28 MAJA 
 
 Wyjechały panny siostrzy na Sląsko do Cieszyna: Jadwiga Maje-
równa, Józefa Urbanionka, Teresa Grosmajerka i z niemi świecka 
panna Grosmajerka, która była na edukacyi u nas. 
 
 

DNIA 29 MAJA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabowska z imć panną Kozmijską 
[=Koźmińską], która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Kozmijska [=Koźmińska], wojska 
sondomierska z córką i z imciami paniami Lubienieckiemi dwiema 
i Grabowską, które zabawiwszy, a córkę swoją zostawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 5 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Nakielski, jako też i pani Witaszewska, 
którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 7 CZERWCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 9 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Szaniawska, podstolanka koronna 
Teresa z imć księdzem [Józefem] Szaniawskim, kapelanem ode dworu 
matki jej, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 11 CZERWCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

[292] DNIA 13 CZERWCA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża zwierziniecczy, Łukowski i Hornas. 
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DNIA 15 CZERWCA 
 
 Przyjechał pan architekt dla rozporządzenia fabryki. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
 Odjechali imcie księża zwierzinieczcy. 
 
 

DNIA 18 CZERWCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Bystranowska [=Bystrzonowska], woj-
ska, po córkę swoję, którą odebrawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 23 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Misiowska z imć panną Niemeską, imć 
pani [Magdalena] Kosińska z córką swoją imć panną [Eufrozyną] Bą-
kowską, które przenocowawszy, odjechały do Krakowa. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 27 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Misiowska z imć panią [Magdaleną] 
Kosińską i z damami, które przenocowawszy, odjechały. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 31 CZERWCA 
 
 Przyjechali do nas imcie państwo Piegłowscy z Ciborzic, którzi za-
bawiwszy, odjechali. 
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DNIA 3 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Łękawski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
 Przyjechał pan Fernes do nas, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 8 LIPCA 
 
 Przyjechał do [293] nas imć pan Jakub Łękawski, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 10 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Jordanowa, rodzona siostra naszy 
Chwalibożanki. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
 Odjechała imć pani Jordanowa. 
 
 

DNIA 16 LIPCA 
 
 Był u nas odpust świętego ojca Norberta, na którym było różnych 
księży 6. Po skończonym odpuście, nazajutrz [odjechali]. 
 
 

DNIA 18 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Herka, patron, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 19 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas przejeżdżając imć ksiądz Noskowski SI, który 
zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 21 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Bobrowska, która zabawiwszy, odjechała. 
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DNIA 23 LIPCA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 25 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Rupniewski, kastelan małogoski468 
z synem swoim, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 27 LIPCA 
 
 Przyjechały panny siostry ze Śląska, z kuracyi, które się bawiły nie-
dziel dziewięć i z niemi przyjechała pani Grosmajerowa z córką Józefą. 
 
 

DNIA 29 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas królewiczowa imć dobrodzika na rezydencyją 
na kilka niedziel [294] i sprowadziła się ze wszystkim, jako też i imć 
pani Tomicka, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
 Były prymicyje imci księdza Konstantego Wolickiego. 
 
 

DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Przyjechali bracia siostry Nakielski, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 3 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć pan Wessel, jenerał469 z imcią 
swoją, rodzony bratanek królewiczowy imci dobrodziejki, który za-
bawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 5 SIERPNIA 
 
 Przybyli do nas ojcowie reformaci, którzi przenocowawszy, odjechali. 

                                                
468 Stanisław Bogusław Rupniewski h. Drużyna (1710-1764), właściciel dworu 
w Grabkach. 
469 Teodor Wessel h. Rogala. 
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DNIA 7 SIERPNIA 
 
 Było u nas na odpust świętego Kajetana imci księży ośmi, imć pani 
Tomicka z imć panią krakowską470 i z niemi imć pani Błoszeńska 
[=Błeszyńska], które przenocowawszy, odjechały. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Przyjechał na miejscze księdza Paszyńskiego, kaznodziei, ksiądz 
Daniel Żuławiński, który ksiądz Paszyński przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 11 SIERPNIA 
 
 Przyjechał ksiądz aptykarz z Hebdowa dla poratowania zdrowia 
panny siostry Weroniki471. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Grabowska z imć panią Lubieniecką, 
które przenocowawszy, odjechały. 
 
 

DNIA 13 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani [295] Tomicka z Poręby. 
 
 

DNIA 16 SIERPNIA 
 
 Wyjechała od nas najjaśniejsza królewiczowa imć dobrodziejka do 
Pilicy. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Odjechał imć ksiądz aptykarz, jako też i imć pani Tomicka. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 

                                                
470 Panią krakowską nazywano zwyczajowo małżonkę kasztelana krakowskiego. Kaszte-
lanem krakowskim w latach 1752-1762 był Stanisław Poniatowski ożeniony z Konstan-
cją Zofią z Czartoryskich (rodzice króla Stanisława Augusta Poniatowskiego). 
471 Weroniki Frauwówny. 
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DNIA 21 SIERPNIA 
 
 Przyjechały do nas imcie panny zakonne od Świętej Trójce472, Ora-
czewska473 i Gawrońska474, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 23 SIERPNIA 
 
 Powróciła się najaśniejsza królewiczowa imć dobrodziejka do nas 
z Pilicy. 
 
 

DNIA 25 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Lasota, opat sądecki z imcią księdzem 
Tworkowskim475, przeorem hebdowskim. Także przyjechał książę imć 
Kantakuzen, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 27 SIERPNIA 
 
 Wyjechała królewiczowa imć dobrodziejka do Krakowa, a przyje-
chała imć pani Grabowska z imć panią Lubieniecką, które zabawiwszy, 
a wziąwszy [ze] sobą imć pannę Koźmińską, która była u nas ćwierć 
roku, odjechały. 
 
 

DNIA 29 SIERPNIA 
 
 Przyjechały do nas imcie panny zakonne z Buska, Tymińskie dwie476 
i Prokopowiczówna477 jedna, a druga świecka, które zabawiwszy, odje-
chały. 
 
 

DNIA 31 SIERPNIA 
 
 Tych dni nie masz [296] nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
472 Dominikanki tercjarki z domu krakowskiego (Dom Mniejszy) określanego jako 
klasztor Świętej Trójcy. 
473 Justyna (s. Stefania) Oraczewska. 
474 S. Teresa Gawrońska. 
475 Wacław Tworkowski, norbertanin. 
476 Marianna Tymińska i Katarzyna Tymińska. 
477 Anna Prokopowiczówna. 
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DNIA 2 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas jaśnie wielmożna imć pani Kochanowska, kaste-
lanowa radomska z córką swoją i synem dla wyrozumienia, czy córka 
jej najmłodsza pomieści między zgromadzeniem. 
 
 

DNIA 5 WRZEŚNIA 
 
 Wyjechała od nas jaśnie wielmożna imć kastelanowa. 
 
 

DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Pietr od świętego Norberta, który za-
bawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Zrobieli cegły do palenia 20 tysięcy. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Górski, kustosz pilecki, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 13 WRZEŚNIA 
 
 Byli u nas ojcowie reformaci z Pilicy, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 15 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska z Ciborzic, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 17 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał pan Fernes, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 19 WRZEŚNIA 
 
 Przejeżdżając imć pan [Teodor] Wessel, jenerał wstąpił do nas, 
który przenocowawszy, odjechał. 
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DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 24 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechały do nas panny zakonne ze Zwierzinca, Grabkowska478 
i Otwinowska479, które przenocowawszy, odjechały. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 [297] Przyjechała do nas imć pani [Magdalena] Kosińska, cześni-
kowa łomżeńska z córką swoją. 
 
 

DNIA 2 PAŹDZIERNIKAdd 
 
 Wyjechała od nas królewiczowa imć dobrodziejka do Warszawy, 
jako też i imć pani cześnikowa480, zostawiwszy córkę swoją. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża paulinowie z Jasny Góry, którzi 
zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przywiosz do nas na edukacyją rodzoną swoję imć ksiądz [Paweł] 
Rogawski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Aksak i imć ksiądz Grodzicki z Miechowa, 
którzi zabawiwszy, odjechali. 

                                                
dd W oryginale jest: 8bris. 
478 Wiktoria Teresa Grabkowska, od 1769 r. ksieni. 
479 Zofia Magdalena Otwinowska, od 1774 r. ksieni. 
 

480 Magdalena Kosińska, cześnikowa łomżyńska. 
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DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Piegłowski i imć pan [Antoni] Pie-
głowski z Ciborzic, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przjechała do nas imć pani Dembińska z Karśnicy [=Charsznicy] 
z córką swoją imć panią Rymerową, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Wyjechał do Krakowa ksiądz spowiednik, a ksiądz kaznodzieja do 
Buska. 
 
 

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał na miejscze imciów księży naszych imć ksiądz pleban uliń-
ski, który po obiedzie odjechał. Powrócił z Krakowa ksiądz spowiednik. 
 
 

DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 
 
 [298] Powrócił się ksiądz kaznodzieja z Buska. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do rodzony swojej imć pani Połubieńska z synem swoim. 
 
 

DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 
 
 Powrócił się do nas ksiądz Antoni Paszyński na kaznodziejstwo 
i z nim przyjechał ksiądz Stanisław Leśniakiewicz, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 
 
 Wyjechała od nas imć pani Połubieńska. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
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DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Józef] Szaniawski, piarysta, kapelan 
od jaśnie wielmożnej imci pani podstoliny koronny, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 9 LISTOPADA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Janicki dla wywiedzenia się o miej-
scze dla swojej panny siestrzenicy Liewicki [=Lewickiej], który zaba-
wiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 16 LISTOPADA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Przyjechali imcie księża Janiccy, rodzeni, odwożąc na edukacją 
swoję siostrzenicę, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 23 LISTOPADA 
 
 Przyjechała imć pani [Wiktoria] Laskowska z imć panią Kobielską. 
 
 

DNIA 25 LISTOPADA 
 
 Przyjechał imć ksiądz przeor hebdowski. 
 
 

DNIA 27 LISTOPADA 
 
 Przyjechał [299] imć ksiądz Wolicki, proboszcz racławski. 
 
 

DNIA 29 LISTOPADA 
 
 Odjechała imć pani Kobielska, imć ksiądz przeor i imć ksiądz [Ma-
ciej] Wolicki. 
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DNIA 30 LISTOPADA 
 
 Odjechała imć pani [Wiktoria] Laskowska. 
 
 

DNIA 1 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani Koźmińska z córką i imć pani Jordanowa 
z córką, która imć pani Koźmińska zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 3 GRUDNIA 
 
 Odjechała imć pani Jordanowa. 
 
 

DNIA 5 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani Trembecka z imć panną Waksmanówną. 
 
 

DNIA 7 GRUDNIA 
 
 Odjechała imć pani Trembecka z imć panną Waksmanówną, która 
wziena [ze] sobą rodzoną swoję od nas, imć pannę Ksawerę Orlińską, 
która była u nas na edukacyi lat kilka. 
 
 

DNIA 10 GRUDNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 13 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Janicki, paulin, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 16 GRUDNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Piegłowski481, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 18 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani Bystranowska [=Bystrzonowska], wojska chę-
cińska, z córką swoją, która zabawiwszy, a córkę swoją zostawiwszy, 
odjechała drugiego dnia. 

                                                
481 Być może: Antoni Piegłowski. 
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DNIA 22 GRUDNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 26 GRUDNIA 
 
 Przyjechała [300] do nas imć pani Piegłowska482 z imć panią Mo-
rawską, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 29 GRUDNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz [Paweł] Rogawski z rodzonym swoim, którzi 
zabawiwszy, odjechali. 
 
 
 

                                                
482 Być może: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
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DNIA 1 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Maciej] Wolicki z rodzonym swoim. 
 
 

DNIA 4 STYCZNIA 
 
 Odjechali imcie księża Woliccy483. 
 
 

DNIA 7 STYCZNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Antoni Groth z imcią swoją i imć panną 
Żarską. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Odjechali imć państwo Grothowie. 
 
 

DNIA 15 STYCZNIA 
 
 Przyjechali imcie księża cystersi, którzi dnia trzeciego odjechali. 
 
 

DNIA 18 STYCZNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża zwierziniecczy, Łukowski, spo-
wiednik i kaznodzieja, którzi zabawiwszy, dnia trzeciego odjechali. 
 
 

DNIA 27 STYCZNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 

                                                
483 Maciej Wolicki, pleban racławicki i Konstanty Wolicki, norbertanin. 
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DNIA 29 STYCZNIA 
 
 Przysłał do konwentu naszego księskę żywotów naszego zakonu 
świętych, imć ksiądz opat witowski484. 
 
 

DNIA 2 LUTEGOee 
 
 Przyjechała do nas imć pani Dembińska z Karśnice [=Charsznicy], 
która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 4 LUTEGO 
 
 Przyjechała pani Zechajcowa z matką swoją, która przenocowawszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 6 LUTEGO 
 
 [301] Przyjechała imć pani Konopnicka z córką swoją, która prze-
nocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 14 LUTEGO 
 
 Gralizmy o diesięcinę żarnowiecką z miesczanami tamtejszemi, 
która sprawa wytoczyła się do Rzimu. Z Rzimu odesłali do Krakowa. 
Tu nam dekret stanął, ażebyzmy zamiast czterech złotych, numero 4, 
wybierali dziesięcinę przy protekcij jaśnie wielmożnego księdza Fran-
ciszka Czernego485, kanonika katedralnego krakowskiego, który sam 
tę sprawę sądził, jako też i przi promocyi wielmożnego księdza komi-
szarza, dobrodzieja naszego. 
 
 

DNIA 1 MARCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Antoni Groth [z] żoną swoją, którzi trze-
ciego dnia odjechali. 

                                                
ee W rękopisie jest: stycznia. 
484 Antoni Daniel Kraszewski, Życie Świętych Zakonu Premonstrateńskiego, t. 1-2, 
Warszawa 1752. 
 

485 Franciszek Czerny de Schwartzemberg. 
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DNIA 17 MARCA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej 
z panem architektem, który trzeciego dnia odjechał. 
 
 

DNIA 19 MARCA 
 
 Był u nas odpust świętego Józefa, na którym było imciów księży 
dziewiąci, którzi po skończonym nabożeństwie odjechali. 
 
 

DNIA 30 MARCA 
 
 Stanęły na próbę imć panny: Eufrozyna Bąkowska, cześnikówna 
owrucka, Agnieska Kochanowska, kastelanka [302] radomska, Józefa 
Grosmajerka. 
 
 

DNIA 10 KWIETNIAff 
 
 Przyjechał do nas imć pan [Jan] Bąkowski, cześnikowicz owrucki, 
który zabawiwszy, odjechał do Krakowa. 
 
 

DNIA 20 KWIETNIA 
 
 Przyjechał imć pan [Jan] Bąkowski powracając z Krakowa, który 
przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 1 MAJA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Noskowski SI na rekolekcije, które się 
odprawiały przez dni 8. Po skończonych zaraz odjechał. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Wyjechała dobrodzika panna ksieni do Krakowa, do Grodu z panną 
siostrą Otwinowską i Wolicką. 
 
 

DNIA 22 MAJA 
 
 Powróciła się do konwentu naszego imć dobrodziejka. 
 

                                                
ff W rękopisie jest: marca. 
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DNIA 25 MAJA 
 
 Przyjechał imć ksiądz [Józef] Szaniawski ode dworu wielmożnej imci 
pani podstoliny koronny Szaniawski, który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 30 MAJA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 1 CZERWCA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Chwalibożanka486 z imć panną 
Otwinowską487, od świętego Norberta zakonnice. 
 
 

DNIA 4 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Rabsztyński, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 CZERWCA 
 
 Wyjechały na kuracją do Krakowa panny siostry: Łękawska, Tokar-
ska i Marianna [303] Grothówna. 
 
 

DNIA 8 CZERWCA 
 
 Przyjechał imć pan Czarnecki z imć panią Psarską i imć panią 
Grothową. 
 
 

DNIA 10 CZERWCA 
 
 Odjechał imć pan Czarnecki z jejmościami. 
 
 

DNIA 16 CZERWCA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Mieroszewski488 z imcią swoją, który 
zabawiwszy, odjechał. 
 
                                                
486 Prawdopodobnie Marianna (w tymże klasztorze była jej siostra Teresa; zmarła 
21 kwietnia 1760 r.) Chwalibożanka. 
487 Brygida Otwinowska. 
488 Prawdopodobnie: Józef Mieroszewski. 
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DNIA 19 CZERWCA 
 
 Odjechały imcie panny zakonne od świętego Norberta do Krakowa. 
 
 

DNIA 22 CZERWCA 
 
 Odebrała dobrodziejka panna ksieni Pietra od wielmożnego imci 
pana Mussakowskiego, u którego bawił się lat trzi. Ten zaś Pietr Bała-
ziński był w nauce u pana Baranka za cerolika. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Przyjechali do nas imcie księża sądeccy i hebdowscy 4. 
 
 

DNIA 29 CZERWCA 
 
 Były u nas prymicyje imci księdza Kaspra z Sonca [=Sącza] Ja-
strzębskiego, na których była imć pani [Magdalena] Kosińska, cześni-
kowa łomżeńska z córką swoją imć panią [Wiktorią] Laskowską i insi 
imcie tak duchowni, jako też i swietczcy. 
 
 

DNIA 30 CZERWCA 
 
 Odjechali imcie księża sondeczcy i imć pani cześnikowa489 z córką 
swoją. 
 
 

DNIA 2 LIPCA 
 
 Odjechali imcie księża hebdowsczy do konwentu. 
 
 

DNIA 6 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Nakielski, który przenocowawszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 14 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej, 
także [304] imć pani Tomicka, która przenocowawszy, odjechała. 

                                                
489 Magdalena Kosińska, cześnikowa łomżyńska, matka Eufrozyny Bąkowskiej. 
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DNIA 16 LIPCA 
 
 Odjechał wielmożny imć ksiądz komiszarz. 
 
 

DNIA 20 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani [Magdalena] Kosińska, cześnikowa 
z córką swoją, imć panią [Wiktorią] Laskowską. 
 
 

DNIA 22 LIPCA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Sowiński, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 23 LIPCA 
 
 Wyjechała do Krakowa imć pani cześnikowa490. 
 
 

DNIA 25 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas, odwożąc na edukacją imć pannę Otwinowską, 
imć panna Wielowiejska, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 26 LIPCA 
 
 Był odpust świętej Anny, na którym było imciów księży ośmi, 
którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 28 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć pani cześnikowa [Magdalena] Kosińska 
z córką swoją, imć panią [Wiktorią] Laskowską, z Krakowa. 
 
 

DNIA 30 LIPCA 
 
 Przyjechała do nas imć panna Chopdówna491, ksieni jędrzejow-
ska492 z trzema zakonnicami, które zabawiwszy, odjechały. 
 

                                                
490 Magdalena Kosińska, cześnikowa łomżyńska, matka Eufrozyny Bąkowskiej. 
491 Klaryska Salomea Hebdzianka (Hebda) córka Michała i Salomei z Paszkowskich. 
492 Ksieni krakowskiego klasztoru klarysek pw. św. Andrzeja. 
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DNIA 1 SIERPNIA 
 
 Odjechała imć pani cześnikowa z córkami swemi493. 
 
 

DNIA 2 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Konstanty Wolicki, który przenoco-
wawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 4 SIERPNIA 
 
 Przyjechali do córki imć państwo Rogawski, imć państwo Gordono-
wie z imć księdzem [Pawłem] Rogawskim, którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 6 SIERPNIA 
 
 Przyjechała do nas królewiczowa imć dobrodziejka. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Tych [305] dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas pan Fernes, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 17 SIERPNIA 
 
 Odjechała i wyprowadziła się od nas ze wszystkim do Warszawy 
najjaśniejsza królewiczowa imć dobrodziejka. 
 
 

DNIA 19 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Rabsztyński z imć panią Grabowską, 
który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Przyjechał pan architekt do fabryki, który zabawiwszy, odjechał. 

                                                
493 Magdalena Kosińska, cześnikowa łomżyńska, matka Eufrozyny Bąkowskiej 
i Wiktorii Laskowskiej. 
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DNIA 28 SIERPNIA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 30 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do fabryki pan architekt, który zabawiwszy, odjechał 
uczyniwszy kontrakt z majstrem kamieniarskim. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
 Powróciły panny siostry z Krakowa, które bawiły na kuracij nie-
dziel trzinaście. 
 
 

DNIA 9 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć pan Bystranowski [=Bystrzonowski], chorąży chen-
ciński z imć panią Misiowską, którzi przenocowawszy, a wziąwszy od 
nas imć pannę Bystranowską [=Bystrzonowską], wojską, odjechali. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani [Wiktoria] Laskowska odwożąc imć 
pannę [Eufrozynę] Bąkowską, rodzoną swoję494, która przenocowawszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 18 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć pan [Józef Jan Nepomucen] Laskowski495 z imć 
panem [Janem] Bąkowskim496, którzi przenocowawszy, odjechali do 
Krakowa. 
 
 

DNIA 22 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała [306] imć pani [Magdalena] Kosińska z córką swoją, 
imć panią [Wiktorią] Laskowską. 
 
                                                
494 Wiktoria z Bąkowskich Laskowska była starszą siostrą Eufrozyny Bąkowskiej. 
495 Józef Jan Nepomucen Laskowski mąż Wiktorii z Bąkowskich. 
496 Prawdopodobnie był to Jan, brat Wiktorii i Eufrozyny, szwagier Józefa Jana 
Nepomucena Laskowskiego. 
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DNIA 26 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas jaśnie wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej, 
imć pan [Józef Jan Nepomucen] Laskowski z imć panem [Janem] 
Bąkowskim. 
 
 

DNIA 27 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć pani Misiowska z imć panną Bystranowską [=By-
strzonowską], imcie panowie Bystranowscy [=Bystrzonowscy] z Chęcin, 
imć pan Mieroszewski z imcią swoją, szambelan497. 
 
 

DNIA 29 WRZEŚNIA 
 
 Obłóczyła się [w] habit imć panna [Eufrozyna] Bąkowska, cześni-
kówna owrucka, na którem akcie wiele było gości, tak duchownych, 
jako też i świeckich. 
 
 

DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Bodurkiewicz, który dał za elemozynę 
między zgromadzenie, za duszę Katarziny na egzekwie i wilie śpiewane 
czerwonych złotych dziesięć. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Wyjechał od nas wielmożny imć ksiądz komiszarz dobrodziej i insi 
imcie wszyscy odjechali. Imć pannę Bystranowską [=Bystrzonowską] 
u nas zostawili imcie opiekunowie tejże damy. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Tych dni nie masz nic osobliwego do pisania. 
 
 

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Basfelt498, który przenocowawszy, 
odjechał. 

                                                
497 Prawdopodobnie: Felicjan Mieroszewski z żoną Heleną z Łętowskich. 
498 Józef Baffelt (Baufatt). 
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DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [307] Jastrzębski. 
 Wzięto od nas imć pannę Rogawską, która była u nas na edukacyi 
rok jeden. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 Odjechał imć ksiądz Jastrzębski. 
 
 

DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Nakielski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała podstarościna od imci pani Misiowski, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Piegłowska499 i imć pan Miszkowski, 
którzi zabawiwszy, odjechali. 
 
 

DNIA 11 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć pan Wędrochowski, który zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 20 LISTOPADA 
 
 Przyjechała pani Piegłowska500 z panią Morawską, które zabawiwszy, 
odjechały. 
 
 

DNIA 23 LISTOPADA 
 
 Przyjechał ksiądz Nakielski do rodzony swoij, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
                                                
499 Być może: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
500 Być może: Piegłowska, kasztelanicowa ze Ściborzyc. 
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DNIA 26 LISTOPADA 
 
 Przyjechał imć pan Mieroszewski501 z imcią swoją, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 28 LISTOPADA 
 
 Przyjechała imć pani kastelanicowa z Wysocic i imć pani [Wiktoria] 
Laskowska z imć panią Kobielską. 
 
 

DNIA 29 LISTOPADA 
 
 Przyjechał imć pan [Jan] Bąkowski, który przenocowawszy, odjechał 
i insi imciowie. 
 
 

DNIA 2 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Misiowska, która przenocowawszy, 
a wziąwszy imć pannę Bystranowską [=Bystrzonowską], od nas odje-
chała. 
 
 

[308] DNIA 5 GRUDNIA 
 
 Powracając z Krakowa imć pani Misiowska z przesłą imć panną 
Bystranowską [=Bystrzonowską], a z teraźniejszą panią Skorupkową, 
wyboczyła do nas, która zabawiwszy, odjechała. 
 
 

                                                
501 Prawdopodobnie: Józef Mieroszewski. 
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DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Były prymicyje u nas imci księdza Serafina Krauza z Hebdowa, 
z którym przyjechał ksiądz Chroznata Ciepłewski502, którzi zabawiwszy, 
trzeciego dnia odjechali. 
 
 

DNIA 22 STYCZNIA 
 
 Przywiosz do nas Żydówkę do krztu z Olbrama, imć ksiądz pro-
boscz tamtejszy, który zabawiwszy, odjechał. 
 Przyjechał do nas imć ksiądz opat witowski Kraszewski z imć księ-
dzem proboszczem krziżanowski[m], którzi zabawiwszy, dnia trzeciego 
odjechali. 
 
 

DNIA 8 LUTEGO 
 
 Odjechał imć ksiądz Ewermody Mazurkiewicz, który bawił u nas 
niedziel trzi. 
 
 

DNIA 22 LUTEGO 
 
 Odprawował się akt u nas krzcin Żydówki z Wolbrama, Anny 
Agnieszki Święcicki503, którą trzimało par pięć, prymaryja: imć panna 
Szembekówna, starościonka lelowska z rodzonym swoim i insi imcie, 
tak duchowni, jako też i świetcy. Krzcił ją imć ksiądz Wyjadłowski, 
probosc [309] wolbramski504. Po skończonym akcie, zabawiwszy się 
kilka godzin, wszysczy imcie odjechali. 
 
 
 

                                                
502 Właściwie: Hroznata Cieplowski. 
503 W 1755 r. została zapisana do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasztorze 
imbramowickim, Anna Święcicka, conversa ex iudaismo. 
504 Łukasz Wyjadłowski, kanonik laterański, był plebanem w Wolbromiu do 1756 r. 
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DNIA 24 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas imć pani Czarno[w]ska, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 
 

DNIA 6 MAJA 
 
 Przejeżdżając z Krakowa książę imć biskup krakowski Załuski505, 
wstąpił do nas, który, krótko zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 16 MAJA 
 
 Przyjechali do nas imcie państwo Korabiosczy [=Korabiowscy], 
którzi zabawiwszy, odjechali do Krakowa. 
 
 

DNIA 9 SIERPNIA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz Potocki, kanonik i surogator krakow-
ski506, oficjał sondomierski z imć księdzem dziekanem minockim Zie-
leckim, który krótko zabawiwszy, odjechał. 
 
 

DNIA 4 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał do nas wielmożny imć ksiądz Potocki, kanonik i surogator 
krakowski, który oddał depozyt na przechowanie imci pana Strzały. 
Który przenocowawszy, odjechał. 
 
 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
 
 Wyjechały panny siostrzy na Sląsko na kuracyją: siostra Frafówna507, 
Łękawska508 i Grosmajerówna509. 
 
 
 

                                                
505 Andrzej Stanisław Załuski (1695-1758) był biskupem krakowskim od 1746 r. 
506 Chodzi najprawdopodobniej o Andrzeja Potockiego h. Pilawa (syna Jana) doktora 
obojga praw. 
507 Weronika Frauwówna (Frafin, Friafin). 
508 Helena Łękawska. 
509 Teresa Grosmajerówna. 
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DNIA 7 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Węgierska510 z Ciborzic, która zaba-
wiwszy, odjechała. 
 Także wypaleło się piec wapienny i cegły 30 tysięcy. 
 
 

DNIA 12 WRZEŚNIA 
 
 Powróciła z kuracyi panna [310] siostra przeorysza Mieroszewska 
[z] siostrą Otwinowską, która bawiła niedziel dwanaście. 
 
 

DNIA 16 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Potocki, surogator krakowski, który ode-
brawszy depozyt świętej pamięci imci pana Strzały, odjechał. 
 
 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał imć ksiądz komiszarz na profesyją panny siostry [Eu-
frozyny] Bąkowskej, który odbywszy ten akt, a dyspozycyją uczyniw-
szy, odjechał. 
 
 

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał imć ksiądz Tworkowski, przeor hebdowski, który prze-
nocowawszy, dnia drugiego odjechał. 
 
 

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz [Cyprian] Wolicki, oficjał łomżeński, 
który przenocowawszy, odjechał. 
 Także posłało się księdza spowiednika na Sliąsko po panny siostry. 
 
 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
 
 Powróciły się panny siostry ze Sliąska, które bawiły niedziel dziewięć. 
 

                                                
510 Żona Stanisława Węgierskiego, komornika granicznego powiatu czchowskiego 
i sądeckiego, właściciela Ściborzyc. Węgierscy nabyli Ściborzyce od Antoniego Pie-
głowskiego, kasztelanica oświęcimskiego. 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1756 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Przywieziono imcie panny Krasińskie, starościanki nowomiejskie, 
na edukacyją511. 
 
 

DNIA 1 LUTEGO 
 
 Przyjechała do nas imć pani Popielowa z imć panią Dembińską, 
kastelanicową512, które zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Śleszyńska, [311] kastelanowa ino-
włocka z synową swoją i z córką, która przenocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała panna siostra przeorysza z kuracyi, która się bawiła 
[z] siostrą Otwinowską niedziel dwadzieścia. 
 
 

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała imć pani Mieroszewska, szambelanowa513, która prze-
nocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 
 
 Przyjechała imć pani Połubieńska, która dni kilka zabawiwszy, od-
jechała. 

                                                
511 W 1756 r. zostały wpisane do bractwa św. Anny, istniejącego przy klasztorze im-
bramowickim, dwie starościanki nowomiejskie – Marianna i Zofia. 
512 Marianna Popielowa z Czapel Wielkich z siostrą swoją Justyną Dembińską, żoną 
Ludwika. 
513 Helena z Łętowskich Mieroszewska, żona Felicjana Mieroszewskiego. 
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DNIA 1 LISTOPADA 
 
 Pozwoleło się imci księdzu plebanowi Józefowi Radziemskiemu 
dziesiąty snop brać z gruntu zagórowskiego. 
 
 

DNIA 3 LISTOPADA 
 
 Przyjechał do nas imć ksiądz wikariusz Łuczycki, który zabawiwszy, 
odjechał. 
 
 

DNIA 5 LISTOPADA 
 
 Odjechał imć ksiądz Bonawentura Papiński, który był u nas za 
spowiednika lat siedm, a przyjechał na miejsce jego imć ksiądz Aleksy 
Słowikowski. 
 
 

DNIA 19 GRUDNIA 
 
 Odprawiło się pana Kozłowskiego, który był u nas na podstarostwie 
lat dwanaście, a przyjeno się na jego miejsce pana Burskiego. 
 
 

DNIA 20 GRUDNIA 
 
 Przyjechała do nas imć pani Węgierska514 z córką, która zabawiwszy, 
odjechała. 
 

                                                
514 Prawdopodobnie: Węgierska, żona Stanisława Węgierskiego ze Ściborzyc. 



 
 
 
 
 
 

ROK 1757 
 
 

DNIA 8 MARCA 
 
 Przywieziono na rezydencyją do nas wielmożną imć panią [312] 
Dembińską, łowczynę krakowską515, z ochmistrzinią i z praczką, 
od której imci dano zgromadzeniu złotych dwieście od stołu, pensyi 
na rok tysiąc ośmset złotych. 
 
 

DNIA 25 CZERWCA 
 
 Wyjechała dobrodziejka panna ksieni do Krakowa, do kwitowania 
z odebrania posagu panny Wietrziński dwóch tysięcy. 
 
 

DNIA 28 CZERWCA 
 
 Powróciła imć dobrodziejka z Krakowa, z którą przyjechały imcie 
panny probantki zwierzinieckie: Krasuska516, Kowalska517 i Drozdo-
ska518, które dni kilka zabawiwszy, odjechały. 
 
 

DNIA 4 LIPCA 
 
 Przyjechano od wielmożnego imci pana Krasińskiego po córki jego, 
które były na niemieckim języku przez półtora roku u nas, które ode-
brawszy, odjechano. 
 
 

DNIA 7 SIERPNIA 
 
 Przyjechała imć panna Bobrownicka519, ksieni buska z kilką zakonnic, 
która kilka dni zabawiwszy, odjechała. 

                                                
515 Była to Marianna Ewa hr. Krasicka h. Rogala, żona Jana Stanisława Dembiń-
skiego h. Rawicz, starosty wolbromskiego, łowczego krakowskiego. 
516 Joanna Krasuska była nowicjuszką w klasztorze zwierzynieckim od 17 lipca 1757 r. 
517 Marcjanna Kowalska była nowicjuszką w klasztorze zwierzynieckim od 17 lipca 
1757 r. 
518 Prawdopodobnie chodzi o Rozalię Drozdecką, która była nowicjuszką w klasztorze 
zwierzynieckim od 17 lipca 1757 r. 
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DNIA 22 SIERPNIA 
 
 Przywieziono powtórnie imcie panny Krasińskie, starościanki nowo-
miejskie, na edukacyją. 
 
 

DNIA 11 WRZEŚNIA 
 
 Przyjechała imć panna Poniatowska520, ksieni zwierziniecka z kilką 
zakonnic, która tydzień zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 20 WRZEŚNIA 
 
 Wyjechały panny siostry Łękawska i Grothówna Katarzyna na kura-
cją do imci pana Grotha, łowczego sondomierskiego. 
 
 

DNIA 30 WRZEŚNIA 
 
 Przywieziono na [313] wypróbowanie na konwierskę panią Raczy-
kiewiczową521, która, że się nie zdała, odesłano w niedziel pięć. 
 
 

DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 
 
 Powróciły się panny siostry z kuracyi, które przywiezły [ze] sobą na 
edukacyją córkę, niżej położonego, wielmożnego imci pana łowczego 
sondomierskiego. 
 
 

DNIAgg 
 
 Była rewizyja gruntów studziennicznych w roku 1754, po który sta-
nął dekret, aby nam płacili miesczanie żarnowieczcy po złotych sto. 
Nie kontentując się jaśnie wielmożny pan Hieronim Wielopolski, sta-
rosta żarnowski, z miesczanami apeliowali po trziecie rasz do Rzymu. 
W roku 1757 stanęła konfirmacyja tego dekretu, którem się zwyż po-
mieniony imć kontentować nie chciał i jescze się do Rzymu odwołując. 
Lubo naznaczono pod ekskomuniką, aby od początku ty sprawy wy-

                                                
519 Joanna Katarzyna Bobrownicka, ksieni w Busku od 1737 r. 
gg Kronikarka nie odnotowała daty. 
520 Petronela Poniatowska była ksienią w klasztorze zwierzynieckim od 1756 r. 
521 Agnieszka Rajczykowa, późniejsza konwerska w konwencie imbramowickim. 
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płacano po złotych sto, która sprawa wliekła się przy wielkim koscie 
przez lat 8. Więc unikając większego kostu, musiałam godnych instancyi 
zażyć do zwyż pomienionego imci, ażeby przystąpił do zgody, po który 
przysłał imci księdza Pawłowskiego522, abyzmy się na dwieście złotych 
przez lata kontentowały. I tak, przy wielkim uprzykrzeniu, przysta-
łezmy na złotych trzista. I tak naznaczono, aby na dzień świętej Anny 
corocznie, przez kłótni, oddawano nam sto złotych. 
 
 

[314] DNIA 28 GRUDNIA 
 
 Przyjechała imć pani [Wiktoria] Laskowska z imć panem [Janem] 
Bąkowskim, którzi dni kilka zabawiwszy, odjechali523. 
 
 

                                                
522 Stanisław Pawłowski był plebanem w Żarnowcu w latach 1750-1763. 
523 Wiktoria Laskowska z Bąkowskich i Jan Bąkowski był rodzeństwem. 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROK 1758 
 
 

DNIA 5 STYCZNIA 
 
 Przyjechała imć pani Mieroszewska, szambelanowa524, która prze-
nocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 11 STYCZNIA 
 
 Przyjechano po imcie panny starościanki nowomiejskie, które ode-
brawszy, pojechano. 
 
 

DNIA 17 STYCZNIA 
 
 Przyjechała imć pani Grothowa, łowczyna sondomierska do córki 
swojej, która tydzień zabawiwszy, odjechała. 
 
 

DNIA 20 STYCZNIA 
 
 Przyjechała pustelnica z pustyni od świętej Salomei525, która prze-
nocowawszy, odjechała. 
 
 

DNIA 28 STYCZNIA 
 
 Uczynił sobie pretensyją do nas imć pan Walewski526, ażeby mu 
wszystkę słomę z dziesięciny jelecki, nam należący, oddawać. Przez co 

                                                
524 Helena z Łętowskich Mieroszewska, żona Felicjana Mieroszewskiego h. Ślepo-
wron, późniejszego V. ordynata mysłowickiego. 
525 W drugiej połowie XVII w. Sebastian Piskorski, kanonik krakowski i profesor 
Akademii Krakowskiej zbudował w Grodzisku koło Skały zespół budowli zwany 
potocznie pustelnią bł. Salomei, składający się z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 
i bł. Salomei, domu prebendarza, domków modlitwy i pustelni. W Grodzisku mieszkało 
kilku pustelników. Należało ono do klarysek, których przełożoną była niegdyś Salomea, 
siostra Bolesława Wstydliwego i wdowa po księciu halickim Kolomanie. 
526 Marcin Walewski z Walewic h. Pierzchała, syn Kazimierza Franciszka, podko-
morzy sieradzki, właściciel Jelczy. 
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cały rok z nami się listownie kłócił i prawem groził. Jednakowoż, za 
instancyją wielmożnego imci księdza komiszarza dobrodzieja i usilną 
prośbą naszą, swej pretensyi ustąpił i na dawny przez prawo zwyczaj 
przystał, połową się słomy kontentując. 
 
 

DNIA 10 LUTEGO 
 
 Umarł Jerzy Lisowski, pachołek, który nie był tutejszy poddany, 
ale był darowany od wielmożnego imci pana Kręskiego, chorążego 
wielońskiego, brata ciotecznego dobrodziejki [315] panny ksieni Ka-
tarzyny Bąkowskiej, który służył za pachołka przy konwencie naszem 
lat jedenaście. Przy tym był człek dobry, wierny i [do] tego rzemieśnik 
doskonały, cieślia. Porcyją mu dawano z konwentu. Który, gdy umarł 
w stolarni, kazała go taż dobrodziejka panna ksieni pochować w naszym 
kościele, na który pogrzeb było proszonych księży sześciu, a siódmy 
był proszony na sumę, wielmożny imć ksiądz Józef Radziemski, ple-
ban imbramowski, ale się wymówił drogą do Krakowa. Gdzie po od-
prawionym pogrzebie, przyszedszy do imciów księży naszych, zaczon 
z nimi kontrowersyją o pochowanie tegoż człeka, a pojechawszy do 
Krakowa, wydał pozwy imci księdzom naszem, tak spowiednikowi, 
jako też i kaznodziei, ażeby go z grobu podnieść i do farniego kościoła 
z procesyją odprowadzić. A ponieważ ten człek był w podwórzu kla-
stornym i tu umarł, więc się dobrodziejka panna ksieni trzymając 
dawnego zwyczaju, tu go pochować kazała i uczyniwszy manifest prze-
ciwko imci księdzu plebanowi, który to manifest czynił, imieniem do-
brodziejki panny ksieni, imć ksiądz Hebda, kaznodzieja nasz, w który 
to interes mocno się wdawszy imć dobrodziejka, do czego jej dopo-
mógł wielmożny imć ksiądz Hiacynt Łopacki, komiszarz i dobrodziej 
nasz, co wiedząc, imć ksiądz pleban [316] poprzestał tej sprawy. 
 
 

DNIA 17 LUTEGO 
 
 Umarła u nas w trzecim roku wielmożna imć panna Marianna 
Grothówna527, łowczanka sondomierska, która po nowicjatsku jest 
pochowana w naszym grobie. Było na pogrzebie jej imci księży sze-
ściu i wielmożny imć pan Antoni Groth. 
 
 

                                                
527 Marianna Grotówna, córka Mateusza Grota, łowczego sandomierskiego. 
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DNIA 8 KWIETNIA 
 
 Umarła panna siostra Katarzina Grothówna, która przez cały wiek 
zakonnego życia przechorowała, na którym pogrzebie było imciów 
księży trzinastu. 
 
 

DNIA 2 MAJA 
 
 Imć dobrodziejka panna Katarzina Bąkowska, ksieni nasza, od 
dawnych lat na różne afekcyje chorując, który przed śmiercią na nie-
dziel cztery uczynił się wr[z]ód w bok krzyżów, w samym cielie, na 
który, lubo przy wielkim staraniu, żadne nie chciały pomóc [317] me-
dykamenta, która opatrzywszy się świętemi sakramentami, przy asy-
stencyi ojców duchownych i całego panien sióstr zgromadzenia, z tym 
pożegnała się światem dnia drugiego maja, godziny ósmy po połu-
dniu. Miała życia wieku swego lat sześćdziesiąt siedm. Ksienią była lat 
siedemnaście. Ciało jej stało w przełożeńskiej izbie do dnia trzeciego, 
przy którym panny siostry psałterz śpiewały. Jak tedy trumnę wygo-
towano, kamlotem białym, ćwiekami czarnemi obito, tegoż dnia trze-
ciego o godzinie siódmy po niesporze, przy asystencyi imciów księży, 
których było siedmiu i całe zgromadzenie sło ze świecami. Bracia 
świętej Anny528 ciało znieśli do kaplicy na dół, przy którym panny 
siostry we dnie, a kantorowie w nocy psałterz śpiewali aż do dnia 
ósmego tegoz miesiąca. Tegoż dnia, o godzinie ósmy wieczór wypro-
wadzono ciało z kaplicy do kościoła, przy którym wyprowadzaniu 
miał egzortę w kaplicy imć ksiądz Bonawentura Papiński, spowiednik 
od świętego Norberta z Krakowa, przy prezencyi jaśnie wielmożnego 
imci księdza komiszarza dobrodzieja, imci księdza Tworkowskiego, 
przeora hebdowskiego i inszych imciów księży, których się było już 
zjechało dwudziestu. Także całe zgromadzenie asystowało ze świecami. 
 
 

[318] DNIA 9 MAJA 
 
 Odprawieł się pogrzeb świętej pamięci nieboski dobrodziki panny 
Katarziny Bąkowskiej, ksieni naszej. Ciało stało na katafalku o czte-
rech gradusach biało obitych. Około trumny stało świec białych trzi-
dzieści sześć, jako też la[m]p dostatek. Na wielkim ołtarzu było świec 
takichże dziesięć, w perspektywie krzyż był wystawiony, na którym 

                                                
528 Bracia z konfraterni św. Anny. 
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lampy gorzały. Wilie pierwsze śpiewali imcie księża, bracia nasi i ko-
mendę, po który miał mszą śpiewaną imć ksiądz Tworkowski, przeor 
hebdowski. Po skończeniu, insi zaczeni drugie wilie imcie księża 
świetcy wraz z miechowitami i inszemi, po których miał mszą drugą 
śpiewaną jaśnie wielmożny imć ksiądz Hiacent Łopacki, kanonik ka-
tedralny, archiprezbiter krakowski, komiszarz i dobrodziej nasz. Tenże 
imć miał kondukt. Przy spuszczaniu ciała do grobu miał egzortę imć 
ksiądz Tadeusz Macias[z]kiewicz, kanonik premonstrateński, komen-
darz kościelecki529. Imciów księży kanoników premonstrateńskich 
było trzinastu, imć ksiądz Norbert Zielecki, dziekan skalski, imć ksiądz 
Maciej Karwat530, dziekan wolbramski, imć ksiądz kustosz kościoła 
Panny Maryi z Krakowa, imciów miechowitów531 siedmiu, lateranen-
sów532 dwóch, imciów inszych było około pięćdziesiąt [319] i imcie 
świetcy w okolicze: wielmożna imć pani Dembińska, kastelanicowa 
wojnicka533, wielmożna imć pani Popielowa, chorążyna wiślicka534 
i inszych wiele imciów. Kapela była z Hebdowa. Traktament był 
z ukontentowaniem wszystkich. Imciom księdzom dano: norbertanom 
po złotych ośm, inszym zaś i świeckim po złotych sześć, którzi tegoż 
dnia porozjeżdżali się. Tilko norbertani zostali. Ubóstwa było około 
dziewięćdziesiąt, których kontentowali wódką, chlebem i pieniędzmi. 
 
 

DNIA 10 MAJA 
 
 Odprawiły się egzekwie za pannę siostrę Katarzynę Grothównę. 
Imcie księża norbertani wilie i komendę śpiewali, sumę i z ko[n]duktem 
miał imć ksiądz przeor hebdowski. Imciom księdzom dawano po zło-
tych dwa. Po skończonym obiedzie odjechał wielmożny imć ksiądz 
komiszarz, jako też imcie księża norbertani. 
 
 

                                                
529 Być może chodzi o parafię w Kościelcu (dekanat Witów, archidiakonat Kraków). 
530 Maciej Karwat był plebanem w Porębie Górnej (dekanat Wolbrom) w latach 
1751-1777. 
531 Miechowici – bożogrobcy z Miechowa. 
532 Lateranensi – Kongregacja Kanoników Regularnych Laterańskich Najświętszego 
Zbawiciela (CRL). 
533 Justyna z Piegłowskich Dembińska, żona Ludwika, kasztelanica wojnickiego, 
z Charsznicy. 
534 Marianna z Piegłowskich Popielowa z Czapel Wielkich, żona Konstantego Popiela, 
stolnika, następnie chorążego wiślickiego. 
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DNIA 11 MAJA 
 
 Sprawiełezmy obiad dla ubogich, których było przesło półtorasta. 
 
 

DNIA 3 CZERWCA 
 
 Odprawieły się solenne egzekwie, rachując od śmierci dobrodziejki 
panny ksieni, dni trzidzieści, na których było imciów księży osiemna-
ście. Sumę miał i kondukt [320] imć ksiądz dziekan skalski. 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INDEKS OSÓB 
 
 
Adrian, norbertanin, profes hebdowski  

32, 34, 66, 105, 116, 120, 129, 130, 
135, 137, 146, 149, 185, 205 

Aksak  371 
Aksakowie, starostwo rawscy  345 
Aleksander, norbertanin  100 
Arciszewska, podczaszanka  95, 98 
August III Sas, król  8, 65, 345 
Augustyn, norbertanin  100, 105 
Augustynowicz Jan, pleban w Minodze  

239 
Awedyk Michał, kanonik sądecki  178 
 

Badeni Józef, pleban w Szreniawie  120 
Baffelt (Baufatt) Józef ks.  385 
Bajer Dominik Kajetan, starosta ki-

szyński  329 
Bajer Jan Franciszek, podczaszy cheł-

miński 329 
Balicki z Porąbki, poddany klasztorny  

27 
Bałaza, bartnik z Małyszyc  121 
Bałazy Błażej, kościelny  53, 113, 233 
Bałazy Norbert, zakrystianin  43, 53, 

258 
Bałazy (Bałazowski, Bałaziński) Piotr, 

poddany klasztorny  189, 346, 347, 
381 

Bałazy Wojciech, poddany klasztorny  
53, 156 

Baranek, lekarz  50, 56, 60, 63, 69, 
70, 72, 74, 89, 92, 96, 102, 113, 116, 
117, 133, 138-140, 143, 152, 158, 
180, 181, 186, 190, 226 

Baranek Jan, lekarz z Nowego Miasta  
189, 346, 347, 381 

Barankowa, żona lekarza Baranka  84, 
101, 334 

Bąkalska Franciszka, norbertanka kra-
kowska  193, 197 

Bąkowscy  6 
Bąkowscy Mikołaj i Zofia  206 
Bąkowska Agnieszka Kunegunda  6 
Bąkowska Elżbieta z Łąckich  6, 9 
Bąkowska Eufrozyna, cześnikówna 

owrucka, norbertanka imbramo-
wicka  9, 151, 207, 208, 290, 312, 
334, 365, 379, 381-385, 391 

Bąkowska Ewa, cześnikówna owrucka  
151, 207 

Bąkowska Katarzyna, norbertanka im-
bramowicka  6-11, 13, 15, 17, 151, 
400, 401 

Bąkowska Magdalena z Kościeniów 
zob. Kosińska (2v.) Magdalena 
z Kościeniów, cześnikowa łomżyń-
ska (1v. Bąkowska)  

Bąkowska Wiktoria, cześnikówna owru-
cka  151, 207 

Bąkowska Zofia z Zajączkowskich  206, 
357 

Bąkowski, chorążyc  123, 134 
Bąkowski ks., krewny Katarzyny Bą-

kowskiej  7 
Bąkowski, podczaszy  123, 134 
Bąkowski Adam, cześnik owrucki  9, 

115, 151, 180, 206, 208, 291 
Bąkowski Andrzej, brat Katarzyny Bą-

kowskiej  6 
Bąkowski Dominik, brat Katarzyny Bą-

kowskiej  6 
Bąkowski Florian, brat Katarzyny Bą-

kowskiej  6 
Bąkowski Franciszek, brat Katarzyny 

Bąkowskiej  6 
Bąkowski Jan, brat Katarzyny Bąkow-

skiej  6 
Bąkowski Jan, cześnikowicz owrucki, 

brat Eufrozyny Bąkowskiej  115, 117, 
118, 151, 154, 160, 161, 171, 172, 180, 
193, 215, 379, 384, 385, 387, 397 
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Bąkowski Mikołaj  206, 357 
Bąkowski Piotr, syn Wojciecha ks.  7 
Bąkowski Tomasz  357 
Bąkowski Wojciech  6 
Becket Tomasz św.  62 
Belica, krawiec z Krakowa  70, 116 
Belicowa, matka Marianny Belicówny  

138 
Belicówna Marianna, uczennica  70, 81, 

124, 327 
Benedykt XIV papież  39 
Bętkowska, podżupkowa bocheńska  

143, 144, 158, 179, 209, 225, 265, 
282 

Bętkowska Anna, podżupkówna bo-
cheńska, norbertanka imbramo-
wicka  9, 145, 171, 225, 332 

Bętkowski, podżupek bocheński  167, 
170, 171 

Bętkowski (Bentkowski) Józef, pleban 
w Dębnie  216, 304, 305, 342 

Biegajska  286 
Biegajski  287 
Biegański  344 
Bielak Włodzimierz  5 
Bińczycka z Krakowa  205 
Błeszyńska  182, 368 
Błeszyńska Anna, dominikanka ter-

cjarka krakowska  176, 178 
Błeszyński  176 
Błeszyński Józef Karol, kanonik kra-

kowski  19 
Błędowska  303 
Bobrownicka Joanna Katarzyna, nor-

bertanka buska  295, 395 
Bobrowska z Miechowa  147, 205, 366 
Bobrowski  100 
Bodurkiewicz Kazimierz, kanonik kra-

kowski  352, 355, 358, 385 
Bogucka, siostrzenica Marianny Mo-

drzejewskiej  51 
Bogucka Katarzyna  217 
Bogucka Salomea, norbertanka imbra-

mowicka  9, 45 
Bogucki, paulin  50, 323 
Bogucki Maciej  204 
Bogusławska, służąca królewiczowej 

Sobieskiej  62, 89 

Bolesław Wstydliwy, książę  399 
Bołakowski, pisarz  76 
Borkowa (Barkowa)  72, 94 
Borkowska Małgorzata  12, 57, 176, 

193, 202 
Bratkowska z Jangrota  213 
Bratkowski Ignacy z Jangrota  124, 

131, 135, 136, 181 
Bratkowski Józef, kanonik krakowski  

19, 91, 356, 357 
Budzynówna, norbertanka bolesła-

wiecka  144 
Burdeli, paulin  340, 341 
Burski, podstarości imbramowicki  394 
Bystrzonowscy z Chęcin  385 
Bystrzonowska (Bystranowska), rezy-

dentka  353 
Bystrzonowska (Bystranowska), wojska 

chęcińska  353, 365, 374, 384, 385, 
387 

Bystrzonowski, chorąży chęciński  384 
Byszewska  42, 67 
Byszewski Antoni Jan, jezuita  49, 51, 

56, 60, 75 
 

Chlebowski  337 
Chróściński  311 
Chrzanowski Hieronim, norbertanin  

272 
Chrząstowska Krystyna, norbertanka 

buska  334, 350 
Chwalibogowa  50 
Chwalibogowa, matka Teresy Chwali-

bożanki  91 
Chwalibogowa Barbara z Grodzickich, 

burgrabina krakowska  53, 71, 72 
Chwalibożanka Marianna, norbertanka 

krakowska  332, 380 
Chwalibożanka Teresa, norbertanka 

imbramowicka  9, 44, 80, 84, 91, 
190, 192, 343, 366 

Chwalibożanka Teresa, norbertanka 
krakowska  332, 380 

Ciempka (Ciępka) z Porąbki  59 
Cieplowski Hroznata, norbertanin  137, 

389 
Czarnecki, syn Wizembergowej  357, 

360, 380 
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Czerny de Schwartzemberg Franci-
szek, kanonik krakowski, komisarz 
imbramowicki  8, 17, 18, 213, 378 

Czarnowska  390 
 

Dąbrowski z Glanowa, poddany klasz-
torny  51 

Dąbrowski Michał, poddany Romana 
Sierakowskiego, sędziego krakow-
skiego  362 

Dąmbska, miecznikówna, uczennica  
180, 184, 188, 275 

Dąmbski Aleksander, miecznik ino-
wrocławski  275, 299 

Dąmbski Aleksander, syn Antoniego  
95, 123 

Dąmbski Antoni  95, 123 
Dąmbski Jan  95, 123 
Dąmbski Stanisław  95, 123 
Delipacy, bratowa Spinkowej  200 
Delipacy Szymon  42 
Dembińska, uczennica  153 
Dembińska Justyna z Piegłowskich, 

kasztelanicowa wojnicka  18, 41, 
137, 275, 298, 303, 363, 372, 378, 
393, 402 

Dembińska Krystyna, córka Justyny 
i Ludwika  41, 137 

Dembińska Marianna Ewa z Krasic-
kich, łowczyna krakowska  185, 395 

Dembiński  310 
Dembiński Jan Stanisław h. Rawicz, 

łowczy krakowski  185, 395 
Dembiński Ludwik, syn Franciszka, 

kasztelanic wojnicki  18, 41, 275, 
298, 363, 393, 402 

Dębowscy  312 
Dębowska Maria  5 
Dłuska Teresa, norbertanka krakow-

ska  302 
Dobiecka, siostrzenica Teresy Wie-

trzyńskiej  126 
Dobiedzina, stolarzowa  43 
Dobiega, stolarz  75, 90 
Dobińska, dama dworu królewiczowej 

Sobieskiej  233, 234, 236, 245, 254, 
276, 294, 311, 312, 360 

Dobiński  305, 306 

Dobrakowska  305 
Dobrakowski ks.  360 
Dobrzycka Ludmiła, córka Ignacego 

Kręskiego  361 
Domosławska  215 
Doruchowscy  356 
Doruchowski Jan ks.  257 
Drozdecka Rozalia, norbertanka zwie-

rzyniecka  395 
Drozdowski ks.  106 
Dudela z Tarnawy, poddany klasztor-

ny  102 
Dudela Maciej, poddany klasztorny  

232 
Dunin, subdelegat  188 
Dutkiewicz Stanisław, kupiec z Toru-

nia  51 
Dymińska Pryska, uczennica  134 
Dymiński ks.  134, 146 
Dzięciołowski, bożogrobca z Miechowa  

273 
 

Fernes, lekarz  358, 360, 362, 366, 
370, 383 

Fertezel, lekarz wolbromski  243 
Foxówna Teresa, norbertanka zwie-

rzyniecka  45 
Frauwowa (Fraywka) z Bielska  142-

144 
Frauwówna Weronika, norbertanka 

imbramowicka  9, 40, 352, 368, 390 
Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern, 

król Prus  21 
Fujarska (z Guzowskich?), ciotka Feli-

cjanny Otwinowskiej  19 
 

Galicki z Porąbki, zagrodnik, podda-
ny klasztorny  86 

Galicki z Zagórowej, zagrodnik, pod-
dany klasztorny  114 

Gawrońska (s. Teresa), dominikanka 
tercjarka krakowska  369 

Gawrońska Anna, uczennica, siostrze-
nica Franciszki z Krasuskich Gro-
towej  38, 218, 318 

Gąsecka, matka Anny Gąseckiej  108 
Gąsecka, służąca klasztorna  94 
Gąsecka Anna, uczennica  108, 115 
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Gąsiorek Bartłomiej, poddany klasz-
torny  89, 92, 93, 137 

Gąsiorek Marek, poddany klasztorny  
155 

Gembicka Dorota z Grotów, starościna 
nakielska  8 

Giel, kmieć z Tarnawy, poddany klasz-
torny  224 

Gierardyni (Gierchardyni, Gerhardini) 
Kamil, pleban w Skale  41, 83 

Gigilewicz Edward  37 
Głowacki Franciszek, norbertanin  57, 

58 
Główczyński Franciszek, norbertanin  

235 
Głuszek Sebastian z Trzyciąża, pod-

dany klasztorny  39, 64, 72 
Gołębiowska Anna, norbertanka im-

bramowicka  9, 10, 17, 25 
Gordonowie  383 
Gorecka  259, 262 
Gorecki  224, 226 
Gorkoski  67 
Gorzeński Józef, kanonik krakowski  

181, 182 
Górski Jan, kustosz kapituły kole-

giackiej w Pilicy  276, 370 
Grabkowscy  355 
Grabkowska Wiktoria Teresa, norber-

tanka zwierzyniecka  371 
Grabkowski  359 
Grabowska  41, 52, 91, 112, 135, 137, 

166, 167, 179, 185, 208, 220, 223, 
246, 254, 260, 274, 300, 339, 345, 
355, 359, 364, 368, 369, 383 

Grabowski  289 
Grodzicka Anna Elżbieta z Pudwelsów, 

stolnikowa ciechanowska  32, 53, 
71-73, 75, 83, 84 

Grodzicki, bożogrobca z Miechowa  371 
Grodzicki Aleksander Józef, stolnik 

ciechanowski  32 
Grodzicki Józef, komornik krakowski  

53 
Grosmajer (Grosmejer) Mikołaj Anto-

ni, komisarz królowej węgierskiej 
Marii Teresy Habsburg  8, 21, 23, 

24, 26, 27, 30, 38, 39, 71-73, 104, 
108, 225, 226, 284, 362 

Grosmajerowa, żona Mikołaja Anto-
niego Grosmajera  181, 182, 262, 
263, 355, 367 

Grosmajerówna Antonina, uczennica  
339, 364 

Grosmajerówna Józefa, norbertanka 
imbramowicka  9, 367, 379 

Grosmajerówna Teresa, norbertanka 
imbramowicka  9, 182, 225, 262, 
364, 390 

Grot, ojciec Katarzyny Grotówny  142 
Grot Aleksander, miecznik krakowski  

59, 139 
Grot Andrzej  42, 252 
Grot Antoni  109, 165, 340, 377, 378, 

400 
Grot Eustachy, karmelita bosy  249 
Grot Kajetan od Wniebowzięcia NMP, 

karmelita bosy  59, 60, 81, 86, 140, 
231, 232, 285, 287 

Grot Mateusz, łowczy sandomierski  
15, 18, 33, 54, 65, 145, 159, 349, 
350, 396, 400 

Grothówna Zofia  5-8, 17, 20 
Grotowa  380 
Grotowa, matka Marianny, norber-

tanki imbramowickiej  344 
Grotowa Franciszka z Krasuskich, 

łowczyna sandomierska  33, 38, 53, 
54, 165, 166, 399 

Grotowa Katarzyna z Dydyńskich  59 
Grotówna Barbara  252 
Grotówna Barbara, norbertanka im-

bramowicka  9, 10, 69, 70, 129, 154, 
190, 191, 195, 252, 268, 269 

Grotówna Katarzyna, norbertanka im-
bramowicka  9, 10, 18, 142, 267, 
332, 396, 401, 402 

Grotówna Marianna, łowczanka san-
domierska  400 

Grotówna Marianna, norbertanka im-
bramowicka  9, 24, 29, 38, 42, 45, 
129, 141, 252, 380 

Grotówna Zofia, norbertanka imbra-
mowicka  5-8, 10, 15, 32, 33, 66, 92 
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Grzebień Ludwik  33 
Gwóźdź Błażej, poddany klasztorny  

130, 136 
 

Hamryszczak Artur  5 
Hebda Herman, norbertanin  400 
Hebda Michał i Salomea z Paszkow-

skich  382 
Hebdzianka (Hebda) Salomea, klary-

ska krakowska  382 
Herka  366 
Horbowski Michał, kanonik kielecki  

268 
Hornas Hieronim, norbertanin  188, 

343, 364 
 

Isfryd, norbertanin  287 
Iwański  214 
Iwański, kapitan  143 
 

Jagielska z Grotów, siostra Barbary 
Grotówny, norbertanki imbramo-
wickiej  69, 70 

Jagielski, siostrzeniec Barbary Gro-
tówny, norbertanki imbramowic-
kiej  154 

Jagła, poddany klasztorny  229 
Jakub, norbertanin, profes hebdow-

ski  96, 138 
Jalińska, podczaszyna zatorska  19 
Jan III Sobieski, król  38 
Janiccy, bracia rodzeni, księża  373 
Janicki ks.  373 
Janicki, paulin  374 
Jankowska  74 
Janowska  158 
Jarmundowicz Kazimierz, kanonik kra-

kowski  225 
Jarzemski Jan, pleban w Radziemi-

cach  283 
Jastrzębski Kasper, norbertanin  381, 

386 
Jezierski  243 
Jezierski, trynitarz  178 
Jędrzykiewicz Wojciech, pleban w Uli-

nie  219 
Jordan, cześnik krakowski  19, 101 

Jordanowa, siostra Teresy Chwalibo-
żanki  105, 220, 309, 310, 366, 374 

Józef, norbertanin, podprzeor sądecki  
157 

Juliński  124 
 

Kajerski  282 
Kantakuzen, książę  369 
Kantakuzenowie, książęta  351 
Kapuściński, pisarz browarny w Im-

bramowicach  20 
Karpowska Katarzyna, uczennica, nor-

bertanka imbramowicka  9, 298, 
322, 338, 362, 363 

Karsznicka, stolnikowa wieluńska  26 
Karwat Maciej, pleban w Porębie Gór-

nej  402 
Kazibot, poddany klasztorny, młynarz 

z Rzeżuśni  58 
Kazibot Wojciech, poddany klasztorny, 

cieśla  201 
Kiec Aleksander (Oleksy) z Porąbki, 

poddany klasztorny  30, 85 
Kiełczewski, paulin  322 
Kłaczewski Witold  35 
Kłosowiczówna Franciszka (s. Jadwiga), 

bernardynka krakowska  214 
Kmita  64 
Kobielska  139, 231, 373, 387 
Kochanowska, kasztelanka radomska  

339 
Kochanowska Agnieszka, norbertanka 

imbramowicka  9, 186, 379 
Kochanowska Anna, norbertanka im-

bramowicka  9, 121, 267 
Kochanowska Anna z Ankwiczów, 

kasztelanowa radomska  121, 370 
Kochanowska Elżbieta (s. Krystyna), 

dominikanka tercjarka krakowska  
186 

Kochanowski ks.  325, 334 
Kochanowski Stanisław, kasztelan ra-

domski  121, 356 
Koloman, książę 399 
Kolonko (Kolonek), poddany klasz-

torny 96 
Komornicka 215 
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Komorowski Adam Ignacy, arcybiskup 
gnieźnieński  16, 18, 178 

Konopnicka, siostra Karsznickiej, stol-
nikowej wieluńskiej  26 

Konopnicka, stolnikowa  36, 290, 309, 
327, 328, 378 

Konopnicki  63 
Korabiowscy  390 
Korabiowska  339 
Korytowska  224 
Kosińska (2v.) Magdalena z Koście-

niów, cześnikowa łomżyńska (1v. 
Bąkowska)  9, 11, 12, 115, 151, 152, 
180, 193, 207, 208, 291, 312, 334, 
365, 371, 381-384 

Kosiński Franciszek, cześnik łomżyń-
ski  151, 180, 193, 207, 208 

Kosmowska Anna, norbertanka buska  
334 

Kosmowski Jan, łowczy nowogrodzki  
334 

Kossakowska Zofia z Potockich  32 
Kossakowski Dominik Piotr Korwin 

h. Ślepowron  32 
Kossakowski Stanisław Korwin h. Śle-

powron  32 
Koszutski (Koszucki) Karol, mieczni-

kowic kaliski  36, 150, 154, 161, 
162, 171 

Koszutski (Koszucki) Mikołaj, miecznik 
kaliski  36, 150 

Kotkowska Anna z Karwickich  55 
Kotkowska Helena (s. Konstancja), 

bernardynka krakowska  55 
Kotkowska Ludwika (s. Aniela), ber-

nardynka krakowska  55 
Kotkowski Bogusław, podczaszy no-

wogrodzki  55 
Kowalska Marcjanna, norbertanka 

zwierzyniecka  395 
Kownacka  355 
Kozłowski Felicjam, norbertanin  272, 

280 
Kozłowski Jakub, administrator (pod-

starości) imbramowicki  20, 38, 40, 
52-55, 57, 61, 66, 67, 73, 74, 80, 89, 
94, 111, 136, 219, 258, 299, 394 

Kozłowski Jan ks.  219, 222 

Koźmińska, wojska sandomierska, 
uczennica  369 

Koźmińska, wojska sandomierska  364, 
374 

Krasińska Marianna, starościanka no-
womiejska  393 

Krasińska Zofia, starościanka nowo-
miejska 393 

Krasiński, starosta nowomiejski  395 
Krasińskie, starościanki nowomiej-

skie  396 
Krasuska, matka Apolonii i Franciszki  

69 
Krasuska, siostrzenica Mateusza Grota  

33, 43, 53, 55, 64, 65, 70, 121, 130, 
165 

Krasuska Anna, uczennica  67 
Krasuska Apolonia, uczennica, nor-

bertanka imbramowicka  33, 200 
Krasuska Franciszka, uczennica  33 
Krasuska Joanna, norbertanka zwie-

rzyniecka  395 
Kraszewski Antoni Daniel, norberta-

nin  378, 389 
Krauze Serafin, norbertanin  389 
Krauzowa  307 
Krauzówna  351 
Krawczyk, poddany klasztorny  20 
Kreczyk Adam, kanonik krakowski  

171 
Kreczyk Jan Jerzy, cześnik żytomier-

ski  171 
Kreczykowa Ewa z Dembińskich, cze-

śnikowa żytomierska  171 
Kręska Helena, chorążanka wieluńska  

25, 26 
Kręska Katarzyna z Łąckich, żona 

Cypriana  6, 9, 36 
Kręska Konstancja, chorążanka wieluń-

ska, norbertanka imbramowicka  9, 
25, 32, 36, 37, 76, 79, 121, 172, 267 

Kręska Konstancja z Koszutskich (Ko-
szuckich), chorążyna wieluńska  36 

Kręski Cyprian, ojciec Ignacego, chorą-
żego wieluńskiego  6, 9, 36 

Kręski Ignacy, chorąży wieluński  9, 
35-37, 61, 76, 99, 136, 160, 161, 
163, 172, 276, 361, 400 
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Kręski Stanisław, kanonik krakowski, 
komisarz imbramowicki  6-8, 18, 
19, 26, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 79, 
163, 184, 191 

Królewiczowa zob. Sobieska Maria 
Józefa z Wesslów 

Krupska  187 
Krzesińska (2v.) Katarzyna z Guzow-

skich (1v. Otwinowska), matka Feli-
cjanny Otwinowskiej  269 

Krzeszowie Marcin i Rozalia z Grotów  
320 

Krzeszówna Agnieszka (s. Kazimiera), 
bernardynka krakowska  320 

Kuczkowska  144 
Kuczyńska, matka Marianny Kuczyń-

skiej  149, 153, 162, 178 
Kuczyńska Marianna, uczennica  134 
Kukliński Wojciech, cysters  84 
Kumor Bolesław  16 
Kuzio-Podrucki Arkadiusz  82 
 

Lanckorońska  101 
Larosz, koniuszy królewiczowej So-

bieskiej  306 
Laskowska Wiktoria z Bąkowskich, 

siostra Eufrozyny Bąkowskiej  291, 
292, 350, 373, 374, 381-384, 387, 
397 

Laskowski Józef Jan Nepomucen, 
wojski chęciński  291, 384, 385 

Lassota (Lasota) Jan, norbertanin  36, 
51, 189, 369 

Latała z Trzyciąża  58 
Lemman, ojciec Anny Lemmanówny  

211 
Lemmanówna (Leymanówna) Anna, 

norbertanka imbramowicka  9, 150, 
156, 180, 194, 211, 225, 230, 266, 
267 

Leszczyńska, kasztelanowa inowłodzka  
294, 296 

Leśniakiewicz Stanisław, norbertanin  
32, 36, 189, 190, 248, 259, 268, 
273, 303, 335, 372 

Leśniowska  215, 217, 279, 301, 302 
Leśniowski z Wysocic  207, 214, 244 

Lewicka, siostrzenica księży Janic-
kich  373 

Lęcki Karol, norbertanin  318, 319, 
331, 332, 344 

Ligocki  168 
Linczowska  54 
Lipnicka, uczennica  70 
Lipska  140 
Lipski Jan Aleksander, biskup krakow-

ski  16, 18, 118 
Lisowski Jerzy, służący klasztorny  

400 
Lochman Dominik, kanonik krakow-

ski  7, 15-19, 21, 25, 26, 91, 92, 112 
Lubański, podstarości rzezuski  346 
Lubieniecka  72, 368, 369 
Lubienieckie  364 
Lubińska, starościna lelowska z Mi-

nogi  85 
 

Łada, dzierżawca Rzeżuśni  27, 48, 88 
Łakomy z Tarnawy, poddany klasz-

torny  94 
Łącka Elżbieta (s. Wiktoria), bernar-

dynka krakowska  55, 133, 214 
Łącka Katarzyna z Kozierowskich  6, 

36, 55 
Łącki Joachim Jan Nepomucen, pijar  6 
Łącki Krzysztof  6, 36, 55 
Łękawscy, bracia  341, 360 
Łękawska Helena, norbertanka im-

bramowicka  9, 45, 70, 134, 183, 
380, 390, 396 

Łękawski  288, 366 
Łękawski, ojciec Heleny Łękawskiej  

360 
Łękawski Jakub, brat Heleny Łękaw-

skiej  134, 139, 140, 183, 248, 249, 
366 

Łękawski Karol, brat Heleny Łękaw-
skiej  273 

Łopacka Elżbieta z Kenców, matka 
Jacka Augustyna  26 

Łopacki Jacek, ojciec Jacka Augusty-
na  26 

Łopacki Jacek Augustyn, kanonik kra-
kowski, komisarz konwentu im-
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bramowickiego  8, 26, 113, 230, 
305, 313, 325, 400, 402 

Łoszowski, podstarości rzezuski  346 
Łubieński (Łubiński) Maciej, archi-

diakon kapituły katedralnej na 
Wawelu, komisarz konwentu im-
bramowickiego  8, 240, 249, 313 

Łuczycki Józef, norbertanin  31, 183, 
308, 394 

Łukaszewska Maria, norbertanka im-
bramowicka  5 

Łukaszkiewicz Józef, kanonik kra-
kowski  190 

Łukawska Barbara, uczennica  168, 
181, 182, 185 

Łukawski, ojciec Barbary Łukawskiej  
169 

Łukowski, norbertanin  281, 364, 377 
 

Maciaszkiewicz Tadeusz, norberta-
nin  402 

Maj  356 
Majerówna Jadwiga, norbertanka im-

bramowicka  8, 9, 129, 213, 364 
Majerówna Teresa, norbertanka im-

bramowicka  9, 129 
Majowie  134 
Małachowska Anna Konstancja z Lu-

bomirskich, wojewodzina poznań-
ska  30 

Małachowski Stanisław, wojewoda 
poznański  30 

Maria Kazimiera („Marysieńka”), kró-
lowa  38 

Maria Teresa Habsburg, królowa Czech 
i Węgier  8, 21 

Marszowska  338, 344 
Maszowski Karol, pleban imbramo-

wicki  35, 104 
Mazurkiewicz Ewermod, norbertanin  

33, 36, 71, 92, 105, 116, 117, 137, 
182, 183, 210, 223, 228, 259, 284, 
352, 389 

Michalczewski Józef  190 
Michalska (s. Aniela), dominikanka 

tercjarka krakowska  186 
Michałowski, sędzic krakowski 188 

Michałowski Józef Antoni, sędzia gro-
dzki krakowski  188 

Mielek z Trzyciąża, poddany klasz-
torny  205 

Mieroszewscy Józef i Agata  114, 203, 
349 

Mieroszewska  126 
Mieroszewska Agata z Dobińskich, 

pierwsza żona Józefa  82, 114, 175 
Mieroszewska Helena z Łętowskich, 

żona Felicjana  385, 393, 399 
Mieroszewska Katarzyna z Dąmbskich, 

podstolina bielska  82 
Mieroszewska Teresa Anna, norber-

tanka imbramowicka  9, 10, 39, 40, 
52, 61, 64, 68, 82, 97, 115, 140, 391 

Mieroszewski, łowczy  18, 39, 256, 296 
Mieroszewski Felicjan, generał-major 

wojsk koronnych  181, 243, 385, 
393, 399 

Mieroszewski Jan Nepomucen, syn 
Józefa  175 

Mieroszewski Jerzy Antoni, kanonik 
krakowski, kustosz koronny  82, 176 

Mieroszewski Józef, burgrabia krakow-
ski  82, 91, 95, 114, 175, 181, 203, 
243, 349, 380, 387 

Mieroszewski Kazimierz, podstoli biel-
ski  68, 82 

Migut Bogusław  16 
Mirecki  224 
Misiowska  182, 334, 353, 360, 365, 

384-387 
Misiowski Józef, stolnik bracławski  64 
Miszkowski  386 
Modrzejewska Marianna, norbertanka 

imbramowicka  9, 10, 51, 57, 61, 
103, 104 

Mołodzińska  112, 360 
Morawska  363, 375, 386 
Morsztyn, starosta  32 
Morsztyn Antoni Andrzej, wojewoda 

inflancki  18 
Morsztyn Stefan Benedykt, kasztelan 

konarski sieradzki  139 
Morsztynowa Franciszka z Przeremb-

skich, kasztelanowa konarska sie-
radzka  139 
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Morsztynowa Helena z Potockich, 
wojewodzina inflancka  18 

Mościńska, matka Dąmbskiej, uczen-
nicy  76, 79, 87, 118, 127, 180, 181 

Mszanieccy Wojciech i Marianna z Fa-
biankowskich  320 

Mszaniecka Rozalia (s. Domicela), ber-
nardynka krakowska 320 

Mussakowski  381 
Myszkowski  204, 205 
 

Najjaśniejsza pani (królewiczowa) zob. 
Sobieska Maria Józefa z Wesslów, 
królewiczowa 

Nakielska Katarzyna, norbertanka im-
bramowicka  9, 121, 129, 141, 367 

Nakielski, kapitan  42 
Nakielski Stefan, kanonik skalbmierski  

42, 143, 341, 343, 351, 364, 381, 386 
Napierkowska  309 
Nechrembecki Andrzej, kanonik san-

domierski  125 
Nidecki Norbert, norbertanin  223 
Niemeska  365 
Niklewiczowa z Miechowa  54 
Niskowska, siostrzenica Katarzyny 

Bąkowskiej  126 
Niskowska, wnuczka Wielowiejskiej  

111, 218 
Niskowski z Gołczy  255, 257, 297, 

319, 321 
Noskowski Franciszek, jezuita  107, 

108, 227, 331, 351, 366, 379 
Nowicki Tomasz  37 
 

Oborski Mikołaj, biskup krakowski  
29 

Oleksy z Porąbki, poddany klasztorny 
zob. Kiec Aleksander (Oleksy) 

Olszowska Zofia, uczennica  220, 260, 
270, 285, 297 

Olszowski, brat Zofii Olszowskiej  220, 
270, 285 

Oraczewska Justyna (s. Stefania), do-
minikanka tercjarka krakowska  369 

Orlińska, siostra Teresy Anny Miero-
szewskiej  115, 140 

Orlińska Aleksandra zob. Orlińska 
Ksawera 

Orlińska Ksawera, uczennica  257, 374 
Orlińska Teresa  39, 82, 97, 115, 296, 

360 
Orliński, szwagier Teresy Anny Mie-

roszewskiej  97 
Ostrowski  255, 258 
Ostrowski, zięć Siemińskiej  356 
Otwinowscy, bracia Felicjanny Otwi-

nowskiej  135 
Otwinowscy, stolnikostwo wyszogro-

dzcy  197 
Otwinowska  382 
Otwinowska Anna, stolnikówna wy-

szogrodzka  196, 197 
Otwinowska Antonina Brygida, staro-

ścicówna szczerczowska  19 
Otwinowska Apolonia, stolnikówna wy-

szogrodzka  196, 197 
Otwinowska Brygida, norbertanka kra-

kowska  380 
Otwinowska Brygida, norbertanka zwie-

rzyniecka  202 
Otwinowska Elżbieta Justyna, norber-

tanka zwierzyniecka  202 
Otwinowska Eufemia, norbertanka 

zwierzyniecka  202 
Otwinowska Felicjanna, starościcówna 

szczerczowska, norbertanka imbra-
mowicka  9, 18, 19, 26, 30, 35, 95, 
129, 135, 186, 269, 379, 391, 393 

Otwinowska Gertruda, starościcówna 
szczerczowska  19 

Otwinowska Katarzyna, stolnikówna 
wyszogrodzka  196, 197 

Otwinowska Katarzyna z Guzowskich, 
starościcowa szczerczowska  18, 19 

Otwinowska Teresa ze Śmietanków, 
stolnikowa wyszogrodzka  196, 233, 
295 

Otwinowska Zofia Magdalena, staro-
ścicówna szczerczowska, norber-
tanka zwierzyniecka  19, 371 

Otwinowski  191 
Otwinowski, brat Felicjanny Otwinow-

skiej  95 
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Otwinowski Franciszek Ksawery, staro-
ścic szczerczowski  18, 19 

Otwinowski Jan Aleksander, starosta 
szczerczowski  19 

Otwinowski Józef Franciszek, staro-
sta szczerczowski  112 

Otwinowski Szymon, stolnik wyszo-
grodzki  196, 222, 270 

Otwinowskie, starościanki szczerczow-
skie  298 

 

Pajęcka Anna, norbertanka imbra-
mowicka  9, 151 

Pajęcki Jan ks., plenipotent konwentu 
imbramowickiego  57, 118, 137 

Pancerówna Joanna  80, 98, 100, 103, 
115, 342 

Papiński Bonawentura, norbertanin  
273, 394, 401 

Paszyński Antoni, norbertanin  368, 
372 

Pawlik z Gołaczew  131 
Pawłowski Stanisław, pleban żarno-

wiecki  227, 397 
Piegaj Jędrzej z Glanowa, poddany 

klasztorny  92 
Piegłowscy  69 
Piegłowscy ze Ściborzyc  359, 365 
Piegłowska, żona Antoniego Piegłow-

skiego, kasztelanicowa ze Ściborzyc  
97, 254, 256, 274-276, 282, 285, 
288-292, 297, 300, 303, 304, 306-
308, 311, 314, 330, 333, 334, 340, 
342, 359, 361, 370, 375, 386 

Piegłowska Brygida  178 
Piegłowska Marianna Salomea z Dem-

bińskich, kasztelanowa oświęcimska  
38, 41, 68, 275 

Piegłowski Antoni, kasztelanic oświę-
cimski, właściciel Ściborzyc  41, 97, 
99, 103, 126, 128, 185, 244, 246, 
247, 251, 253, 301, 305, 320, 335, 
340, 342, 352, 357, 361, 372, 374, 
391 

Piegłowski Jan, kasztelan oświęcim-
ski  38, 41, 68 

Piegłowski Józef, kasztelanic oświę-
cimski, dzierżawca Rzeżuśni  38, 

40, 41, 55, 103, 127, 136, 139, 146, 
218, 219, 223, 347, 359 

Piegłowski Stanisław, pleban w Wy-
socicach  46, 86, 95, 99, 102, 106, 
178, 251, 335, 372 

Piegłowski Stefan, starosta czchowski  
18 

Pieniążek  222 
Pieniążek Aleksander, norbertanin  97 
Pijaczek Michał, poddany klasztorny  

73, 93 
Piotrowski, kantor  55 
Piskorski Sebastian, kanonik krakow-

ski  399 
Podleski Antoni, administrator (pod-

starości) imbramowicki  20 
Polakiewicz Sebastian, norbertanin  

236, 273 
Połubieńska (Połubińska), siostra El-

żbiety Tokarskiej  293, 300, 301, 
304, 305, 327, 333, 346, 347, 372, 
393 

Pomerowa  256 
Poniatowska Konstancja Zofia z Czar-

toryskich  368 
Poniatowska Petronela, norbertanka 

zwierzyniecka  396 
Poniatowski Stanisław, ojciec króla 

Stanisława Augusta  368 
Popiel z Czapel, syn Konstantego, 

stolnikowicz wiślicki  185 
Popiel Konstanty, stolnik, następnie 

chorąży wiślicki  24, 68, 69, 137, 
153, 177, 185, 215, 275, 402 

Popiel Michał, stolnikowicz wiślicki  
185 

Popiel, Paweł, stolnikowicz wiślicki  
185 

Popiel Stanisław, stolnikowicz wiślicki  
185 

Popielowa Marianna z Piegłowskich, 
chorążyna wiślicka  24, 68, 69, 91, 
153, 177, 185, 215, 253, 275, 363, 
393, 402 

Popielowie  69 
Popielówna Elżbieta, córka Konstan-

tego Popiela  68, 69, 91, 102, 137, 
153, 177, 178, 215, 253, 275, 363 
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Popielówna Eufrozyna  69 
Porelski, paulin  38 
Potocka Ludwika z Mniszchów, wo-

jewodzina kijowska  32 
Potocka Wiktoria z Leszczyńskich  32 
Potocki Andrzej, kanonik krakowski  

390, 391 
Potocki Józef, wojewoda kijowski, 

hetman wielki koronny  31, 32 
Prokop Krzysztof Rafał  37 
Prokopowiczówna Anna, norbertanka 

buska  369 
Pruski Walenty Józef, kanonik kra-

kowski  36 
Pruszyńska  126 
Przebindowski, pisarz prowentowy 

w Imbramowicach  20 
Przyłęcki, bożogrobca z Miechowa  

303, 306, 307, 323 
Psarska  356, 357 
Ptaszyński, pisarz prowentowy w Im-

bramowicach  20 
 

Rabsztyńscy  297, 359 
Rabsztyńska, córka Grabowskiej  41, 

91, 135, 137, 162, 166, 179, 185, 
220, 246, 254, 260, 274, 279, 280, 
289, 294, 300, 321, 333, 339, 342, 
345, 347, 355, 362 

Rabsztyński, zięć Grabowskiej  223, 
225, 322, 346, 356, 380, 383 

Radłowski Wojciech, pisarz prowento-
wy w Imbramowicach  20, 39, 112 

Radomecka, siostra Marianny Modrze-
jewskiej  51, 260, 270 

Radomecki  267 
Radomski Józef  214 
Radziemski Józef, pleban w Imbra-

mowicach  102-104, 156, 250, 343, 
394, 400 

Rajczykowa Agnieszka, norbertanka 
imbramowicka  396 

Rapczyńska, córka Byszewskiej  67 
Rechczyński Krzysztof, norbertanin  

358 
Reklewska Teresa, norbertanka im-

bramowicka  9, 10, 39, 40, 52, 154 

Remiszewska (Romiszewska), siostra 
Zakrzewskiej  73, 88 

Roczek Kazimierz, norbertanin  138, 
141, 150, 152, 157, 167, 168, 181, 
200, 205, 216, 219, 223, 303, 326, 
329 

Rodecka Anna Katarzyna, norbertanka 
imbramowicka  9, 10, 60, 103, 105, 
124, 143 

Rogalińska, norbertanka bolesławiecka  
253, 256 

Rogawscy  383 
Rogawska, uczennica  386 
Rogawski Antoni, pleban jangrodzki  

31 
Rogawski Paweł, pleban jangrodzki  17, 

31, 49, 67, 133, 135, 157, 199, 262, 
359, 371, 375, 383 

Roger (Rogier) z Krakowa  116 
Rogerowa (Rogierowa), matka Wiktorii 

Rogerówny  76, 138 
Rogerówna (Rogierówna) Wiktoria, 

uczennica  76, 81, 124, 327 
Rogulski  359 
Rotter, kotlarz  23, 157, 182 
Rudnicka  326 
Rudolf, norbertanin  82 
Rupik Jan z Tarnawy, poddany klasz-

torny  324 
Rupniewski  128 
Rupniewski Stanisław Bogusław, kasz-

telan małogoski  367 
Rymer, właściciel Wielkiej Wsi  68, 203 
Rymerowa, córka Dembińskiej z Char-

sznicy  372 
Rymerówna, burgrabianka  171 
 

Salmonowicz Witold  6, 151, 206, 357 
Salomea bł.  399 
Sawicki Stanisław, norbertanin  281 
Schwartzemberg Franciszek zob. Czer-

ny de Schwartzemberg Franciszek, 
kanonik krakowski 

Serwatka (Serwatko), karczmarz z Trzy-
ciąża  62 

Siemianowska, norbertanka bolesła-
wiecka  144 
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Siemińska  356 
Sierakowska Teresa z Sierakowskich 

h. Dołęga, starościna mszanecka  19 
Sierakowski Roman, sędzia krakow-

ski  362 
Sierakowski Roman h. Ogończyk, sta-

rosta mszanecki  19 
Siomek Stanisław, podstarości w Im-

bramowicach  175, 258 
Siomkowa, żona Stanisława  283, 298 
Skarbek Jan, arcybiskup lwowski  49 
Skorupka, rejent nowomiejski  356 
Skorupkowa Domicella z Bystrzonow-

skich  387 
Skorzewska  204, 205 
Skrzydlewska Beata  5, 15, 30 
Słomińska Agnieszka Helena, norber-

tanka imbramowicka  9, 10, 29 
Słowikowski Aleksy, norbertanin  394 
Sobieska Maria Józefa z Wesslów, 

królewiczowa  38, 67, 68, 85, 88, 
89, 214, 215, 233, 234, 236, 254, 
255, 262, 266, 270, 276, 293, 294, 
301, 302, 306, 324, 327, 328, 337, 
339, 345, 348, 351, 357, 358, 360, 
367-369, 371, 383 

Sobieski Konstanty, królewicz  38 
Sołtyk Tomasz, podstoli lubelski  95, 

197 
Sołtykowa Antonilla z Małachowskich, 

1v. Przerębska (Przerembska), 2v. 
Sołtykowa  203 

Sołtykowie  192 
Sowiński Michał, norbertanin  33, 50, 

57, 382 
Spinek, brat Salomei Spinkówny  98, 

219, 241 
Spinek, ojciec Salomei Spinkówny  55, 

196, 197, 208, 210, 223 
Spingler, pisarz miejski z Krakowa  

180, 198-200 
Spinglerowa (Spinglerka), pisarzowa  

179, 199, 200 
Spinkowa, matka Salomei Spinkówny  

73, 96, 101, 110, 117, 120, 123, 128, 
135, 146, 151, 154, 159, 164, 166, 
174, 178, 195, 200, 206, 220, 224, 
233, 234, 240, 251, 261, 289, 294 

Spinkówna Salomea, uczennica  96, 
156, 162, 224 

Stanisław, norbertanin, podprzeor he-
bdowski  105 

Stanisław August Poniatowski, król  
368 

Stefanowicz Karol, pisarz browarny 
w Imbramowicach  20, 34 

Stępkowski Ludwik, norbertanin  186, 
272, 318, 322 

Stoińska Franciszka z Kręskich, stol-
nikowa lubelska 35, 36 

Stoiński Dominik, stolnik lubelski  35, 
36 

Strzała, pisarz browarny w Imbramo-
wicach  34, 35, 39, 40, 55, 390, 391 

Szaniawska, podstolanka koronna  341 
Szaniawska Anna, podstolanka ko-

ronna  206 
Szaniawska Anna z Ossolińskich, pod-

stolina koronna  202, 206, 229, 
261, 268, 317, 328, 329, 380 

Szaniawska Anna Rozalia, benedyktyn-
ka sakramentka  201, 202, 206, 207 

Szaniawska Eleonora z Potockich  201 
Szaniawska Franciszka, podstolanka 

koronna, norbertanka imbramo-
wicka  9, 206, 268, 327, 328, 346, 
348 

Szaniawska Marianna, podstolanka 
koronna  206 

Szaniawska Teresa, podstolanka ko-
ronna  206, 329, 364 

Szaniawski Fabian Kazimierz  201, 202 
Szaniawski Józef, pijar  317, 335, 341, 

347, 353, 356, 359, 364, 373, 380 
Szaniawski Józefat, podstoli koronny  

202, 206, 329 
Szaniawski Konstanty, biskup krakow-

ski  7 
Szczawińska, kasztelanicowa kruszwic-

ka  337-339, 355, 360 
Szczawińska, kasztelanowa kruszwicka 

337 
Szczawińska Konstancja, łowczanka 

łęczycka, norbertanka imbramo-
wicka  9, 275, 280, 322, 338, 355, 
362, 363 
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Szczawiński Jan Stanisław, kasztelan 
kruszwicki  275, 312, 355 

Szczepaniak Jan  7, 12, 31, 157 
Szembekówna, starościanka lelowska  

389 
 

Ślaska Agnieszka (s. Ludwika), ber-
nardynka krakowska  133 

Ślaska Katarzyna (s. Benedykta), ber-
nardynka krakowska  133 

Ślazek (Slazek)  51 
Śleszyńska, kasztelanowa inowłodzka  

393 
Śleszyński Stanisław Józef, kasztelan 

inowłodzki  103 
Świerczkowski  100 
Święcicka Anna Agnieszka, Żydówka  

389 
 

Tejorabent Adolf, rachmistrz  39 
Teodor, norbertanin  304, 318, 344 
Tokarska Elżbieta, norbertanka im-

bramowicka  9, 17, 30, 45, 293, 304, 
332, 380 

Tokarski Mikołaj, miecznik bracław-
ski  17, 227 

Tomicka z Poręby  304, 333, 349, 367, 
368, 381 

Trembecka  374 
Trochon Jakub, lazarysta, pleban w Sie-

ciechowicach  90, 107 
Trzebińska  187 
Trzebiński Michał, kanonik krakow-

ski  132 
Tworkowski Wacław, norbertanin  369, 

391, 401, 402 
Tymińska Katarzyna, norbertanka bu-

ska  369 
Tymińska Marianna, norbertanka bu-

ska  350, 369 
 
Ujejska  360 
Ujejski  307 
Urban Wacław  35 
Urbani (Urbania)  195, 200, 208 
Urbani ks.  196 
Urbani, ojciec Józefy Urbańskiej (Ur-

bani)  145, 147 

Urbani Franciszka, siostra Józefy Ur-
bańskiej  177 

Urbańska (Urbani) Józefa, norbertanka 
imbramowicka  9, 44, 61, 70, 145, 
177, 192, 213, 364 

Urli z Tarnawy, poddany klasztorny  
97 

Urli, karczmarz z Trzyciąża  50 
Uruski Seweryn  35 
 

Waksmanówna  374 
Waletkiewicz (Wałetkiewicz, Wałyt-

kiewicz, Wołodkiewicz) Benedykt, 
norbertanin  34, 187, 198, 199, 211, 
212, 223, 247, 248, 268, 273, 280, 
313, 335 

Walewski, stolnik sandomierski  142 
Walewski Kazimierz Franciszek, oj-

ciec Marcina  399 
Walewski Marcin, podkomorzy sie-

radzki, właściciel Jelczy  399 
Wargacki, paulin  351, 356 
Warmiński Jan  16 
Wąsowicz (Wąsowski) Marcin, jezuita  

264 
Wessel, oficjał konsystorza okręgo-

wego w Pilicy  255 
Wessel Augustyn, biskup inflancki, 

następnie kamieniecki  38 
Wessel Bartłomiej Józef, syn Wojcie-

cha  345 
Wessel Franciszek, kasztelan zakro-

czymski  38 
Wessel Józef, starosta ostrowski 38 
Wessel Maria Barbara ze Starhem-

bergów  38 
Wessel Stanisław, starosta różański  

38 
Wessel Teodor, syn Wojciecha  270, 

345, 367, 370 
Wessel Wojciech, kasztelan warszaw-

ski  38, 214, 270, 286, 345 
Wesslowa Teresa z Załuskich, kaszte-

lanowa warszawska  270 
Wesslówna Józefa, kasztelanka war-

szawska  311 
Wesslówna Maria Józefa, kasztelanka 

warszawska  214, 245, 266, 312 
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Wędrochowski  247, 386 
Węgierska, żona Stanisława  391, 394 
Węgierski  160, 162, 164, 172, 174 
Węgierski Stanisław, komornik granicz-

ny, właściciel Ściborzyc 36, 391, 394 
Węgrzynowicz Andrzej, komisarz kon-

wentu imbramowickiego  7, 92 
Widilkiewicz Jakub, norbertanin  170 
Wielogłowski Hieronim, kanonik kra-

kowski, sufragan przemyski  18, 19 
Wielopolski, wojewoda sandomierski  

338 
Wielopolski Hieronim, starosta żar-

nowiecki  396 
Wielowiejska  88, 111, 292, 382 
Wielowiejski, pisarz krakowski  313 
Wielowiejski Marcin  218 
Wielowiejski Michał, jezuita  33, 36 
Wierzchowski (Wierzochowski) ks.  221 
Wietrzyńska Teresa, norbertanka im-

bramowicka  9, 30, 35, 40, 84, 91, 
126, 186, 395 

Wietrzyński Atanazy, paulin  38 
Witanowska, uczennica  46, 56 
Witaszewska  324, 340, 364 
Witowska, matka uczennicy  118, 162 
Witowski, prawnik krakowski  47, 61, 

71, 118, 120 
Wittan Sebastian Felicjan, norberta-

nin  31 
Wizembergowa (Wizemberkowa)  96, 

357 
Wodzicki Michał, oficjał krakowski, 

komisarz imbramowicki, admini-
strator diecezji krakowskiej  8, 15, 
18, 131 

Woliccy  37 
Wolicka Konstancja, komornikówna 

wieluńska, norbertanka imbramo-
wicka  9, 25, 32, 36, 37, 42, 46, 76-
80, 139, 213, 332, 379 

Wolicka Teresa z Kręskich, żona Ste-
fana  9, 36, 79 

Wolicki  104, 197, 204, 205, 210-212, 
216, 228 

Wolicki Cyprian Kazimierz, oficjał łom-
żyński, sufragan włocławski  37, 
312, 337, 391 

Wolicki Kasper  293, 332 
Wolicki Konstanty, norbertanin  268, 

296, 303, 326, 330, 341, 367, 377, 
383 

Wolicki Maciej, alumn, od 1746 r. 
pleban w Racławicach  37, 42, 46, 
60, 63, 64, 83, 106, 109, 115, 116, 
139, 144, 148-150, 155-157, 159, 
161, 163, 164, 166, 172, 173, 178, 
187, 188, 199, 205, 212, 213, 221, 
223, 228, 237, 239, 241, 256, 257, 
281, 282, 296, 308, 309, 314, 315, 
319, 321, 330, 333, 337, 344, 345, 
350, 358, 361, 373, 377 

Wolicki Stefan, komornik ziemski 
wieluński  9, 36, 37, 46, 76, 79, 80 

Wolicki Zygmunt, syn Stefana i Teresy 
z Kręskich  36, 37, 177, 231, 232, 
239 

Wolski Augustyn ks., komisarz imbra-
mowicki  17 

Wołodkiewicz Benedykt, norbertanin 
zob. Waletkiewicz Benedykt, nor-
bertanin 

Woytyński Jan Franciszek ks.  114 
Wróbel ks., psałterzysta zamkowy  167 
Wróblewska  244, 335, 342, 350 
Wydmański Łukasz, poddany klasz-

torny  119 
Wyjadłowski Łukasz, kanonik laterań-

ski, pleban wolbromski  389 
Wypchała Jacenty, poddany klasztorny  

155 
 

Zagrodzka Teresa, norbertanka im-
bramowicka  9, 10, 165, 172, 173 

Zakrzewska z Uliny  97, 143, 169, 179, 
209, 216, 291, 292, 308 

Zakrzewska, siostra Remiszewskiej 
(Romiszewska)  73 

Zakrzewska (panna)  88, 99, 182, 220, 
309, 310 

Zakrzewska Barbara z Łąckich, żona 
Stefana  36 

Zakrzewska Bogumiła  158, 215, 218, 
288, 290 

Zakrzewski, właściciel Uliny  20, 43, 
208, 225, 359 
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Zakrzewski Stefan  36 
Zakrzewskie (panie)  361 
Zakrzewskie (panny)  143, 169 
Załuscy, kuchmistrzowiczowie  328 
Załuski Andrzej Stanisław, biskup kra-

kowski  390 
Załuski Marcin, kantor w kapitule 

katedralnej na Wawelu  173 
Zatorski  279 
Zawadzki, dzierżawca plebanii w Im-

bramowicach  35, 65 
Zawadzki, stolnik  277 
Zdulski  359 
Zechajcowa  378 
Zielecki Norbert, pleban w Gołczy, 

Minodze, dziekan skalski  135, 194, 
230, 250, 390, 402 

Ziemann Eugeniusz  16 
Zych Ewelina  15 
 

Żak Maciej z Glanowa, poddany klasz-
torny  313 

Żak Michał, poddany klasztorny, mły-
narz w Ściborzycach  155 

Żarska  127, 225, 377, 380 
Żarski  70, 109 
Żuławiński Daniel, norbertanin  368 
Zurakowski Bazyli Kajetan, archidia-

kon pilicki  221, 222 
Żurek Waldemar Witold  5, 15 
Żytnicki  213 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 
 
 
Akwizgran  21 
 

Bielsko  142 
Bobrowniki  66 
Bogucice  82 
Bolesławiec  82, 138, 188, 189 
Buk  215 
Busko  189, 295, 297, 334, 350, 369, 

372, 396 
 

Canterbury  62 
Charsznica (Karsznice)  72, 102, 122, 

171, 188, 298, 299, 372, 378, 402 
Chęciny  385 
Ciborzyce (Ciborzice) zob. Ściborzyce 
Cieszyn  39, 64, 104, 132, 181, 182, 226, 

284, 364 
Czaple Wielkie  24, 68, 69, 91, 102, 137, 

153, 177, 178, 185, 215, 253, 363, 
393, 402 

Częstochowa  49, 50, 59, 85, 103, 104, 
324, 341 

 

Dębno  304 
Działoszyce  151 
Dziekanowice  7 
Dzierążnia  201 
 

Gdańsk  89 
Glanów  23, 51, 92, 107, 131, 190, 313, 

343 
Godziętowy  37 
Gołaczewy  131, 142 
Gołcza  74, 113, 135, 139, 194, 211, 230, 

297 
Grabki  367 
Grodzisko k. Skały  399 
Grudzyny  53 
Gruszczów  47 

Hebdów  12, 53, 57, 71, 89, 92, 96, 
100, 105, 113, 116, 133, 137-141, 
150, 152, 158, 167, 168, 170, 180-
182, 185-187, 189, 190, 195, 198, 
200, 201, 205, 210, 211, 216, 219, 
223, 228, 247, 248, 259, 272-274, 
280, 284, 318, 322, 326, 335, 341, 
352, 353, 368, 389, 402 

 

Imbramowice  5, 6, 8, 10-12, 15, 21, 
25, 35, 37, 58, 69, 88, 92, 93, 121, 
122, 189, 258 

 

Jangrot  17, 31, 49, 67, 124, 130, 131, 
136, 145, 157, 199, 213, 224 

Jelcza  399 
 

Kazimierza Mała  65, 69, 93, 145, 159, 
165, 166 

Kazimierza Wielka  123 
Kielce  116, 130, 139, 144, 148, 150, 

155, 156, 200 
Kije  281 
Kliczanów (Kleczanów)  189 
Kniahinin  49 
Koniecpol  41 
Kościelec  402 
Kotlice k. Sobkowa  18 
Kraków  7, 15, 20, 21, 24, 26, 30, 32, 

33, 41, 43-46, 50-60, 63-70, 72-
76, 81, 87-90, 94, 96, 98-100, 102-
108, 111, 113, 115-117, 121, 124, 
129, 130, 132-135, 138-140, 146, 
148-153, 155, 157, 159-164, 166-
168, 172, 174, 177-186, 188, 190-
192, 195-197, 204, 205, 210-212, 
216, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 
228, 230, 248, 249, 253, 254, 264, 
266-268, 271-273, 281-283, 285, 
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288, 293, 298, 299, 301, 304, 305, 
319, 320, 324, 325, 328, 331, 332, 
337, 340, 341, 343, 345-348, 350, 
351, 357, 358, 362, 365, 369, 372, 
378-382, 384, 390, 395, 400-402 

Krępa  48, 91, 92, 359 
Kręsko  36 
Krzyżanowice  281, 318, 332, 344, 358 
Książ Wielki  157, 283 
 

Lelów  62 
Ligota  46 
Lublin  7, 59, 81, 86, 151, 195, 196, 

231, 249 
Lwów  201 
 

Łabiszyn  8 
Łagiewniki (dzisiejsze przedmieście 

Łodzi)  165 
 

Małyszyce  121 
Mękarzów  36 
Michałkowice  82 
Miechów  54, 90, 96, 196, 205, 252, 

273, 303, 306, 307, 323, 344, 356, 
371, 402 

Minoga  85, 92, 239 
Mysłowice  82 
Myślniew  36, 37 
 

Nawarzyce  155 
Nosów  189 
Nowe Miasto Korczyn  189 
 

Olbram (Olbrom) zob. Wolbrom 

Olkusz  96, 98 
Opawa  144 
 

Padwa  26 
Paśmiechy  123 
Pieskowa Skała  72 
Pilca (Pilcza) zob. Pilica 
Pilica  38, 67, 68, 85, 88, 164, 171, 214, 

215, 221, 229, 236, 242, 245, 253, 
276, 294, 302, 305, 312, 324, 337, 
345, 368-370 

Piotrków Trybunalski  317 

Podhajce  32 
Porąbka  27, 30, 31, 43, 59, 74, 75, 85, 

86, 135, 155, 230, 232 
Poręba  44, 47, 296, 368 
Poręba Górna  402 
Przytkowice  7 
Pszów  208, 213 
 

Racibórz  8, 21 
Racławice  157, 159, 161, 164, 166, 199, 

205, 212, 213, 223, 231, 237, 239, 
320, 358 

Radziemice  283 
Rzeżuśnia  12, 27, 38, 40-43, 47-52, 

54-56, 58, 59, 63, 64, 66-68, 73, 
75-77, 84, 86, 88, 91, 93, 100, 101, 
103, 106-109, 113, 115, 117, 119-
123, 125, 127, 130, 136, 139, 141, 
146-148, 150, 152, 153, 155, 156, 
159, 160, 163, 164, 168, 169, 174, 
176, 177, 192, 194, 195, 198, 199, 
202, 204, 206, 208, 210, 212, 219, 
230, 232, 235, 258, 260, 283, 359 

Rzym  106, 352, 378, 396 
 

Sandomierz  82 
Sącz  141, 150, 152, 157, 186, 188, 236, 

273, 381 
Sędziszów  155 
Sieciechowice  88-90, 92, 107, 137, 155 
Siewierz  82 
Skalbmierz  107 
Skała  41, 117 
Sobków  206, 207 
Sokal  49 
Sulisławice  164 
Szczerczów  112 
Szreniawa  120 
 

Ściborzyce  36, 41, 46, 48, 69, 81, 86, 
90, 93, 97, 99, 103, 126, 128, 155, 
185, 221, 228, 234, 246, 247, 251, 
253, 254, 256, 274-276, 282, 285, 
288-292, 297, 300, 304, 306-308, 
311, 314, 324, 330, 333-335, 340, 
342, 352, 357, 359, 361, 365, 370, 
372, 375, 386, 391, 394 
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Tarnawa  77, 90, 92, 94, 97, 102, 114, 
119, 224, 324 

Tarnawa Góra  36 
Tczyca  171 
Toruń  35, 51, 63, 66, 111, 113, 156, 158, 

198, 243 
Trzyciąż  39, 47, 58, 64, 100, 105, 121, 

130, 131, 141, 145, 190 
Trzycierz zob. Trzyciąż 
 

Ulina  43, 179, 209, 218, 219, 291, 308, 
310 

 

Warszawa  371, 383 
Waśniów  189 
Wąchock  84 
Wieliczka  136 
Wielka Wieś k. Jedlicza  33, 203 
Wielkanoc  113, 150 
Wielkie Kończyce  32 
Wielmoża  94 

Wierzchosławice  171 
Witów  185, 358 
Witów (archidiakonat Kraków)  402 
Wodzisław  208 
Wojnicz  304 
Wolbrom  128, 131, 231, 233, 236, 240, 

242, 245, 389, 402 
Wrocław  79, 143 
Wysocice  41, 46, 86, 95, 102, 163, 251, 

363, 387 
 

Zadroże  224 
Zagórowa  23, 29, 95, 114, 119, 122 
Zawady  36 
Zborówek  95 
Zwierzyniec k. Krakowa  32, 45, 66, 82, 

116, 120, 129, 135, 146, 149, 185, 
202, 317, 371 

 

Żarnowiec  397 
Żywiec  40 
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