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(przygotowanie i opracowanie)

PIŃCZOWSKI SPIS KONWERTYTÓW  
XVII— XIX WIEKU

Z zagadnień ‘istotnych dla gruntownego ¡poznania stosunków wy
znaniowych w Rzeczypospolitej szlacheckiej stale aktualny jest 
brak systematycznych Ibadań nad konwersjami na katolicyzm. Ba
dania te winny przybliżyć nam ¡praktyczną realizację działań konstr- 
reformacyjnych oraz chrystianizację mahometan i Żydów L Maso
we i rozproszone informacje źródłowe —  w tym liczne wzmian
ki w opracowaniach z historii Kościoła katolickiego, kościołów re
formowanych, przyczynkach do dziejów lokalnych — nie ułatwia
ją wspomnianych studiów. Wydaje się, iż na ich obecnym ©tąpie 
niezbędna jest kwerenda w  archiwach diecezjalnych i klasztor
nych, która wykaże stan zachowania spi&ów konwertytów. Spisy 
takie prowadziły poszczególne domy zakonów franciszkańskich i nie 
tylko te 1 2 * * *. Dokumentacja ta nie w pełni ujawnia przyczyny i me
chanizmy nawróceń. Daje jednak orientację w zasięgu oddziały-

1 Ostatnio A. K. B a n a c h ,  Konwersje protestantów na katolicyzm 
w Koronie w latach 1560— 1600, „Zeszyty ¡Naukowe Uniwersytetu Ja
giellońskiego” (dalej ZN UJ) DCCXIV, Prace Historyczne, z. 77, 1985, 
pod red. S. Cynarskiego, s. 21—35; J. F l a g a ,  Działalność duszpa
sterska zakonów w drugiej połowie X V III w. 1767— 1772, Lublin 1986, 
s. 231—252, gdzie głównie o jezuitach oraz J. G o l d b e r g ,  Żydowscy 
konwertyci w społeczeństwie staropolskim, (w:) Społeczeństwo staro
polskie, t. 4, pod red. A. Izydorczyk, A. Wyczańskiego, Warszawa 1986, 
s. 195—247.

2 Zob. Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach history
cznych, pr. zb. pod red. H. E. W y c z a w s k i e g o ,  Kalwaria Zebrzy
dowska 1985 s. 627. Odstąpienia od herezji notowano również w  kro
nikach klasztornych; por. J. F l a g a ,  op. cit., s. 240 przypis 16; J. P a 
s i e c z n i k ,  Działalność klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Kra
kowie 1625— 1978, Kraków 1980 s. 103— 107; Te n ż e ,  Kościół i klasztor
Franciszkanów-Reformatów w Bieczu, Kraków 1984, s. 209—221. Refor
maci w  Solcu n. Wisłą chrzczonych przez siebie Żydów zapisywali 
w zwykłej liber bapiizatarum; Archiwum parafialne w  Solcu, [Księga 
chrztów 1757— 1782] b, karty tyt., b. sygn., passim. Źródło powyższe 
po raz kolejny dowodzi, iż choć bez szans na rychłą realizację, to 
zasadny jest postulat przebadania pod tym kątem zachowanych me
tryk. Trudno jednocześnie zgodzić się z J. G o 1 d b e r g i e m, dz. cyt., 
s. 199, iż przyjmowanie religii chrześcijańskiej przez Żydów „to sto
sunkowo rzadkie przypadki”. Zob. również przypis 11 tegoż wstępu.
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wiania klasztorów, pochodzeniu geograficznym i społecznym „he
retyków” , ukazuje ilość przechodzących do Kościoła rzymskiego 
w  poszczególnych latach. Z tych m.in. względów wydaje się celo
we opublikowanie wykazu zatytułowanego Cathalogus conycrsorum 
haereticorum ad fidenri Romanam et in TiostTCL ccclesia Pinczovicnsi 
ad BMV absolutorum. Został on sporządzony przez tamtejszych 
franciszkanów-reformatów i obejmuje absolucje od herezji oraz 
chrzty udzielane w latach 1684— 1806, 1841, 1843. Spis ten obec
nie przechowywany jest w  Archiwum Diecezjalnym w  Kielcach, 
w zespole akt parafialnych, pod sygnaturą II PP-VII/15. Po raz 
pierwszy ogłosił go drukiem w tłumaczeniu na j. polski ks. Jan 
Wiśniewski3. Edycja jego zawiera jednak znaczną liczbę błędów, 
wynikających ze złego tłumaczenia, złych odczytów i opuszczeń. 
Szerzej wykorzystał je jedynie Jakub Goldberg w powołanej w y
żej pracy. Oryginał, który stanowi podstawę obecnego wydania, 
znany był wyłącznie J. Wiśniewskiemu.

Publikowane tu źródło poświadcza rekatolizacyjną działalność 
franciszkanów ściślejszej obserwy od ich ponownego i stałego już 
osiedlenia się w tym mieście 4. Objęli oni kościół p.w. Nawiedze
nia NMP na MLrowie, osadzie lokowanej w 1592 r. na wschodnich 
obrzeżach Pińczowa5. Magnacka rezydencja Myszkowskich stano
wiła od 1601 r. centrum ordynacji. W 1727 r. odziedziczyli ją W ie
lopolscy. Podstawę rozwoju gospodarczego miasta stanowiła w y
miana handlowa. Istotną rolę odgrywali w  niej Żydzi. W siedem
dziesiątych latach X V II w. był Pińczów najludniejszym miastem 
powiatu wiślickiego1, bowiem liczbą podatników przewyższał nieco 
stolicę województwa —  Sandomierz. Sto lat później omawiany 
ośrodek to jedno z największych miast w Małopolsce zachodniej 
i jedno z największych skupisk ludności żydowskiej6 7. Znaczącą 
inwestycją kulturalną w interesującym nas okresie była ufundo-

8 J. W i ś n i e w s k i ,  Historyczny opis kościołów, miast, zabytków 
i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Mariówka 
1927, s. 289— 296.

4 Klasztor erygowano w 1683 r. Należał on do małopolskiej prowin
cji zakonu; Tamże, s. 275—277; Schematyzm prowincji Matki Bożej 
Anielskiej OO. Franciszkanów-Rejor matów w Polsce 1971, Kraków 
1971 s. 106— 107; G. W i ś n i o w s k i ,  Franciszkanie-reformaci między
pierwszym a trzecim rozbiorem Polski (1772— 1795), (w:) Zakony św. 
Franciszka w Polsce w latach 1772— 1970, cz. 3. Zakon Braci Mniej
szych —  Franciszkanów, pr. zb. pod red. J. R. B a r a ,  Warszawa 
1978 s. 135— 136. O pobycie reformatów w  Pińczowie w latach 1608—  
1610 zob. A. H. B ł a ż k i e w i c z ,  Powstanie małopolskiej prowincji 
reformatów (1587— 1639), „Nasza Przeszłość” (dalej NP), t. 14: 1961 s. 
92— 100.

5 J. M. M a ł e c k i ,  Zarys dziejów Pińczowa do końca X V III w., 
(w:) Pińczów i jego szkoły w dziejach, pod red. J. W y r o z u m s k i e -  
go, ZN UJ DXII, z. 02', 1979 s. 23 i n.; J. W i ś n i e w s k i ,  dz. cyt., 
s. 278.
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wana w 1701 r. kolonia akademicka 7. Informacje te nie są obo
jętne dla przybliżenia okoliczności powstawania prezentowanego 
źródła. Sugeruje ono, że kontakty Pińczowa z innymi regionami —  
ważne dla gospodarczego rozwoju miasta w X V I— 1 poł. X V II w., 
a możliwe dzięki szlakowi handlowemu łączącemu Kraków z Ma
zowszem i Wielkopolską — istniały i w następnych dziesięciole
ciach.

Przyłączanie do Kościoła pozostających poza jego organizacją 
odgrywało istotną rolę w działalności duszpasterskiej framciszka- 
nów-reformatów. Zadania takie powierzano zakonnikom najlepiej 
do tego przygotowanym tj. kaznodziejom, lektorom teologii i filo
zofii, a wykształcenie formalne uzupełniało często osobiste do
świadczenie 8. Tak było także w  Pińczowie, skąd ojcowie, wyko
rzystując nadane im uprawnienia, docierali do pobliskich para
fii. Sporadycznie tylko wykraczali poza granice prepozytury w i
ślickiej 9.

Rekatolizacyjna misja pińczowskich reformatów podjęta została 
w  okresie upadku małopolskiego protestantyzmu10. Na 100 osób, 
które w latach 1684— 1806 zostały nawrócone przy udziale wspo
mnianych zakonników, 41 to byli wyznawcy luteranizmu, 23 —

6 Z. G u l d o n ,  Ludność żydowska w miastach województwa san
domierskiego w II połowie X V II w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego” 1982 nr 3—4 s. 24—28; Z. G u l d o n ,  J. W i j a c z k a ,  
Ludność Pińczowa w X V I— X V III wieku, (w :) Ludność żydowska w re
gionie świętokrzyskim, Kielce 1989 s. 39— 67; J. M a ł e c k i ,  dz. cyt., 
paissim.

7 L. H a j d u k i e w i c z ,  Szkoły pińczowskie w latach 1586— 1914, 
(w:) Pińczów..., s. 104— 115.

8 Zob. A. H. B ł a ż k i e w i c z ,  dz. cyt., s. 113— 116; J. P a s i e c z 
nik,  Działalność..., s. 16, 103— 105; T e n ż e ,  Kościół..., s. 214— 215; J. 
K r a c i k ,  Raków katolicki, „Odrodzenie i Reformacja w  Polsce” (da
lej OiRwP), t. 30: 1985 s. 100. O katechizacji i  kaznodziejstwie szerzej 
J. T a z b i r ,  Rola żywego słowa w polskiej propagandzie wyznanio
wej, (w:) tegoż, Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986 s. 133— 147; 
por. A. J. Z a k r z e w s k i ,  Idee Oświecenia w kazaniach polskich, 
Częstochowa 1986 s. 9, 16, 95— 96; J. K r a c i k ,  Katolicka indoktry
nacja doby saskiej w parafiach zachodniej Małopolski, „Roczniki Te- 
ologiczno-Kanonićzne”, t. 20: 1973 z. 6 s. 13—26.

9 Zakonników posiadających prawo absolucji od herezji wymieniano 
corocznie w  kronice konwentu; Archiwum Prowincji Franciszkanów- 
-Reformatów w Krakowie (dalej APRK), Archivum Conyentus Pin- 
czoviensis, b. sygn., passim.

10 Zob. przede wszystkim J. T a z b i r ,  Walka z Braćmi Polskimi w 
dobie kontrreformacji, OiRwP, t. 1, 1956, s. 165— 207; S. T w o r e k ,  
Z zagadnień ruchu kalwińskiego w Małopolsce, „Rocznik Lubelski” t. 
10: 1967, s. 153— 169; S. S a 1 o m on o w ic  z, O sytuacji prawnej pro
testantów w Polsce (X V I— X V III w.), „Czasopismo Prawno-Historycz- 
ne” t. 26: 1974 z. 1 s. 159— 173; J. D w o r z a c z k o w a ,  W sprawie 
sytuacji prawnej protestantów w Polsce, Tamże, t. 28: 1976 z. 1 s. 
117— 122; M. K o s m a n ,  Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów to
lerancji w Rzeczypospolitej X V I— X V III wieku, Wrocław 1978.
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judaizmu n , 17 — kalwiinizmu, 9 — prawosławia. Nadto pozyska
no po jednym przedstawicielu arianizmu i mahometanizmu, zaś 
pierwotna konfesja 8 nenkonwersów jest nieznana. Stan ten nie 
zaskakuje, zważywszy iż stosunkowo licznie reprezentowani są 
przybysze z terenów, na których luteranizm miał tradycyjnie mo
cną pozycję. Warta odnotowania jest stosunkowo późna konwersja 
z a rian izm u  11 12. Pochodzeniem społecznym i środowiskowym nawró
ceni w  Pińczowie i okolicy nie różnią się od tych, którzy w  latach 
1660— 1775 odstępowali od herezji u krakowskich reformatów13. 
Szlachta, odwiedzająca minorytów w  Pińczowie, należała w  w ięk
szości co najwyżej do grupy średniozamożnych. Rzadziej odnoto
wywano przedstawicieli bogatej warstwy (Stefan Bidziński, Jerzy 
Ożarowski, Zygmunt Lubiński), czy też uboższych krewnych z bo
cznych linii rodów magnackich (Szemibekowie, Dembińscy)14. Wagę 
konwersji dla Kościoła 15 podkreślali także, uświetniając uroczysto
ści swym przybyciem, oficjaliści dworscy i członkowie władz mia
sta. Cathalogus conversorum poświadcza respektowanie w tym 
względzie litery prawa i zwyczaju. Sakramentem chrztu szafowali 
administrujący tamtejszą parafią paulini16 lub też dawali wyma
gane pozwolenie. Odnośnie do Żydów chrzest osób młodych a na
wet bardzo młodych nie był niczym niezwykłym. Zwraca nato

11 J. G o l d b e r g ,  dz. cyt., s. 199 przypis 15, powołując omawiane 
tu źródło, wspomina o 2 Żydówkach i 18 Żydach, którzy przyjęli 
chrzest w  parafii Pińczów w  X VIII w. Liczba ta z pewnością była 
wyższa. Paulini, już bez udziału reformatów, ochrzcili nadto od końca 
w. XVII do schyłku kolejnego stulecia co najmniej 10 starozakonnych; 
J. W i ś n i e w s k i ,  dz. cyt., s. 267—271. Naturalne więc wydaje się 
„potępienie Talmudu” sprzed 1700 r., unikalne w  sztuce tamtych cza
sów; M. K a r p o w i c z ,  „Potępienie Herezji” na sklepieniu zakrystii 
kościoła Mariackiego w Krakowie, (w:) Kultura polska a kultura euro
pejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocz
nicę urodzin, Warszawa 1987 s. 212/2.

12 Brak solidniejszych podstaw do łączenia owego „Lubiendeckiego, 
starosty” z innymi przedstawicielami rodu. W  sześćdziesiątych latach 
XVII w. kilku z nich przyjęło chrzest w  Lublinie; S. T w o r e k ,  Zbór 
lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce w X V I—X V II wie
ku, Lublin 1966 s. 173.

18 Por. J. P a s i e c z n i k ,  Działalność..., s. 104.
14 Por. H. L i t w i n ,  Magnateria polska 1454— 1648. Kształtowanie 

się stanu, „Przegląd Historyczny” t. 74: 1983 z. 3 s. 459, 465, 466; T. Z i e 
l i ń s k a ,  Magnateria polska epoki saskiej, Wrocław 1977 s. 119, 136, 
153— 155. Brak ciągle badań nad strukturą zamożności szlachty w  
województwach krakowskim i sandomierskim końca X VII—XVIII w.

15 Zob. P. S c z a n i e c k i ,  Nawrócenie Kwadrantyna, (w:) Te g o ż ,  
Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy św., Seria druga, Po
znań— Warszawa—Lublin 1966 s. 187.

16 J. H. Z b u d n i e w  e k, Katalog domów i rezydencji polskiej pro
wincji paulinów, NP t. 31: 1969 s. 215—216; zob. też W. W ó j c i k ,
„Prawa parafialne” według polskiego ustawodawstwa partykularnego
do 1564 roku, (w:) Tegoż, Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin
1982 s. 77— 78.
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miast uwagę udzielanie go w Pińczowie katechumenom tamże za
mieszkałym 17. Praktyka potwierdza przestrzeganie zasady niepo- 
wtarzania chrztu .nawróconych z prawosławia, luteranizmu i kal- 
winizmu oraz obowiązek przyjmowania go przez arian 18. Uzyska
nie absoducji od herezji, złożenie wyznania wiary uzupełniało przy
jęcie komunii św. jako konsekwencja wyraźnego akceptowania 
tnauki o prawdziwej, rzeczywistej i substancjalnej obecności Chry
stusa pod postaciami eucharystycznymi19.

Liczba nawróconych, którzy skorzystali z posługi pińczowskich 
franciszkanów, jest nieco niższa niż świadcząca o analogicznych po
czynaniach reformatów w Krakowie 20. W Pińczowie nieczęsto licz
ba konwersji przekraczała dwie rocznie. Przeważały lata „chude” , 
gęsto przedzielane nieraz wieloletnimi okresami przerw. Najw ię
cej nawróceń .przypadło na lata 1720— 1729 (19), 1733—>1737 (10), 
1741— 1742 (5), 1750— 1755 (19), 1760— 1762 (5). dch znikoma ilość 
w  1 poi. X IX  w. mogła nie być bez związku ze sformalizowaniem 
i spłyceniem przepowiadania kościelnego21.

Do prowadzenia pińczowskiego katalogu przystąpiono najpraw
dopodobniej po 1 stycznia lub 21 lipca 1700 r. a z pewnością przed 
5 maja 1701. Wszystkie ¡poprzednie konwersje odnotowano bowiem 
tą samą ręką. W następnych latach wpisów dokonywali przede 
wszystkim przełożeni klasztoru, co od 1723 r. stwierdzano na ogół 
expresses verblis. Na wcześniejszą taką praktykę wskazują częste 
zmiany graficzne pisma i wzmianka z 1708 r. Po roku 1750 nie
kiedy swe czynności odnotowywali (zakonnicy nie będący przeło
żonymi. Jak wynika z opisu niektórych wydarzeń, trafiały one 
do omawianej metryki nawet po upływie kilku miesięcy. M.,in. wy
stępujące sporadycznie powtórzenia i opuszczenia sugerują, że, 
przynajmniej niekiedy, wprowadzano tu informacje z doraźnych, 
najpewniej luźnych zapisek. Wszystko to stawia pod znakiem zapy
tania kompletność wykazu. Jego pismo, oddające ogólniejsze prze
miany w tym względzie, cechuje przewaga duktu kładzionego nad 
kursywnym. Pismo to jest więc na ogół dobrze czytelne i taki jest

17 Por. J. G o l d b e r g ,  dz. cyt., s. 195, 208—214; J. F l a g a ,  dz. cyt.,
s. 232, 244, 249; J. P a s i e c z n i k ,  Działalność..., s. 105.

18 Por. Klasztory bernardyńskie..., s. 621; J. K r  a c i k, Raków..., s. 98 
przypis 14.

19 Z. Z a l e w s k i ,  Komunia święta wiernych w Polsce w okresie 
reformy trydenckiej, (w:) Studia Liturgiczne, pod red. J. J. K o p c i a ,
t. 5, Lublin 1988 s. 77, 120; por J. F l a g a ,  dz. cyt., s. 251; M. W a j s- 
b l u m,  Ex regestro arianismi, „Reformacja w  Polsce” R. 9— 10: 1937— 9 
s. 120— 121.

20 Zob. J. F l a g a ,  dz. cyt., ;s. 2312'—234. Reformaci w  Pilicy w  latach 
1747—1796 nawrócili 31 osób; H. B ł a ż k i e w i c z ,  Dzieje parafii Pilica 
w okresie przedrozbiorowym, NP t. 57: 1982 s. 196 na podstawie analo
gicznego spisu.

21 Zob. D. O l s z e w s k i ,  Przemiany społeczno-religijne w Króle
stwie Polskim w pierwszej połowie X IX  wieku, Lublin 1984 s. 188— 199.
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też stan zachowania manuskryptu. Katalog obejmuje karty 2'r.__6r.
niesprawnego poszytu o wymiarach 20X32 om zatytułowanego „L i- 
bri copulatorum, conversorum eit sepultorum conventus Pinczovien- 
sis” . Karty numerowane są współcześnie ołówkiem.

Przedstawiony niżej tekst przygotowano w  oparciu o obowiązu
jące zasady wydawnicze. Nie modernizowano pisowni nazw oso
bowych i miejscowych. Ujednolicono stosowanie następujących 
skrótów: a. —  annus, adm. —  admodum, BMV —  Beata Maria 
Virgo, con. —  conventus, d. — domina, dominus, f. — famata, fa- 
matus, fr. — frater, g. —  generosa, generosos, guar. —  gnardianus, 
h. honesta, honestus, iłl. illustris, illustrissima, illustrissimus,
m' 77 ™agnifica, magnificus, martyr, rap. —  manu propria, n. __
nobilis, p. pater, pili. — perillustris, r. —  reverandus, Ref. __
Reformatus, s. sancta, sanotus, sacer, sacra, sp. —  spectabilis, 
ss. sacratissima, sacratissimus, sacrosancta, santissima, sanctissi- 
mus, v. — veneraibilis, venerandus.

Wykaz skrótów, które zastosowano w  przypisach rzeczowych po
wołując częściej wykorzystywane źródła i literaturę, przedstawia 
się następująco:

ACP

Biecz

Boniecki

CIP

Esitr.

Genealogia

Inwentarz

Kleczewski

Koralewicz

K P

Archiwum Conventus Pinczoviensis, 
APRK, rkips b. sygn.

— J . P a s i e c z n i k ,  Kościół i klasztor Fran- 
ciszkanów-Re for matów w Bieczu, Kraków 
1984.

A. B o n i e c k i, A. R e i s k i, Herbarz pol
ski, t. 1— 16, Warszawa 1899— 1913.

— Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 1. Wo
jewództwo kieleckie, pod red. J. S z y 
m a ń s k i e g o ,  z. 1— 3, Kielce 1975— 
1980.

— K. E s t r e i c h e r ,  S. E s t r e i c h e r ,  Bi
bliografia polska, cz. 3, Kraków 1891__
1939.

— Genealogia, qpr. W. D w o r z a c z e k ,  
Warszawa 1959.

— Inwentarz Pińczowa z 1769 roku, wyd.
R. G u l do  n, Kielce 1974.
S. K l e c z e w s k i ,  Kalendarz seraficzny, 
Lwów 1760.

— A. K o r a l e w i c z ,  Additament do kro
nik Braci Mniejszych ś. Franciszka, War
szawa 1722.

A — Kartoteka personalna, APRK.
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Rracik

Kraków-działalność

Kraków-kościół

Krzepela

Li tak

Miechowskie

Mysłkowski

Niesiecki

Pińczowskie

PSBi

SGKP

Spis

Sroka

Statuta

— J. K r  a c i k,  Paulini XV I—XVII wieku 
w krakowskich i częstochowskich wyka
zach święceń, (w:) Studia Claromontana 
t. 5, 1984.

— J. P a s i e c z n i k ,  Działalność klasztoru 
Franciszkanów-Reformatów w Krakowie 
1625—1978, Kraków 1980.

— J. P a s i e c z n i k ,  Kościół i klasztor Re
formatów w Krakowie, Kraków 1978.

— J. K r z e p e l a ,  Księga rozsiedlenia ro
dów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, 
cz. 1. Małopolska, t. 1, Kraków 1915.

— S. L i t a  k, Struktura terytorialna Kościo
ła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lu
blin 1980.

— J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat miechowski, 
Radom 1917.

— O. M y s ł k o w s k i ,  Dalszy ciąg przydat
ku do kronik Braci Mniejszych, [War
szawa] 1806.

— K. N i e s i e c k i ,  Herbarz Polski, t. 1— 10, 
wyd. J. N. B o b r o w i c  z, Lipsk 1839— 
1845.

— J. W i ś n i e w s k i ,  Historyczny opis ko
ściołów, miast, zabytków i pamiątek w 
Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślic- 
kiem, Mariówka 1927.

— Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 
1935— .

— Słownik Geograficzny Królestwa Polskie
go, pr. z;b. pod red. F. S u . l i m i e r s k i e ^  
go,  B. C h l e b o w s k i e g o ,  W. W a l e 
w s k i e g o ,  t. 1— 15, Warszawa 1880— 
1900.

— Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 
1787, wyd. J. K l e c z y ń s k i ,  „Archiwum 
Komisji Historycznej” , t. 7, 1894.

— A. S r o k a ,  Sanktuarium maryjne Fran
ciszkanów-Reformatów w Kazimierzu nad 
Wisłą, Kraków 1984.

— Statuta nec non liber promotionum Phi- 
losophorum Ordinis in Uniuersitate Stu- 
diorum Jagellonica ab anno 1402 ad an. 
1849, ed. J. M u c z k o w s k  i, Cracoviae 
1849.
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Stopinickie

Uruski

UWK

Wiśniowski

Źychliński

— J. W i ś n i e w s k i ,  Historyczny opis ko
ściołów, miast, zabytków i pamiątek w 
Stopnickiem, Mariowka 1929.

— S. U r u s k i ,  A. A. K o s i ń s k i ,  A. W ł o 
d a r s k i ,  Rodzina. Herbarz szlachty pol
skiej, t. 1—21, Warszawa 1904— 1938.

— Urzędnicy województwa krakowskiego 
X VI—X V III wieku, opr. S. C y i n a r s k i ,  
A. F a 1 n i o w s k a - G r a d o w s k a, (w 
druku).

— E. W i ś n i o w s k i ,  Prepozytura wiślicka 
do schyłku X V III wieku. Materiały do 
struktury organizacyjnej, Lublin 1976.

— T. Ź y c h l i ń s k i ,  Złota księga szlachty 
polskiej, t. 1—31, Poznań 1879— 1908.

By nie mnożyć przypisów zrezygnowano z objaśnień „skądinąd 
nieznany” — tym bardziej, że kwerendę ograniczono do niezbęd
nego minimum.

Dr Maria Garibaczowa dokonała korekty filologicznej, za co raz 
jeszcze uprzejmie dziękuję. Wyrazy wdzięczności wiinienem nadto 
O. Grzegorzowi Wiśniowskiemu za pomoc w korzystaniu z archi
waliów przechowywanych w klasztorze francisizkamów-reformatów 
w Krakowie oraiz prof. 'dr haib. A licji Falniowiskiej-Gradowskiej za 
informacje o urzędnikach województwa krakowskiego.

Cathalogus conversorum haereticorum ad fidem Romanam 
et in nostra ecclesia Pinczoviensi ad BMV absolutorum

[k. 2’r.]
A. D. 1684 m. ac gd. Lubieniecki, capitaneus, per nostros fratres 

dispositus et i/nstrucltus in fidei rudimentis, baptizaltus est, quia 
adhunc annum a die nativitatis suae in secta Ariana permansiit.

Anno eodem ut supra n. Salomea Chechlowska Lutheranae he- 
resis erroribus infecta, sed gratia Dei praevemta illos errores et 
dogma Lutheri in nostra ecclesia abiuravit ac condemnavit atque 
sic ab haeresi absoluta s. synaxi praevia sacramentali confessione 
refecta est.

A. D. 1685 praefatae n. Salomeae Chechlowska, quae anno prae- 
terito S. Roman ae Eeclesiae est réconcilia ta, hoc anno duae sorores

[9]
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illius exemplo ad conversionem excitatae sunt et sic Lutheranismu 
damnantes et detestantes sunt aibsolutae et S. Romanae Ecclesiae 
aggregatae in nostra ecclesia.

Felix conversio n. Salomeae Chechlowska, quia anno 87 supra 
1685 alias duas animas ad Deum suo exemplo conver tit. Siquidem 
Andreas et Paulus fratres, praefatae d. Salomeae Chechlowska 
nepotes, haeretieos errores abiurarunt ac eondemnairunt atque pro- 
fessione fidei facta absoluti ab haeresi ad unionem s. matris Eccle
siae redierunt.

A. D. 1688 gd. Stephanus Różycki i, toto tempore vitae suae in 
erroribus Luithenamorum persistens, tandem gravi infirmitate Piń- 
czoviae a Deo visitatus redit ad cor et in lecto deciimbens, abiu
ravit Lutheri errores et perversam illius sactam cum omnibus do
gma tibus condemnavit, a quibus est absolutus a mvip. Eustachio 
Linksza, praesidente pro tunc Miroviensis residentiae1 2. Tandem 
ipost decern dies elapsos obdormivit in Domino omnibus sacramen- 
tis munitus ac in ecclesia nostra sepultus.

G. virgo Anna Bronikowska, Calviniana pravítate et labe a 
nativitaite sua infecta ac in eodem edúcala 3, divina aspirante gra
tia hanc in ecclesia nostra Pinczoviensi ad S. Mariam Virginem 
Visitantem in publica hominum multorum praesentia abiuravit et 
condemnavit. Absoluta est autem ab hac pestífera Calviniana hae
resi praemissa professione fidei et praestito iuramento super arfi- 
culis tenendis usque ad ultimum vitae terminum, quam tenentur 
et profitentur in S. Romana Ecclesia ab universis fidelibus per 
mvp. Antonium Chlopicium, conventus nostri Pinczoviensis pro 
tunc confessarium4, qui habuit licentiam apostolicam absolvendi 
ab haeresi. Facta sunt autem haec omnia A. D. 1697 die 22 Janua- 
rii in festo ss. Vincentii et Anaistasii m;m.

Anno ut supra 1697 die 27 Decembris m. ac gd. Martianus Zie
liński Lutherainis natus parentibus conversus est ad fidem Roma
nam et in ecclesia Chencinensi Patrum Conventualium in prae
sentia plurimorum patrum dicti conventus ac mm. did. Bidzińscio- 
rum 5 nec non plurimorum aliorum noibilium facta fidei professio-

1 Stefan Różycki być może h. Rola, znany Niesieckiemu, t. 8 s. 166—  
167 jako walczący w  Prusach przeciw Szwedom.

2 Eustachy Linksza wstąpił do zakonu 1671, zm. 1691 w Krakowie; 
K p .

8 Anna Bronikowska, prawdopodobnie c. kalwinisty Aleksandra h. 
Osęk i Zofii Broniewskiej; Źychliński, t. 2 s. 35. Zob. też Tamże, s, 
24, 31 oraz W. W. W ie  lą d  ko, Heraldyka, t. 2, Warszawa 1794, s. 
702.

4 Antoni Chłopicki, gwardian w Bieczu 1705— 1706, 1722— 1723, w  
Krakowie 1725— 1726 i ponownie w  Bieczu 1728— 1730; Biecz, s. 278; 
Kraków —  działalność, s. 175.

5 Teresa i jej mąż Stefan Bidziński h. Janina, starosta chęciński od 
1665. Protektor franciszkanów w Chęcinach i reformatów w Pińczowie.
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ne et secundum morem Eoclesiae praestito juramento ad unionem 
S. Romanae Eoclesiae receptus est ac ab haeresi Lutherana ab- 
solutus per mvp. Caipistranum Jastrzembscium, pro tunc conven
tos Pinczoviensis vicarium® etdam praemissa sacramentan confes- 
sione ss. communione refectus est.

A. D. 1700 die 1 Jamiuarii gd. Theophiila Gutterowa divina gratia 
aspirante] a in nostra ecclesia Miroviensi ahiuravit haeresim Calvi- 
nianam et professionem fidei ad altare di v i Prospérai m. [in] 3 
capella in praesentia sui mariti et plurimorum nobilium pro sole- 
mnitate Circumcisionis Domini congregatoirum p[ubli]ce3 fecit, 
a qua Calviniana haeresi est absoluta per mvp. Theodorum Czey- 
scium, vicarium conventus nostri [Pinjozoviensisa, turn facta com- 
fessione caelesti nutrimento ss. Eucharistiae ab altare BMV re
fect a est.

Anno ut supra die 8 Aprilis in Coena Domini gd. Andreas Mar- 
tinus Spinek, miles lorioatae cohortis, Calviinianae sectae alum
nus et discipulus, hac die Spirites S. gratia illuminates, praefatam 
sectam Calvini eiusque omnia perversa dogmata cum summa de
testa tiome in ecclesia nostra in magno populi comcursu abiuravit 
et tanquam pernitiem animae suae condemmavit. Absolutes est 
autem alb illis edroribus et haereticis gravis opinionibus [k. 2’v.] 
praemissa fidei Romanae et articulas eius professione a mvp. Pan- 
cratio Drzewiecio, loci huius guandiaino et facta sacramentan co- 
ram eodem paître cointfessione sumpsit Eucharistiae ss. sacramentum.

Anno ut supra die 21 Julii honestus et laboriosus Gregorius Fa
ber et eius uxor Anastasia, uterque de Valachia, ab ill. d. Ste- 
phano Bidzinski, palatino Sandomiriensi, sub temipus belli Turcici 
in Poloniam educti et in villa Sainiecz 7 incolatu donati, a nativi- 
tate sua ad diem ihanc in erroribus schismatic is perstiterunt, tandem 
saepe ecclesiam Sancensem in diebus festis et dominicis visitantes, 
concionesque et misisas ascultantes, multum sibi eorum animae in 
ritu Romano complacuerunt. Itaque adeunt rd. commendarium8 
rogantes, ut vellet eos ad unionem S. Eoclesiae recipere. Sed quia 
facultatem non haibuit reconciliandi schismaticos, missit ad no
strum conventum invitando patrem aliquem, qui illorum anima- 
bus[s] consuleret.

a zniszczone Or.;
Wojewoda sandomierski od 1699 do 1704, w  którym zm.; PSB t. 2 s. 
20—22; CIP t. 1 z. 1 s. 71— 72; Pińczowskie, s. 297. Chęciny m., adiec. 
gnieźnieńska, dek. małogoski, woj. sandomierskie; Litak, s. 150.

6 Kapistran Jastrzębski wstąpił do zakonu 1676, zm. 1729 w  Lu
blinie; KP.

7 Szaniec w., diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, pow. 
wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 210, 504; Spis, s. 313.

8 Szymon Boduchowicz, komendarz od 1686 do 1704, w którym zm.; 
Stopniekie, s. 279.
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Mittitur igitur mvp. Theodorus Czeyscius, conventus Pinczoviensis 
vicarius, qui praefatum Gregorium et Anastasiam, uxorem eius, 
a schismate absolvit praemissaque eorum confessione eisdem neo- 
conversos in missa sua ss. Eucharistiae sacramento refecit.

A. D. 1701 in die Ascenssionds [5 V] revocavit in ecclesia Szan- 
censi coram mvp. Idetfonso9 Marianna Miecińska, Virgo.

A. D. 1703 die 25 Deeembris in ipsa solemnitate Natitatis Domi
ni nostri Jesu Christi Alexander Polatycki, miles gregarius md. 
Lackoronski10, revocavit in nostra ecclesia et confessus est mvp. 
Bénédicte Srzedzinscio 11.

A. D. 1705 2 Junii cum ad introductionem solemnem scapularis 
BVM ad ecclesiam Scavoriensem 12 a rd. Francisco Dzikowski, suo 
parocho, etiam ex conventu Pinczoviensi nostri reformati pro la- 
bore spiritual! conducere ibidem conversa est a sua haeresi per 
mvp. Brunonem Kopytkovium 13 et confessa virgo Anna Rzepecka, 
filia quondam praedicamtis synagogae Chmielnicensis 14 ante aliquot 
annos ex décrète tribunalitis Dublinensi dirutae 15 16.

A. D. 1708 die 15 Januarii sp. et fd. Joannes Prusinsiki, olim ex 
nobilibus parentibus naitus haereticis', qui ex Maiori Polo
nia itramslatus est Piinczoviam18 et con versus est ad fi- 
dem Romanam adhuc nontotaliter cessante peste17 et in platea 
Miroviensi extra fores caemeterii eiusdem ecclesiae Miroviensis 
ad BV Visitât am in praesentia duorum nostrorum patrum ac 
plurimorum civiurn praesentium, sp. et fd. Dominici Kamilli, pro 
tunc gubernatoris civitatis Pinczoviensis et Miroviensis, omnem 
iurisdictionem utriusque civitatis habentis ab ill. ac md. Josepho

9 Ildefons Serwatowski (Serwatovius) zm. w Krakowie 1730; ACP  
s. 78; Kleczewski, s. 205—206; Mysłkowski, s. 17.

10 Franciszek Lamckoroński h. Zadora ur. 1645, podpułkownik kró
lewski 1679, zm. 1715; Genealogia, tbl. 102.

11 Benedykt Srzedziński zm. 1708 w Kazimierzu n. Wisłą; Kleczew
ski, s. 324— 325; Koralewicz, s. 214; Sroka, s. 54, 147.

12 Szczaworyż w., diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 210, 505; Spis, s. 313.

13 Brunon Kopytkiewicz, gwardian w  Bieczu 1719— 1720, zm. w Piń
czowie 1723; Biecz, s. 278; Kleczewski, s. 165— 166.

14 Anna Rzepecka, bliżej nieznana c. Jana Chryzostoma, ministra 
zboru w Chmielniku od 1679; M. W a j s b l u m ,  Ex regestro arianismi, 
„Reformacja w  Polsce” R. 9— 10: 1937— 1939 s. 341, 347, 387. Chmielnik 
m., diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, pow. wiślicki, 
par. w miejscu; Litak, s. 210, 414; Spis, s. 312.

15 Wyrok taki zapadł w  1691 r. z inicjatywy Stefana Bidzińskiego 
(por. przypis 5). Tenże odstąpił od kalwinizmu i jako katolicki ze
lota szkodził swym dawnym współwyznawcom; M. W a j s b l u m ,  dz. 
cyt., R. 7— 8: 1935— 1936; R. 9— 10: 1937— 1939, wg indeksu.

16 Jan Prusiński, być może znany Żychlińskiemu, t. 7 s. 187 jako 
Prusimski h. Nałęcz niezawiązany, s. Krzysztofa i Teresy Grudzińskiej.

17 Por. Pińczowskie, s. 269; Rzeczpospolita w dobie upadku 1700— 1740,
opr. J. G i e r o w s k i ,  Wrocław 1955 s. X —XI.
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Myszkowski, marchione ac castellano Sendomiiriensi18, nec non in 
praesentia assessorum omnium, faota fide,i professione et secun
dum morem S. Ecclesiae Romanae praestito iuramento ad urnio- 
nem eiusdem S. Romanae Ecclesiae reoeptus est et ab haeresi 
Lutherana absolutus per me, Joannem Capistranum, vicarium et 
praesidentem19, etiam permissa saeramentali confessione et ss. 
eommunione refectus est a rr. pp. s. Pauli primi eremitae con- 
ventus Pinczoviens-is eadem die ante saeramentali matrimonii su- 
arum nuptiarum sponsionem.

A. 1709 24 Aprilis Judaeus missus ab ill. d. Castellano 20 ad -in
forma tiomem fidei catholicae ad nostrum conventum bene infer- 
mafus sacramenitum baptismi suscepit in ecclesia Chrobrzensi 21.

A. D. 1712 6 Julii Andreas Pamonius, miles gregarius alias ray- 
tar de legione md. Modrzewski, natione Curiandus, abnegavit sui 
errorem Lutheranismd coram mvp. Clemente Krankovio, philo- 
sophiiae lectore 22, in villa Trzeszkowiee 23.

A. D. 1713 a m. ac gd. Josepho Szembek et haereditario in 
Chwalowiee 24, burgraibio vero Craeoviensi 25, Judaeus nomine Jo- 
aehitmus, pro tunc nomine, ad nos pro instruct ione in fide catbo- 
lica et in articulis fidei missus beneque edoctus [in]a ecclesia pa
rochial i Pinczo viens! ipp. s. Pauli iprimi eremitae baptizatus. 
[Hu]iusa patrini fuerunt m. ac gd. Anitonius Stiradomski26 cum 
sua [ger]manaa sorore pro tunc Szembekowa27. Iste Judaeus fuit 
filius arendarii Hodkowiensis28, desiponsatus quidam Judaea vir- 
gini et statim post sponsalia fugit CC.

A. D. 1715 md. Adamus Chełmski, insignis beneifactor noster29 * 80 81 82 83, 
instruendum fidei catholicae rudimentis Judeum 30 circiter anmo- 
rum dictum Abraham Saps a arendarii de villa sua Slodkow 30 fa-

18 Józef Władysław Myszkowski ordynat pińczowski od 1685, kaszte
lan sandomierski od 1697, zm. 1727; PSB t. 22 s. 373—374.

19 Kapistran Jastrzębski <?); zob. przypis 6.
20 Zob. przypis 18.
21 Chroberz w., diec. krakowska, dek. sokolińsiki, woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 211, 416; Spis, s. 312.
22 Klemens Kramkiewicz, gwardian w  Krakowie między 1717 a 1727, 

w którym zm.; Kraków—działalność, s. 175; Koralewicz, s. 226; Kleczew- 
ski, s. 175— 176; Mysłkowski, s. 10.

28 Trzeszkowice w., diec. krakowska, dek. parczewski, woj. i ziemia 
lubelska, par. Mełgiew; Spis, s. 436.

24 Chwałowdce w., diec. krakowska, dek. kijskd, woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki, par. Kije; Wiśniowski, s. 53; Spis, s. 403.

25 Józef Szembek h. własnego, burgrabia krakowski od 1710, zm. 1724; 
UWK; Pińczowskie, s. 303.

26 Antoni Stradomski h. Prus I; Niesiecki, t. 8 s. 532.
27 Zofia, c. Andrzeja i Heleny ze Skarbków, żona Józefa Szembeka; 

Tamże, l.c.; zob. też przypis 25.
28 Hodków (Chodków) w., diec. krakowska, dek. koprzywnicki, woj.

sandomierskie, pow. sandomierski, par. Łoniów; Spis, s. 384.
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mulurn, sponte et voluntar is ad f idem catholieam aspirantem, re- 
liquit in conventu nostri. Hic plene in omnibus, quae spectant ad 
Christianami, instructus, catholieam doctrinam memoria tenens, die 
19 Octobris in festo s. Petri de Alcantara a celebrante solemnem 
missam adm. rp. priore conventus Pinezoviensis Paulinorum31 
baptizatus. Nomen Petri Andreae aeeejpit in nostra ecclesia patri- 
nis gd. Josepho Francisco Strzałkowski de Brzeście 32 et gd. Sophia 
Szembekowa de Chwałowice assistentibus ac permultis aliis turn 
nobilibus turn plebeiis utriusque sexus pro solemnitate oongregatis. 
[k. 3 r.]

A. D. 1716 8 Novembris Gulielmus Uirzynkt, natione Curlandus, 
antea in exercitu Saxonum existons, nunc servus md. Modrzewski, 
capitanei Uyscensis33, abiuravit Lutheri errores et perversam illi 
seotam cum omnibus dogmatiibus condemnavit, a quibus est abso- 
lutus a p. Brunone Kopytkovio, guardiano Pinczoviensi, praemis- 
sa saeramentali confessione s. communione refectus est.

A. D. 1717 17 Januairii Anna Leinerowa, Lutherana, divina 
aspirante gratia in publica hominum muiLtorum praesentia abiu^ 
ravit et condemnavit et absoluta est ab haeresi (praemissa profes- 
sione fidei et praestito iuramento super a.rticul.is fidei tenendis, 
quae tenant et profitent in Romana Ecclesia) per mvp. Isidorum 
Paliszevium, confessarium conventus nostri Pinezoviensis84 * 86 die 
Dominica in festo s, Antonii abbatis.

A. D. 1720 18 Julii Deodatus Herman, natione Curlandus, cohor- 
tis serenissimae reginae Augustae 35 miles et officier abiuravit ha- 
eresim Calvinianam, a qua est absolutus a mvp. Elzeario Łaga- 
novio, pro tunic guardiano 36.

A. 1721 abnegavit haereticam pravitatem Saxo.
A. 1721 resipuit apostata a fide et execra tus est dogma Turci- 

cum bisurmanus namque erait.
A. D. 1723 17 Januairii in ecclesia nostra Pinozoviensi ad prae-

29 Adam Chełmski h. Ostoja, cześnik różański; Boniecki, t. 2 s. 367.
80 Sladków (Słodków) w., diec. krakowska, dek. kijski, woj. sando

mierskie, pow. wiślicki, par. Sędziejowice; Wiśniowski, s. 68, 69; Spis, 
s. 405.

81 Hilary Konstanty Pawłowski do zakonu wstąpił mając lat 31 w  
1700 r., prezbiter 1704, zm. 1735; Kracik, s. 340; Pińczowskie, s. 269.

82 Brzeście w., diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, pow. 
wiślicki, par. Pińczów; Wiśniowski, s. 63; Spis, s. 313.

83 Ujście, starostwo zastawione w  woj. krakowskim; K. C h ł a p o w 
ski ,  Realizacja reform egzekucji dóbr 1563— 1665, Warszawa 1984 s. 
213.

84 Izydor Paliszewicz, gwardian w  Bieczu 1702—1703; Biecz, s. 278. 
35 Augusta, ur. 1709 c. naturalna Augusta II Wettina i hr. Cosel, zm.

1728; Genealogia, tbl. 70.
86 Elzeary Łaganowski zm. 1747 w Sandomierzu; KP; Mysłkowski, s. 

46.

2 — Nasza Przeszłość
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sentiam testium. d. Dlasii Kasze wic z, civis Miroviensis et fr. mo- 
istri Rochi K rotofila37 in maniibus p. Joannis Zaeherla, philoso
phiae lectoras38, errores haereticos abiuravit f amata Miroviensis 
VratM aviae39 nata Elizabeth Nowertowna fidemque nostram ca- 
tholicam in facie Eoclesiae professa est. Er. Bruno Kopyt ko vius, 
guar. con. Pinczoviensis, testis.

Eodem anno 2 Mar/tii in ecclesia nostra Pinczoviensi od praesen- 
tiam testium Stephani Korolikowski et p. Brunonis, guandiani et 
fr. Rochi Krotofilae in maniibus p. Joannis Zaeherla, philosophiae 
leotoris, errores haereticos ab iura vit Vratislaviae natus Gaspar Szy- 
irok fidemque catholicam in facie Eoclesiae professus est.

A. D. 1723 10 Februarii in eedesia parochiali Mlodzoviae 40 ad 
praesentiam testium pill. adm. rd. Josephi Dobrakowski, canonici 
Kioviensis41 et fratris nostri Melohioris iDuchanieiz 42, diu persi
stons in Lutheranismo, nd. Marianna Wielowieyska errores haere
ticos abiuravit, a quibus per mvp. Joannem Zaioherla, philosophiae 
lectorem, absoluta est fidemque nostram cathoiicam in facie Eccle- 
siae professa est. Fr. Bruno, guar. con. Pinczoviensis mp.

A. D. 1723 30 Martii in eedesia parochiali Mlodzoviae nd. Mar- 
tianus Trzeciak ad praesentiam testium gd. Michaelis Kęmpski, 
pocillatoris Bradatwiensis43 et gd. Josephi Zaleski, diu persistons 
in Luthéranisme, errores haereticos abiuravit, a quibus per mvp. 
Joannem Zaeherla, philosophiae lectorem, ab solutus fidemque ca
thoiicam in facie Ecclesiae professus est. Ita est fr. Bruno Ref., 
guar. con. Pinczoviensis mp,

Eodem anno 1723 die 8 Aprilis in eedesia nostra Miroviensi ad 
praesentiam testium g. Dominica44, mariti eins et fratris nostri 
Constantini Rakowscy45, pia doni in manibus p. Brunonis Ko- 
pytkovii, pro iunc guardiani conventus Pinczoviensis, errores ha-

37 Roch Krotofila zm. 1748 w  Rawie Ruskiej; KP.
88 Jan Zacherla, lektor w  Krakowie, wikariusz prowincji zm. 1747 

w Sandomierzu; Mysłkowski, s. 46; Kraków—działalność, s. 94; Kra
ków—kościół, s. 154.

39 Wrocław, stolica diecezji na Śląsku.
40 Młodzawy w., diec. krakowska, dek. sokoliński, woj. sandomier

skie, pow. wiślicki; Litak, s, 211, 465; Spis, s. 313.
41 Józef Dobrakowski, proboiszcz w Młodzawach od 1715 do 1750, w  

którym zm.; kanonik kijowski 1718 p.q.; Pińczowskie, s. 200, 201. Ki
jów, stolica diecezji.

42 Melchior Duchaniez zm. 1728 w  Kazimierzu; Sroka, s. 147.
43 Michał Kępski, tenutariusz dóbr Kozubów w  par. Młodzawy; W i

śniowski, s. 151. Boniecki, t. 9 s. 388; Uruski, t. 6 s. 284 znają jedynie 
takiego podczaszego stężyckiego.

44 Dominik Kamilli (?), rządca pińczowski; zob. wpis z 1708 r.
45 Konstanty Rakowski, być może odnotowany w  KP o tym imieniu

i nazwisku, który wstąpił do zakonu w 1654.

[15]
SPIS KONWERTYTÔW 19

eretieos abiuravit gd. Catharina Binetova fidemque nostram ca
thoiicam in fade Ecclesiae professa est, praemissa confessione sa- 
oramentaii et ss. communione refecta est. Ita est fr. Bruno, guar, 
con. nap.

Eodem anno die 3 Julii sub praesidentia in ecclesia nostra Mi
roviensi publice in praesentia testium, famatorum civium Pin- 
ezoviensium, dd. Joannis Szczygielski, syndyci apostolici et Petri 
Ziemkowic etc., Mathias Goyzer, qui natus fuit Vratislaviae, edu- 
catus ad 30 prqpe annos in Lutheranismo hunc abiuravit et eius 
errores inspirante et auxiliante Deo profilgavit ac condemn a vit, 
demum se ad Ss. Synaxim idisposuit per insitructionem mvp. Joan
nis Zacherla, lectoris philosophiae, quod idem lector mvd. eum ab 
erroribus haereticis absolvit eo die, anno ut supra. Ita est fr. Da- 
mianus Swieciinscius, vicarius conventus et praesidens eo tandem 
praesens 46.

A. 1724 die 13 Junii in festo s. Antonia Paduani abiuravit ha- 
eresdm Calvinianam Joannes Godefridus Fuig in facie Ecclesiae 
testiumque multitudine et per me, Carolum Kettner, pro tunc 
theologiae lectorem47, ab haeresi absolutus et Ecclesiae catho- 
licae reconciliatus,

A. 1724 die 24 Julia abiuravit haeresim Calvinianam d. Chrdsto- 
phorus Fiskier cum coniuge sua Rosalia, quae similiter abiuravit 
haeresim Lutheranam in facie Ecclesiae et per me ab haeresi 
absoiuti sunt. Fr. Joaichimus Ref., con. guar. 48 mip.
[k. 3 v.]

Anno eodem die 3 Augusti abiuravit haeresim Calvinianam d. 
Gotlip Fiszer in facie Eoclesiae; testes multi fuerunt et per me 
absolutus est. Fr. Joachimus Ref. mjp.

A. 1725 die 28 Aprilis abiuravit sectam haereticam Calvinianam 
md. Susanna Helena Januszowsiki [s], coniunx d. Christophori Erd, 
doctoris madid, in praeseintia testium et per me, bquo suprab, 
Ecclesiae catholicae adiuvera et absoluta. Ita est fr. Urbanus Ref., 
guar. con. Pinczoviensis49.

A. D. 1727 die 16 Februarii asstante Spiritusfs] S. gratia abiu
ravit haeresim Lutheranam gn. virgo Radoszowna in ecclesia Gno-

b_b nadpisane tą samą ręką Or.;
46 Damian Swieciński (Swieccius) wstąpił do zakonu 1696, zm. 1736 

w Krakowie; KP.
47 Karol Kettner pochodził z Kurlandii, nawrócony z luteranizmu, 

nowicjat odbył w  Wieliczce, lektor w  Bieczu, żył lat 80 — w  zakonie 
52, zm. 1743 w  Krakowie; Kleczewski, s. 90— 91; Mysłkowski, s. 39; 
Biecz, s. 111.

48 Joachim Myszkowski, gwardian w  Krakowie 1708— 1710, zm. 1729 
w Kętach; Kleczewski, s. 132; Mysłkowski, s. 15; Kraków—działalność, 
s. 104, 175.

49 Urban Mężeńscius; AP s. 115.
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inensi50 et absoluta per pv. ßematovium51, assistentibus ill. d. 
Petro Wodzkki, pocillatosre C/racoviensi et sua coniuge52 et cu- 
rato eiiusdem ecclesiae rd. Kaluski53. Ita est fr. Dominicuis, guar. 
Pinczoviensis 54.

Eodem anno die 24 Junii in feste s. Joannis Baptistae abnegavit 
haeresim, ut heri, nam h. Joannes Beier, Gedani 55 oriundus, artis 
sartoricae et absolutus per eundem p. Barnatovium, venerabilem 
lectorem theologiae moiralis, in eodesia nostra Pinczoviensi in ma
gna populi frequentia assistenitilbus gd. Francisco Zakrzewski, prae- 
fecto culinae ill. casteslanae Sandomiriensis56 et gd. Zlocki, ad- 
minisltratore Bogucinensi57. Irta est fr. Dominikus Ref., guar. Pin
czoviensis.

A. D. 1728 6 Januarii in feste ss. Trium Regum asstante Spiritu 
S. abiuravit haeresim Lutheranam gd. Carolus Kuilesza in castris 
Serenissimae Maiestat is Caesar eae Carol! Imperatoris 58 emeritus 59, 
vir prudens ac rectus, assistentibus tarn nobilibus selectionibus, 
quam incdlis civitatis Pinczoviensis, quam etiam aggregato populo 
et absolutus per mvp. Franciscum Lepieszevium, s. theologiae mo- 
ralis lectorem60. Ita est fr. Carolus, guar. Pinczoviensis.

A. D. 1728 die 5 August! ad praesentiam testium abnegavit 
haeresim Lutheranam in adolescentia sua gd. Samuel Russocki 
et in ecclesia nostra Pinczoviensi per me, fr. Bernadinum Kupczy- 
kievium, pro tune guardianum61, ab haeresi Lutherana absolutus 
et Ecclesiae oatholicae adiunctus.

A. D. 1729 Dominica Palmarum sicutc die 10 Aprilis praesente 
gd, Konarzewski, gubernatore Pinczoviensi62 et aliis praesentibus 
nobilibus et civibus huius civitatis abiuravit haeresim Lutheranam 
g. virgo Dorothea, filia d. Joannis Ferdinandi Szultz et consortis 
eius, d. N., ante annum ab eodem haeresi professorum catholicam 
fidem per adm. rp. Caelestinum, Ordinis s, Pauli conventus Pin- 
czovieinsis prioris, s. theologiae doctor is, diffinitoris conventualis 
ordinis63 et absoluta est praefata virgo in ecclesia nostra per 
mvp. Francisco Lepieszevium, lectorem s. theologiae actualem. Ita 
est fr. Bernardinus Kupezyk Ref., guar. con.

A. D. 1733 9 Novembris reconciliati sunt S. Romanae Ecclesiae 
abiurata haeresi Calviniana, in qua nati fuerant et educati, et 
absoluti sunt ab haeresi in facie Ecclesiae et praesentia totius

50 Gnojno w., diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, pow. 
wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 210, 428; Spis, s. 312.

51 Wenanty Bernatovius zm. 1734 w Krakowie; KP; Mysłkowski, s. 
23.

52 Piotr Wodzicki h. Leliwa, podczaszy krakowski od 1717, kasztelan 
biecki od 1744, kasztelan sądecki od 6. 06. 1752, zm. 1770; UWK. Kon
stancja z Dembińskich; CIP t. 1 z. 3 s. 168.

63 Andrzej Kałuski ur. ok. 1669, proboszcz w Gnojnie 1712— 1735, w  
którym zm.; Tamże, s. 66.
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academiae Pinczoviensis a mvp. Theophilo Widawscio, pro tune 
guardiano conventus huius64, Ilustres et mm. dd. Christophorus 
et Josephus Dembinseii, pueruli fratres germani in eadem acade
mia studia traotantes65.

A. D. 1735 in Januario reconciliatus est S. Romanae Ecclesiae 
per abiurationem haeresi Calvinianae d. Ghristinus Gerszoff ex 
palatinatu Polocensi in ecclesia BVM Visitantis ac a mvp. Antonio 
Studzinscio, vicario conventus 6°, a censura absolutus praesentibus 
testibus ex fratribus conventus et aliis.

A. D. 1735 n. Sophia de domo Falkowska, nunc vero consors sp. 
Emiliani Iwanowic, Moschovitae, reconciliata est s. matri Eccle
siae publice ac solemniter in praesentia miultorum religiosorum et 
secularium personae utriusque civitatis, praetorum Jagowski67 et 
Ploszyn^ki ac permissa professione fidei ab ex[s] communicatione 
absoluta in facie Ecclesiae, qua enecurreat [?] ob par[s] lustrationem 
et communicationem cum schismatic is in sacramentis et ritibus, 
per mvip. Michaelem Laskowski, pro tunc lectorem philosophiae 68 * 
1735 die 28 Julii.

c s/t Or.;
54 Dominik Wyszomierski (Wyszomierscius) zm. w  Kazimierzu 1731; 

ACP s. 118; Sroka, s. 147.
p5 Gdańsk, diec. włocławska, woj. pomorskie.
56 Kasztelanowa sandomierska to Helena Konstancja z Czartoryskich 

Myszkowska (1665— 1740); zob. przypis 18.
57 Bogucice w., diiec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, pow. 

wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 210, 408; Spis, s. 312.
58 Karol VI ur. 1685, cesarz od 1711, zm. 1740.
59 Karol Kulesza, być może h. Slepowron, elekt Stanisława Leszczyń

skiego (1733; Boniecki, t. 13 s. 144.
60 Franciszek Lepiesiewicz zm. 1746 w Bieczu; Mysłkowski, s. 44; 

Biecz, s. 283.
61 Bernardyn Kupczyk (Kupczykiewicz), gwardian w  Kazimierzu 1722 

i w  Bieczu 1730— 1731, w  którym to r. zm.; Koralewicz, s. 236; Biecz, 
s. 279, 283.

62 Fraciszek Konarzewski h. Pobóg zm. 1738; Boniecki, t. 11 s. 57; 
Pińczowskie, s. 306.

63 Celestyn Stanisław Obiegłowiez (Obiegłowski) do zakonu wstąpił 
mając 20 1. w 1698, prezbiter 1703, zm. 1747; Kraeik, s. 339; Estr., t. 14. 
s. 158— 159; Pińczowskie, s. 270.

64 Teofil Widawski w  zakonie od 1699, zm. 1743 w Przemyślu; KP; 
Mysłkowski, s. 40.

65 Krzysztof Aleksander i Józef Stanisław, synowie Aleksandra Dem
bińskiego h. Rawicz d Elżbiety Konstancji Wielowieysklej. Krzysztof 
zm. po 11747, Józef —  po 1799; Boniecki, t. 4 s. 218; Uruski, t. 3 s 
136.

60 Antoni Studziński wstąpił do zakonu w 1720 w  Sandomierzu, zm. 
1748 w Krakowie; KP.

67 Znany jako Antoni Jadowski, syndyk apostolski, zm. 1753; Piń
czowskie, s. 308.

68 Michał Laskowski, gwardian w  Bieczu 1743— 1744; Biecz, s. 279.
d nadpisane nad przekreślonym „RR Patrum Paulinorum” Or.
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[k. 4 r.]
A. D. 1736 venit ad conventum nostrum Judaeus, íncola Pin

czoviensis, petens instruí in fide catholica, quo reverá peracto 
baptizatus est in ecelesia parochial! Skallbmiriensi d89. vocatus Jo
sephus Nowicki. Patríenos habuit md. Rusecki et pill, a-c md. Po- 
tocciam.

Eiusdem etiam filiolus paulo post ibidem baptizatus est. Qua 
omnia facta sunt cooperaitione nostra.

A. D. 1736 die 27 Mail abiuravit haeresim Lutheranam in ecelesia 
nostra publice tempore Divinonum in ipsa solemnitate Ss. Trinita- 
tis ingenuus ac probus iuvenis d. Emmanuel Theqphilus Dąbrow
ski, natione Prussus, patria Elbingensis 70, de aula ill. d. Tarło, 
capitanei Goszczynensis71 fidelis servus. Absolutus est per mvp. 
Apollinarium Mikolayscium, philosophiae lectorem72.

A. D. 1737 die 2 Januarii sp. Emilianus Iwanowiez, Moschovita, 
in oivitate Chmielnik79 abiuravit schismatioum fidem in infirmita- 
te privatim, deinde convailescens, venit Pinczoviam et in facie 
Ecclesiae tempore concur sus hominum die 3 Feb ruar ii, et fuit dies 
Dominicus)[s] post contionem, professionem fide! orthedoxe emisit 
in manibus meis cum omni isolemnitate requisita in praesentia to- 
tius communitatis et pill. adm. rd. Stanislai Odymalski, canoni- 
ci Sandecensis74, nec non in praesentia pill. adm. rd. Adalberti 
Ziemnieki, prdoris Jqdirzejoviensis Oirdinis Cisteriensium75 ac to- 
tius populi tunc ad Divina concur r en tis. Ita fr. Adalbertus Ref., 
guar. con. Pinczoviensis 76 mp.

A. D. 1737 die 8 Januarii n. virgo Joanna Rosina Tycin, Ger
mana Wiratislaviensis, in Neo Ci vítate Corczynensi 77 abiuravit f i
dem Dutheranam in curia eiusdem civitatis, uti viñeta propter 
suurn scelus, in praesentia illustrium officialium eiusdem castri 
Neocorczyinensis absoilutaque est publice coram iisdem testibus su-

69 Skalbmierz m., diec. krakowska, dek. sokoliński, woj. krakowskie, 
pow. proszowski; Li tak, s. 211, 496; Spis, s. 306.

70 Elbląg m. w  woj. maiborskim.
17 Adam Tarło h. Tiopór ur. 1708, zim. przed 1772; Genealogia, tbl. 

132. Goszczyn m., diec. poznańska, dek. grójecki, woj. mazowieckie, pow. 
grójecki, par. w  miejscu; Litak, s. 262, 429; Mazowsze w drugiej po
łowie X V I wieku, pr, zb. pod red. W. P a ł u c k i e g o ,  cz. 2, Warsza
wa 1973 s. 168.

72 Apolinary Mikołajski w  zakonie od 1723, zm. 1778 w Gliwicach;
K p .

7® Chmielnik m., diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 210, 414; Spis, s. 312.

74 Stanisław Odymalski, doktor teologii 1696, znany jako kanonik 
sądecki w  1718, zm. 1742; Statuta, s. 362, 365; Estr., t. 23, s. 263— 264; 
CIP, t. 1, z. 3, s. 154; Pińczowskie, s. 270, 306. Nowy Sącz m., diec. 
i woj. krakowskie; Litak, s. 199, 471.

75 Wojciech Ziemniicki h. Złota Wolność zm. 1765 a.q..; CIP t. 1 z. 2 
s. 85.
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per nominatis in eadem curia a me, fr. Alexio Ref., pro tune phi
losophiae lectore emerito in conventu Pinezoviensi 78. 28 evasit 
mortem propter infantiam multorum.

A. 1737 die 12 Martii in villa Drugnia 79 ill. d. Georgii Ożarowski, 
castrorum Regmi metatcxris, munificentissimi benefactor is nostri80, 
ingenuus Stephanus Stefański, Moschovita, miles, in infirmitate sua 
petiit reconciliari e“ e s. matri Ecclesiae Romanae, uti et obtinuit 
ac in manibus meis praesentibus domesticis mul-tis hominibus, qui 
aderant et suo official! vulgo kapral nomine Alexandre Hrehoro- 
wicz, Moschovita, abiuravit schisma Ruthenorum iuxta formaim 
Ecclesiae et per me, fr. Adaibertum, con. Pinczoviensis guar., ab 
haeresi absolutus est.

A. D. 1741 die 12 Marti! Christopher us Brandeburgus vel Prus
sus, auriga ill. d. Georgii Ożarowski, castrorum metatoris, abiura
vit haeresim Lutheranam in ecelesia nostra Pinezoviensi et abso
lutus est per one, Rochum Lubniccium, pro tunc guar. con. Pin
czoviensis.

A. D. 1742 die 22 Martii abiuravenunt Lutheranam haeresim in 
eoclesia nostra Pinezoviensi Adamus Pietrzyk cum coniuge sua 
Eva Pietrzykowa ac filia Anna Pietrzykowna et absolut! sunt per 
me, fr. Raphaelem Wodziankiewicz, pro tunc guardianum eiusdem 
conventus81.

A. D. 1742 die 9 Octobris Andreas Wielgelt, scriba aipud mo- 
males in Busko in ecelesia earundem monialium82 abiuravit Lu
ther anismum et absolutus ab haeresi per p. Raphaelem Ziembka 
Ref., pro tunc confessarium Pinezoviensem 83.

A. D. 1746 baptizata est in ecelesia nostra infidelis virgo 14 anno- 
rum, filia infidelis Josephi Izaakowicz, Incolae Pinezoviensis, per 
adm. rp. Damasum Perelski, Ordinis, s. Pauli primi eremitae con
ventus Pinczoviensis priorem, s. theologiae doctorem, cui nomen 
et cognomen datum est a patrinis — Anna Catharina Lipiecka,

e-e przekreślone około 5 liter i powtórzone „et reconciliari” Or.
78 Wojciech Borek; ACP s. 135.
77 Nowe Miasto Korczyn, diec. krakowska, dek. opatowski, woj. san

domierskie, pow. wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 184; Spis, s. 313.
78 Aleksy Zawiszewsciuis; ACP s. 135.
79 Drugnia, diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, pow. 

wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 210; Spis, s. 312.
80 Jerzy Marcin Ożarowski h. Rawicz ur. ok. 1690, oboźny wielki ko

ronny od 1729, zm. 1741; PSB t. 24 s. 668— 670.
81 Rafał Wodziankiewicz wstąpił do zakonu 1715 w  Sandomierzu, ma

jąc 20 1., zm. 1773 w  Chełmie; KP.
82 Kościół a klasztor norbertanek; F. K i r y k ,  Dzieje Buska w X II—  

X V I wieku, „Studia Kieleckie,, 1985 nr 3/47i/ s. 7— 24. Busko m., diec. 
krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, pow. wiślicki; Litak, s. 210; 
Spis, s. 312.

83 Rafał Ziembka zm. 1766 w Pińczowie; KP.
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nam ipsa die 2 Julii solemniter ante vesper as haec ceremoniae 
absolveibantur. Patrini fuerunt ill. md. Petrus Czerny, castellanides 
Sandecensis84 cum md. Anna Głuchowska, vexillifera Wislicen- 
s i85, item assistentibus md. Josepho Jaxa Kwiatkowska, pincerna 
Smolenscensi86 87 cum m. Cathairina Czerna, castellanida Sandecen- 
si 87, md. Michaele Klimowicz, commissario marchionatus Pinczo- 
viensis88 cum md. Barbara GołuChowska, vexillifeiida Wislicen- 
si, v irg ine89, die 2 Julii. Ita est fr. Caelestinus, guar. eon. Pin- 
czoviensis pro time 90 mp.
[k. 4 v.]

A. 1748 die 25” f Theodorus Serkof, miles, Moschovita, abiura
vit schisma et unitus est Ecclesiae per absolutionem ab haeresi 
a rp. Ludovico Jaskulski, pro tunc lectore controversiarum91. Ita 
est fr. Theodorus Tyszczan Ref., guar. Pinczoviensis 92.

Eodem anno die 19 Novembris abiuravit fidem Lutheran am Jo
annes Kollerman, Gedanensis et absolutus est ab haeresi a mvp. 
Barnaba Nayman, s. canonum lectore93. Ita est fr. Theodorus Ty
szczan, Ref., guar. Pinczoviensis.

A. 1750 abrenuntiavit fidem Mosehoviticam die 22 Mairtii Jo
annes Terejko, Moschovita et absolutus est a mvp. Innocentio Ko
prowski, s. canonum lectore.

Eodem anno die 28 Mali md. Christophorus Głuchowski, pin
cerna Kiioviensis94, abiuravit fidem Calvinisticam absolutusque est 
ab haeresi a mvp. Innocentio Koprowski, s. canonum lectore. Ita 
est fr. Theodorus Tyszczan Ref., guar. Pinczoviensis.

f brak miesiąca Or.
84 Piotr Czerny h. Nowina, s. Michała, kasztelana sądeckiego 1694; 

Boniecki, t. 3 s. 377; Uruski, t. 3 s. 45.
85 Anna ze Stockich zm. 1772 żona Krzysztofa Głuchowskiego h. Ra

wicz, od 1736 chorążego wiślickiego; Boniecki, t. 6 s. 216; Pińczowskie, 
s. 313. Wiślica m., diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie; 
Litak, s. 210; Spis, s. 313.

86 Józef Jaksa Kwiatkowski jako cześnik smoleński skądinąd niezna
ny. Zm. 1757 i przy tej okazji zapisany jako podczaszy smoleński; Piń
czowskie, s, 310; por. przypis 88.

87 Katarzyna z Małachowskich, żona Piotra Czernego; zob. przy
pis 84.

88 Michał Klimowicz, być może h. Kościesza, w 1726 w Kielcach 
jako komisarz bpa krakowskiego, cześnik smoleński 1729; Boniecki, t. 10, 
s. 139; Uruski, t. 6, s. 390; por. Pińczowskie, s. 316.

89 Barbara, c. Krzysztofa i Anny Gołuchowskich, zm. 1778; zob. przy
pis 85; Pińczowskie, s. 315.

90 Celestyn Podlewski, gwardian w  Krakowie 1757— 1758, 1768— 1769; 
ACP; Kraków —  działalność, s. 175, 176.

91 Ludwik Jaskulski, gwardian w  Bieczu 1747— 1748; Biecz, s. 279.
92 Teodor Tyszczan zm. w  Krakowie 1759; KP.
98 Barnaba Nayman, Ślązak, wstąpił do zakonu 1729 mając 1. 18, 

lektor w  Bieczu, gdzie zm. 1764; KP; Biecz, s. 111, 283.
94 Nie jest znany taki cześnik kijowski; zob. jednak przypis 85; Bo

niecki, t. 6 s. 222.
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Eodem anno 1750 die 5 [Juniijs abrenuntiavit fidem Calvinisti
cam Casper Kaczmairczik, natione Hungarus et absolutus est a 
mvp. Dominico Sulkowski, lectore controversiarum95. Ita est fr. 
Theodorus Ref., guar. Pinczoviensis.

A. 1750 baptizatus est in nostra ecclesia puer annorum cireiter 
duodecim, Judaeus ex villa Kije, die 13 i[Junii]h, cui nomen da
tum est cadens s. Antonii de Padua. Patrini autem eius erant md. 
Stephanus Goluchowski, dapifer Kiioviensis98 et md. Anna Gołu- 
chowska, vexillifera Wislicensis caeteris mm. dd. assistentibus. Fr. 
Theodorus Ref., guar. Pinczoviensis.

A. 1752 die 24 Junii in ipsa solemnitate s. Joannis Baptistae 
fecit solemniter professionem fidei catholicae in ecclesia nostra sp. 
d. Joanna Rosina Sztrubelowa, uxor praefecti culinae de aula ill. 
d. Petra Wodzicki, castellani Becensis. Absolvit ipsam mvp. Bar
nabas Naymann, ss. canonum lector. Ita est fr. Apollinarius Ref., 
guar.

A. D. 1752 die 17 Septembris infidelis Judaeus annorum 18 bapti
zatus est solemniter in ecclesia nostra per p. Thaddaeum Ordinis 
s. Pauli primi eremitae 97. Possedit nomen in baptismo Franciscus, 
cognomen Niedzielski. Patrini fuere pill. m. et adm. rd. Casimi- 
rus Gurski, canonicus s. Annae Gracoviensis, director academiae 
Pinczoviensis98 cum pill. md. Marianna Napiórkowska, guberna- 
trice marchionatus99. Ita est fr. Mathias Ref., guar. con. Pinczo
viensis 10°.

Eodem anno 1752 die 30 Octobris abiuravit haeresim Lutheranam 
per obsequium mvp. Barnabae Nayman, ss. canonum leetoris, Jo
annes Fridrich, natione Saxo, qui facta revocatione post aliquod

g Julii Or.; h brak Or.
95 Dominik Sułkowski wstąpił do zakonu w Sandomierzu w 1728 

mając 1. 20, zm. 1761 w Lublinie; KP.
96 Stefan Gołuchowski, prawdopodobnie s. Samuela h. Leliwa, stol

nika kijowskiego 1710. Stefan, który w 1749 odstąpił od kalwinizmu, 
nie jest znany jako stolnik kijowski; Boniecki, t. 6 s. 215; Uruski, t. 
4 s. 253.

97 Tadeusz Ditr (Ditryński) do zakonu wstąpił w  1713 mając 1. 17, 
subdiakon 1717, lektor teologii 1729, definitor prowincji i przeor piń- 
czowski 1732; Kraeik, s. 344; Estr., t. 20 s. 241; Pińczowskie, s. 270.

98 Kazimierz Gurski, doktor teologii 1733, zm. 1754 w  Pińczowie; Sta
tuta, s. 391, 394; Z. Ru t a ,  Nauczyciele kolonii akademickich Uniwer
sytetu Krakowskiego w X V III  wieku, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 
WSP w Krakowie”, Prace Historyczne t. 4 z. 32, 1968 s. 143; L. H a j -  
d u k i e  w i c  z, Szkoły pińczowskie w latach 1586— 1914, (w:) Pińczów 
i jego szkoły w dziejach, pod red. J. W y r o z u m s k i e g o ,  Warszawa—  
Kraków 1979 s. 112 przypis 58.

99 Marianna Napiórkowska, bliżej nieznana żona M. F. Napierkow- 
skiego (!), gubernatora zamku pińczowskiego 1749; Inwentarz, s. 52.

100 Maciej Kozacz; ACP s. 178.
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dies bene dispositus mortuus est et sepultus in propria parochia. 
Ita est fr. Mathias Ref., guar. con. Pinczoviensis.

Eodem anno 1752 die 30 Novembris abiuravit haeresim Luthera
nam in ecclesia nostra Joannes Grebar, decurio ex regimine ill. 
generalis Sigismundi Lubiński101 una cum consorte sua et filio 
Augusto. Omnes sanes 102.

Eodem anno et die abiuravit haeresim Lutheranam Joannes 
Wiwich a Silesia oriundus ex eodem regimine ill. generalis Lu
biński miles gregarius. Ita est fr. Mathias Ref., guar. Pinczoviensis 
mp.

A. D. 1753 die 26 Januarii abiuravit haeresim Lutheranam in 
ecclesia nostra per ministerium mvtp. Barnabae Nayman sicut et 
superius Sjpecificati Michael Bös ex Brandeburgia oriundus, miles 
gregarius in regimine ill. generalis Lubiński. Ita est fr. Mathias 
Ref., guar. Pinczoviensis.

Eodem anno 1753 die 24 Febriuarii infidelis puer annorum trede- 
cim, filius braxatoris ex villa Jakubów 103, baptizatus est. Patrini 
fuere md. Josephus Surlejowski, administrator Pinczoviensis104 et 
d. Elisabeth Machnicka, virgo. Ita est fr. Mathias.

Eodem anno 1753 die 4 Martii baptizatus est in ecclesia nostra 
infidelis adolescens, ohirurgi Judaei civis Pinczoviensis filius, cui 
datum est nomen Casimirus, cognomen Kopectki. Patrini fuere pill, 
gmd. Josephus Goluchowski, vexillifer Sandomiriensis 105 106, cum md. 
Marianna Napiórkowska, gubernatrice Pinezoviensi. Primo vero 
baptizatus Judaeus fortitus est nomen Mathiae, cognomen Lutcin- 
ski. Ita est fr. Mathias Ref., guar. con. Pinczoviensis.

Eodem anno 1735 die 3 Aprilis abiuravit haeresim Lutheranam 
in ecclesia nostra ministerio mvp. Barnabae Nayman, ss, canonum 
lectoris, d. Michael Walter, natione Saxo, miles gregarius in regi
mine ill. Lubiński. Ita est fr. Mathias Ref., guar. mp.

A. D. 1754 die 28 Martii abiuravit haeresim Lutheranam in 
ecclesia Pełczycensi 109 Theofilus Sztrube-1, viceculinae praefectus 
aipud ill. d. Wodzicki, casteliaoum Sandecensem, syndicum nostrum 
apostolicum et praesentibus testibus absolutus est per me, fr. 
Barnabam Ref.

Eodem anno die 7 Aprilis abiuravit haeresim Lutheranam in 
ecclesia nostra Joannes Rotha, miles gregarius in regimine ill. d.

101 Zygmunt Łubieński h. Pomian, general wojsk koronnych od 1752, 
zm. 1757; UruRki, jt. 10 s. 7; Żychliński, t. 7 s. 138.,

102 Aluzja do Tt 1, 10— 16; 2, 1; 3, 1— 11.
103 Jakubów w., diec. krakowska, dek. jędrzejowski, woj. krakowskie, 

pow. ksiąski, par. Imielno; Litak, s. 180, 435; Spis, s. 337.
104 Józef Surlejowski, administrator 1749; Inwentarz, s. 52.
105 Józef Gołuchowski h. Rawicz, chorąży sandomierski od 1748, zm. 

1760; Boniecki, t. 6, s. 216; Pińczowskie, s. 310.
106 Pełczyska w., diec. krakowska, dek. sokoliński, woj. sandomierskie,

pow. wiślicki, par. w  miejscu; Litak, s. 211, 477.
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generalis Łubieński et absolutus est per me, fr. Barnabam mp. 
[k. 5 r.]

A. D. 1754 die 19 Octobris in festo s. Petri de Alcantara bapti
zatus est in nostra ecclesia infidelis Judaeus annorum ciirciter 18 
aetatis, artis fenestricae, advena Pinczoviam, ubi per aliquod tem- 
pus apud Judaeum, eiusdem artis magistrum, commoratus, tandem 
Spiritus S. gratia illuminatus Sjponte ad nostros venit petitque bap- 
tizari, unde per nostros instructus sufficienter in artiouiis fidei 
catholicae baptizatus est memorato supra die per rp. praedicato- 
rem actualem Ordinis Eremitarum s. Pauli impositumque est illi 
nomen Petrus Alcantara. Patrini eius fuerant md. Strzelbicki et 
Salomea Surlejowska, oeconoma Pinczoviensis, hera gd. Jarzyni- 
,na cum sp. d. Kowalski, praesidente civitatis Pinczoviensis 107. Pre- 
fatus Petrus baptizatus turn ex charitate, turn pro labore suae 
artis honestae vestitus posit aliquod menses movit Pinczovia gres- 
sus tentandae causa pro ulteriori vita fortunae. Ita est fr. Ignatftis 
Ref., guar. Pinczoviensis 108.

A. D. 1755 die 13 Junii baptizatus est in nostra ecclesia infidelis 
Judaeus annorum aetatis 12 cognominatus Sęndzinski impositum
que nomen baptismate obtinuit Josephus Antonius, baptizatus a 
pill. Josqpho Węgzynawiez109 de expressa licentia ore tenus pro- 
lata ab adm. rp. priore Ordinis Eremitarum s. Pauli Stanislao 
Kielczew ski110. Patrini fuerunt md. Kownacki111 cum consorte 
sua 112 et md. Casimirus Rudlicki cum gd. Catharina Dębińska 113. 
Iste neoibaptizatus sicut a pill. rd. parocho Sęndziejoviensi114 re- 
commendatus fuit, ut instructus in articulis fidei a nostris patribus, 
ita post susceptum baptisma oibligavit se ultrius, dare ipsi modum 
et promotionem de aetate ulteriori et educatione et applicatdone. 
Ita est fr. Ignatius Ref., guar. con. Pinczoviensis.

łoi w  1769 o tym nazwisku odnotowani zostali: Szymon, wójt pińczo- 
wski i mirowski, Wawrzyniec oraz wdowa po nieznanym z imienia; 
Inwentarz, s. 37, 38, 39.

103 Ignacy Żelazowski; AGP, s. 179— 180.
109 Józef Bartłomiej Węgrzynowicz, doktor teologii 1733, profesor Aka

demii Krakowskiej 1736, archidiakon wiślicki 1756—1758, w  którym 
to r. zm.; Statu ta, s. 393, 395; Estr., t. 32 s. 313; Pińczowskie, s. 458.

119 Stanisław Kiełczewski znany jako doktor teologii, przeor jasno
górski, wikary polskiej prowincji 1751, prowincjał 1757; Estr., t. 19 
s. 247; B. M a t y s z c z y k ,  Bractwa religijne na Jasnej Górze w okre
sie Polski przedrozbiorowej, Warszawa 1982 b. 63.

inKonstanty Józef Kownacki h. Slepowron, sędzia grodzki chęciński 
1758; Boniecki, t. 12 s. 32; Uruiski, t. 7 s. 354—355.

112 Antonina z Rzeczyńskich; Tamże, l.c.
113 Nie wiadomo, o której Katarzynie Dębińskiej tu mowa; zob. Bo

niecki, t. 4 s. 203, 222, 228.
114 Andrzej Gaczyński ur. 1713, kapłan od 1745, proboszcz w Sędzie

jowicach od 1752, zm. 1782 p.q.; ADK Akta dekanatu Kije, sygn. 
IIDK—II/I k. 389— 389v. Sędziejowice w., diec. krakowska, dek. kiijiski, 
woj. sandomierskie, pow. wiślicki; Litak, s. 210, 494; Spis, s. 313.
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A. D. 1760 die 22 Januarii abiuravit haeresim Lutheranam Ja
cobus Zendrowski, natknie Moravus, in ecclesia Gzudyciensi115, 
assectator (vulgo pachołek) ill. Sołtyk, casteilani Sandomiriensis i1® 
et absolutus est per me ab eadem haeresi. Ita est fr. Leo Ref., 
con trovers! arum lector 117 * * * nap.

A. D. 1760 mense Maiali baptizavi cum licentia adm. rp. prio- 
risus in ecclesia nostra iuvenem cathehumenuim Hebraicum An- 
tonium Sobkowski. D. Osiecka cum d. Kowalski, d. Pustowa cum 
d. Stanislai Jadowski n®, d. Kowalska cum d. Szkadłubowicz 120, 
d. Szikadlubowiczowa121 * * * 125 * cum d. Cybulski 122 fuerunt patrini. Ita 
testor fr. Vincentius Baczyński Ref., guar. con. Pinczoviensis.

A. D. 1761 die 14 Junii baptizatus est in ecclesia nostra cum 
licentia adm. np. prioris Hebraeus annorum 21 Antonius Szydłow
ski, mercatoris Pinczoviensis filius unicus, cuius patrini fuerunt 
md. ...

A. D. 1761 die 21 Junii baptizatus in ecclesia nostra et articu- 
lis fidei caeteris ad id necessariis imbutus et instructus a rp. 
subpriore Ordinis s. Pauli primi eremitae quidam iuvenis 24 anno
rum Judaeus, filius mercatoris Judaei nomine Szydłowski, cui no
men in baptismo impositum Antonius Szydłowski, qui spreta Ju
daica et contempta perfidia veram s. fidem agnovit et susceptit 
cuius patrini fuerunt: m. ac gd. Ignatius Parczewski 123 Cum gd! 
Anna Scislenska, hd. Stanislaus Ciibulski cum hd. Petronella Ko
walska, hd. Adalbertus Rozkwitowicz 124 cum hd. Cybulska, cives 
Pinczovienses, in cuius rem me subscriibo. Ita est fr. Gabriel Jed- 
lowski Ref., praesidens conventus Pinczoviensis 125 mp.

A. D. 1761 die 2 Julii adveniens ad conventum quidam puer 
Judaeus annorum 13, volens Judaicam perfidiam abnegare et s.

Czadec, diec. krakowska, dek. strzyżowski, woj. sandomierskie, 
p i u* :znenski> P31- w  miejscu; Litak, s. 203; Krzepela, s. 215.
1 7 C7 ? ^ tyk, =« -  własneg0’ kasztelan sandomierski1757— 1761; Zychlinski, t. 17 s. 159, 174— 175.

117 Leon Rola, kaznodzieja 1761; ACP  s. 185, 186
Rfgmald Józef Massyni ochrzczony w Sieciechowie, do zakonu

Kracik w - 1" W i?31, dloak0ri 1735, Przeor pińczowski od 1759;Kracik, s. 353; Pińczowskie, s. 270.
3 1 g9 Stamsław Jadowski zm. 1799; Inwentarz, s. 40; Pińczowskie, s.

Pdńcz^w sS  SsZk316UbOWiCZ’ bUrmi5trz 1769’ zm- 178°; Inwentarz, s. 37;

m J freSal (?) Szkadłubowiczowa zm. 1795; Tamże, s. 318.
i,, Stanisław Cybulski, burmistrz 1769; Inwentarz, s. 37 
23 Ignacy Parczewski, być może h. Nałęcz subdelegat grodzki kor- 
m W - 1 ,P° L X V H I w.; Z y c h l i ń s k i ,  t. 1 s. 23^-240 

Inwentarzu ,0 s ^ zkwitowkz’ m°ze ten sam co wymieniony 1769 w

125 Gabriel Jodłowski, gwardian w  Bieczu 1733— 1734, 1 7 5 3__1 7 5 4 ;
d IcCZj s. 279)
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haptismi layacro Ecclesiae coadunari, itaque instructus in articulis 
fidei caeterisque ad id spectantibus, baptizatus est, cui nomen 
impositum m baptismo Joannes i-i. Patrini fuerunt hd Skadłubo- 
wicz de Mirów cum d. Jadowskam, item d. Stanislaus Jadowski 
cum d. Skadłulbowiczowa invicem, administrante baptismum rp 
subpriore Ordims s. Pauli primi eremitae. Ita est fr. Gabriel Jed- 
łowski, praesidens conventus Pinczoviensis mp.

A. D. 1762 die 9 Octobris in ecclesia praapositurali Severiensi 127 

tempore missionum per rp. Placidum Tłuszczewski, diffinitorem >28 

et missionum praefatum absolutus ab haeresi LuJherana Joannes
SoHvka<Refr’ <flleSlta’ Pai la Tarnomontanus 129. ita est fr. Josephus Sołtyk Ref., guar. eon. Pinczoviensis i3o
[k. 5 u.] Jesus Maria salus

A. D. 1764 die 5 Februarii abiuravit haeresim Lutheranam in 
ecclesia nostra per ministerium mvp. Andreae Ziółkowski confes- 
san conventus, Joannes Dietrichus Budde, Pomeranus Kistrinen- 
sis , miłes gregarius Serenissimi Regis Borussiae « 2  ¡ta est fr

S t “5 Cbarte' « “  *<*. P « .  c o „ P t a o r ie J U  Z
Ä  i  ^ “ r v i* r * -  P h i Ł  ste-
ooclcsi, nostra S a X t T  ^  ‘n
mpv. Casirairi Baniaki, lectoris canonum
guar. eon. Pinczoviensis mp. Stanislaus,

no^in^T o lf ̂  ^  ^  Augusti Brigitta Jordanowna ex civitate Vil-

Ä  pfń:

w  F r a S s ^ ^ J a ^ k e 113 Wpisanie 8- 10 liter Or.
317. FranC1Szka Jadowska zm. 1788 żona Stanisława; Pińczowskie, s.

IŁ' l S d rZTłf,i°iiCa kf5ęstwa w  diec. krakowskiej.
1777 w Zakliczynie;0 K R 1 W ąPlł d°  Zak° nU 1732 w Sandomierzu, zm.

LitakT srni78fk508Gbry m' Sląsku’ diec- krakowska, dek. bytomski;

m S f i  .lektor J  Krakowie; Kraków-kościół, s. 154. 
n. Odrą; SGKP t 4 (T T ll—l l^  Prusach na Pln--wsch. od Frankfurtu

m I g S w  C h ^ ei ki kUn 1712’ krÓ1 pruski od 1740, zm. 1786 
1769; Biecz, s. 279, 284 ’ gWardlan w Bieczu 1750-1751, zm. tamże

w ‘ p i £ ^ p Z RamSki Wstąpil do zakonu 1736 mając 1. 18, zm. 1765

1788; KKraków -kSdófks.W154.’ lekt0r W Krakowie> Prowincjał, czynny 
138 Augustyn Szczechurski; A C P  s. 1 9 2 .
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A. D. 1770 die 15 Decembriis in Chroberz, in ecclesia parochi-ali, 
abiurata haeresi Calvimiana reconciliata est S. Romanae Ecclesiae 
¡per me, fr. Mauritium Pauli Ref. 43?, d. Ludovica de Gozdowsciis 
Marynowska, censors gd. Ca.roli Marynowski 138.

A. D. 1771 die 8 Aprilis Franciscus Oczko, Silesius, abiurata in 
ecclesia nostra haeresi Lutherana et emissa professione fidei catho- 
licae S. Romanae Ecclesiae reconciliatus est et in vero orthodoxum 
eommunionem admissus per me, fr. Mauritium Pauli Ref.

A. D. 1772 iipso die s. Thomae Apostoli, quae fuit die 21 Decem- 
bris, suscepit s. baptisma Judaeus, cui post nomen est datum Tho
mas rd. Osiecki, pro tunc praedicatore actuali Pinczoviensis paro- 
chialiis ecdesiae Congregationis Eremitarum is. Pauli eremitae* 138 139 * 141.

A. D. 1774 ipso die Desponsationis BVM [22 I] incidente in Do
minica 3 post Epiphaniam, quae fuerat 23 Januarii 44°, anni pra- 
efati, Joannes Streplin ex Suecia oriunduis abiurata haeresi Luthe
rana reconciliatus est S. Romanae Ecclesiae, emissa solemni fidei 
professione ac confessione peraota, per me, fr. Sebastianum Oczyn- 
^ki Ref., ss. eanonum lectorem 444, sub guardianatu rp. Basilli Pi- 
zarzeski142. Ita est fr. Sebastiamus.

Eodem anno die 30 Januarii baptizatus est de licentia rp. prio- 
ris ecclesiae parochialis Pinczoviensis 143 in ecclesia nostra PP. Re
form a tor um, praemissa primo instructione eiusdem in articulis f i 
dei, per me, supra inscriptum fr. Sebastianum Ref., Hebraeus, me- 
dicus, assumpto sibi nomine in patronum divi Antonii Paduani, 
Antonins Kwiatkiewicz, cuius patrini fuere pill, ac md. Ewa By- 
strzanoska, dapifera ac pill. md. Ignatius Dębiński, pocillatorides 
Cracoviensis144 sub guardianatu rp. Basilii Pizarzewski. Ita est 
fr. Sebastiamus Ref. mp.

A. D. 1778 die 5 Julii baptizatus est in ecclesia nostra Mirovien- 
si iuvenis Hebraeus a rp. subpriore monasterii Pinczoviensis s. Pa
uli primi eramitae, cui datum in baptismo nomen s. Petri Apostoli 
vocatusque cognomine Lipienski. Patrini fuere: md. Norbertus Za-

187 Maurycy Ferdynand Pauli, Czech, wstąpił do zakonu 1752 mając 
1. 19, zm. 1796 w  Krakowie; KP.

138 Karol Marynowski zm. 1771; Pińczowskie, s. 313.
i89 Paulin Andrzej Osiecki do zakonu wstąpił mając 1. 19 w  1749, 

prezbiter 1754; Kraciik, s. 360.
i4° Trzecia niedziela po święcie Trzech Króli przypadła na 24 I.
141 Sebastian Oczyński zm. 1808 w Kazimierzu, Sroka, s. 148.
142 Bazyli Pisarzewski, lektor i gwardian w  Krakowie 1771— 1772, 

1780— 1781; Kraków-działalność, s. 176; Kraków-kościół, s. 154.
*43 Jan Antoni Dziedzicki do zakonu wstąpił mając 1. 30 w  1741, 

prezbiter 1744, przeor pińczowski od 1773; Kracik, s. 357; Pińczowskie, 
s. 271.

144 Ignacy Dębiński h. Nieczuja (1753— 1799), s. Arnolfa Stefana, pod
czaszego krakowskiego 1730; CIP t. 1 z. 3 s. 155; PSB t. 5 s. 71; Bo
niecki, t. 4 s. 201, 202; Uruski, t. 3 s. 131.
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dembski145 cum md. Salomea Ostrogorska 146, gg. dd. Oraczewski, 
Chodakowski, Gzerkaiwski, cum consortibus suis. Ita est fr. Joachi- 
mus Ref., guar. con. Pinczoviensis 147.

A. D. 1781 die 2 Augusti baptizata est in ecclesia nostra per 
PP. Paulinos Hebraea, quam maritus dereliquit in villa Korytni
ca 148. Data sunt ei nomina: Marianna, Anna, Thecla, impositum 
est cognomen Augustowska. Patrini fuere: md. Josephus Chomen- 
towski, possessor B rzyn i449 et md. Anna de Trzebińska,[s] Siemien- 
ska, subdapiferissa Wislicensis et m. Thomas Konarski454 cum 
colonellus artileriae Regn i452 cum m. Salomea Kownacka. Ita est 
fr. Joachimus Maykiewicz Ref., guar. con. Pinczoviensis.

A. D. 1782 die 27 Decembris baptizatus est in ecclesia nostra 
per adm. rp. subpriorem conventus Pinczoviensis Ordinis s. Pauli 
primi eremitae puer Hebraeus, cui data sunt nomina Thomas et 
Joannes, vocatus est autem RoczJkonski, ex eo quia ad [tertium an
num] j susieapit baiptisma. Patrini fuere: d. Stanislaus Jadowski 
cum d. Marianna Ciaputowiczowa et d. Andreas Ciaputowicz cum 
d. Francisca Jadowska 453. Ita est fr. Josephus Sołtyk Ref., guar. 
con. Pinczoviensis mp.

A. D. 1792 die 15 Junn baptizatus est in ecclesia nostra per 
adm. rd. Joseplhum Daniecki, commendarium454, iuvenis Hebra
eus, cui nomen impositum Antonii et Joannis Lewiński. Patrini 
fuerunt Valentinus Wawrzyński et Barbara Knarska, cives Pin-

3 triem anni Or.
145 Norbert Zadembski, ekonom szaniecki zm. 1780; Pińczowskie s. 

315.
146 Salomea z Machnickich, żona Marcina Ostrogorskiego; Uruski, t. 

13 s. 75.
117 Joachim Maykiewicz, prowincjał 1786— 1789, zm. 1803- KP- Piń- 

czowskie, s. 316.
148 Korytnica, diec. krakowska, dek. kijski, woj. sandomierskie, pow. 

chęciński, par. w  miejscu; Litak, s. 210, 447; Spis, s. 314.
449 Brzyna w., diec. krakowska, dek. sądecki, woj. krakowskie, pow 

sądecki, par. Jazowsko; Litak, s. 199, 438; Krzepela, s. 127.
150 Anna z Trzebińskich, zm. 1789 żona Michała Siemieńskiego, stol

nika wiślickiego 1786; Lustracja województwa sandomierskiego 1789 
cz. 3. Powiat wiślicki, wyd. H. M a d u r o w i c z - U r b a ń s k a ,  Wro
cław Warszawa—Kraków 1968 s. 124, 240; Pińczowskie, s. 316; por. 
S. R y m a r ,  Haczów wieś ongiś królewska (1350— 1960), Kraków 1962 
s. 43—44.

134 Tomasz Konarski, s. Franciszka h. Lewart; Boniecki, t. 11 s 53
452 Antoni Konarski, brat ww. Tomasza, 1781 major, 1788 podpułkow

nik, a następnie pułkownik artylerii koronnej; Uruski, t. 7 s. 158__159.
453 Franciszka Jadowska zm. 1788; Pińczowskie, s. 317.
454 Józef Daniecki, komendarz pińczowski, bakalaureat 1771, proboszcz

w  Kozłowie 3.795— 1799, kanonik pilicki 1795— 1819 i wiślicki 1795, 1810; 
Statuta, s. 424—425; Miechowskie, s. 73; Pińczowskie, s 458; F M a z u 
rek,  Kolegiata pilicka 1612— 1819, Kielce 1940, mps w ADK svfin 
XM-28a, s. 167— 168. >
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czovienses. Ita est fr. Lucianus Ref., guar. com. Pinczoviensis155 
mp.
[k. 6 r.]

A. D. 1793 die 4 Junii suscepit s. baptisma Judaeus iuvenis, cui 
post nomen datum est Antemius Rycki (cum praevia facúltate in- 
scriiptio data ab ill. officio Cracoviensi) a rd. Josapho Zolnow- 
ski 156. Patrini fuere d. Marianna Pimkiewiczowa ac rd. Josephus 
Daniecki, commend ardus Pinczoviensis ecclesiae, quod baptismum 
in nostra eodlesia PP. Reformatorum est peractum. Ita est fr. 
Luciamus Ref., guar. con. Pinczoviensis.

A. D. 1794 die 31 Augusti occurente pro tunc Dominica 1 Sep- 
tambris in ecclesia nostra Pinczoviensi, abiurata haeresi Calvinia- 
na, fecit puiblicam professionem fidei Romances] catholicae per 
ministerium religiosi p. Justini Kosztylski, pro tunc actualis défi
ni tor is provinciae 157, Joannes Kowacz oriundos de ci vita te Mysz- 
kowice 158 ditionis S. Cesareae Maiestatis, miles gregarios Serenis- 
simi Ragis Borussiae159. Ita est fr. Lucianus Nowosielecki, guar. 
con. Pinczoviensis.

A. D. 1795 Dominica décima post Pentecosten [2 V III] baptiza- 
tus est in ecclesia nostra Judaeus annorum circiter 18 a pill, ac 
adm. rd. Josepho Daniecki, canónico Pilicensi et curato Kozłowien- 
si, imposiito ei nomine ss. Petri et Antonii levantibus tribus pari- 
bus nobilium.

A. D. 1797 abiuravit schismaticam sectam quidam Moschovita 
nomine Stephanus ignoti cognominis et professionem fidei emisit 
in ecclesia nostra Miroviensi PP. Reformatorum per ministerium 
mvp. Luciami Nowosielecki, guar, con., die 12 Septembris.

A. D. 1806 die 2 Januarii abiuravit haeresim Lutheranam et 
professionem fidei emisit comfessionemque sacramentalem absolvit 
in nostra ecclesia Miroviensi honestus iuvenis Christianus Gottlieb 
unde Theophilus Hildebrand, Wratislavia oriundus ex ditione Bo- 
russica, per p. Henricum Zarębski, pro tunc praedicatorem domi- 
nicalom et confessarium privilegiatu in facultatiibus apostolicis 160 
sub guardianatu mvp. Bernardi Kielbusiewicz 161.

A. D. 1841 die 24 Octobris infrascriptus superior loci, obtenta 
facúltate requisita ab ill. consistorio generali Kielcensi, contuli s.

155 Lucjan Nowosielski, gwardian w Krakowie 1812i—.1813; Kraków- 
działalność, s. 176.

156 Józef Żołnowiski, wikariusz pińczowski; Pińczowskie, s. 317.
157 Justyn Kosztylski, gwardian w  Krakowie 1791— 1792, 1795— 1796, 

1804— 1806; Kraków-działalność, s. 176.
158 Myszkowice, osada nad Seretem na Ukrainie; SGKP t. 6 s. 843.
159 Fryderyk Wilhelm II ur. 1744, król pruski od 1786, zm. 1797.
160 Henryk Zarębski zm. w Janowcu 1821; KP.
161 Bernard Kielbusiewicz od 1813 w  Bieczu, gdzie wybrany prowin

cjałem, tamtejszy gwardian od 1814 do 1815, w  którym zm.; Biecz, s. 
121, 280, 284.
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baptisma Judaeo Abraham Berkowicz ex oppido Raków annorum 
aetatis 18, in articulis fidei nostrae erudito sufficems, in ecclesia 
parochiali Chroberz. Praefatae neophitae data sunt nomina: Jo- 
annes Camtius Nicolaus Dobrowolski, Patrini fuere iii. m. marchio 
Pinczoviensis Alexander Wielopolski 162 cum sua dignissima con
sorte Paulina de Potockich 163. i ta est fr. Dionisius Ref., guar eon 
Pinczoviensis 184 mp.

A. D. 1843 die 17 Aprilis, quae tune fuit feria secunda Paschae 
con tuli s. baptisma Judaeo Pilicio oriundo, hebraico dicto Szlama 
Ejzym annorum aetatis forsan 21, cui data est nomen Antoni 
Kwiatkowski. Patrini fuere md. Josephus Piltz, inspector schoiarum 
Pmczoviensium i65 cum md. Thecla Kulikowska i«*, assistentes au
tem md. Franciscus Maliński, apotecarius cum md. Monica Piltz 
uxore dicti lnspectoris. Caeremoniam heri saoramentalem persol- 
vł m ecclesia parochiali Pinczoviensi, habita licentia ab iU. consi- 
stono Kielco-Cracoviensi de die 6/18 Martii, no 312. Fr. Dionisius 
Milewczyk Ref., guar. con. Pinczoviensis mp.
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