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Z A M E K .

Mądry i wielki król, Kazimierz III, o którym 
sławny nasz Długosz pisze, że „zastawszy Polskę 
z lepianek i drzewca ukleconą, kamienną i ceglaną 
zostawił”, pragnąc ją zabezpieczyć od wrogów ze
wnętrznych, pobudował aż czterdzieści sześć zam
ków. Pomiędzy nimi niepoślednie zajmował miejsce 
zamek krzepicki, jako pobudowany na trudnych do 
przebycia moczarach i do tego na samem pograniczu 
Śląska położony. Prawdopodobnie zamek każmie- 
rzowski stanął na miejscu dawnego di*ewnianego 
grodu, około którego skupiała się, jak zwykle, osada, 
ŵ yniesiona przez tegoż monarchę do rzędu miast.

Nazwa Krzepice wskazuje, że miejscowość ta 

od swego powstania służyła jako miejsce obronne, 

krzepkie, a Avięc od założenia musiała stanoAvić gród 

obronny. Więcej jednak jest prawdopodobnem po

chodzenie nazAvy od starożytnego wyrazu ,,hrzepica“ , 
co oznaczało belkę, podtrzymującą inne belki )̂; a że 

pod całem terytoryum byłego zamku na głębokości 

kilkunastu łokci znajdują się olbrzymie belki dę

bowe, ztąd AYniosek, że owe zatopione av bagnisku 

„hrzepice“ , na których zrobiono nasyp, dały nazAvę 

miejscoAYOści.

1) Słownik Języka Polskiego p. Karłowieza i innycłi.
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Kazimierz Wielki, umierając w r. 1370, nie zo
stawił potomka, na mocy więc układu drugiego wy- 
szehradzkiego, zawartego w r. 1339, następcą jego 
został LudAvik, król węgierski, który zaraz po koro- 
nacyi wyjechał do Węgier, pozostawiwszy na wiel- 
korządztwie matkę swoją Elżbietę. Ruś zaś Czer
woną oraz Ziemię Wieluńską i Ostrzeszowską wraz 
z zamkami w Olsztynie, Krzepicach, Brzeźnicy oddał 
prawem lenna zaufanemu SAveniu doradcy, siostrzeń
cowi ciotecznemu, Władysławowi, księciu Opol
skiemu, który bardzo często w zamku krzepickim 
przebywał. Przyjmuje on tutaj w r. 1378 delegatów, 
wysłanych przez arcybiskupa Jana (Suchywilk), pro
szących o wstrzymanie podatku „poradlnego“, nało
żonego na duchowieństwo przez króla Ludwika wę
gierskiego, a już przedtem przez Kazimierza Wiel
kiego zniesionego. Książę do prośby arcybpa przy
chyla się o tyle, że przyrzeka powstrzymać wybie- 
nie owego podatku do dnia św. Jakóba tegoż roku ̂ ).

Wichrząc w kraju i po za jego granicami, do
czekał się książę Władysław Opolczyk, że król Ja
giełło wyruszył przeciwko niemu w r. 1396, odbie
rając mu zamki: Olsztyński, Krzepicki, Wieluński 
i Ostrzeszowski. Oparł się wtedy tylko zamek Bo- 
lesławski, który dopiero po śmierci Opolczyka w r. 
1401 został do korony przyłączony.

Bawi tu Władysław Jagiełło w r. 1418, bo 
w d. 7 marca zabezpiecza Jakóbowi z Boturzyna 
wypłaconą sumę PiotroAvi z Pisar na zamku Riter ‘̂ )̂.

W  dwa lata później bawi tu znowu Jagiełło, 
pisząc do króla Zygmunta list, w którym się żali, 
że wrocławianie samowolnie, bez uprzedniego z nim

Długosz. Dzieje Tom III.

2) Matricul. Reg. Pol. Sum. Vol. III JM» 85 sup.
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się poTOziimienia, nałożyli na kupców polskich wy
sokie cła 1).

Kiedy w r. 1515 ostatnia z córek Kazimierza 
Jagiellończyka, Elżbieta, panna trzydziestosiedmio- 
letnia wychodzi za Fryderyka II, księcia na Lignicy 
i Brzegu, Zygmunt Stary w przedślubnej umowie 
zobowiązuje się wypłacić siostrze 20,000 zł. posagu. 
Z tej sumy 6,000 zł. przy ślubie, 7,000 w rok póź
niej, drugie zaś 7,000 zł. w dwa lata od dnia ślubu. 
Sumy te miały być spłacane na zamku krzepic
kim Widocznie Zygmunt Stary ostatniej raty, 
skutkiem przedwczesnej śmierci siostry, nie wypła
cił, gdyż w r. 1525 zobowiązuje się wypłacić taką 
na zamku krzepickim w dwóch ratach i to w na
stępnym dopiero roku *̂).

Zamek tutejszy nielada doznał zaszczytu za pa
nowania Zygmunta Augusta. Siostra jego, Izabela, 
wyszedłszy w r. 1538 za Jana Zapolyę, księcia sied
miogrodzkiego i pretendenta do korony węgierskiej, 
na dwa tygodnie przed śmiercią męża powiła syna 
Jana Zapolyę, którego stronnicy ojca okrzyknęli kró
lem węgierskim, rozpocząwszy wojnę z jego rywa
lem Ferdynandem Habsburskim. Nie mogąc go po
konać, zwrócili się o i)omoc do Turków, których 
sułtan, Soliman, wziął młodego Zapolyę w opiekę; 
zajął Węgry, obiecując je zwrócić księciu po dojściu 
jego do pełnoletności. Na utrzymanie zaś dziecka, 
jak i jego matki przeznaczył księstwo siedmiogrodz
kie i kilka zamków węgierskich. Izabela doznawała 
takiej krzywdy od zarządców tych dóbr, że cierpiąc 
biedę, poszła za radą ojca Zygmunta Starego, i po
godziła się w r. 1542 z Ferdynandem w ten sposób,

1) Codex epistolaris Yitoldi. Monumenta hist, IV tomus

2) Kod. Dyp. Pol. Bonieckiego str. 220.

3) Matr. R. Pol. Sum. Vol. IV X» 4270.
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że odda mu koroną i insignia królewskie, a za to 

otrzyma w posiadanie hrabstwo Spiskie i rocznie

12,000 dukatóAY AVQgierskich do śmierci. Do Avyko- 

nania tej umoAvy nie przyszło. Doznając ciągłych 

utrapień i przykrości od Ferdynanda, opuściła Wę

gry i wraz z synem powróciła do Polski w r. 1552, 

gdzie jej brat, Zyginunt August, ofiaroAvał na utrzy

manie miasto Sanok, a zamek krzepicki na miesz

kanie, od matki zaś Hony otrzymała miasto Wielmi. 

Król Zygmunt August odAviedzał często na zamku 

tutejszym strapioną siostrę, baAviąc tu po kilka dni. 

W  cztery lata później, uciekająca z olbrzymimi skar

bami do AVłoch, królowa Bona Avstąpiła na zamek 

do SAYej córki i tutaj zatrzymał ją Marcin Zborow

ski, AvojeA\"oda kaliski ’).

Zygmunt August, odwiedzając siostrę, Avidział 

smutny stan zamku, kt(>ry choć niedaAvno, bo około 

r. 1526 został od fundamentóAv przebudoAA^any na

kładem starosty Mikołaja SzydłoAvieckiego, poleca 

więc jakiemuś architektoAvi, by zbadał budoAÂ ę, a sta

roście ÓAYCzesnemu, by restauracyę przeproAA^adził. 

Pomimo to zamek na bagniskach pobudoAvany cią

gle się osiadał i rysoAvał tak, że już av r. 1564 lu- 

śtratoroAAne starostAÂ a znajdują go w opłakanym sta

nie: „dA\ie strony od fundamentóAv aż do AAierzchu 

są zrysoAvane, a mianoAvicie: od miasta, gdzie była 

brama AvjazdoAva i od rzeki; z trzeciej zaś strony 

przy AYieży mury były przez starostę Avyrepero- 

Avane”. ZA\Tócili też AvóAvczas lustratoroAAie uAÂ agę 

na niedostateczne uzbrojenie zamku. Czeladź jego 

stano\Aili AvóAvczas: podstarości, samoczwart, burgra- 

bia, pisarz, puszkarz, strzelec, grodzian 4, klucznik, 

piAA"OAvar, piAvoAvarczyk, piekarz, kucharz, rybitAv 

(rybak), Avrotny, stróżóAÂ  4 i gajoAvych 4.

Starożytna Polska. Baliński. Tom II.
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Po ucieczce z Polski króla Henryka Walezego, 
nastąpiło w narodzie naszym rozdwojenie: jedno 
stronnictwo, poparte przez Litwę i Prusy, ogłosiło 
królem cesarza Maksymiliana II; drugie zaś pod 
przewodem Jana Zamojskiego i Zborowskich wy
brało siostrę Zygmunta Augusta, Annę, a na jej 
męża księcia siedmiogrodzkiego, Stefana Batorego. 
Maksymihan obrał sobie zamek krzepicki jako punkt, 
z którego wysyłał emisaryuszów w celu urabiania 
sobie zwolenników. Osadził tutaj swego ajenta, Ja
na Kochticza, radcę kamery śląskiej )̂, któregp oto
czył opieką ówczesny starosta krzepicki, Mikołaj 
Wolski, wychowany na dworze tegoż cesarza. 
W r. 1576 Mikołaj Wolski żąda wypłaty 5,000 zł. 
obiecanych mu przez cesarza za utrzymanie emisa
ryuszów

Po przedwczesnej śmierci nieodżałowanego Ste
fana Batorego utworzyły się znowu ay Polsce dwa 
stronnictAva; Jedno zwane „Kołem Generalnem” pod 
przeAYodem Zborowskich, obrało królem arcyksięcia 
Maksymiliana, brata cesarza Rudolfa II; drugie zaś 
zwane „Kołem Czarnem” pod przewodem Jana Za
mojskiego wybrało Zygmunta, syna króla szAvec- 
kiego Jana i Katarzyny Jagielonki.

Arcyksiążę Maksymilian, wkroczywszy do Pol
ski, stanął obozem pod Krzepicami, skąd d. 16 
grudnia 1587 r. żąda od kamery śląskiej, by mu 
przysłała prowiantóAY i amunicyi )̂.

„Koło Generalne” okrzyknęło królem av d. 12 
grudnia 1587 r. arcyksięcia; stnmnictwo zaś zwane 
„Kołem Czarnem” następnego dnia obrało Zyg
munta III. Maksymilian przybył AYCześniej; Avyru-

1) Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum prowin. 
śląskiej przez Mosbacha str. 110.

2) Tamże str. 137. Tamże str. 216.
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szywszy z pod Krzepic, począł szturmować Kral$óAv„ 
ale, doznawszy tam ciężkich strat,, cofnął się na po
przednie stanowisko. Tymczasem przybył ze Szwe- 
cyi Zygmunt III i zaraz został w Krakowie korono
wany w d. 27 grudnia. Zamojski zaś wyruszył 
w pogoń za arcyksięciem do Krzepic i wyparł go 
stąd do Wielunia, a później na Śląsk, gdzie pod Bu
czyną zadał mu stanowczą klęskę, biorąc go do nie
woli w d. 24 stycznia 1588 r.

Zamek pomimo niedawnej restauracyi znajduje 
się wówczas w smutnym stanie. Restauruje go 
z gruntu i z przepychem urządza ówczesny, wyżej 
wspomniany, starosta Mikołaj Wolski. Przyjmuje 
on tutaj przez kilka dni we wrześniu 1616 r. króla 
Zygmunta III wraz z królową Konstancyą, odprowa
dzających z Częstochowy arcyksięcia Karola, biskupa 
wrocławskiego, wysłanego przez cesarza FerdynandaII 
do Zygmunta III z prośbą o zbrojną i pieniężną j)0- 
moc przeciwko buntującym się Węgrom i różno- 
wiercom czeskim )̂.

W sześć lat po śmierci zasłużonego dla zamku 
tutejszego starosty Wolskiego lustratorowie zazna
czają, że „zamek zmurowany w kwadrat. Pierwszy 
kwadrat od Kuźnic, 2-gi od Śląska, 3-ci od Dan- 
kowa (powinno być Dankowie), 4-ty od miasta. Na 
wszystkich gmachach kapliczka piękna św. Barbary,, 
od JMX. Maciejowskiego, kardynała poświęcona.. 
Sala wielka, gmachy średnie (środkowe) podniebie
nia malowane mają, piece czarne z gliny niemiec
kiej. Przy zamku ogródek Avłoski niewielki.

Działek spiżowych jednofuntowych trzy, stoją 
w bramie łozach i na kołach. Za mostem ogród 
włoski, w nim figarnia maroAvana dla ziół na zimę. 
Ogród jest opuszczony; dozoru niemasz i prowentu

1) Starożytna Polska. Baliński. Tom II słr. 169.
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też żadnego z niego nie może się rachować. Urzęd
nicy zamkowi: podstarosta, burgrabia, pisarz pro
wentowy i wrotny” )̂.

W czasie wojny szweckiej miasto zostało spa
lone, a zamek znacznie uszkodzony. W nim bo
wiem przez dni kilkanaście bronih się Szwedzi prze
ciwko 700 Polakom, na których czele stał Jan Bo
gusław Petryczyn, dzielny wojak; przypuściwszy 
nocną porą szturm, zmusił Szwedów do poddania 
się. Znaleziono wówczas w warowni 10 dział różnej 
wielkości, 11 beczek prochu, 300 muszkietów i inne 
potrzeby wojenne

W metrykach miejscowych pisarz zakonny za
notował, że w d. 6 listopada 1655 r. oddział szwecki 
zwany podjazdem zajął zamek. Przerażony tem 
zakonnik pisze: „ut tota Polonia sic et hoc oppidum 
pro cántico et tibia lugubres ingeminavit tremo- 
dias”. Pod d. 10 stycznia następnego roku pisze: 
„w tych dniach przybyh ze szlachtą chłopi - górale 
(rustici vulgo górale) w celu odbicia Szwedom zam
ku; z obydwóch stron we dnie i w nocy prowadzo
no zażarty bój. Kiedy nasi, przygotowawszy pod
stęp, zamierzali w nocy wziąć zamek, doszła ich 
wiadomość o nadchodzących dla Szwedów posił
kach. Przerażeni odstąpili od zamku, uciekając 
wraz z ludnością i zakonnikami do otaczających 
lasów i na sąsiedni Śląsk. Szwedzi zaś spalili część 
większą miasta, kościół i klasztor, które przedtem 
zrabowali. Zabili wówczas: Szymona Dylewskiego 
Jana Kałużnego, obywatela; Grzegorza Świątczyka^ 
służącego szpitalnego; Grzegorza i Jadwigę Chama- 
rów oraz szlachcica Jakóbowskiego.

Metryki Koronne ks. 23 fol. 1.

2) Starożytna Polska. Baliński Tom II str. 171.
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Podług lustracyi starostwa z r. 1660 „zamek, 
lubo po-trosze rysować się począł na kilku miejs
cach, a to przez bombardowanie Szwedów, to jed
nak staraniem, i nakładem starosty znacznie jest 
wyrestaurowany. Z czterech beluardów (bastyonów) 
jednego tylko brakuje. Dział spiżowych różnej wiel
kości pięć, tyleż żelaznych i hakowiiic dwie”.

Sławny podróżnik w XVII w. Ulryk Werdun, 
pisząc o Krzepicach, gdzie był w r. 1671, zaznacza 
że .„na południowo - wschodniej stronie od miasta 
leży zamek av moczarach nad małą rzeką Liswartą 
(Liske Warta) zwaną. Przez tę rzekę i przez mo 
czary można się dostać po moście do zamku, zna
komicie ufortyfikowanego teraźniejszym sposobem 
i fosami, wałami, balustradami, palisadami i formal- 
nemi basztami przez teraźniejszego starostę Samuela 
Prażmowskiego, wojewodę płockiego, brata prymasa. 
Znajdują się w nim: 24 działa częścią żelazne, częś
cią bron z owe“. )̂

Jak wiele ważono sobie zamek tutejszy świad
czy uchwała sejmowa z r. 1678, na której wyzna
czono komisyę dla zrewidowania, zinwentaryzowa
nia i sumiennego otaksowania wydatków ]ia restau
racyę twierdzy. )̂

W dwa lata niespełna po tej uchwale restau
rowano zamek, bo spotykamy w miejscowych me
trykach zanotowany Avypadek śmierci cieśli Woj
ciecha, który spadł z narożnej baszty i zabił się 
]ia miejscu.

Poprawiony zamek trwał jeszcze w całości za 
czasów Augusta II. Prowadził do niego most 
na ćwierć mili długi; przyległy zaś zwierzyniec prze
chowywał nieco zwierza.

J) Cudzoziemcy w Polsce. Liske str. 125.
2) Volumina Legum. Tom V str. 274.
'̂ ) Starożytna Polska. Baliński Tom II str. 171.
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Smutny przedstawia widok nasz zamek w r. 1765 
podczas lustracyi starostwa. „Zajnek cały muro
wany o dwócli liondygnacyacli; pokoi kilkadziesiąt; 
okien, drzwi, pieców i kominów niemasz; dacii zruj
nowany; mury, niektóre się walą; mieszkać w nicłi 
niemożna; koło niego błota, na nich most zgniły”.

Lustracya z r. 1789 nic już o zamku nie mówi: 
musiał wtedy być już w zupełnej ruinie.

Po trzecim rozbiorze Polski zamek wraz z sta
rostwem dostał się pod panowanie Prusaków, którzy 
zajęli się jego zburzeniem.

Dla braku piśmiennych dokumentów, odnoszą
cych się do tego czasu, niepodobna dzisiaj orzec 
który z Rządów, pruski czy rosyjski zezwohł dzier
żawcy wsi rządowej. Zajączki, użyć przepięknych 
kamiennych obramowań drzwi i okien na pobudo
wanie folwarcznej piwnicy. Musiało to jednak na
stąpić przed r. 1827, t. j. wtedy, kiedy Zajączki 
były jeszcze własnością rządową; od wspomnianego 
bowiem roku należą do generała Gecewicza jako 
donacya.

W r. 1909 rozebrano wspomnianą piwnicę i obra
mowania okienne sprzedano młynarzowi NicponioAvi 
na Pąchałach, z których urządził upust przy młynie. 
Mury zamkowe wraz z domem, niegdyś do zamku 
należącym, a w mieście położonym, zostały sprze
dane na publicznej licytacyi za 600 złp. Ignacemu 
Czernikowi, właścicielowi wsi Wilkowiecko. Ten 
zaś około r. 1840 sprzedał je za 2,000 rb. Pawłowi 
Szyszkowskiemu, urzędnikowi poczty krzepickiej, 
który z rozebranych murów pobudował sobie w mie
ście dom piętrowy, resztę zaś murów rozprzedał 
mieszczanom.

Dzisiaj pozostał tylko kawał bezkształtnego 
muru, a terytoryum zamkowe zamieniono częścią na

http://rcin.org.pl
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sad, częścią zaś na ogród warzywny. Stanowi ono 
własność p. Franciszka Kowalskiego, który je otrzy
mał za żoną, Jadwigą z Grabowskich, a wnuczką 
wspomnianego Szyszkowskiego.

W południowo-zachodniej stronie zamku nad 
rzeką znajduje się starożytna grobla, w której był 
upust; ślady jego po dziś dzień są widoczne. Wra
zie potrzeby otwierano go i zalewano wodami rzeki 
okalające zamek bagna.

Na całej przestrzeni łąk okalających zamek, 
niegdyś bardzo błotnistych, a od kilkunastu lat pra
wie suchych, na głębokości czterech do dziesięciu 
łokci znajdują się dęby prawie czarne. Prawdopo
dobnie były tu sprowadzane przez nieprzyjaciół oble
gających zamek w celu łatwiejszego podejścia pod 
mury twierdzy.

http://rcin.org.pl



STAROSTWO.

Po Śmierci Przemysława II szlacłita wielkopol- 
ska powołała na tron WładysłaAva Łokietka, prze
ciwko któremu wystąpił Henryk ks. głogowski, mar
grabiowie brandenburscy i Wacław, król czeski. 
Wśród powszechnej walki Wielkopolanie stracili 
wiarę w ocalenie ojczyzny przez rodzinnego księcia 
i, zapragnąwszy przede wszy stkiem ^pokoju, oddali 
tron razem z ręką Reiczki, jedynej córki Przemysła
wa, potężnemu królowi czeskiemu, Wacławowi. 
Ten, przybywszy do Polski, wygnał Łokietka z kraju 
i sam się koronował w Gnieźnie w r. 1300.

Niedługo tu bawił, powróciwszy do Czech, zo
stawił swoich namiestników zwanych starostami (ca- 
pitanei), którym zarząd kraju powierzył. Odtąd 
urząd ten, przedstawiający władzę wykonawczą i są
downiczą monarchy, zrazu na większych potem na 
mniejszych tery tory ach ustalił się w Polsce.

Gdzie były miejsca z natury obronne, zwłaszcza 
strome wzgórza, otoczone wodą lub bagnami, tam 
zakładano warowne zamki grodami zwane, a przy 
nich zwykle powstawały miasta, więc i sądy, które 
zwano grodziemi. Na czele ich stawał starosta, 
który był obrońcą zamku i stróżem spokoju w gra
nicach swego starostwa. Władza jego rozciągała się 
nietylko na chłopów i mieszczan, ale i na szlachtę.
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Czuwał on nadto nad docłiodami łiróla z czynszów 
azyuszów i różnycłi poborów.

W późniejszych już czasach powstawały sta
rostwa tali zwane nieyrodowe'. Starosta niegrodowy 
nie miał władzy sądowej i był poprostu zarządcą 
dóbr lirólewsliich, z litórych niepośłednie czerpał 
zysł<i.

Do takich' staróstw .zaliczały si  ̂ i Krzepice. 
Czy jednocześnie z pobudowaniem zamku powstało 
tu starostwo, niewiadomo. Pewnem jest, że już 
w r. 1416 na stanowisku starosty jest Henryk Hin
cza h. Działosza. , ■

Starostwo tutejsze, .położone w A¥pjewództwie 

krakoAYskiem, poAviecie lełoAvs]fim, obejmoAvąło pra- 

Avie połoAvę dzisiejszego powjatu częstochoAA^skiego.

0 rozległości jego dowiadujemy się z łustracyi od
bytej av  r. 1660- 0 Należą doń: miasto Krzepice 
z zamkiem i dAvoma folAvarkami, ZamkoAvym i Lu- 
troAYskim; miasteczko Kłobuck; Avsie; Starokrzepice, 
Rembielice, OpatóAv, ZłochoAYice, Truskolasy, Danko- 
Avice,|Wrępzzyca, Zagórze, ZakrzóAv,Łobodno, Miedźno, 
OstróAY, Kocin, Kuźnica ŁojkoAvska z Avioskami do 
niej przynależącemi. Dobra, Brzoska, Kuźnica Bła- 
charnia, dAÂa młyny o 9 łanach, zAÂane na Siatkach, 
Kuźnica PankoAvska, KaAvki, Cyganika, Pacanówek, 
Kuźnica PraszczykoAÂ ska, Kostrzyna, Podłęźany, 
Zwierzyniany, młyn Żerdzina z folAvarkiem Jaczyska
1 Zajączki z fołAvarkiem ZbrojoAA^skie.

Prócz tych dóbr do starostAva należy pięć Ku

źnic, Av"których Avyrabiańo blachy, kule i różne że

lazo. Według łustracyi starostAÂ a ż r. 1636 OAÂe 

Kuźnice tak się przedstaAAiają: „Pankowska z Avłos- 

kimi piecami, piec fryszoAvy i polski koAvalski; form 

do lania kul 63; do ŚAvidroAvania dział naczyń 12;

*) Lustracya woj. krakow. a. 1660 ks. 66.
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stemplów do dział 6; naczynia do liotłów piwnych, 
l<rzyż żełazny i tp. Kuźnica liostrzyńslia ma dwa 
piece; robią tu szynowe żelazo. Kuźnica Łojliowska, 
gdzie ś. p. Marszałek Mikołaj Wolski zbudował dru- 
tarnię, wyrabia na dziesięciu warsztatach różnego 
gatunku drut; pracuje tu 5 niemców, 2 polaków 
i 2 chłopców. Kuźnica Blacharnia ma piec dymar
ski; robią tu szynowe żelazo i szmelcują na drut. 
Wkońcu piąta Kuźnica zwana Starapiła”.

Kazimierz Jagiellończyk już av r. 1470 nadał 
przywilej wydobywania rudy żelaznej i użytkowania 
z niej niejakiemu Andraszkowi, kuźnikowi jako i jego 
następcom.

Znaczna część tego starostwa iia mocy uchwały 
sejmowej z r. 1658 została oddaną klasztorowi 
częstochowskiemu w nagrodę za waleczną obronę 
przeciwko Szwedom; na co król Jan Kazimierz wy
dał w Warszawie osobny dokument pod d. 2 sierpnia 
1658. Odeszły wtedy od starostAva prócz miasta 
Kłobucka następujące Avsie: Zagórze, Łobodno, Mie
dźno, Kocin, Ostrowy, Łojki, I3obra, Brzoska, Kuźnica 
Blacharnia, Kuźnica I^rutownia, Wręczyca, Grodzisko, 
Stara Huta z folwarkiem Piersno, Waleńczów, młyny 
Siatki i Świeszki, Biała Królewska.

Dobra te jednak nie zaraz zostały od starostwa 
tutejszego odgraniczone; dopiero w r. 1766 na sejmie 
koronacyjnym Jan HI bierze w opiekę tak świeżo od 
starostwa krzepickiego odłączone, jako też i inne 
w posiadaniu klasztoru będące i zabrania pod karą
3,000 grzywien i infamii obciążać je jakimikolwiek 
kontrybucyami i podatkami, polecając wyznaczyć 
komisyę do ostatecznego ich rozgraniczenia.

1) starożytna Polska. Baliński Tom II str. 170.

2) Kopiarz Krzepicki, znajdujący się przy kościele.

2
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A îdocznie wyznaczona koinisya polecenia kró
lewskiego nie wykonała, bo w roku następnym król 
wyznacza inną i poleca jej, by rozgraniczenie dóbr 
przeprowadziła i konwent jasnogórski ze starostą 
krzepickim Atanazem Miączyńskim pogodziła.

Obydwie strony z tego rozgraniczenia nie były 
zadowolone, bo w r. 1690 tenże król „na pokorną sup- 
plikę 00. konwentu jasnogórskiego” wyznacza zno- 
Avu komisyę, która ma zjechać do Kłobucka i spór 
załatwić.

Starosta ma zatargi o granicę nietylko z kon
wentem jasnogórskim, ale i ze Śląskiem. W celu 
ureguloAvania granicy i zaspokojenia krzywd, jakich 
doznawała ludność pograniczna, konstytucyą sejmo
wą z r. 1676 została wyznaczona komisya, która 
w porozumieniu się z komisarzami cesarskimi ma 
zjechać na grunt. Załatwienie sporu niedługo 
trwało, bo w r. 1685 na sejmie warszawskim uchwa
lono wysłać komisyę w celu przeprowadzenia śledz
twa o liczne rozboje i najazdy na pograniczu Śląska 
i rozpatrzenie skargi starosty tutejszego o narusze
nie przez ślązaków granicy. W pięć lat później 
w miesiącu lutym Stany rzeczypospolitej, zebrane 
w#Warszawie na sejmie, uchwalają wysłać na po
granicze nową komisyę, która, połączywszy się z de
legatami cesarskimi, ma rozpatrzyć nowe spory
o granicę pomiędzy obydwoma państwami, a mia
nowicie starostwem krzepickiem a wsiami śląskiemi: 
Sternalice, Wichrów, Bodzanowice, Kochanowice, Li- 
sowa, Kuźnica Kalinowa i Olszyny.

O Volumina legum. Tom. V str. 185 i 229. 

Tamże str. 384.

Volumina legum. Tom V str. 179.

*) Tamże str. 351. Tamże str. 383.
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Pomijając liczne włości do starostwa należące, 
przypatrzmy się najbliższym atynencyom, jako z hi- 
storyą Krzepic związanym. Są to folwarki: Zamko
wy i Lntrowski, wieś Staro-Krzepice i młyny.

Folwark Zamkowy według lustracyi z r. 1569 
liczył trzy pola, na których wysiewano 6 korczyków 
pszenicy, sprzątnięto 28; 95 kor. żyta — sprzątnięto 
310; jęczmienia 6 kor.—zebrano 31; owsa 79—zebrano 
127; prosa 5, które wydały 24; tatarki 2Va—sprząt
nięto 20; siana wozów 20. Z chmielnika zebrano 3Va 
małdratów czyli 12 ĆAviertni chmielu, licząc ćwier- 
tnię chmielu po 12 groszy, cały zysk wynosił 16 zł. 
24 gr.

Krów dojnych było 18, jałowych 8, jałowic 
starszych 12, młodych 6, cieląt starszych 12, mło
dych 6, tegorocznych cieląt 4, byczków większych 2, 
mniejszych 2. Bydło było własnością osobistą starosty.

Służba na tym folwarku pobierała w pomienio- 
nym roku następujące wynagrodzenie: gospodyni na 
„buty i rańtuch” (duża chustka) 2 złp. 27 gr.; dwie 
dziewki biorą po 36 gr. a na buty po 15 gr.; pastuch 
dostaje 1 złp. 18 gr., na buty 15 gr.

Cały dochód z folwarku przynosi rocznie 341 złp. 
13 gr. 9 szelągów. )̂

Lustracya z r. 1636 podaje następujący Avykaz 
krescencyi: Avysiano żyta 7678 korczyków miary 
krzepickiej, )̂ wymłócono 18773, zjedzono 30 kor., 
pozostało 81; pszenicy wysiano 3 kor., wymłócono 
973, zjedzono 4; jęczmienia zasiano 16 kor., wymłó
cono 352/3, zjedzono 5; tatarki zasiano 15, wymłó-

Grosz ówczesny miał wartość przeszło dziewięć razy 

większą niż obecny; podobnie i złoty był wart 9 złotycli obe- 

cnycli i 6 przeszło groszy.

2) Korczyk krzepicki miał wirtele 4 a korczyków kra

kowskich 5. (Lustr, z r. 1660).''
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cono 3873, zjedzono 5; grochu wysiano 2^U, zebrano 
3V4, zjedzono 1; owsa wysiano 67, zebrano 146, zje
dzono 12; siana był bróg jeden, chmielu olioło 5 kor
czyków. Cały dochód przynosił z tego folwarku 
283 złp. 26 gr.

Zabudowania folwarczne tak przedstawia po- 
mieniona lustracya: „dom gospodarski ma izbę 
i piekarnię; budowanie to jest stare i drzei^o w ścia
nach pogniło, znacznej poprawy potrzebuje. Obora 
dylowana w trzech stronach; niej chlewów pięć; 
studnia w podwórzu; parkan około podwórza; gumno— 
stodoła o trzech sąsiekach z czworgiem wrót. Ogród 
dla jarzyn przy folwarku i ogródek dla sadzenia. 
Sprzętów żadnych niemasz inszych tylko dzieża do 
Chleba, cebrzyk i garców kilka”.

W r. 1660 podczas łustracyi folwark był spa
lony przez Szwedów; pozostał tylko stary śpichrz, 
do którego przybudoAvana była nowa stodoła o dwóch 
gumnach. „Krescencya, że się zmniejsza niż przed
tem było rachuje, przyczyna tego złe czasy i, że 
bydła niemasz, a ustawiczny żołnierz przechodzi”.

Lustracya z r. 1765 nic o folwarku nie mówi, 
zaznaczając tylko, że „synagoga żydowska na Ku- 
źniczce, anterius folwarku Zamkowym osadzona”. 
Ze słów tych widzimy, że omawiany folwark był za 
rzeką Liswartą położony.

Folwark Lutrotrowski niegdyś własność za
konników tutejszych, wziął nazw.ę od niejakiego Lutra, 
młynarza, który z zezwolenia klasztoru wykarczował 
sobie szmat ziemi )̂. Według łustracyi z r. 1636 
młynarz dawał zamiast Avieprza i za wymiar 12 zł. 
rocznie. Grunta folwarczne „zarabia” wieś Staro
krzepice. Żyta wysiano 48 korczyków krzepickich, 
zebrano 116, zjedzono 10; jęczmienia zasiano 2Va,

‘) o tym iolwarku patrz niżej przy uposażeniu kościoła.
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wymłócono 19, zjedzono 2; grochu wymłócono «Ya, 
wysiano 2, zjedzono jeden; tatarki wymłócono 2973, 
AYysiano 6, zjedzono 2; OAvsa Avymłócono 142̂  V̂J- 

siano 5872, zjedzono 2.

Całego dochodu z folAvarku i młyna było 
262 zł. 8 gr.

Wieś Starokrzepice jako bardzo stara, stano- 
Aviąca od AvieliÓAV oddzielną parafię, zasługuje też 
na oddzielną monografię. Nie mam tu zamiaru 
kreślić jej historyi; podaję tylko to, co znalazłem 
w lustracyach starostwa krzepickiego. Według lu- 
stracyi z r. 1569 jest w tej Avsi 14 łanóAv osiadłych, z któ
rych kmiecie płacą po 22 grosze; podymnego po 2 gr.; 
„jazowego” po groszu )̂, „wiecnego” cała gromada 
daje 12 groszy, „polnego” za lisa i zająca 1 zł. 6 gr., 
kmieć płaci 1 zł. i 6 gr., sołtys płaci 24 gr. Nadto 
z każdego łanu dają OAvsa 4 ćwierci miary krzepi- 
ckiej; róAvnież z każdego łanu po 6 kogutów i 20 
jaj; chmielu po wirtelu.

Było tu wóAYCzas 8 barturkóAv; z tych 7 płaci 
po 4 gr., ósmy zaś 8 gr.

Sołtysem jest Stanisławy Cygan, który ma 
sołectwo na mocy przywileju nadanego przez Wła
dysława, księcia śląskiego i salcburskiego z r. 1267, 
wydanego w Namysłowie na Śląsku. Za pełnienie 
swego urzędu „ma szósty łan wolny, karczmę 
i trzeci denar z sądów”. Cały dochód z tej wsi 
przynosi 42 zł. 25 gr. 9 szelągów.

Lustracya z r. 1636 podaje, że jest tu ról 
osiadłych jedenaście, na których siedzi dwunastu 
kmieci, płacących po złotemu i groszy 2. Pańsczy- 
znę odrabiają cztery dni av tygodniu. Z każdej 
roli oddają po 8 korcy miary krzepickiej, czyli ra
zem 84 kor., licząc korzec po 24 gr., wynosi 67 zł.

1) Podatek na groble.

http://rcin.org.pl



22

60 gr.; kor. 73 ¡̂2 , licząc po groszu i 9 szelągów  ̂
wynosi razem 3 zł. 20 gr.; jaj po 20; chmielu po 
pół korca. Z ról pustych dają czynszu zagrodnicy 
i leśni ogółem 7 zł. 6 gr., ci nie odrabiają pańszczy
zny, tylko pilnują lasu. Ośmiu chałupników dają 
na rok czynszu po 6 gr. Ci odrabiają jeden dzień 
w tygodniu. „Jazowego” i polnego cała gromada 
płaci 1 zł. 6 gr.

Karczmarz siedzi na półrolku kmiecym, daje 
czynszu bez roboty 10 zł., owsa 4 korce gaj 20, kur 5.

Sołtysem jest Andrzej Maryan, który ma na to 
przywilej wydany w WarszaAvie z dnia 24 lipca 
1630 r. przez Zygmunta III.

Cały dochód z omawianej wsi w r. 1636 wy
nosił 126 zł. 6 gr. 1372 szeląga.

Podczas lustracyi w r. 1660 w Starokrzepicach 
jest dziesięciu osiadłych kmieci. ]\Iłyn na rzece 
Liswarcie, postawiony przez Adama Pąchałę za 
zgodą starosty; płaci z niego rocznie 30 zł. Za 
zgodą króla Jana Kazimierza Aleksander Giesz 
odstąpił go szlachetnemu Wojciechowi Baryczce; 
na co uzyskał w r. 1658 d. 22 maja w Boguminie 
konsens tegoż monarchy.

Młyny. Lustracya z r. 1569 podaje nam wia
domość o dwóch tylko młynach w pobliżu zamku 
będących; z tych pierwszy o trzech kołach świeżo 
wybudowany „pod zamkiem“ przez starostę Mikołaja 
Wolskiego. Wymielono w nim w roku ubiegłym 
48 ćwiertni żyta, dwa wirtele pszenicy, jagieł około 
4 wirteli.

Drugi młyn zwany Ziaija o dwóch kołach, 
wypuszczony w dożywotnią dzierżawę Bartłomiejowi 
Czernysowi przez Stanisława Wolskiego, tutejszego 
starostę; co potAvierdził Zygmunt August w r. 1562.

http://rcin.org.pl



23

W r. 1636 jest młynów, należącycłi do staro
stwa, w pobliżu Krzepic pięć. Pierwszy Zamkowif

o trzecli liołacłi; z tych dwa mączne, trzecie „stępne” 
(do liaszy). Drugi młyn zwany PtasJcoiuy o jednem 
kole; położony na tejże rzece Liswarcie pomiędzy 
gruntami miejskimi. Trzeci, zwany Bartoszewshi., 

również pomiędzy gruntami miejskimi, o jednem 
kole; Czwarty Pąchalina na gruncie wsi Zajączki
o jednem kole. Piąty Borecki na gruncie zamko-' 
wym o jednem kole.

Wszystkie te młyny w czasie łustracyi dzier-. 
żawi wójt krzepicki, Walenty Kępka, za 800 zł. p.

W r. 1660 młyn Zamkowy był spustoszony, 
PiaskoAvy zaś spalony przez Szwedów. Cały dochód 
z młynów w tym rolvu Avynosił 326 zł. p.

Pod zamkiem za mostem była też karczma, 

z której niejaki Wiecz płacił czynsz 30 zł. p. 
W {r. 1660 podczas łustracyi karczma była spalona 
przez Szwedów; z roli i ogrodu karczmarz płacił 
tylko 1. zł.

Wyżej wspomniane atynencye Avraz z calem sta- 

rostAveur av r. 1775 ay WarszaAYie na sejmie otrzymał 

AY emfiteutyczne posiadanie, t. j. na 50 lat, Adam 

Miączyński i). Czy rodzina jego emfiteuzę AYysie- 

działa, nieAYiadomo. Kząd boAYiem pruski, zagarną- 

AYSzy tą część Polski i ochrzciAYSzy ją „Prusami 

PołudnioAYemi”, pozAYalał niektórym posiadaczom 

króleAYSzczyzn trzymać je do czasu AYyekspiroAYania 

50 letniej emfiteuzy. Nie mając po ręką odnośnych

1) Na wspomnianym sejmie uchwalono znieść wszy

stkie królewszczyzny i oddać wakujące starostwa w pięćdzie- 

sięcio letnią dzierżawę największą sumę na publicznej licyta- 

cyi dającym. Wyłączono z tego prawa starostwa grodowe, 

które jako wymagające znajomości praw krajowych, postano

wiono oddać jednemu z czterech wybranych na sejmikach kan

dydatów.
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dokumentów, nic pewnego podać nie można. Akta 
bowiem z tego czasu, przechowywane Ŷ magistracie, 
a później w gminnej kancehuyi, zgorzały wraz 
z połową miasta w r. 1881. Przechowywane zaś 
w archiwum guberniahiem są niedostępne.

Jeśli Prusacy pozostaAvili rodzinę Miączyńskich 
przy emfiteutycznem posiadaniu, to zabór dóbr sta
rościńskich przez Rząd rosyjski inógł nastąpić 
w r. 1825.

Pewnem jest, że av r. 1838 „Dobra rządowe 
Krzepickie” składają następujące realności: miasto 
Krzepice, folwarki: Starokrzepice, Cieciołów, Danko
wice, Kużniczka, lAitrowskie, Zajączki, Probosz
czowskie, Kluczna; wsie: Starokrzepice z dwoma 
młynami, Dankowice, Kużniczka, Zajączki, Bór Za
jączki, Bór Zapilski, Dąbrowa, Ługi, Radły, Kluczew, 
Kamień, młyn Cyganka, Szczygieł, kolonia Aleksan
drów, Węglowice‘ Puszczewa, młyn Magrota, Radły, 
Kamiński, Kluszcza, Koski, Kostrzyna, Kaleja, Podłęże, 
Borek, Gawęda, wieś Cieciołów, Avybraniectwo w Trus- 
kolasach, fol. KukóAv z młynem, fol. Piła, Poła- 
manice, Cisie z młynem, Avsie: Panki, Truskolasy, 
Jaciska, Żeredziny, Praszczyki, Koziborek, Galary, 
KaAvki, PacanóAY Cygański.

Tyle o starostAYie. Poniżej przyjrzyjmy się 
całemu szeregowi starostów, którzy tutaj od po
czątku XV aż do końca XVIII Avieku rządy spra- 
woAYali.
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STAROSTOWIE .

Henryk Hincza, z Rogowa, herbu Działosza sta
rosta wiehuiski i krzepicki wspomniany w dokumen
tach tutejszych pod r. 1416. Od r. 1421 do 1423 
jest podskarbim koronnym.

Jan Mąszyk z Dąbrowy. Bielski i Paprocki 
piszą Mężyk; pierwszy daje mu herb Wadwicz, di-ugi 
Wieniawa. AYedług Niesieckiego należy do staro
żytnego rodu Słaboszów, pochodzącego ze Śląska. 
Podczas bitwy grunwaldskiej prowadzi 43 chorą
giew ; w r. 1403 występuje jako cześnik królewski. 
W r. 1424 jest starostą krzepickim, przetrwawszy 
na tem stanowisku do śmierci; był też starostą 
ostrzeszewskim, a od r. 1427 i lwowskim. Kiedy 
po koronacyi WładysłaAva Warneńczyka utworzono 
z Rusi osobne województwo, starosta krzepicki za
siadł pierwszy na nowem senatorskiem krześle. Oże
niony był z Katarzyną z Iwanowic; wieś Rembielice 
była jego własnością. Umarł na stanowisku woje
wody lwowskiego w r. 1437.

1) Archiwum Kom. Historycznej. Tom VIII srr. 241.

2) Kronika Polska. Bielski. Tom IV str. 12. Herby Ry

cerstwa Polskiego. Paprocki str, 535,

3) Kodeks dyp. Wielkopol. Tom V.

4) Archiwum Kom. Historycznej. Tom VÍII str. 164.
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Jan Czupka Grabowski z Popowa (Oschaiiy, 
Jedlna) zostaje starostą tutejszym d. 13 maja 143» 
i jest nim do 1 lipca 1448 r. i) W r. 1421 jest łow
czym lirółewsliim, a w 1449 zostaje sekretarzem 
wojewody krakowskiego.

Mikołaj Szarlejski (Scłiarl’yeszky) ze Sciborza 
łierbu Junosza obejmuje starostwo krzepickie w d. 
7 października 1449 i trzyma je do 28 czerwca 1451 r.^) 
Od r. 1440 — 1451 jest kasztelanem włocławskim^ 
w r. 1442 starostą brzeskim później bydgoskim; 
Av r. 1450 zostaje wojewodą brzeskim i jest na tym 
stanowisku jeszcze w r. 1454.

Jan Hincza z Rogowa h. Działosza, jeden z naj- 
AYięcej zasłużonych dobrodziejów tutejszego kościoła. 
Od r. 1442 do 1448 był starostą radomskim, od 1443 
do 1453 kasztelanem rozpierskim, od 1448 do 1460 r. 
podskarbim koronnym, w r. 1453 jest starostą ino
wrocławskim i tenutaryuszem pyzdrskim, od 1453 
do 1460 kasztelanem sieradzkim, od 1461 do 1472 
kasztelanem sandomierskim.^) Od r. 1457 jest na 
stanowisku starosty krzepickiego, którą to godność 
piastuje aż do śmierci, tj. do r. 1474. W r. 1463 
otrzymuje starostwo kolskie wraz z miastem Brdo- 
Avem i wsiami okolicznemi. Miał jakąś większą 
sumę zabezpieczoną na zamkach: w Brzeźnicy, Krze
picach, Kłobucku i Pajęcznie, gdyż w r. 1457 zrzekł- 

- szy się jej aktem sporządzonym w Łęczycy, 
otrzymał od Kazimierza Jagielończyka zapewnienie, 
że zamków tych nikomu w zastaw nie odda, chyba.

1) Archiwum Kom. Historycznej. Tom VIII str. 116.

2) Tamże str. 116.

3) Tamże str. 284.

4) Archiwum Kom. Hist. Tom VIII str. 279.

5) Matricularum R. Pol. Sum. Vol. I M 624.
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staroście, -któryby icli bronił od nieprzyjaciół. Ten
że król, oceniając wielkie zysługi położone dla siebie 
i rzeczypospolitej przez naszego starostę, darowuje 
mu 200 złotych węgierskich, które miał płacić z te- 
nuty inowrocławskiej i 100 zł. węg. z tenuty wło
cławskiej. 2) W r. 1462 otrzymuje w dożywotnie 
posiadanie od Kazimierza Jagieloiiczyka miasto Zwo
leń i wsie: Sucha i Suska Wola

Mając duży majątek nie szczędził grosza na 
chwałę Bogu: w r. 1456 wybudował kościół 00. Ber
nardynów w Kole, postawiwszy zarazem większą 
część gmachu klasztornego. W tym samym prawie 
czasie buduje w Krakowie na Stradomiu klasztor 
dla Bernardynek, ztąd później av połowie XVII w. 
zostały przeniesione do miasta, gdzie im siostra 
bpa Zadzika przerobiła na klasztor pałac zwany 
Tęczyński.

W r. 1470 ufundował w Kole przy kościele 
farnym siedmiu mansyonarzy, by codzień śpiewali 
Officium de Beata. '̂ ).

Będąc protektorem Kanoników Rególarnych 
eryguje im w Krzepicach klasztor i hojnie uposa- 
rza w r. 1466, o czem się mówi obszernie na innem 
miejscu. W drugiej połowie XV w., za rządów klasz
torem we Mstowie ks. Mikołaja, wykupuje tam sołec
two i takowe klasztorowi oddaje, płacąc połowę sumy; 
drugą zapłacił klasztor. Tymże zakonnikom mstow- 
skim urządza z wielkim nakładem we wsi swej Prusis-

1) Archiwum Książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sła- 

wucie. Tom II str. 188.

2) Kodeks Polski dyp. Rzyszczewskiego. Tom II str. 932

Matricul. R. P. Sum. Vol. II Ks 613.

Rubrycela dye. Włocław. z r. 187.5.

Liber beneficiorum Joannis Długosz. Tom III str.

149 i 156.

http://rcin.org.pl



28

ko w por. Brzeźnica dwa stawy bardzo rybne. Wy
wdzięczając się za to zakonnicy po jego śmierci 
odpraAYiali aniwersarz, co tydzień cztery Msze ża
łobne i jedną de Beata.

W r. 1460 oddaje kapitule krakowskiej dwa 
domy; za co odprawiają za jego duszę aniwersarz. 
Rozszerzył i przyozdobił malaturą i obrazami kaplicę 
św. Młodzianków w katedrze krakowskiej, pod którą 
urządził dla siebie i ojca swojego grobowiec. Przy 
tejże kaplicy w r. 1465 za zgodą biskupa Jana 
Lutka ufundował czterech altarzystów i uposażenie 
im zapewnił, przeznaczywszy im dom przy kościele 
św. Jerzego, który przedtem zajmowali mansyona- 
rze; dla tych zaś pobudował dom nowy bardzo ładny 
tuż przy zamku. Wywdzięczając się za to man- 
syonarze, odprawiali po jego śmierci co kwartał 
i d. 4 lutego, tj. w rocznicę jego śmierci Msze św. 
czytane, oraz każden z nich odmawiał officium
o trzech nokturnach.

W  r. 1462 eryguje lilasztor 00. Paulinów Ave 

Avsi Dankowie na sześciu lub siedmiu zakonników, 

oddając im av zarząd parafię. Do Avykonania je

dnak jego Avoli nie doszło, bo av historyi tego kon- 

Aventu nie spotykamy. Zresztą już aa" r. 1472 robi 

zapis z dAYÓch Avsi: DankoAva i Rembielic jakiemu- 

kolAAiek konAventoAAi, którycy przy dankoAA^skim 

kościele osiadł.

Prócz DankoAA’̂ a, Rembielic i Parzymiech miał 

pod Działoszyjiem AÂ sie: NiAA^ska, Szczyty i Trąba- 

€ZeAV.

1) Liber beneficiorum Joannis, Długosz. Tom III str. 

149 i 15C. 2) Tamże. Tom I str. 190 i 257.

3) Tamże. Tom I str, 190 i 257. Tamże str. 259.

5) Matricul R, P, Sum, Vol. I str. 768,

6) Liber benef. J. Długosz Tom. I str. 503.
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Był Synem Hinczlvi, a matlca jego nosiła imię 
Ofka; miał clwócłi braci: Jandrycłia (Andrzeja) i Ja
kóba zwanego Nadobny, oraz siostrę Małgorzatę. )̂ 
Ożeniony był z Dorotą, córką Jakóba z Dębna lierbu 
Odrowąż. )̂ Umarł d. 4 lutego 1474 r.

Dobiesław z Kurozłęk h. Poraj był starostą 
krzepickim od r. 1475 do 1488, kasztelanem rozpier
skim od 1473 do 1480 r., krajczym królewskim od 
1476 do 1479, wojewodą lubelskim od 1485 do 
1494 r., w następnym zaś zostaje wojewodą sando
mierskim i według Niesieckiego w tym roku umiera. 
W r. 1488 Kazimierz Jagielończyk zapisuje mu na 
zamku i mieście Krzepicach 200 zł. węgierskich. )̂ 
Ożeniony był z Elżbietą z Tarnowa.

Stanisław z Kurozwęk h. Poraj, syn Dobie
sława i Elżbiety z Tarnowa. Starostą tutejszym jest od 
r. 1497 do 1518, wieluńskim zaś od 1499 do 1511 r. 
Król Aleksander Jagielończyk w r. 1502 zabezpiecza 
mu na zamku i mieście Krzepicach, jak również 
i na mieście Kłobucku z przyległościami 2383 zł. 
Avęg. )̂ W tym samym roku dzieli się ze SAvą 
matką dzierżawami królewskiemi jako i majątkiem 
dziedzicznym w ten sposób, że matka zatrzymuje 
króleAYSzczyzny: Wielmi, Radomsk i Dobryszyce, on 
zaś zamek krzepicki z miastami: Kłobuck i Krze
pice oraz dobra dziedziczne Strzeszowice z przyle
głościami. Podział ten potAvierdza król Aleksander 
w d. 5 marca tegoż roku. ®)

W r. 1504 kupuje od obywatelki tutejszej Ka
tarzyny Zaleskiej, zamieszkałej ay KoziegłoAYach,

1) Akta krzepickie.

2) Matr. R. P. Sum. Vol. I Ki 1141.

3) Matr. R. Pol. Sum. Vol. I M 1749.

“1) Tamże Vol. III iNs 295.

5) Matr. R. P. Sum. Vol. III 300.
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słodownię, browar wraz z łanem roli. Kiedy 
w r. 1506 wyrusza na wojnę, król mianuje do czasu 
jego powrotu zastępcą, Jana Balińskiego, by pilno
wał zamku tutejszego. W r. 1507 pożycza od 
niego król 400 zł. węg.

Ożeniwszy się z Zofią, córką Andrzeja Zborow
skiego, zabezpiecza jej na dobrach swoich dzie
dzicznych „posag i oprawę” 2000 zł. Przeczuwając 
bliską śmierć, robi w d. 8 lutego 1518 r. testament^), 
a już 23 lutego t. r. nie żyje. Pozostawił jedyną córkę 
Barbarę, od której wykupuje starostwo tutejsze na
stępca.

Mikołaj z Szydłowca h. Odrowąż, syn Stani
sława i Zofii z Pleszewa. Cieszył się serdeczną przyja
źnią króla Olbrachta, a po jego śmierci Zygmunta 
Starego, z którym przez lat sześć przebywa w Opa
wie na Śląsku. W  r. 1503 zostaje^chorążym nadwor
nym, a Ŷ rok po wstąpieniu na tron Zygmunta 
otrzymuje urząd podkomorzego królewskiego, oraz 
starostwo radomskie; jednocześnie brat Piotr odstę
puje mu urząd krajczego koronnego. W r. 1508 
zostaje burgrabią krakowskim, a w następnym kasz
telanem radomskim; w r. 1510 brat Krzysztof od
stępuje mu podkomorstwo krakowskie, w następ
nym zaś otrzymuje zgodę królewską na wykupno 
starostwa lelowskiego. W r. 1512 wysyła go król 
na Węgry w celu zaproszenia panów tamtejszych 
na wesele z Barbarą Zapolską; w trzy lata później 
towarzyszy królowi na zjazd wiedeński, a po po
wrocie w październiku t. r. zostaje podskarbim 
wielkim koronnym. Równocześnie nadaje mu król

1) Matr. R. P. Sum. Vol. I Ks 1S59.

2) Tamże JN» 2653.

3) Tamże Vol. II M 8541. Tamże N- 10,028.

5) Tamże K» 11,407. Tamże 11,446.
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starostwo sandomierskie, oraz godność kasztelana 
toj ziemi, opr(3żnioną wskutek mianowania brata 
Krzysztofa wojeAÂ ôdą i starostą krakowskim. Do 
powyższych godności i urzędów przybyły mu z cza
sem starostwa grodowe: oświęcimskie i Zatorskie, 
nadto starostwa niegrodowe: olsztyńskie, gródeckie 
i krzepickie. To ostatnie oddaje mu król aktem 
Avydanym w Krakowie we wrześniu 1521 r. „in te- 
nutam et administrationem ad vitae suae témpora 
possidendum” z prawem nieograniczonego niczem 
gospodarowania na niem i użytkowania go. Za
strzega atoli król, że po śmierci starosty dobra te 
wrócą do Korony bez zwrotu sumy, jaką on wydał 
na wykupno z rąk Barbary Kurozwęckiej, tj. 4000 zł.

Zamek krzepicki „niemal od fundamentów 
z cegły wybudował i zrestaurował”, chcąc zaś pod
nieść piękność gmachu, fosadę jego jak niemniej 
i komnaty pokrył malarską dekoracyą, „ut prorsus- 
nova invisa ejus facies cerneretur.”

Pracę tą wykonał malarz Piotr (nazwisko nie
wiadome), który odebrał artystyczne wykształcenie 
staraniem i kosztem starosty Mikołaja Szydłowie- 
ckiego. Był on kapłanem, ale przeszedłszy na lute- 
ranizm, ożenił się. Skutkiem czego był zmuszony 
uciekać do Prus, gdzie wstąpił na służbę do księcia 
Albrechta. Starosta, znając jego talent malarski, 
a będąc w przyjacielskich stosunkach z księciem, 
poprosił go, by pozwolił Piotrowi przeprowadzić ma
larskie roboty przy zamkach ŵ Szydłowcu i Krze
picach, zapewniAvszy zbiegOAvi-apostacie bezpieczeń- 
stAvo przed AA^dzą kościelną. Albrecht do prośby 
starosty się przychylił i Piotr rozpoczął SAvą pracę 
Av r. 1526 1).

Jedyną pamiątką tyczącą się Krzepic, która pozo

stała po tym niezwykłym mężu, jakim był Mikokołaj Szydło-
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Prócz zamków w Szydłowcu i Krzepicacłi wy- 
restaiu^ował zamek w Radomiu, przebudował w Oświę
cimiu, dźwignął też z ruiny zamek gródecki; nadto 
opuszczony, brudny i „na pół cuchnący.zamek w Ol
sztynie, podobny raczej do ciemnej jaskini Plutona”' 

wspaniałą i wdzięczną zamienił siedzibę.

Ożeniony był z Anną Tęczyńską, wojewodzianlią 
ruską (lwowską), za którą odebrał posagu 2000 zł. 
węg. Miał z nią pięcioro dzieci, które pomarły 
Av młodocianym wieku. Umarł w połowie stycznia 
1532 r., pochowany w kościele w Szydłowcu. -̂) 

Jan Spytek z Tarnowa h. Leliwa jest staro
stą krzepickim od 1532 do 1556 roku. Był właścicie
lem Dzikowa, Wielowsi, Kobylnik, Siedlca, Radzienic, 
Pleszowa, Balina i wielu innych wsi. Prócz starostwa 
tutejszego miał: krzeszowskie, piotrkowskie, ostrze- 
szowskie i bolesławskie; od r. 1525 był kasztelanem 
żarnowskim; od r. 1532 do 1550 pełni funkcye pod
skarbiego AYielkiego. W r. 1532 jest kasztelanem 
zawichostskim, av cztery lata później radomskim, 
Av 1537 wojnickim, a od 1550 do śmierci, tj. 1556 
wojewodą sieradzkim )̂.

Ożeniony z Barbarą SzydłoAviecką, córką Jf> 
kóba. Umarł av r. 1556, żona zaś av r. 1565 i po- 
choAvana jest na Jasnej Górze.

wiecki, jest okładka skórzana księgi rachunków ze starostwa 

krzepickiego i olsztyńskiego z r. 1520. Niestety same ra

chunki zaginęły. Na środku okładki wyciśnięta złocona tarcza 

z czterema herbami: Odrowąż, Jastrzembiec Łabędzi Sulima. 

Po nad tarczą herbową znajduje się napis: „Regestrum de 

facta... Krzepicen. et Olstinen. ratione de ano Doi 1529. „Oprawa 

ta znajduje się dzisiaj w Muzeum Narodowem w Krakowie.

Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury 

1 sztuki Zygmuntowskich czasów, przez J. Kieszkowskiego.

2) Almanach błękitny. Jerzy hr. Borkowski str. 926.
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Po ‘jego śmierci administruje starostwo Jan 
Rylski.

Stanisław Wolski h. Pólkozic trzyma staro
stwo tutejsze od 1558 do 1566 r. Nadto był starostą 
warszawskim i lanckorońskim, w końcu marszał
kiem nadwornym koronnym. Jeździł jako poseł do 
cesarza Karola V )̂. Ożeniony był z Barbarą Tar
nowską; umarł w r. 1566; w katedrze warszawskiej 
wraz z bratem, biskupem kujawskim, ma prześliczny 
pomnik ‘̂).

Po nim administruje starostwo jako podstarości 
Jan Łaszewski z Cieciełowa, wojski wieluński.

Mikołaj Wolski h. Półkozic, syn Stanisława 
i Barbary z Tarnowskich, urodzony w Podhajcach 
około r. 1553. W dziesiątym roku życia wysłany do 
Gracu, gdzie na dworze arcyksięcia Maksymiliana 
pobierał z synami jego nauki. Dowiedziawszy się
o śmierci ojca, powrócił do kraju, gdzie przerwane 
nauki dalei prowadził. Po śmierci matki w r. 1570 pu
ścił się na dalsze nauki za granicę. Zwiedził wówczas 
Niemcy, Belgię, Anglię i Włochy. Podróżując wiele, 
nabył upodobania do sztuk pięknych i dlatego ota
czał się na swym dworze artystami. Cieszył się 
wielkiem uznaniem i względami Zygmunta III; po
magał mu też w jego zajęciach alchemicznych. 
W r. 1600 zostaje marszałkiem nadwornym koron
nym; w dwa lata później posłował do papieża Kle
mensa VIII; w r. 1612 wysłał go Zygmunt III na 
dwór cesarza Macieja dla wznowienia traktatu. 
W r. 1605 otrzymuje starostwo inowłodzkie, później 
olsztyńskie, a po śmierci zaś Zygmunta Myszkow
skiego oddaje mu w r. 1615 król urząd marszałka

1) Herbarz Polski ks. Niesieckiego.

2) Przewodnik po Warszawie przez Jachowicza i innych 

z r. 1893 str. 128.

3
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wielkiego koronnego. Dla zwiększenia dochodów 
ofariije mu jeszcze w r. 1628 starostwo odala- 
nowskie.

Starostwo krzepickie otrzymał po ojcu ł)ardzo 
rychło, bo już w r. 1568; tutaj też najchętniej prze
bywał. Wyrestaurowany przez Zygmunta Augusta 
zamek doprowadził do ostatecznego porządku i z prze
pychem urządził. Miał tu znaczną bibliotekę i galeryę 
obrazów szczególnie włoskich, a że „wiele było na 
nich kobiecych nagości, kazał je wkrótce przed 
śmiercią popalić, aby „ad lihidmem i do grzechu nie 

pobudzały“; na ściennych zaś malowaniach w jego 
komnacie sypialnej jakiś domorosły artysta miał 
nymfom sukienki pomalować i inhonestales pokryć )̂.

Ludno było za jego czasów na zamku; prócz 
różnych dygnitarzy, którzy przybywali w odwiedziny 
do marszałka i starosty, przebywali i różni cudzo
ziemcy. Do prowadzenia wspaniałego ogrodu miał 
starosta włocha Dominika; dla zabawy i rozrywki 
trzymał archimagika Jakóba Iwanowskiego; wrazie 
choroby dla siebie, licznego dŵ oru i mieszczan trzy
mał lekarza Józefa de Ferro, hiszpana, który tak 
się zżył z tutejszą ludnością, że córkę swoją Ger
trudę wydał za obywatela Adama Drozdek. Hisz
pan ów miał sławę znakomitego lekarza; przybywali 
doń po poradę z sąsiedniego Śląska, a nawet z od
ległej Warszawy. Umarł tutaj w r. 1655; został 
pochoAvany w grobach zakonników, mając 60 lat 
życia. Kronikarz klasztorny nie szczędzi mu po
chwał: „był miłosierny dla biednych, ofiarny na koś
ciół i leczył zakonników darmo, przyrządzając im 
nawet bezpłatne lekarstwa”

1) życie Polskie w dawnych wiekach. Wład. Łoziński 

str. 24.

2) Metryki kościelne w Krzepicach.
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Niezrównany gospodarz i wielki miłośnik sztuk 
1 porządku założył Wolski olbrzymi zwierzyniec, 
którego obszar wynosił około dwócłi miL Lustracya 
starostwa z r. 1636 podaje, że sprowadził doń kilka 
set jeleni, zaprowadził i bobry; w zwierzyńcu urzą
dził dwa stawy. Na pokarm dla zwierzyny stawiano 
„niemało“ brogów ze sianem, owsem i tatarką.

Upamiętnił się sprowadzeniem z Włoch do 
Polski Kamedułów na Bielany pod Krakowem, gdzie 
im wybudował okazały kościół i erem, obdarowawszy 
szczodrymi zapisami.

Zniszczony kościół i klasztor Kan. Regularnych 
w Kłobucku przebudował )̂. Mylnie podaje Nie- 
siecki 2), jakoby wystawił swoim nakładem klasztory 
w Kłobucku i Krzepicach.

Ofiarny i hojny gdzieindziej nic nie zrobił dla 
krzepickiego kościoła i klasztoru. Owszem, w kro
nice klasztornej smutna po nim została pamięć. 
Między innemi wyraża się przełożony ks. Suchan, że 
„piekielne krzywdy poczynił ubogiemu klasztorowi“. 
W r. 1594 zajął las klasztorny, łąki i zarośla zwane 
„klepińskie łąki“, wcieliwszy je do terytoryum staro
ścińskiego, powiększając i zaokrąglając w ten spo
sób zwierzyniec. Ówczesny przełożony ks. Maciej 
z Pajęczna spalił mu do 50 przęseł płotu, którym 
zwierzyniec. ogi:odził., Starosta jednak przekupił go 
dwustu zł.

Umarł Wolski ,w Przemyślu w r. 1630 d. 9 
marca; pochowany w habicie kamedulskim na Bie
lanach przy ¡drzwiach kościelnych^). Znanemi są 
dwa jego portrety: jeden mały na filarze w kościele

1) starożytna Polska. Baliński. Tom II str. 166.

2) Herbarz Polski ks. Niesieckiego.

3) Encyklopedya Powszechna Olgerbfanda. Tom XXVII

i Encyklopedya Kościelna. Tom XXXII.
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kłobuckim, drugi na Bielanacłi w refektarzu goś
cinnym malowany przez O. Wenancego, włocłia, około 
r. 1610; wysoki na 2 metry z górą, szeroki 1 metr 
21 cm.

W czasie długoletniego posiadania starostwa 
wyręczał się w administracji tegoż podstarościmi, 
których kilku notują miejscowe metryki kościelne.

I tak r. 1597 widzimy tu podstarościm wyżej 
już wspomnianego Jana Łaszowskiego z Cieciełowa, 
który sprawuje rządy już po śmierci ojca starosty, 
Stanisława Wolskiego; w r. 1603 jest podstarościm 
Wojciech Pruszyński; około r. 1609 do 1618—Krzy
sztof Czarnecki, ojciec sławnego Stefana, hetmana 
polnego koronnego. Stąd mylnie niektórzy historycy 
podają jakoby Stefan urodził się w Krzepicach. 
Krzysztofowi rodzi się tutaj troje tylko dzieci: 
w r. 1609 córka Katarzyna, w następnym syn Fran
ciszek i 1615 syn Jan )̂.

Po Czarnieckim około r. 1620 podstarościm jest 
Jan Witkowski, następnie Grzegorz Dunin do r. 1632, 
a w 1̂ 34 Czapliński )̂.

Stanisław Zdenko hr. Szampach, który po 
śmierci Wolskiego wykupił starostwo tutejsze, jak 
podaje lustracya.z r. 1636. O nim nic więcej powie
dzieć nie]można jak, chyba to, że zamek i najbliższe 
atynencye opuścił i zaniedbał do tego stopnia, że 
lustratorowie nie mogą ukryć swego oburzenia.

Szampachowie rodzina hrabiowska czeska,, 
otrzymała indygienat polski w r. 1633 )̂.

1) Metryki krzepickie urodzenia. Godne uwagi, że za

konnicy tutejsi stale piszą nie Czarniecki a Czarnecki.

2) Metryki krzepickie.

3) Przewodnik heraldyczny. Kraków 1877 r. str. 207.
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Karol Teodor hr. Tarnowski łi. Leliwa, sta
rosta krzepicki i kłobucki od r. 1640 do 1647; nadto 
był starostą żyżmorskim i przez rok wendyskim )̂. 
Ożeniony z Elżbietą Podbereską, z którą miał córką 
Katarzynę, urodzoną na zamku w Krzepicach w r. 
1641 ®). W cztery lata po urodzeniu córki umiera 
mu żona, która przedtem wróciła na łono Kościoła 
św. i została pochowana w kaplicy pod kościołem 
w Krzepicach.

Wkrótce żeni się starosta drugi raz z Heleną 
Danielewiczówną, córką krajczego koronnego. Po 
roku z nią pożycia, wyjechawszy do Warszawy dla 
załatwienia spraw ze stryjem jej, podskarbim ko
ronnym, pewnego poranku, oglądając rusznicę, przez 
nieostrożność czy też umyślnie, pozbawił się życia. 
Miał wówczas lat 30; był pobożny i dla kościoła 
i ubogich ofiarny. Zwłoki sprowadzono do Krzepic 
i pod kościołem przy pierwszej żonie pochowano ®).

Ożeniwszy się z Danielewiczówną, uzyskał od 
Władysława IV w r. 1646 aktem wydanym w War
szawie w d. 29 listopada „prawo przelewkowe“ na 
starostAYO tutejsze dla SAvojej żony

Kazimierz Karol Aleksander Amor hr. Tar
nowski h. Leliwa, starosta krzepicki od r. 1647 do 1650; 
nadto trzymał starostAvo żyżmorskie; umarł w r. 1682. 
Podstarościm w r. 1647 jest Stanisławy Ruszkowicz, 
Av następnym i później PaAveł Szczepkowski, który 
tu umarł r. 1650; po nim—Mikołaj Wierzbowski, 
zajmuje to stanowisko i pod następnym starostą.

Kazimierz Sapieha h. Lis, starosta krzepicki 
i kłobucki od r. 1650 do 1654; równocześnie i ży- 

Almanach błękitny przez hr. Dunin Borkowskiego

str. 925.
*) Metryki krzepickie.
6) Metryki zejścia,

’̂ ) Lustracya starostwa.
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żmorski. Krótko trzymając starostwo tutejsze, 
niczem się nie odznaczył; umarł w d. 1 stycznia 
1654 r. Starostwo zaś oddane zostaje av ręce ad
ministratora, Adama Skórzewskiego.

Jacek z Michałowa Michowski łi. Jasińczyk^ 
dzielny wojownik przeciwko Kozakom, Szwedom
i Rakoczemu, ożeniwszy się z wdową po Karolu 
Teodorze Tarnowskim, Heleną Danielewiczówną, na 
mocy „prawa przelewko wego“ otrzymuje za nią 
w r. 1650 starostwo tutejsze; co potwierdza Jan Ka
zimierz, aktem wydanym w Warszawie pod d. 12 
czerwca 1655 r. Umarł w Krzepicach na zamku 
w d. 21 marca 1661 r. Krótko przed śmiercią 

został nominowany na wojewodę weńdeńskiego 
w Inflantach. Zakonnik, spisujący akt jego zejścia,, 
podaje, że był bardzo razumny i przykładny, nadto 
wielki znawca prawa.

Podstarościm przy nim był Adam Tchórzewski.

Samuel Jerzy Prażmowski h. Belina, syn An
drzeja, sędziego ziemskiego, później kasztelana war
szawskiego i drugiej jego żony z Podlodowskich; 
był przyrodnim bratem prymasa Mikołaja Prażmow
skiego 1). Na starostwo tutejsze otrzymuje nomi- 
nacyę od Jana Kazimierza w d. 22 grud. 1663 r.
W r. 1668 zostaje chorążym nadwornym, w r. 1670 
jest wojewodą płockim i zarazem starostą wareckim
i wyszogrodzkim )̂.

Burgrabią jest za jego rządów Aleksander Cha- 
szewski, podstarościm zaś Maksymilian Krosnowski, 
a od roku 1669 do 1676 podstarościm i dzierżawcą 
starostwa jest sławetny Jan Pajęcki )̂.

1) Arcybiskupi Gnieźnieńscy Tom IV str. 139.

2) Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego Tom. 1 

część II str. 1536. 3) Volumina legum Tom IV str. 1024.

4) Metryki kościelne.

http://rcin.org.pl



39

Atanazy hr. Miączyński h. Suche - komnaty, 

urodzony w r. 1639 w Zawieprzycach, zostaje hrabią 

św. państwa rzymskiego w r. 1683; dzielny wojownik, 

zdolny administrator, pan na Miączynie w hrubie- 

szowskiem i innych licznych włościach. W r. 1675 

zostaje dworzaninem i łożniczym królewskim; pół- 

kownik chorągwi pancernej; starosta łosicki, kamie- 

nopolski i łucki; łowczy wielki koronny i krajczy 

koronny; podskarbi nadworny koronny i Avojewoda 

AYołyński; od r. 1677 d. 20 lutego zostaje starostą 

krzepickim i jest nim do r. 1711 )̂. Ożeniony z He

leną z ŁuszkoAYskich h. Korczak, która Avyrobiła 

sobie na tutejszem starostAvie praAvo dożyAvocia, 

otrzymaAvszy na to z kancelaryi [króleAYskiej przy

wilej.

Stany rzeczypospolitej zgromadzone ay Grodnie 

na sejmie ay r. 1678 przyAYilej ten zakAYestyonoAYały, 

jako niezgodny z praAYem „o pogranicznych staro- 

stAYach i fortecach”. Wzamian za to przyznają jej 
Stany dożyAYOcie na AYsiach i kuźnicach: Panko

wskiej i Kostrzyńskiej, oraz na ZłochoAYicach z przy- 

ległościami -).

Na tymże sejmie rozpatrzono spraAYę, AYzbu- 

dzoną przez starostę Miączyńskiego, który udowo

dnił dokumentami, że AYieś lAYanoAYice, od AYiekóAY 

należąca do starostAYa krzepickiego, nieprawnie zo

stała oddana AYygnańcom z AYojeAYództAYa kijoAYskiego

i czernichoAYskiego, którą sobie ci na utrzymanie 

uprosili. Zgromadzone Stany AYieś stärostAYu po- 

Avróciły )̂.

Od początku objęcia starostAYa przez Miączyń

skiego podstarościm jest Michał KosmoAYski, na-

1) Almanach błękitny przez hr. Dunin-Borkowskiego.

2) Volumina legum. Tom V str. 244.

3) Volumina legum. Tom V str. 244.
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stępnie Jak<>b Polankowski, dalej Wawrzyniec Ro- 
maszkiewicz, zmarły w r. 1685; po nim Stanisław 
Kruszyński, a w r. 1699 Antoni Cedulski. Od r. 
1710 administruje starostwo Piotr Próchnicki )̂.

Piotr Michał hr. Miączyński h. Suche-kom- 
naty, paniia Miączynie, Luboradzu, Maciejowie z przy- 
ległościami i Zawieprzycach; w r. 1711 starosta ka- 
mienopolski, od r. 1711 do 1748 starosta krzepicki, 
później rokitnicki i makowiecki; rotmistrz chorągwi 
husarskiej; w 1725 kasztelan chełmski; w 1737 r. 
wojewoda czernichowski, kawaler orderu Orła Bia
łego i św. Stanisława. Zaślubiony z Antoniną z Rze- 
w^uskich h. Krzywda, córką Adama, kasztelana 
podlaskiego )̂.

Starosta Piotr Miączyński w Krzepicach wcale 
nie mieszkał, oddawszy starostŵ o w ręce admini
stratorów, których przez czas jego tenuty było kilku.
I tak: w r. 1712 jest Adam Rzążewski, w r. 1716— 
Łukasz Piotrowski, poprzednio pisarz starostwa, 
w r. 1719 Maciej Dziembowski; w r. 1728 dzierżawi 
najpierw wieś Zajączki, a później całe starostwo Józef 
Winer, który się upamiętnił polmdowaniem drewnia
nego kościoła w Zajączkacli w r. 1750 i takiegoż 
kościoła w Truskolasach w r. 1737.

Adam Kajetan hr, Miączyński h. Suche-kom 
naty, syn Piotra, dworzanin królewski, starosta krze
picki od 1748 do 1774 r., generał-major Avojsk koron
nych, generał wojsk saskich, stolnik halicki, w r. 1793 
pisarz polny koronny. Ożeniony z Maryą Klaudyą 
z hr. Kollowrat; umarł w r. 1796.

1) Metryki kościelne krzepickie.

2) Almanach błękitny przez hr. Dunin-Borkowskiego 
str. 610.

3) Metryki kościelne.
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Posiadając starostwo tutejsze, opłacał z niego 
^liwarty“ 7241 złp. 26 gr., „hyberny” zaś 5438 złp. 
7 groszy.

August hr. Miączyńhki łi. Sucłie - łcomnaty. 
Lustracya z r. 1789 podaje: „starostwo to jest w po
sesyi JW. Augusta Miączyńsłiiego, szambełana JKM. 
Suma całej intraty starostwa 39,449 zł. 28 groszy
i 2 szelągi, której połowę czyli dwie k^yarty do 
sliarbu koronnego rok rocznie posesor starostwa 
wnosić ma. Zapobiegając szkodzie i pustoszeniu 
lasów, które gromady przez przyrabianie pól i łąk 
czynią, aby pod żadnym pretekstem wszelkiego ko
pania tak pól jako i łąk JW. starosta nie pozwalał, 
ostrzegamy.”

1) starożytna Polska. Baliński Tom II str. 172.
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W O J T O W S T W O .

W historyi naszego państwowego ustroju spo
tykamy wójtów już w XII w. Byh oni tylko po 
miastach; po wsiach zaś zaprowadzono sołtysów. 
Obowiązki wójta były bardzo podobne do obowiąz
ków dzisiejszych burmistrzów z obszerniejszą tylko 
władzą, bo prezydowali w sądach. Za urzędowanie 
otrzymywaU zwykle kilka łanów roli, rodzaj folwarku, 
place w mieście; od czego nie płacili czynszów, sami 
takowe pobierając z jatek, kramów i tp. Urząd ten 
był dziedziczny.

Na innem miejscu zaznaczyłem, że miasto tu
tejsze erygowane przez Kazimierza Wielkiego „na 
prawie polskiem” i, że dopiero król Zygmunt Stary 
w r. 1527 przywilejem wydanym w Krakowie prze
nosi je z prawa polskiego „na magdeburskie”, ró
wnając we wszy stkiem z miastami w ziemi kra
kowskiej. Odtąd dopiero mieszczanie zostają pod
dani jurysdykcyi wójta, jak tego wymagało prawo 
powyższe. Prawo bowiem polskie, choć dopuszczało 
także wójtów, jurysdykcyi jednak sądowej im nie 
nadawało.

Kiedy zostało tutaj założone wójtostwo niewia
domo: prawdopodobnie powstało jednocześnie ź mia
stem. Już bowiem około r. 1424 spotykamy tu wójta, 
Mikołaja Szermierza. Przywilej na wójtostwo zagi
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nął bardzo dawno, bo w r. 1558 wójt Maciej Błesz- 
czyński, dworzanin królewski, doprasza się u Zy
gmunta Augusta, by mu wydał nowy w miejsce 
zaginionego czy spalonego. Król przychylając się 
do prośby, poleca swemu dworzaninowi, Janowi 
Rylskiemu, który był zarazem administratorem sta
rostwa tutejszego, by od ludzi starych i wiarogo- 
dnych dowiedział się o uposażeniu tutejszego wój
tostwa i zdał z wywiadu rzetelne sprawozdanie.

Po przeprowadzeniu sumiennych dochodzeń po
kazało się, że do wójtostwa należały w mieście trzy 
domy, z których pierwszy stoi przy Niewlichowskiego 
posesyi; w nim znajduje się łaźnia. Drugi przyle
gły do cmentarza kościelnego i posesyi Sosenki; na 
jego terytoryum stoi obecnie dzwonnica. Trzeci przy 
fabryce Bednarkowskiego, zwie się Ramy. Nadto 
należą: ogród położony przy ogrodzie prepozyta oraz 
plac zwany Brudno, na którym tenże pobudował 
stodołę, płacąc rocznie wójtowi pewien czynsz; trzy 
role, z których pierwsza znajduje się między rolami 
długiemi i zaczyna się od stawu królewskiego, zwa
nego później Piaskowym, a ciągnie się do granic 
Iwanowskich pomiędzy rolami Pękatego i Szafranka; 
Druga w Makowiskach również aż do granic wsi 
Iwanowice pomiędzy rolą sołtysowską a rolą Zabie- 
gacza; trzecia przy roli Bartosza Woszczyny. W po
lu krótkiem, ciągnącem się aż do rzeki Lis warty, jest 
pięć półrolków: na jednym stoi wójtowska stodoła; 
drugi zaś wójt oddaje na przytułek w mieście, za
strzegłszy sobie i następcom swoim zarząd owego 
gruntu.

Nadto wójtowi przysługuje prawo wolnego 
wrębu w lasach starościńskich. Mieszczanie zaś 
płacą czynsz Avójtowi z ról i ogrodóAV, jak również
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i rzemieślnicy. Do niego też należą sądy na mocy 
przywileju dawniejszego.

Z młyna na Liswarcie przypada mu trzecia 

miara, dwie idą dla starosty. Z folusza i młyna przy 
nim wójt pobiera dwa denary lub dwie miary, trzeci

1 trzecia idą dla starostwa z warunliiem, by żaden 

z obywateli lub rzemieślników nie ważył się gdzie

indziej mleć zboża ani folować sukna jak Ave mły

nie lub foluszu wójtowskim.
Prócz tego do wójtostwa należy bór zwany 

Poręba i łąlii położone przy rzece około kładki, 

prowadzącej do Zajączek; oraz prawo łowienia ryb 

z tej strony rzeki, tj. od miasta.
Te wszystkie przywileje potwierdza Zygmunt 

August, dodając, że wedle prawa magdeburskiego, 

na którem jest miasto, wójt nie ma być sądzony 
przez nikogo, chyba przez samego króla. Akt wy
dany w Warszawie w dzień św. Łukasza 1558 r. )̂.

Według Iństracyi z r. 1569 wójt pobierał nastę

pujące czynsze: od mieszczan z 12 łanów po 8 groszy, 

a z krótkich po 4 gr., z 10 ogrodów brał po 2 gr, 
12 szelągów; od rzeźników miał 1372 kamienia to
pionego łoju; od szewców 4 zł. 24 gr.; od piekarzy

2 zł.; prasołowie (handlarze soli) dawali 1 zł. 2 gr.; 
od piwa wrocławskiego od wirtela po 3 grosze; do

starczano zaś takowego 120 wirteli rocznie.

Miał według tejże łustracyi w mieście trzy domy, 

trzy role długie i dwie półrole krótkie. Nadto 

prawo wolnego wrębu w miejskich lasach tak na 
opał jako i na budowę; pewne czynsze z roi, ogrodów, 

od rzemieślników; ze spraw sądowych za pobicie 

miał całą karę; za poranienie zaś tylko trzecią część. 

Z młyna i folusza pobierał trzecią część i takowe 

wrazie potrzeby reperuje.

*) Metryki koronne ks. 92 str. 705.
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Podczas liistracyi w r. 1660 zwrócono uwagę 
na niesłuszne pobieranie przez wójta od rzeźniliów 

13Va kamienia łoju topionego, czyli połowy daniny 
jaką rzeźnicy byli obowiązani rocznie oddawać. 
Wójtowi bowiem prawnie należała się tylko trzecia 
część.

Z osób, które na tutejszem wójtostwie zasia

dały bardzo niewiele zdołałem zebrać. I tak: około 
r. 1424 jest Mikołaj Szermierz, podwój tem zaś Mo- 

dzel, tutejszy obywatel. Około roku 1486—Klemens 
Mysłowski z Jaranowic. W r. 1509 trzymają wój
tostwo trzej bracia Mysłowscy: Jan, Andrzej i Sta
nisław; od nich w tym roku Zygmunt Stary pozwala 

wykupić wójtostwo Stanisławowi z Kurozwęk, sta
roście krzepickiemu.^) Widocznie do wykupna nie 

doszło, bo w r. 1531 tenże król na wstawiennictwo 
następnego starosty, Mikołaja z Szydłowca, zezwala 
Janowi i Andrzejowi Mysłowskim trzymać wójto

stwo do śmierci.

W  r. 1558 wójtem jest Maciej Błeszczyński, 
który otrzymał od króla Zygmunta Augusta nowy 

przywilej.
Pomiędzy r. 1569 a 1618 wójtem jest Melchior 

Pudłowski, landwójtem zaś w r. 1577 — Wacław 

Stary; a w r. 1622 obowiązki podwój ta pełni Wa

lenty Lampartowicz.

Pomiędzy r. 1624 a 1660 wójtem jest Walenty 
Kępka, ożeniony z Jadwigą Mniszkówną, który otrzy
mał wójtostwo od Barbary, wdowy po Melchiorze Pu

dłowskim na mocy zezwolenia Zygmunta III. Kępka 
miał od r. 1629 do 1652 do pomocy i wyręki pod-

1) Matricularum R. P. S. vol. IV 8557. 

®) Metr. kor. ks. 45 str. 715.
®) Lustracya starostwa z r. 1660.
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wójta Jakóba Brzeźnickiego, który tu umarł na mo
rową zarazę.

Dalsze losy wójtostwa tutejszego nie są mi 
znane. Brak wszelkich dokumentów na miejscu; 

inne zaś znajdujące się po archiwach są prawie nie
dostępne.
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M I A S T O .

Sławny nasz dziejopis, ks. Jan Długosz, podaje, 
że Kazimierz AYiellii w r. 1364 podnosi wieś Krze
pice do rzędu miast *). Mija się jednak z prawdą, 

gdyż Krzepice są miastem już w r. 1357, jak to 

przekonywujemy się z dokumentu, wydanego w tymże 

roku, przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jarosława 

Bogoryę Skotnickiego. Ten bowiem, przycłiyłając 

się do prośby króla Kazimierza, zapewnia nowowybu- 
dowanemu przezeń kościołowi dziesięciny „swojego 
stołu” z miasta Krzepic i sąsiedniej wsi Zajączki 

A więc Krzepice były już rychlej miastem, niż po
daje Długosz.

Kronikarz Marcin Bielski pisze, że Kazimierz 

Wielki, wybudowawszy zamek krzepicki, „zasadził 

przy nim miasteczko na miejscu mokrem”. Mie

chowita, także nasz kronikarz, nie podając roku 

erekcyi miasta, pisze, że król Kazimierz „zakłada 
miasto nad rzeką Ijiswartą, oraz buduje silny za

mek z cegły na miejscu błotnistem tuż pod miastem“ ®).

Rok więc założenia miasta niepewny, a raczej 

wcale niewiadomy. Pewnem jest tylko to, że je

1) Dzieje Tom III str. 279 i 164.
2) Dokumenty krzepickie.
8) Chronica Polonorum lib. IV cap. 27.
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założył Kazimierz Wiellii. Alit erelicyjny dawno 

już zaginął, bo podczas lustracji miasta i zamku 
w r. 1569 już go nie było. Niewiadomo też, jakie 

przywileje otrzymali mieszczanie przy swem „zasa
dzeniu”.

Przywileje. Pierwszy dokument, jaki do na

szych czasów się przechował i to jeszcze w odpisie 
z oryginału, pochodzi z r. 1407, a wydany został 

w Radziejowie w d. 1 kwietnia. Widzimy z niego, 
że król Władysław Jagiełło nadaje mieszczanom tu
tejszym prawo trzebienia okolicznych lasów i zaro

śli w celu powiększenia uprawnej roli, oraz zakła
dania ogrodów i budowania na nich nowych sadyb. 
Kładzie jednak warunek, by po upływie czasu swo

bód, jakie im były dane przy erekcyi. miasta, odda

wali połoAvę czynszu na reperacyę zamku, a drugą 

na potrzeby miasta i).

W  połowie XV Av., kiedy jniasto zostaje zni 

szczone przez pożar, król Kazimierz Jagielończyk, 
pragnąc je podnieść przez handel, potAvierdza czwart- 

koAve targi, „nadane przez swych poprzedników”. 
Zwalnia wszystkich, na nie przybyAvających, nie 

tylko z Polski ale i ze Ślązka, z opłaty targ0Aveg0, 

którą pobierał zamek tutejszy.

Tego samego dnia i roku nadaje miastu drugi 

przyAYilej, mocą którego krzepiczanie zostają zaa"o1- 

nieni z opłaty targ0Aveg0 av mieście Wieluniu. 
Obydwa akty Avydane zostały Wieluniu av d. 20 

marca 1450 r.

Przychylając się do prośby starosty tutejszego, 

Jana Hinczy z R0g0Ava, zAvalnia Kazimierz miesz

czan krzepickich jako też i kłobuckich od Avszelkich 

robót, jakie dobroAvolnie wykonyAvali SAvemu sta-

1) Dokumenty krzepickie i Metr. kor. ks. 80 f. 190.
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roście i postanawia, aby odtąd nigdy nie byli do 

podobnych robót zmuszani.

Akt ten wydany został w Krakowie d. 17 marca 
1471 r., a przez Zygmunta Augusta potwierdzony 
w PiotrkoAYie d. 7 grudnia 1562 r. i znowu przez 
Zygmunta III ay WarszaAvie d. 10 grudnia 1620 r. )̂.

Kiedy za panoAvania Zygmunta Starego miasto 
ŚAYidnica na Śląsku zaczęło AÂ ybijać olbrzymię ilość 
półgroszkóAY na Avzór polskich, ale av znacznie gor
szym gatunku i, kiedy tą fałszyAvą monetą zaczęło 

zaleAvać Polskę, król Avidząc, że najsuroAYsze kary 
nie zapobiegają napłyAA"OAvi tej monety, AA\ydaje 

Av d. 23 marca 1524 r. edykt, mocą którego usta- 
naAvia aa" miejsce jarmarkóAA" śląskich cztery dla 
Wielkopolski aa" Szremie i cztery dla Małopolski 

w Krzepicach. Chciał boAÂ iem przez to nad kupcami 
zagranicznymi zaproAÂ adzić lepszą kontrolę. Pier- 
Avszy jarmark Avyznaczył av Krze[)icach na ponie

działek po WnieboAA^stąpieniu, zamiast jarmarku 
Av mieście Brzegu, który tam się odbyAÂ ał na śaa\ 

Trójcę. Drugi na święto Rozesłania ApostołóAv, 
AA' miejsce jarmarku odbywanego av mieście Nisie 

na ŚAV. Jakóba. Trzeci na św. Augustyna, av miej

sce jarmarku av I3rzegu, który tam się odbyAvał na 
Narodzenie M. Boskiej. Czwarty na ś^Y. Franciszka, 
zamiast jarmarku na śaa\ Galla w ŚAA-idnicy. 

W  końcu 0Aveg0 edyktu zaznacza król, że te a nie 
inne miasta zostały Avybrane na jarmarki, bo aa" nich 

zbiega się sieć dróg hajidloAA\vch i znajduje się 

Avielka obfitość paszy, co może wpłynąć zachęcająco 
tak na poddanych jego, jako też i na cudzoziemcóAA", 

przyjeżdżających do Polski ])0 Avoły )̂.

Metryki koronne ks. 165 str. 35.
2) Volumina legum Tom I str, 213.
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Kazimierz Wielki, erygując miasto, „zasadzii 
je „na prawie polskiem” i dopiero Zygjnunt Stary 

w r. 1527 d. 16 kwietnia aktem wydanym w Kra
kowie przenosi na „prawo magdeburskie”, równa

jąc we wszystkiem z miastami Ziemi Krakowskiej. 
Według tego ]>rawa mieszczanie zostają wyłączeni 
z wszelkiej jurysdykcyi wojewodów, kasztelanów, 

starostów i sędziów, natomiast poddani zostają pod 
jurysdykcyę wójta, który znowu zależnym jest 
wprost od króla.

Tego samego dnia wydaje również w Krako
wie przywilej na nowe jarmarki, a mianowicie: na 

św. Dorotę (6 lutego), na św. Filipa i Jakóba (1 maja), 

na św. Piotra w Okowach (L sierpnia) i na św. Ja
dwigę (15 poździernik), oraz potwierdza targi czwarta- 

kowe, przez swych poprzedników nadane )̂.

W r. 1552 d. 15 marca Zygmunt August 

Av PiotrkoAYie na sejmie, potAYierdzając daAvniejsze 

przywileje, wskazuje ścisłe granice posiadłości 
miejsliich między rzeką Liswartą, a wpadającym do 

niej strumykiem, Bieszcza ZAvanym. Uwalnia mie- 
sczan, udających się gdziekolwiek na jarmarki 
i targi, od Avszelkich ceł ‘̂ ).

Przywileje te potwierdza w r. 1615 d. 26 
Avrześnia Zygmunt III ay WarszaAA-ie, oraz ay r. 1623 
d. 25 marca ay Krakowie WładysłaAY IV i ay r. 1763 

d. 25 kwietnia August III w WarszaAYie

Tenże l\rół konstytucyą sejmoAYą ay r. 1565 

AYyznacza Krzepice na miejsce jarmarków^ pograni

cznych dla postronnych, zaznaczając, by takoAve 

odbyAYały się ay następujące dni: 1-szy ay poniedzia

łek po niedzieli Środopostnej, 2-gi w poniedziałek

1) Metryki koronne ks. 42 str. 236.
2) Dokumenty krzepickie.
3) Dokumenty krzepickie.
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przed ' Zielonemi Świątkami, 3-ci na dzień św. 
Aleksego, 4-ty na dzień św. Idziego, 5-ty na dzień 
św. Franciszka )̂.

Otaczający opieką SAVoją i dbający o rozwój 
miasta Zygmunt August wydaje w r. 1559 d. 10 
kwietnia nowy przywilej, mocą którego pozwala 
miastu pobierać cło po groszu od każdego wozu 
obciążonego tak ze Śląska jakoteż na Śląsk jadą
cego. Nadaje zaś ten przywilej dlatego, że chce 
ulżyć w ten sposób mieszczanom, ponoszącym 
wielkie ciężary przy budowie i naprawie mostów, 
wiodących do miasta )̂. Pisząc o tym przywileju, 
sprawozdawcy z lustracyi miasta z r. 1569 zazna
czają, że miasto pobiera od wozu obciążonego po 
groszu, od wozu próżnego od konia po 9 denarów, 
od pary wołów po 9 denarów, od 100 wołów, idą
cych na paszę, po 36 groszy. Rocznie ma z tego 
miasto 280 zł.

W  r. 1565 d. 23 kivietnia w Piotrkowie na

daje Zygmunt August mieszczanom prawo zabiera
nia z lasów królewskich powalonych lub poła
manych drzew; innego zaś drzewa bez wiedzy 
i pozwolenia starosty brać im niewolno )̂.

Przywileje powyższe potwierdza w Warszawie 
w r. 1597 i 1615 Zygmunt III, a w r. 1629 do po

wyżej wyłuszczonych jarmarków dodaje jeszcze 
cztery nowe, a mianowicie: 1-szy w poniedziałek 

po III niedzieli postu, 2-gi po św. Wicie, 3-ci po 
Znalezieniu św. Krzyża, 4-ty po Niepokalanem Po

częciu. '

Dokument ostatni potwierdził w r. 1633 d. 25 

maja w Krakowie Władysław IV, a w r. 1763 d. 25

1) Volumina legum Tom II str. 48.

2) Metryki koronne ks. 95 str, 83.
Lustracya miasta z r. 1636.
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kwietnia August III w Warszawie. W  r. 1655 

d. 7 października Jan Kazimierz w obozie pod Łę

czycą uwalnia mieszczan od podatku koronacyjnego, 
który dawniej opłacali w ilości 14 grzywien.

Przy tylu swobodach miasto należało do najhi- 
dniejszych w okohcy; było dobrze zabudowane 
i przemysłowe.

Ciężary. Jak inne miasta królewskie, tak 

i Krzepice obowiązane były na wyprawy wojenne 

dostarczać ludzi i wozy zaprowianiowane. Na wy
prawę przeciwko Moskwie w r. 1521 wysłało miasto- 

wóz jeden w cztery konie z woźnicą Pawłem Czu- 
batlcą, uzbrojonym w miecz; oraz dwóch pachołków: 

Pawła Smelkę z szablą i rusznicą i Wojciecha Hubę 

z mleczem i Czekanem. Na wozie okrytym oponą 

znajdowały się: siekiera, motyka, łańcuch i dzida; 
nadto następująca ilość prowiantów: mąki pytlowej 

żytniej worków 4, mięsa wędzonego porcyi 80, ma

sła faska jedna, serów 20, marchwi miar 2, kaszy 

gryczanej miar 2, soli miara jedna i 3 połcie 
słoniny ®).

Co się tyczy innych ciężarów, to o nich do

wiadujemy się z łustracyi miasta z r. 1564. Miesz

czanie posiadali dwojakie łany — role: krótkie cią

gnące się do Łęgu (później zwane w Podłężu) i tych 
było 52 i długie w stronę wsi Iwanowice i zwano je 

pod Dąbrową; było ich 88. Z łanów długich płacono 
rocznie po 8 gr., z krótkich zaś po 4 gr.; z ogro

dów, których było 38, mieli płacić 2 grzywny 5 gr. 

i 6 szelągów, a dawali tylko 3 złote; z domów nie 

płacili żadnego czynszu. Rzeźnicy z 24 jatek odda

wali po kamieniu topionego łoju. z czego połowa 

szła na zamek a druga wójtowi; piekarzy „uprzy
wilejowanych” było dwudziestu czterech; płacili po

®) Archiwum Kom. Hist. Tom. III str. 488.

http://rcin.org.pl



53

płacili-po 5 groszy; szewców „uprzywilejowanych” 

'24, płacili po 12 groszy; od obydwóch cechów po

bierał połowę wójt, a druga szła na zamelc; prasołów 

(kupców soli) niezawsze była liczba jednakowa; pła

cili po 2 zł. i 4 grosze; połowa na zamek, a połowa 

dla wójta; gorzelników było 8; każdy płacił po grzyw

nie. Z targ0Aveg0 nic nie płacono, z jarmarkóAV zaś 

około grzyAAaiy rocznie.

Całe miasto daje „stacyjnego czyli pasznego” 

owsa ĆAviertni 58, piwa achteli 10, kłodę śledzi, za 

którą zwykle płacą po 5 grzywien; za „stróża” płacą 

jia zamek jedną grzyAAmę. Od każdego Avirtela piAva 

Avrocławskiego (ay Avirtelu 2 achtele) płacą na ratusz 

do 6 groszy; z rybołóstAva dają grzyAYnę i 42 grosze.

Podczas lustracyi z r. 1569 ciężary są praAYie 

te same.

„l^dAYodjiego” oddawało miasto pomiędzy ro

kiem 1577 a 1582 po 12 zł. rocznie. )̂ „Szosu” (po

datek z domów) rocznie 32 zł.; „czopoAYego” ay r. 1579 

płacono 283 zł. 8 gr. a 1580 r. 450 zł. ‘‘̂ ) W  r. 1581 
było łaiióAY miejskich 13, piekarzy 5, szcaycóay 8, 

koAYali 3, kraAYCÓAY 2, rzeźnikóAY 4, komornikóAY 5; 

kiiapóAY 5; razem płacili 61 zł. i 6 groszy. ®)

Lustracya miasta ay r. 1636 podaje, że „sta

cyjnego” płacą mieszczanie 50 zł.; sepu „miary krze

pickiej” korczykóAY 88, licząc każdy po 24 grosze; 

koronacyjnego płacili daAYniej po 14 grzyAYien, na 

ostatnią koronacyę odbytą ay d. 6 lutego 1633 r. nic 

nie dali; podAYodnego zł. Ogóhia suma czynszóAY 

w lustracyi miasta z młynami Avynosiła 1227 zł. 9 gr. 

12 szelągóAY; z 8 jarmarkóAY oddaAYali rocznie po 

12 zł.

1) Księgi podskaraińskie z czasów Stefana Batorego. 
Pawiński. str. 70 i 163.

*) Tamże str, 27.
Źródła dziejowe. Małopolska Tom III. Pawiński str. 157.
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Sprawozdanie z lustracyi miasta w r. 1660 za
znacza że prasołów nie było wcale, jecbiak miasto 
musiało za nich płacić 1 zł. 2 grosze. Suma ogólna 

podatków miejskich wynosiła w powyższym roku 
330 zł. 5 gr. 2 szelągi. Z wolnicy (szlachtuza) trzecią 

część brał wójt, dwie zaś szły na utrzymanie urzę
dników zamkowych.

Lustratorowie miasta w r. 1765 notują, że 
mieszczanie z łanów i ogrodów, oraz za 10 achteli 
piwa, za beczkę śledzi i za 176 wij-teli owsa płacą 

rocznie 500 zł., garncowego zaś 48 zł. 30 gr.; szewcy 
dają 12 par butów; mostowego 150 zL

Cechy. Już podczas lustracyi miasta w r. 1569 
były tu cechy: prasołów (handlarze soli), piekarzy 
szewców i rzeżników. Najstarszy zapewne z nich 
jest cech rzeźniczy, bo już w r. 1555 król Zygmunt 
August aktem Avydanym av PiotrkoAvie potwierdza 
przywilej wydany im przez poprzednikóAv sAYoich,. 
mocą którego zabrania obcym rzeżnikom przyAvo- 
zić do miasta mięso z Avyjątkiem czasu od św. Bar
tłomieja aż do Bożego Narodzenia—Ustawa cechowa 
jest sporządzona na Avzór ustawy rzeżników kra
kowskich. 1).

Cech krawiecki Avedłe lustracyi z r. 1660 otrzy
mał zatwierdzenie i ustawę od Władysława IV 
Av d. 25 stycznia 1645 r. RóAvnież bardzo stare są 
cechy: piekarski i szeAÂ cki. Już podczas lustracyi 

z r. 1564 rzemieślnicy do nich należący nazAvani są 

„uprzyAvilejoAvanymi”. Jaki był stan tych cechóAV 
Av późniejszych czasach — nieAAiadomo. Wszystkie 

ich dokumenty i księgi stare zgorzały, zdaje się, 
Av r. 1881 podczas Avielkiego pożaru, kiedy Aviększa 

część miasta AÂraz z kancelaryą gminną, a AAięc 

i z dokumentami poszła z dymem.

Ks. lustracyi 23 fol. 1.
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Mieszczanie. O ile widzimy z akt dawnych, 
mieszczanie tutejsi byli zaAYsze spokojni: nie spoty
kamy też jak gdzieindziej całych foliałów z proce

sami; nie miewali zatargów z starostami, chyba z je
dnym Mikołajem Wolskim na początku XVII w. 
Był to pan możny, przyjaciel króla Zygmunta III 
i znakomity administrator.

Przeprowadzając przebudowę zamku, oraz urzą
dzając go z przepychem wielkopańskim, dbał o ró
żne porządki w otaczających zamek wioskach. Przy 
tych robotach dawał się Ave znaki nietylko miesz

czaństwu ale i zakonnikom krzepickim, jak to się 
gdzieindziej zaznaczyło.

Slvarży w r. 1603 mieszczan, że mu robią 

szkody w lesie dębowym, szczególnie w części zwa
nej Okrąglik; że zrobili wielkie spustoszenie w lesie 

zwanym Ostrówki i Dąbrowy, gdzie wycięli wiele 
rodzących buków i dębów; że zniszczyli las Świe- 

piszewsko i na Glince, oraz w Makowiskach i Kur- 

niach, gdzie powycinali barcie należące do wsi Iwa
nowice. Na skutek tej skargi Zygmunt III wysłał 

na grunt delegatów, kt()rzy zabronili mieszczanom 

wycinania drzew. Ci zaś, opierając się na dawniej

szych przywilejach królewskich, Avystąpili z prote
stem. Jaki był koniec tego zatargu — niewiadomo.

Miejscowy zamek ze swymi urzędnikami do

datnio oddziaływał pod względem oświaty za miesz
czaństwo. Wielu z tutejszych mieszkańców spoty
kamy w bliskich stosunkach ze szlachtą zamkową, 

pełniącą tam r(>żne obowiązki. Niektórzy z nich 

podają mieszczanom dzieci do Chrztu św. lub też 

ich zapraszają na rodziców chrzestnych dla swych 
synów i córek; inni uczestniczą przy ślubach, a na
wet biorą mieszczańskie córki za żony.
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Już na początku X\" w. widzimy jakiegoś 
mieszczanina, Adama syna Jana na uniwersytecie 
krakowskim; w trzy lata p()żniej, tj. w r. 1435 kształci 
się tam Jan syn Jakól)a; w następnyin zaś jest tam 
ks. Maciej, pleban krzej)icki; w 1438 r. jest Jan syn 
Franciszka; w 1448 r. ks. Jakób, pleban z lirzepic; 
w 1463 Grzegorz syn Marcina; w 1467 Jan z Krze
pic; w 1479 Mikołaj syn Jana; w 1484 Jan syn Ja
kóba; w 1487 Mikołaj syn Bartłomieja; w następ
nym Stanisław syn Łukasza; av 1518 Walenty syn 
Piotra; w dwa lata później Jan syn Stanisława.

Zapewne kształcili się tam mieszczanie tutejsi 
i później, nie mając jednak pod ręką dalszych tomów 
szacownego wydawnictwa, wykazem ich służyć nie 
mogę.

Do najstarszych i najwybitniejszycli, dotąd 
istniejących, należy ród Schabowskich. Sławetny 
Grzegorz Schab l)ył ożeniojiy z wnuczką szlachetnego 
Bartłomieja Cera, pisarza komory krzepickiej, Ja
dwigą Woszczanką. W' r. 1636 dziedziczy on po 
Cerze dom w rynku położony i 8 łan(')w roli, lvtóre 
Zygmunt August zwalnia od wszelkich ciężarów 
i podatków za wierną dwudziestoletnią służbę wspo
mnianego Cera; nadto pozwala mu jak i jego na
stępcom korzystać z miejskich lasów; daje prawo 
wolnej propinacyi tak miejscowycłi jako i zagranicz
nych trunków z warunkiem jednak, by opłaca! po
datek „czopowego”.

Przywilej ten potAvierdził w Krakowie d. 16 

marca 1574 Icról Henryk, a w r. 1634 d. 1 sierpnia 
w Warszawie Władysław IV. Z tego też rodu po
chodził ks. Jan Scliabowski, profes tutejszych Ka
noników Regularnych, który, mając lat 27, zmarł

*) Album studiosorum Uniwersitatis Cracoviensis. Tom 

1 i II od 1400—1551 r.
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ŷ d. 14 'lutego 1707 r. na stanowisku kapelana przy 

kościele śwJStanisława. Zakonnik, piszący akt zej

ścia jego, nazywa go nieporównanym w zachowy- 
w^aniu przepisów klasztornych, dodając, że przez 
braci zakonnych bardzo był łubiany.

Z wymarłych już rodów odznaczali się: Modzele, 
Kępkowie, Woszczyny, z których najwybitniejszym 

był Marcin. W  r. 1523 otrzymał on od Zygmunta 

Starego list bezpieczeństwa i Avolnego przejazdu; 
podobny przywilej spotkał go znowu w dwa lata 
później. 1) Prócz powyższych byli: Lampartowicze, 

piastujący godność wójtóAv; Elsterowie, których pro
toplasta Mikołaj przybył do Krzepic jako puszkarz 
i tutaj, powróciAVszy z luteranizmu na łono Kościoła, 
zmarł w r. 1665; Załostowie, z których Andrzej był 

przełożonym tutejszego klasztoru. Ojciec jego Se- 

bastyan miał prócz niego jeszcze dwóch synów ka

płanów: Stanisława, prepozyta av Skalmierzycach 

i dziekana kaliskiego, oraz Franciszka, kustosza Avie- 

luńskiego i plebana lututoAvskiego, a następnie ple

bana mierzyckiego i dziekana krzepickiego. Droz- 
doAYScy, z nich Melchior był przeorem PaulinóAv 

około roku 1628 w WieruszeAvie, a następnie jego 
potomek Maciej Bartłomiej był prepozytem tutej

szego klasztoru. W  początkach XVII w. żyje ks. 
Walenty GawinoAvicz, profes tutejszego klasztoru; 

Av tym samym czasie krzepiczanin, ks. Marcin NoAvak, 
kapłan świecki, jest komendarzem av Starokrzepicach, 

oraz ks. Tomasz Zdunek jest prepozytem kłobuc

kiego klasztoru, który się tam upamiętnił spraAvie- 
niem prześlicznej monstrancyi w r. 1626; umarł tam 

w r. 1637. W  drugiej połowie XVII administrato

rem tutejszego klasztoru jest ks. Szymon Macioł-

1) Matricularum R. P. Sum. pars IV 13706 i 14217.
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kowski; w początkach XVIII w. umiera tu w ro- 
dzinnem mieście Kanonik Regularny, ks. Michał 
Żychoń; w połowie zaś tegoż wieku żyje ks. Fran
ciszek Ogórkiewicz, jako kapelan kościoła św. Sta
nisława, a później prepozyt klasztoru.

Nie od rzeczy, sądzę, będzie podać niektóre 
więcej charakterystyczne nazwiska mieszczan tutej
szych z końca XVI i XVII w. i)

I tak: Wozignój, Wozignojek, Szurmaska, Ra- 
tuszny. Bródka, Pędziwiatrek, Pędziwiatr, Trzęsi- 
dupa, Trzęsidupka, Kazirodek, Niezdara, Lepiarczyk, 
Grzebinóżka, Chocała, Luter i Lutronka, Plaszczy- 
mąka, Kwasigroszelc, Nalewajek, Kozubek, Nadmi- 
skóra, Stroiwąs, Nabrzazdełka, Swędzioch, Wymka, 
Misiaczek, Pierdzioszek, Obeśczanka, Parzysłońce, 
Wyględajczyk, Stramka, Charaźny, Sapałka, Liczy- 
krupa, Mięsopuścik, Niewesół, Zimniak, Szurygała, 
Ujma, Koczwas, Golipięta, Szawlik i Ruby. Z nazwisk 
tych ani jedno niema dzisiaj przedstawiciela.

Do dzisiaj zaś żyjące rody są: Gawlik, Kałużka 
(dzisiaj Kaluziński), Mończyk (Mońko), Zjawiony, 
Rychta (Rychter), Tyli (Tylikowski), Dołach (Doła- 
szyński), Badura (Badurski), Kordyaka (Kordyaczyń- 
ski), Hamara (Hamarowski), Satory, Stanisz (Sta
niszewski), Biernat (Biernaclvi), Pilarz (Pilarski), Ko
tas (Kotasiński), Suchan (Suchański), Kulej (Kule- 
jewski) i inne.

Żydzi. Kiedy się tu osiedli—niewiadomo. Naj
starsza wiadomość o nich odnosi się do r. 1688. 

AVizytator kościoła a v  r. 1730, dowiedziaAvszy się, że

1) Zachęcony wezwaniem nieodżałowanego ś. p. Z. Glo
gera, który w JnTs 4 Ziemi z. r. 1910 nawoływał do zbierania 
imion własnych^ wsi, pól i ludzi w celu utworzenia inwentarza 

językowo-krajoznawczego, zebrałem tych nazw sporo. Tutaj 
zaś podaję tylko kilkadziesiąt i to więcej ciekawych.
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żydzi zaniierzają za rzeką budować dla siebie syna
gogę, nakazuje przełożonemu klasztoru, by do tego 
nie dopuścił, dokąd nie otrzymają zezwolenia arcy
biskupiego. Jeśli zaś wbrew zakazowi rozpoczną 
budowę, ulegną karze 1000 zł. czerwonych. Widocz
nie zamiaru tego narazie zaniechali, bo wymagane 
pozwolenie otrzymali dopiero od arcybiskupa Adama 
Komorowskiego, który zasiadał na stolicy swojej 
pomiędzy 1749 a 1759 r. Podczas wizyty kościoła 
w r. 1779 pozwolenie omawiane mieli przechowane 
u starosty. Sprawozdanie z lustracyi miasta, odby
tej w r. 1765, wspomina o synagodze jako już ist
niejącej. Spraw^ozdanie zaś z wizyty kanonicznej 
kościoła z r. 1720 podaje, że były tylko cztery ro
dziny żydowskie, zamieszkałe za rzeką na Kużniczce; 
podczas zaś wizyty kościoła w r. 1765 liczono już 
30 żydów\

Choć mieli już w r. 1765 synagogę, musiało 
ich tu być jeszcze niewielu, gdyż w wykazie głów 
żydowskich w Koronie w tym roku nie znajdujemy 
parafii żydowskiej krzepickiej; natychmiast widzi
my parafię działoszyńską, liczącą aż 1956 głów; 
prawdopodobnie tutejsi żydzi do niej się zaliczali.

W  r. 1810 było w Krzepicach wszystkich ży
dów 270 dusz; ŵ 1847 r. 1054 dusze; W" 1860 r. 
1069; obecnie około 2,500 dusz.

Szkoła. Pierwszą w^zmiankę o szkole spoty
kamy dopiero w r. 1611; przypuszczać jednali na
leży, że, wobec dążenia mieszczan do oświaty i ŵy- 
syłania synów na uniwersytet do Krakowa, musieli 
też dbać o naukę początkow^ą dla swych dzieci 
i szkołę mieh dużo wcześniej.

W metrykach kościelnych spotykamy w wspom
nianym roku nauczyciela Jana z przydomkiem

1) Archiwum Kom. Hist. Tom VIII str. 393.
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Stary (Antiąuus). W  następnym roku uczy dzieci 

obywatel tutejszy, sławetny Wawrzifniec\ w r. 1621 
nauczycielem jest Marcin ze stopniem akademickim 
bakałarza; w 1625 r. Jan ze Mstoiua; w r. 1648 

umiera tu Jan Oiżyńshi; 1686 r. aż do 1706 Andrzej 

Chamarowicz, który początkowo był zakrystyanem; 

umarł na stanowisku nauczyciela. W  r. 1779 pod
czas wizyty kościoła zanotoAvano, że szkoły niema 
i uczy chłopców organista Franciszeh Szafrański 

w SAYoim domu, a dzieAvczynki—obyAvatelka Brudroia- 

ska. Od r. 1803 do 1806 jest nauczycielem Antoni 

Wodzyński\ Ŷ r. 1809 pracuje tu przez 7 miesięcy, 
pobierając 576 zł. pensyi, Józef Krygieroivicz\ od 
1825 do 1830 r. ponoAvnie jest Antoni Wodzyński. 

Od stycznia 1848 Roch Siatkowski, Ictóry tu przybył 

z Tuszyna i av następnym roku w listopadzie prze

nosi się do Mierzyć, a jego miejsce zajmuje Sta

nisław Rosiński; w r. 1856 rozpoczyna długoletni 
swój pobyt AV Krzepicach Paweł Gidyński, który tu 

pracuje do r. 1884, tj. do czasu wysłużenia emery

tury. Pobierał w ostatnich latach 300 rb., 12Va 

sążnia drzewa z lasóAV rządoAvych; nadto miał pół 
morgi łąki i tyleż ogrodu.

Akta szkolne przechowyAvane przy kościele 

rozpoczynają się od 1 stycznia 1840 r. i są pro
wadzone niedbale aż do 1865; stąd też i Aviadomości 

tutaj podane pozostaAviają Aviele do życzenia, zwłasz

cza, że mieszkając daleko od Krzepic, nie mam spo
sobności przejrzeć akt znajdująch się przy szkole.

Etat szkolny zatAvierdzony na rok 1861/2 Avy- 
nosił 175 r. 80 kop., z czego nauczyciel pobierał pen

syi 120 rb.; reszta przeznaczona na różne Avydatki 

szkolne.

W  r. 1865 d. 27 kwietnia ks. Brzeziński jako 

opiekun szkoły otrzymuje polecenie od władzy rzą
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dowej, by, na zasadzie ukazu cesarskiego z d. 14 
kwietnia 1864, wręczył wszystkie dokumenty szkoł- 

ne i pieczątki miejscowemu burmistrzowi jako no
wemu opiekunowi szkoły.

W r. 1901 obywatele tutejsi uzyskali zezwo
lenie na otwarcie drugiej szkoły, a w r. 1911 otwarto 
jeszcze dwie. Tale więc obecnie są tu cztery szkoły, 
z których trzy mieszczą się w piętrowym domu, 
nabytym ])rzez miasto od sukcesorów Millera za 
8,200 rb. Dom ten stoi na miejscu dawnego szpi
talnego kościoła św. Stanisława.

Morowe powietrze. W metrykach kościel

nych znajdujemy kilka notateli o morowem powie
trzu. Pierwsza pod r. 1622 podaje, że grasował tu 

mór od października aż do połowy lutego następ
nego roku. Zanotowano 12 chrztów udzielonych 

przez hidzi świeckich w lasach, dokąd przeniosła 

się ludność. Podobnie podczas moru udzielano 
w lasach chrztu i w r. 1634. Najstraszniejsza jed- 
nalv zaraza grasowała w r. 1652: w jednym tylko 

czerwcu umarło 46 osób, w lipcu 120 dorosłych i 44 

dzieci, w sierpniu 133 osoby, w tem 35 dzieci, we 

wrześniu 45 osób. Razem w powyższyju roku w ca
łej parafii tutejszej zmarło 388 osób. W tej liczbie 
znaleźli się i czterej radni miasta. Zakonnik, notu

jący metryki, dodaje, że gdyby owi radni byli dbali, 
mór nie przybrałby takich przerażających rozmiarów. 

Umarł też wówczas zakonnik, ks. Grzegorz Chłodo- 

Avicz, który najAAięcej pośAvięcał się chorym. Po cało

dziennej pracy Avieczorami spisyAval metryki zmar
łych, aż sam aa" d. 8 AATześnia uległ zarazie. Napi
sano o nim AA" metrykach: „quem Dei amor et pro- 

ximi hujus malignissimae pestis contemptorem fecit, 
in qua Âel morientibus Âel aegrotantibus plus quam 

sedulo ministraAit.”
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W  r. 1661 przyniosła zarazę z Kłobuclia Do

rota Dylowslia; umarło wtedy od września do liwie- 
tnia następnego rolvu 23 osoby.

W  r. 1680 W" wrześniu mieszlianka tutejsza, 

wdowa po złotniku Augustynie Tyli, przeniosła mór 

z Krakow^a, dokąd udawała się w odwiedziny do 

swej córki; umarło wóAvczas siedmnaście osób.

Pod r. 1708 Av lipcu zanotowano w miejscoAvycli 
metrykach: „av roku bieżącym dotknęła Polskę strasz

niejsza kara Boża niż Szwedzi, Moskale, Kałmucy, 
Kozacy i inni Avr0g0Avie, bo mór, który zaczął się sze

rzyć w sąsiednim Śląsl^u. PoAvstał w roku prze

szłym AA" Krakowie, rozszerzając się po okohcznych 
Avsiach i miastach, gdzie AAiele tysięcy ludzi od niego 

zginęło. Dotąd się szerzy ay CzęstochoAvie, aa" Ka

liszu i okolicznych AÂ siach. W  tem ostatniem mieś

cie pomarli Avszyscy Kanonicy Regularni”. Do Krze
pic zaAvitał dopiero aâ następnym roku, tj, 1709 

Av miesiącu listopadzie i trwał do końca lutego nas

tępnego roku; umarło AÂóAYczas 36 osób. Tegoż roku 
Av październiku zjaAAia się straszny gość poAvtórnie, 

zabierając av Krzepicach 95 osób i av DankoAvicach 

ośm. ■ Ustał mór dopiero aa" d. 8 marca 1711 r. 

Statystyka ta nie jest, jakpisze zakonnik, dokładna, 

gdyż Aviełe osób umarło aâ lasach i na polach.
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY.

Nie ulega Avątpliwości, że kościół tutejszy wy
budował Kazimierz Wielki. Natomiast niepewny 
jest rok jego erekcyi; Długosz boAviem podaje, że 
Kazimierz w r. 1364 zakłada miasto, buduje zamek 
i kościół. Na innem miejscu zaznacza, że „Kazi
mierz Ii, założywszy we wsi, należącej do parafii 
kłobuckiej, Krzepicach, miasto, mieszkańcom jego 
dźwignął kościół.” Długosz pomylił się w dacie 
erekcyi nietylko miasta ale i kościoła. Czytamy 
bowiem w dokumentach krzepickich, że już w r. 1357 
w dniu św. Piotra Męczennika, a więc według ka
lendarza Norbertańskiego d. 14 marca, a według 
Oliwskiego w d. 30 kwietnia, Jarosław Bogorya, 
arcybiskup gnieźnieński, nadaje kościołowi krzepic
kiemu na prośby króla Kazimierza dziesięciny „ze 
swojego stołu”, tj. ze Avsi Zajączki i z miasta 
Krzepic. Widzimy stąd, że kościół musiał tu sta
nąć przed r. 1357.

Stanął on w epoce największego rozkwitu go
tycyzmu i w tym też stylu był zbudowany. Prze
budowa jego po wojnie szwedzkiej nadała mu wy
gląd barokowy, choć nie zdołała zatrzeć stylu

1) Liber beneficiorum Tom 111 str; 165 i Dzieje Tom ]1I 
str. 279.
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pierwotnego. DoAvodem czego są okna i wspaniałe 

kamienne obramowania nad drzwiami.

KonsekroAyał tę świątynia dopiero arcybiskup 
Jan Gruszczyński, który zasiadał na stolicy pryma
sowskiej pomiędzy r. 1464 a 1473.

Prócz uposażenia arcybiskupa Jarosława Bogo- 
ryi czyni zapisy na rzecz kościoła w r. 1457 Jan 

Hincza z Rogowa. W  r. 1466 za zgodą króla Kazi

mierza Jagielończyka i arcybiskupa Jana Gruszczyń

skiego eryguje tu klasztor Kan. Regularnycłi i oddaje 
im w zarząd parafię.

W  późniejszych czasach nie spotykamy o koście
le żadnych wiadomości. Dopiero wizyta kanoniczna, 

odbyta z polecenia arcybiskupa Jana Łaskiego 
w r. 1522, podaje nam, że kościół nosi tutuł św. Jakó
ba Ap. i że jest pod zarządem prepozyta Kanoni

ków Regularnych od św. Augustyna.

Aparaty i utensylia kościelne były wtedy na
stępujące: kielichów srebrnych 9, z tych 6 złoconych; 

dwa krzyże z rehkwiami Świętych, z tych jeden 

srebrny, drugi miedziany z trzonem drewnianym; dwa 

srebrne pacyfikały, jeden pozłocony, jeden kryszta

łowy; nionstrancya miedziana; puszka srebrna. Ornat 

z czerwonej kamchy (adamaszek) złotem tkany, drugi 

z żółtego aksamitu z kwiatami szafranowego kolo

ru; dwa z zielonego aksamitu; inny z adamaszku 

czarnego, inny zaś z przodem adamaszkowym czar

nym i tyłem z takiegoż aksamitu; dwa z kamchy 
czerwonej; inny „de postawyecz'‘ różnego koloru; in

ny z błękitnej jedwabnej bardzo kosztownej tureckiej 
materyi (de cophtir). Kapa z czerwonej adamaszko

wej złotem tkanej materyi, druga z liamchy różne

go koloru; trzecia stara z błękitnej jedwabnej turec

kiej materyi (de cophtir). Antepedia z kamchy zwy

czajnej trzy, jedno z kamchy zielono-białej, z płótna
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kolorowego 2, z sukna trzy. Chorągwi trzy pary; pięć 
mszałów pergaminowych, szósty krakowski druko- 

Avany; dwa pergaminowe graduały; antyfonarz 

i psałterz — pergaminowe; agenda gnieźnieńska: 
ampułek 10, dAva dzbanki cynowe na wino; ręcz- 
nikóAY i palek liczba Avystarczająca: kociołek do 

Avody śAvięconej; turybularz miedziany; trzy dzwo
ny Av dzwonnicy i dAva na ganku wieżoAA\vm; dzwon- 

kóAv nuiłych kościele 15: nzerzifnek jedwabnych 
trzy. 1)

Kościół ten, jak widać z miejscowych dokumen- 

t()AV był restaurowany av r. 1548 i następnym. Póź
niej uległ pożarowi — niewiadomo jednak w któ
rym roku. PeAYuem atoli jest, że po tym pożarze 

restauruje go ks. Marcin Suchan, miejscoAvy ])repo- 

ryt, przed r. 1628. Nie miał avóavczjis sklepienia, bo 
czytamy av miejscowych notatkach, że zakonnicy 

]uieli zatarg ze starostą AVolskim, który im zabrał 

12 AvozÓAv tarcic, przygotoAvanych na, podbit]vę w koś
ciele; nadto przyAYłaszczył sobi('. w(')wczas ctigłę 
z trzech, a wapno z dwóch ])ieców. Kościół musiał 
być kompletnie Avtedy odrestauroAvany, gdyż ten

że prepozyt prosi arcybiskupa Jana Wężyka o kon- 
sekracyę; na co otrzymuje w d. 12 marca 1628 r. 
zaAviadomienie, że na dopełnienie tego aktu moż(; 
zaprosić jakiegokolwiek biskupa. Widocznie nie- 

łatAYO było ks. Suchanowi Avyszukać biskupa, chcą

cego się podjąć tej pięknej a forsującej ceremonii, 
skoro dopiero av pięć lat po jego śmierci przyszło 

do konsekracyi, czyli ay r. 168.H d. 28 kAvietnia za 

l)repozyta ks. StanisłaAYa łvaczkowskiego.
Konselvartor, Tomasz Oborski, biskup laodyjski, 

sufragan i kanonik krakoAYski, pozostaAYił na miej

scu dokument na pergaminie, zaśAYiadczający, że

1) Liber bene.iciorum Joannis de Lasco Tom II str. 117.

5
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kościół został pokoiisekrowany pod wez^yaiiiem św. 
Jakóba Większego Apostoła; ołtarz zaś wielki poświę
cony ku czci św. Trójcy i że złożono w nim relikwie 
św. Leona i Maryana męczenników i że wszystkim 
wiernym odwiedzającym kościół w dniu konsekracyi 
udziela odpustu jednego roku, a w rocznicę zaś kon
sekracyi 40 dni. Odbudowany kościół spalili znowu 
Szwedzi w styczniu 1656 r. Po ich ustąpieniu z kra
ju zakonnicy wzięU się do odbudowy; w którym 
to jednak roku nastąpiło—niewiadomo, gdyż wyraź
nej daty nigdzie znaleźć nie można. W rubryceli 
Dyecezalnej z r. 1879 podano jakoby kościół po spa
leniu przez Szwedów został wybudowany w r. 1660 

nowy, większy i ozdobniejszy i to staraniem prepozyta 
Macieja Skrzypińskiego. Twierdzenie to nie jest 
zgodne z pra.wdą. Przedewszystkiem ks. Maciej 
Skrzypiński nie był nigdy przełożonym klasztoru; 
ówczesny prepozyt, ks. Stanisław Kaczkowski, jako 
starzec 74 letni, mógł go używać tylko do pomocy. 
Zasługa odbudowania kościoła całkowicie należy 
się ks. Kaczkowskiemu, o którym zakonnicy po 
śmierci (1661 r.) napisali: „życiem, budową koś
cioła i trudami dla klasztoru dobrze się zasłużył; 
za co niech mu Bóg będzie nagrodą”.

Ani ks. Skrzypiński, ani ks. Kaczkowski nie 
budowali nowego kościoła, jak podaje rubrycela, bo
o tem w miejscowych dokumentach niema najmniej
szego śladu.

Okna zaś w presbiteryum i jedno w nawie koś
cielnej, oraz odrzAvia kamienne w stylu gotyckim 
są niezbitym dowodem, że kości(')ł wówczas był tyl
ko po spaleniu odrestaurowany i co najwyżej kapli
cą św. Józefa powiększony, gdyż druga Pana Jezu
sa była już w r. 1620, jak nas przekonywuje zapis 
na nią Jana Łaszewskiego.
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Nadto jako dowód, że w r. 1660 nie budowano 
nowego kościoła, tyłko stary do porządlm doprowa
dzono, niecłi służy to, że metrykacłi zejścia pod 
r. 1666 w miesiącu lutym spotykamy akt śmierci 
Jakóba Niemoli, cieśli, o którym napisano, że „po 
spaleniu kościoła przez Szwedów kładł dach na koś
ciele i klasztorze”. Gdyby to był nowy kościół, nie 
omieszkanoby tego zaznaczyć.

W akcie zejścia ks. Załosta, bezpośredniego na
stępcy ks, Kaczkowskiego, powiedziano, że był troskh- 
wy o ozdobę kościoła i sprawił troje organów, zegar 
na wieży, odzłocił tabernakulum, dał sklepienie w pres- 
biteryum i wyrestaurował klasztor”. Nadto sprawił, 
jak pokazuje napis, trzy dzwony, które do dzisiaj 
słyną na całą okolicę z pięknego głosu.

W r. 1683 prepozyt klasztoru, ks. Mikołaj Ski
biński, daje w nawie głównej sklepienie i takowe 
maluje z funduszów przez swego poprzednika, ks. 
Załosta, zebranych. Nadto restauruje spalony zno
wu za jego czasów klasztor.

W r. 1544 nawiedza kościół w przejeżdzie 
z Częstochowy arcybiskup Maciej Łubieński, zaba

wiwszy tutaj dwa dni. Do sakramentu Bierzmowa
nia przystąpiło wówczas 962 osoby. Arcybiskup uda

wał się do Częstochowy, by przenieść cudowny 
obraz do nowo powiększonej przez siebie kaplicy.*)

Podczas wizyty kanonicznej, odbytej przez ks. 

Franciszka Kraszkowskiego, sufragana gnieźnieńskie

go, w r. 1730 d. 12 listopada kościół był gontami 
kryty, ołtarzy miał dwanaście, a trzynasty jako 
zupełnie zdezelowany był usunięty. Ołtarz główny 

ładnie rzeźbiony, miejscami złocony, z obrazem Mat

ki B. Wniebowzięcia; 2-gi św. Anny również ładnie 

rzeźbiony; 3-ci św. Barbary; 4-ty św. Doroty; 5-ty

1) Metryki urodzonych w Krzepicach.
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Chrystusa Ukrzyżowanego — ładnie rzeźbiony; 6-ty 

św. Augustyna; 7-ray św. Jakóba Większego; 8-my 
Matki Boskiej Różańcowej; 9-ty św. Antoniego; 

10-ty śś. Aniołów Stróżów; 11-ty św. Józefa; 1‘2-ty 

św. Rocha.

Utensyha kościelne były następujące: 6 kieli
chów, z nich jeden zepsuty — wszystkie srebrne; 
ampułki i taca srebrna; srebrny duży procesyoiiainy 
krzyż i takiż mały. Ornatów było 68, alb i innej 
bielizny liczba wystarczająca; kapy, dalmatyki 
i lichtarze w liczbie wystarczającej i w stanie 
przyzwoitym.

Według sprawozdania z wizyty kanoniczn(‘j, 
odbytej w d. 16 listopada 1779 r. przez ks. Macieja 
Garnysza, bpa Larnendeńskiego, sufragana pomor
skiego, kościół jest utrzymany av dobrym stanie: 
podłoga z bali dębowych, dach świeżo gontami 
pobity, zakrystya dobrze zaopatrzona. Jest srebrna 
monstrancya, srebrne dwie puszki i 9 kielichów. 
Ornatów w różnych kolorach jest 63, niektóre tylko 
potrzebują restauracyi. Ołtarzy dwanaście, z których 
sześć ma obrazy ubrane srebrnemi sukienkami. Dzwo
nów na wieży trzy: wszystkie konsekrowane; nad 
nimi jest zegar o czterech cyferblatach, potrzebujący 
znacznej reperacyi.

Cmentarz przy kościele częścią tylko obmuro
wany, reszta ogrodzona płotem. Zmarłych chowają 
także przy kościele św. Stanisława.

W  r. 1783 przełożony klasztoru, ks. Grzegorz 

Modliszewski, rodak krzepicki, pokrywa na kościele 

pach miedzią.
W r. 1810 odbyła się wizyta kanoniczna przez 

ks. Hipolita Chrzanowskiego, oficyała wieluńskiego, 
z polecenia arcybiskupa Raczyńskiego. Czytamy 
w sprawozdaniu z niej, że pod kościołem są trzy
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wielkie groby sklepione: pod ołtarzem głównym dla 
kai)łanów i szczególniejszych dobrodziejów kościoła 
])()d kaplicą św. Józefa dla obywateli krzepickich i pod 
kaplicą św. Krzyża, dla rodziny Łaszewskich. Nadto 
są jeszcze dwa mniejsze groby: pod ołtarzem Matki Bo
skiej Różańcowej i pod ołtarzem św. Anny; w tych 
chowano ciała niemowląt. Utensylia kościelne były: 
inonstrancya srebrna, ważąca 10 funtów 14 łutów; kie- 
liciiów srebrnych 10; takież naczynia do Olejów śś.; 

[)atena do chorych; dwa srebrne turybularze z łód- 
kaini; dwie ])ary ampułek z tacami, wszystko sre- 
b]-ne; krzyże srebrne do noszenia dwa, w jednym 
Drzewo Krzyża św. Na obrazie Matki B. Wniebo
wzięcia srebrna korona z dziewięcioma gwiazdami; 
na obrazie Matki Boskiej Różańcowej srebrna su
kienka i dwie korony; takaż sukienka na obrazie 
św. Antoniego, św. Jana Nepomucena; na ołtarzu 
P. J. wszystkie narzędzia męki Pańskiej, ważą 10 f. 
i 24 łuty; na obrazie św. Józefa promienie, pieluszki 
i sandały srebrne; na obrazie św. Augustyna pastorał 
i mitra; na obrazie św. Barbary srebrne pozłacane 
promienie, kielich i sandałki; na obrazie św. Miko
łaja infuła, i)astorał i trzy kule, wszystko srebrne 
l)ozłacane; u św. Anny — sukienka, promienie i san
dały; u św. Jakóba i św. Doroty promienie srebrne; 
u św. Rocha promienie i oznaki pielgrzymie; na 
obrazie św. Apolonii — promienie i obcęgi. Wotów 
wszystkich różnej wielkości było sztuk 30, ważyły 
6 f. 16 łutów.

Ornatów wszystkich 44, kap 7, umbrakula 4, 

mszałów w srebro oprawnych 2; organ o 24 głosach.

W  r. 1824 w czasie zdawania probostwa przez 
ks. Sienickiego, który zeń zrezygnował, stan kościoła 
tak się przedstawiał: dwadzieścia trzy arkusze bla
chy miedzianej zerwane i zupełnie popsute, 20 arku
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szy podziurawionych; tynk ze sklepienia nad chórem 

poodpadał; krokwie i belki pogniły; okna liche, brakuje 
kilkunastu szyb; zegar na wieży zepsuty; oparkanie- 

nie cmentarza kościelnego jak i wieżyczka nad 
bramą potrzebują reperacyi.

Kielichów srebrnych było 12, z tych dwa ze
psute.

W  r. 1829 d. 29 sierpnia wizytuje kościół bp. 

Koźmian; podczas trzydniowego pobytu wybierzmo- 
wał 1888 dusz. Znalazł kościół w złym stanie: przez 
dach ciekło, okna liche i ściany brudne. Cmentarz 

grzebalny ogrodzony bardzo lichym płotem; kaplica 
na tym cmentarzu w ruinie. W  r. 1830 staraniem 

administratora probostwa, ks. Albina Stawickiego, 

zrobiono na restauracyę kościoła kosztorys na 6,504 
zł. 28 gr. Za tę sumę wytynkowano kościół we

wnątrz i pomalowano na zielony kolor; poreperowano 
dach miedziany na kościele i na wieży; poprawiono 
zegar.

Biblioteka po zakonnikach miała skatalogowa
nych 48 dzieł, a przeszło 300 było niespisanych.

Podczas rewolucyi w r. 1830 zabrano na po

trzeby kraju 22 funty i 47^ łutów srebra.
W  r. 1840 zegar na wieży jest zepsuty; dach 

na kościele w złym stanie; to też nowy proboszcz, 
ks. Misiński, krząta się, by kościół przyprowadzić 

do należytego porządku. Na skutek jego starań 
naczelnik powiatu wielimskiego naznaczył na dzień 

27 kwietnia 1843 r. licytacyę od sumy 322 rb. 46 

kop. in minus na restauracyę kościoła i oparkanienie 

cmentarza kościelnego. Za tę sumę nikt nie chciał 

przystąpić do licytacyi i sprawa przewlekła się do 
r. 1846. Wtedy dopiero podjął się przeprowadzenia 
wskazanych robót ks. Misiński również z licytacyi, 

ale za sumę 2,224 rb. 18 kop. Musiała to jednak
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nie być gruntowna restaiiracya, gdyż przy objącin 
probostwa w r. 1860 przez ks. Brzezińskiego dach 

na kościele był zły: brakowało Avielu arkuszy blachy 
miedzianej, które zastąpiono żelazną. Belki i wią
zania dachowe w wielu miejscach od zacieków 

pomurszały; z zachodiiiej strony wieża i kościół 

z tynku obleciały.

Pomimo siedemnastoletniego tutaj pobytu ks. 
Brzezińskiego przy kościele nic nie robiono. Zajął 
się natomiast, ów skądinąd niezw^ykły człowiek, 
restauracyą poklasztornego gmachu i budynków 
ekonomicznych, oraz założeniem i uporządkowaniem 
ogrodu owocowego, który za jego tutaj pobytu znaj
dował się we wzorowym porządku.

Powiększył też w r. 1866 cmentarz grzebalny, 
a w r. 1876 oparkanił go murem z wapiennych ka
mieni, nakrywając gontami.

Restauracyę kościoła przeprowadził dopiero jego 
następca ks. Edŵ ard PawłoAvski, który w T. 1884 
zdjął podziurawioną miedź, kazał ją przetopić i prze- 
wałcować w fabryce koniecpolskiej. Uo dwustu 
centnarów starej miedzi dodano wówczas 50 centna
rów nowej. Powycinano zmurszałe kawały belek 
i krokwi, sztukując nowymi; podwyższono wieżę
o 8 łokci; pobudowano wieżyczkę nad bramą, wio
dącą na cinentarz. Według relacyi do Konsystorza 
ks. Pawłow^ski wydał ze swej kieszeni na powyższą 
restauracyę 1,500 rb.; cała zaś restauracya wyniosła 
12,000 rb.

W następnym roku, t, j. 1885 usunął ks. Pa
włowski z kościoła sześć ołtarzy, wprawdzie zby
tecznych, ale że'to zrobił bez zgody parafian, naraził 
się na liczne przykrości. W liczbie usuniętych był 
ołtarz Pocieszenia Matki Boskiej przed 15 laty spra
wiony kosztem Katarzyny Muznerowskiej, obywatelki
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tutejszoj. Usiini(‘to go podobno (Ua syiiietryi, gdyż 
z j)rzeciwiiej strony ołlarz św. Barbary, jako iiieiia- 
dający siQ do rcstaiiracyi, został także usunięty. 
Chcąc ułagodzić podrażnionych parafhin usunięciem 
prawie zupełnie nowego ołtarza Piecieszenia M.. Jio- 
skiej, zAvłaszcza, źe lud miał wielkie nabożeństAvo 
do obrazu nim umieszczonego, ks. Pawłowslci 
zamówił obraz Pocieszenia u artysty mahirza w War
szawie, Adryana Głębockiego. Prócz tego wymalował 
jednocześnie Głębocki jeszcze obraz śav. Jakóba Ap. 
i ol)ydwa zostały umieszczone w ołtarzu głównym.

Następca ks. Pawłowskiego, ks. Stefan Olechno
wicz powiększył w r. 1893 prawie o dwie morgi cmen
tarz grzebalny.

Obecny zaś prolioszcz ks. kanonik Bromski 
pomalował polichromją kościół, dnł posadzkę tara- 
kotową i postawił pięlvne bydynki gospodarcze.

Alterya jest to fundusz lub zapis przeznaczony 
na utrzymanie poszczególnego ołtarza av kościele; 
kapłan utrzyiuujący ów ołtarz w ])orządku i odj)ra- 
wiający w naznaczone ]>rzez zapisodawcę dni przy 
nim Msze św. zwie się altarzi/^ttą.

W kościele parafialnym taką altaryę stanowił 
ołtarz Bożego Ciała wraz z odpowiedniem dlań upo
sażeniem. W miejscowych aktach spotykamy wia
domość o altaryi już w r. 1430, gdzie powiedziano, 
że ołtarz ten ]ua zapis 30 grzywien.

W r. 14:31 arcybiskup AVojciech Ivot j)otwier- 

dza zapis 7 grzywien groszy praskich, uczyniony 

przez magistrat i obywateli krzepickich na rzecz 

ołtarza Bożego Ciała, a zabezpieczony na rolach, do

mach i jatkach rzeżnickich w Krzepicacłi.

W r. 1-153 ks. Stanisław, kapelan kościoła św. 
Ducha (św. Stanisława), ofiarował temuż ołtarzowi 
kielich srebrny.
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Pleban dankowski, ks. Mikołaj Guczel, który 
jednocześnie był altarzystą w kościele krzepickim, 
wspólnie ze Stanisławem Osuchowskim i jego żoną 
Dorotą, oraz Andrzejem Panek z żoną Małgorzatą, 
swemi rodzonemi siostrami, czyni zapis na rzecz 
ołtarza Bożego Ciała w r. 1501, zapisując wspólny 
półrolek, odziedziczony po ojcu, Janie Guczel.

Według sprawozdania z wizyty kościoła odby
tej z polecenia arcybpa Jana Łaskiego w r. 1522 

altarzystą jest wspomniany wyżej Mikołaj Guczel, 
który pobiera z domów i ogrodów w Krzepicach 
położonych 5 grzywien i 2 skojce. Do tego ołtarza 
należą dwa ornaty, mszał krakowski, kielich srebrny 
pozłacany, pacyfikał srebrny, dwa autepedia; AYina 
i świec dostarczają „wytrykusze” kościelni.

W r. 1538 obywatel tutejszzy, Michał Nicpo- 
nim, sprzedaje altarzyście ks. Stanisławowi, swój 
dom położony przy domu Walentego Skracza z jed
nej strony, a klasztorem z drugiej za półtorej grzywny.

Pod kopią powyższego aktu ks. Marcin Su

chan, przełożony klasztoru, zanotował, że dom ten 
w r. 1625 AYidział zupełnie w ruinie; miał on na 
froncie wystawkę na kształt wieżyczki. Na miejscu 

jego ks. Maciej z Pajęczna, przełożony i poprzednik 

ks. Suchana, Avybudował dwa domy, z których je
den zamienił z pewnym obywatelem, a drugi pozo

stał dla altarzysty.
W r. 1552 Av d. 13 marca altarzysta ks. Marcin 

wypuszcza rolę, wyżej wspomnianą, Stanisławowi 
Sieradzkiemu, który już przedtem dzierżawił ją za 
10 groszy rocznego czynszu; z chwilą śmierci Seradz- 
kiego rola ma wrócić, pomimo jakichkohviek prze
szkód ze strony sukcesorów, do altarzysty. Akt 
spisano w magistracie w obecności burmistrza, Ma-

1) Liber beneficiorum Joannis de Leasco Tom U.
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cieja Kosisko, Stanisława Biblia, Jana Suknia i An
drzeja Sukiennika, radnych miejskich.

Pomimo tej umowy jeden z następców Sie
radzkiego, także Stanisław, rolę tą sprzedał sławet
nemu Janowi Zdunowi, który ją dał córcę swej 
Agnieszce Suchan, matce prepozyta klasztoru. Su- 
chanowa jednak altarzyście rolę zwróciła aktem spi
sanym w magistracie w obecności burmistrza Jana 
Gawlika, Fabiana Woszczyny i Grzegorza Piotrow
skiego, radnych miejskich.

W r. 1779 podczas wizyty kościoła altarzysty 
nie było, gdyż mieszczanie z czynszu składanego 
dawniej co rok na jego utrzymanie płacą tylko 
70 zł. rocznie; za co odprawiała się co czwartek wo- 

tywa o Najświętszym Sakramencie.

Bractwa w tutejszym kościele były trzy: Ró
żańca św., Anny św. i Józefa św.

Bractwo Różańca św. zostało zaprowadzone 
staraniem ks. Mikołaja Skibińskiego, prepozyta 
klasztoru, w d. 6 lutego 1686 r. z upoważnienia 
O. Franciszka Czarnkowskiego, prowincyała Domini
kanów w Krakowie, a za zgodą administratora archi- 
dyecezalnego, ks. Stanisława Krajewskiego. Miało 
zapisy następujące: Od r. 1675 na wsi Olewinie, 
własności Masłowskiego, ulokoAvane były 200 zł. ; 
na Ożarowie od 1729 r. 1,300 zł.; na Pstrykoniach 
od 1735 r. 1,500 zł.; na Kuśniu od 1758 r. 500 zł.; 
na Jaworznie z tegoż roku 3,OOo zł.

Bractwo św. Anny powstało w Polsce dzięki 
staraniom Jana Dymitra Solikowskiego, arcybiskupa 
Iwow^skiego w r. 1578, a następnie przez papieża 
Sykstusa V potwierdzone. Nazwa bractwa miała 
służyć dla przechowania pamięci cnothwej królewny, 
Anny Jagielonki. Skoro do niegO zaczęła się zapi- 
syAvać wyższa szlachta, a nawet król Zygmunt III,
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zaczęto je zaprowadzać po licznych kościołach na
szych.

W Krzepicach zostało bardzo rychło zaprowa
dzone, bo już w r. 1597 d. 25 września i to za 
zgodą jego założyciela, arcybpa Solikowskiego. Za
aprobowane zaś było dopiero przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, Stanisława Szembeka, pomiędzy 
r. 1706 a 1721.

Miało zapis na Działoszewie w sumie 1,000 zł.; 
za procent odprawiało się nabożeństwo w dzień św. 

Anny; oraz za dobrodziejów bractwa rocznie 33 Msze 
św. i 4 procesye żałobne w Suche dni.

Bractwo św. Józefa zostało zaprowadzone w d.
24 kwietnia 1724 r. przez dziekana dekanatu krze- 
pickiego a plebana rudnickiego, ks. Łukasza Próchnia- 
kowskiego. Ma ono księgę od założenia swego pod 
tytułem: Album candidatorum Confraternitatis s. 
Patriarchae Joseph consiguandorum in ecclesia 
Krzepicensi Canonicorum Kegularium Lateranensium 
d. 24 aprilisauno D. 1724 concinatum.

Bractwo to zostało zatwierdzone przez Stolicę 
Apostolską w d. 5 stycznia 1726 r. Miało zapis na 
synagodze w IDziałoszynie 2,500 zł. zrobiony przez 
Wojciecha i Teresę Skąpskich, oraz 200 zł. również 
na tej synagodze zapisane przez ks. Gaudentego 
Boreckiego.

Odpusty obchodziły się w następujące dni: na 
8̂ y. Augustyna, jako patrona klasztoru, na św. Ja- 
kóba, na św. Annę, na św. Józefa i na Matkę Boską 
Różańcową; od 1871 r. i na Matki Boskiej Po
cieszenie.

Na wszystkie, z wyjątkiem ostatniego, była 
bulla wydana przez Piusa VI; dzisiaj jej niema.

Odpust św. Augustyna już dawno nie jest 
obchodzony: praAvdopodobnie z kasatą klasztoru zo
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stał zaniechany; św. Anny został za staraniem lvs. 
Bromslviego przeniesiony na następną niedzielę 
w r. 1910.

Odpust Pocieszenia Matki l^oskiej został wpro
wadzony w r. 1871, dzięki ofiarności cnotliwej oby
watelki tutejszej, liatarzyny Muznerowskiej, która 
go przez pośrednictwo ówczesnego administratora 
Dyecezyi wyjednała w Rzymie. Na co wydane zo
stało „breve” w d. 3 czerwca 1871 r. przez papieża 
Piusa IX. W d. 3 września t. r. został odprawiony 
pierwszy odpust ĵ rzy licznyjn napływie wiernych 
i sąsiedniego duchowieństwa, łioszt przyjęcia te
goż tak w tyjn jako i następnych latach aż do 
swej śmierci ponosiła Muznerowska.

Przed wystaraniein się o zaprowadzenie od
pustu pobożna ta niewiasta swoim kosztem wyre- 
stauroAvala z gruntu jeden z licznych tutejszych 
ołtarzy, sprowadziwszy doń kopię obrazu Matki l̂ o- 
skiej Pocieszenia od Augustyanów z Wielunia. Do 
swej śmierci opalała go światłem i lampką palącą 
się w niedzielę i święta.

Osobliwościkościoła. Do nich należy zaliczyć 
dwie ampułki i tacę srebrne pozłacane ausburskiej 
roboty, ofiarowane przez Józefa de Ferro, doktora 
medycyny, na innem miejscu wspomnianego, ł̂ re- 
pozyt tutejszy, ks. Załost ])ozwoliłburmistrzowi i raj
com miejskim zastawić je za 350 zł. u poborcy 
podatków w województwie krakowskiem, prawdo
podobnie Trepki. Miało to miejsce pomiędzy 
r. 1661 a 1670, tj. w czasie, w którym przełożonym 
był ów ks. Załost.

Ponieważ miasto zastawu wydobyć nie mogło, 
płacić musiało rocznie klasztorowi procent od 300 zł. 
czyli 21 zł. Jeśli te ampułki i taca były wykonane 
przez tegoż samego złotnika, który wykonał am
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pułki i tacę również w Ausburgu i w tym saraĵ m 
czasie, a które znajdują się dzisiaj w Lubrańcu na 
lüijaAvach, to wartość icli na dzisiejsze czasy wy
niosłaby kilkanaście tysięcy rubli.

Lubranieckie ampułki wraz z odj)owiednią 
tacą na wystawie jNlaryańskiej w Warszawie w r. 1905 

należały do najciekawszych zabytków sztuki zło
tniczej.

Relikwiarz Brzeiva Krzijèa ,śiv. dawniej był 

kryształowy; od wiehi !>ardzo lat śav. relikwia 
znajduje się w srebrnyin krzyżu, na którym jest 

napis; „Sacrum hoc opus ad laud (em) et Ho (no- 

rem) I) (ei) O (sunipotentis) M (axinii) San (ctissimi) 
et ejus filii et Jaco (bi) hujus patron (i) sumptu 

suo post obitum suum extruendum reliquit Bartho- 
lomeus Cerinus olim notarius Krzepicensis 1577.

Relikwia Drzewa św. została sprowadzona 
z Rzymu w r. 1744.

AV tym sajuym relikwiarzu znajdują się re- 
likwi św. Jakóba, sprowadzone z Rzymu w r. 1758.

Monstrameua jest niebrzydka, choć nie propor- 
cyonalnie wysoka, licząca 91 centymetrów. U spodu 

ma napis: Ex argento ecclesiae hujus pro sumptu 
M (agnifici) 1) (omini) Josephi S. Winer, tenutarii 

Cap (itaneatus) Krzepicensis Concstructum et deau- 

ratum A. D. 1750 Mai 22.
KiellcJiów srebrnych i)ozłacanych jest sześć.

Dzwony. Największy ma wysokości 122 cm. 

szerokości 130; na])is następujący: Ad M. D. Gloriam 

V. Mariae I. C. et S. Jacobi Apl. patroni honorem. 
Ad]n. R. P. Andréas Załosth Gan. Reguł. Lateranen- 

sis Domus Crepicensis profes. octodecimus praepo- 

situs. Post Sueticam combustionem ac devastatio- 

nem in anno 1656 factam cymbola conflare fecit 

anno D. 1661 in octobre.
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Sit nomen Domini benedictum in saecula. 
Z jednej strony Matka Boska, z drugiej Pan Jezus 
na krzyżu.

Gmerek ludwisarski nieczytelny skutkiem za
kurzenia i zalania smarem.

Dzwon mniejszy ma napis: Jesus Clir. Rex 
gloriae venit in pace Deus homo factas est et ver- 
bum caro factum es. Christus vincit, Christus ré
gnât, Christus imperat, Christus abomini malo nos 
libérât. Landetur sanctissimum Sacramentum Anno 
Domini 1661.

Trzeci dzwon najmniejszy został przelany za 
czasów ks. Brzezińskiego.

Metryki. Rzadko gdzie przechoAvują się stare 
metryki w takim wzorowym porządku, jak tutaj; 

zasługa to ks. Brzezińskiego. Wszystkich ksiąg od 

najstarszych aż do r. 1808 jest sztuk 15; w tem 
6 z aktami urodzenia: 1-sza od 12 stycznia 1604 do 

1636 r.; 2-ga od 4 stycznia 1637 do 1670; 3-cia od 

6 stycznia 1671 do 1698; 4-ta od 1699 do 1763; 
5-ta od 1764 do 1801 r.; 6-ta od 1802 do 1808 r.

Metryki zaślubionych spisane róAvnież w pięciu 

księgach: 1-sza od 1596 do 1676; 2-ga 1676 do 

1724; 3-cia od 1724 do 1774; 4-ta od 23 maja 1774 
do 1807; 5-ta od 1807 do 1808.

Metryki zejścia zawarte w czterech księgach: 

1-sza od grudnia 1642 do 1749; 2-ga od stycznia 
1750 do 1786 r.; 3-cia od 4 lutego 1787 do 1807; 

4-ta od 28 marca 1807 do 1808 r.

W czasie zajęcia zamku przez Szwedów przer
wano metryki od czerwca 1655 r. Nie pisano ich 
i przez cały rok następny, a 1657 rozpoczęto do
piero w sierpniu i tych do końca roku spisano 
tylko cztery. Mowa tu o metrykach zejścia.
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UPOSAŻENIE PROBOSTWA 

i KLASZTORU.

Tak probostwo jako i klasztor tutejszy dosta
tnio były uposażone jiiż to w dziesięciny, już też 
w darowizny w nieruchomościacłi i w legaty na na
bożeństwa.

Dziesięciny były w użyciu u wszystkich ludów 
-starożytnych jako podatek składany Bogu lub jego 
zastępcom, kapłanom i królom. Stąd też jeszcze 
przed Mojżeszem spotykamy je u Hebrajczyków; 
później dopiero ów wielki prawodaw^ca określa je 
szczegółowo. Od żydów prawdo oddawania dziesię
cin przeszło i do religii chrześcijańskiej; nie miało 
jednak określonych ustaw. Dopiero cesarz, Karol 
Wielki, spisuje ustawy o dziesięcinach i takowe na
kazuje ściśle zachowyAvać. Z przyjęciem chrześci
jaństwa prawo to dostaje się i do Polski.

Co się tyczy dziesięcin należących się tutej

szemu kościołowi, to pierwszą o nich wiadomość 

znajdujemy pod r. 1357. Wówczas to arcybiskup 

Jarosław Bogorya przychylnie do prośby króla Ka
zimierza Wielkiego nowoerygowanemu kościołowi 

wyznacza dziesięcinę stołu arcybiskupiego z miasta 

Krzepic z każdego łanu po 4 skojce )̂, oraz dziesię-

1) Skojec (scotus) znaczył 24-tą część grzywny krakow
skiej czyli 2 grosze srebrne.
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cinę z folwarków arcybiskupich, położonych w po
wiatach krzepickim i kłobuckim )̂.

W  r. 1449 został załatwiony zatarg, jaki Avynikł 

pomiędzy plebanem tutejszym a mieszczanami spra
wie powyższej dziesięciny i mesznego. Do rozpatrze
nia tej sprawy zostali wyznaczeni i przez strony 

przyjęci: Mikołaj ze Spicymierza, Dersław z Borzy
mowie, Michał z Szydłowa i Jan z Pniowa, wszyscy 

kanonicy krakowscy. Ze strony mieszczan wystę

powali wówczas: Tomasz, burmistrz, Jan Pyta 
i Paweł, radni miejscy.

Przyznano plebanowi z każdego łanu po korcu 
żyta i tyleż owsa, oraz po 4 grosze praskie.

I w późniejszych czasach były o powyższą dzie
sięcinę zatargi, bo spotykamy w r. 1750 d. 9 maja 

ugodę zawartą pomiędzy ks. Bartłomiejem Drozdow

skim, prepozytem krzepickim, a Mikołajem Gajdziń- 
skim, burmistrzem, oraz wszystkimi obywatelami 

miasta w przytomności zastępcy starosty, Józefa 

AMnera. Obywatele oboAviązują się składać probo
stwu co rok 100 korczyków czyli wirteli żyta i ty

leż owsa na dzień AVW. Świętych. Zboże ma być 

dobrze wyczyszczone i w dobrym gatunku; miara 
ma mieć 24 garnce i będzie opieczętowana klasztorną 

pieczęcią; znajdować się będzie jedna w magistracie, 

druga podobna w klasztorze. Danina ta zwana 
„meszne“ ma być oddawana bez względu, czy bę

dzie urodzaj, czy też nie. Wyjątek stanoAvić ma 

tylko gradobicie i morowe powietrze.

Co się tyczy daniny „groszy praskich”, to ta

kową zamienia się na 120 złp. i będzie doręczaną 

rok rocznie do rąk prepozyta.

Dokumenty krzepickie str. 21.

Dokumenty krzepickie.
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Zastrzegli sobie nadto obywatele, by na role 
miejskie, znajdujące sie w posiadaniu klasztoru jużto 
z zapisów już też z zastawów, mieli prawo wykupu.

Umowę powyższą ])odpisali wszyscy zakonnicy, 
a z obywateli prócz burmistrza trzej rajcowie: Łu
kasz Wąsiński, Jan Główka i lilemens Satory; Flo- 
ryan Bogatko, cechmistrz kunsztu sze^vckiego; Fi
lip Kłosuń, cechmistrz kunsztu kowalskiego; JCuzi- 
mierz Borowicz, pisarz miejski; Marcin Kotas, star
szy gminy i Wojciech Majeronowski.

Dziesięcina ze wu Zajączki, nadana została jak 
i krzepicka przez arcybiskupa Jarosława Bogoryę 
w r. 1357, była snopową )̂. Z biegiem czasu poczęli 
rościć do niej pretensye plebani dankowscy. W r. 1620 

sądzono sprawę w konsystorzu wiehmskim, a 1638 

i następnym rozpatrywał ją nuncyusz apostolski, 
Filonardi, arcybiskup aweniońsk i ; w r. 1664 arcybi
skup Wacław Leszczyński przysądził s])orną dziesię
cinę konwentowi krzepickiemu; plebanowi zaś dan- 
kowskiemu, ks. Stanishiwowi Jastrzębskiemu, przy
znał tylko meiizne tak ze wsi Zajączki jako też i z so
łectwa Zbrojowskie. Pomimo to w r. 1726 Piotr 
Miączyński, starosta krzepicki, i Józef Winer, 
dzierżawca wsi Zajączki, należącej do starostwa, 
dziesięciny odmawiają i występują z protestem do 
sądu arcybiskupiego, który jednak rostrzyga spra
wę na korzyść klasztoru. W następnym roku staro
sta robi ugodę z konwentem, zamieniając dziesię
cinę snopową na pieniężną. Ma od.tąd płacić 180 złp ; 
klasztor zaś zrzeka się dziesięciny z lat zaległych. 
Pomimo to włościanie zajęczkowscy dziesięciny 
płacić nie chcą, za co obłożeni zostali av r. 1728 przez 
arcybiskupa Potockiego ekskomuniką. W r. 1825 

ŵ łościanie płacą proboszczowi krzepickiemu 16 rb.

i) Dokumenty krzepickie str. 21.
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20 kop., fohvark zaś zajęczkowski 12 rb. Dziesięcinę 
tą oddają jeszcze w r. 1840.

Dziesięcina ze wsi Popowa. Jakkolwiek Avieś 

ta stanowiła własność konwentu krzepickiego to 
jednakże kmiecie obowiązani byli oddawać ją kapi

tule gnieźnieńskiej; co trwało do r. 1624. Zakon
nicy,,mając już wtedy znacznie uszczuplone dochody, 

prosili, by im kapituła ową dziesięcinę zleciła. 
Przychylnie do ich prośby wydaiu) w dzień św. Woj

ciecha wspomnianego roku akt zrzeczenia się, zobo
wiązawszy icli, by co rok otprawiali jedną Mszę św.
o ŚAV. Wojciechu w niedzielę po Wielkiejnocy. Akt 
ten potwierdził w r. 1642 arcybiskup Maciej Łubień

ski.^) Tenże arcypasterz w tym samym roku, przy
chylnie do prośby zakonników, zezwala na zamianę po- 
wyżzsej snopowej dziesięciny na pieniężną. Widocz

nie do zamiany nie doszło, bo spotykamy dowód za
miany dopiero w r. 1820 d. 22 lutego. Wieś miała płacić 

za dziesięcinę wówczas 35 rb. 697* kop. W r. 1864 

d. 16 listopada wójt gminy Popów zawiadamia pro

boszcza krzepickiego, że z polecenia naczelnika powia
tu wieluńskiego odtąd dziesięciny płacić nie będzie.

Dziesięcina ze wsi klasztornej KuTców pierwot
nie była wytyczną, dopiero ay r. 1794 d. 13 maja 
układają się włościanie z konwentem, że na nią bę
dą opłacaU rocznie 332 zł. W r. 1816 opłaty odma
wiają. Po przewlekłych korespondencyach z Wła
dzami w r. 1845 zostali zmuszeni do opłaty oma
wianej dziesięciny, ale nie do rąk proboszcza, tylko 
do kasy powiatowej w Wieluniu. Ta zaś probosz
czowi wypłacać nie chciała, aż w końcu dziesię
cina zaległa została przez Rząd skonfiskowana.

Dziesięcina ze Avsi KuźniczU, należącej do staro
stwa krzepickiego, sięga czasów powstania tutejszej

1) Akta krzepickie
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parafii, tj r. 1357. Wynosiła z ról zagrodników 

15 kop żyta, jedną kopę pszenicy, cztery jęczmienia 
i 4 owsa, 8 wozów fagopyri ( ? )  i marcliwi pół 

woza. Z folwarku zwanego Sośnieszów starosta 
krzepicki dziesięciny stale odmawiał.

W r. 1827 powyższa dziesięcina została zamie
nioną na dziesięcinę w ziarnie. Odtąd otrzymuje 
proboszcz z folwarku Kuźmiczki 18 korcy i 26 garncy 
żyta; w r. 1865 płaci folwark dziesięciny 15 rb. 85 kop., 
włościanie zaś na mocy ugody zawartej z probosz

czem AY r. 1820 d. 1 lipca oddają 15 r. 46Vz kop.
Dziesięcina z Iwanowic, folwarku należącego 

do starostwa tutejszego, wynosiła 5 kop żyta, psze
nicy kopę, jęczmienia i óAvsa po trzy kopy, fago- 

pyri (?) 2 wozy, marcliAvi pół woza. W  r. 1586 d. 28 

czerwca została przeprowadzona ugoda pomiędzy 
starostą Wolskim, a konwentem, mocą której sta

rosta zoboAviązał się płacić za poAvyższą dziesięcinę
25 zł. rocznie. Widocznie umoAva nie była dotrzy

maną, bo w r. 1820 miano płacić z tegoż folwarku 
156 zł.

Dziesięcina ze Avsi starościńskiej, zwanej Dan- 

kowice, pierAYotnie AYedług Długosza ̂ ) należała do 

biskupa krakoAYskiego; kiedy i kto ję zlecił konAYen- 
toAYi krzepickiemu—nieAYiadomo. Później oddaAYano 

żyta i OAYsa po 6 korcy.
Według AYykazu z r. 1818 pobierał pleban krze- 

picki dziesięciny AÂ ytycznej na 1296 zł., mesznego 81 

korzec żyta i tyleż OAYsa, pieniężnej dziesięciny 188 zł.
Co się tyczy drugiego źródła uposażenia koś

cioła i klasztoru, to takoAYe stanoAYiły daroAYizny 

\Y nieruchomościach.

Wieś Kuków pierAYotnie należała do staro

stwa krzepickiego. Po śmierci Mikołaja Żelazo

1) Liber beneficiorum Tom II str. 211.

http://rcin.org.pl



84

Z racyi pokrewieństwa wykupił ją za zgodą króla za 
grzywien 20 Jan Mąszyk z Dąbrowy, wojewoda lwo
wski i zarazem starosta tutejszy. W r. 1436 d. 7 
stycznia oddaje ją za wysługi szlachetnemu Siecie
chowi do dnia jego śmierci. Ten jednak w r. 1443 
prosi króla Kazimierza, by pozwolił korzystać z Ku- 
kowa i jego spadkobiercom. Król do prośby się przy
chyla, postawiwszy za warunek, by tak Sieciech jako 
i jego następcy dostarczali na wyprawę wojenną kon
nego łucznika, zaopatrzonego we wszystkie potrzeby, 
który ma strzedz zamku w łirzepicach. Akt wydany 
Ŷ Piotrkowie d. 15 grudnia roku jak wyżej.

Od Sieciechów nabył Kuków Jan Hincza z Ro
gowa, starosta krzepicki, który go wraz z innem i 
posiadłościami oddaje w r. 1457 kościołowi tutej
szemu; na co otrzymuje zezwolenie królewskie pod 
d. 20 września wydane w Łęczycy.^)

W r. 1588 przełożony klasztoru, ks. Walenty 
z Wielkiego Koźmina, wraz z braćmi zakonnymi 
oddaje na Kukowie w czteroletnie bezpłatne uży
wanie łąki i rolę niejakiemu Klepie, położone przy dro
dze zwanej Herbutowską aż po granice wsi Złocho- 
wice nad smugą Sobieszowy, a to za wykopanie 
jego kosztem stawu. Po skończonym terminie ów 
Klepa ma płacić po trzy grzywny aż do śmierci. 
Nadto pozwalają mu zakonnicy pobudować na stru
dze młyn.

W końcu XVI w. starosta Mikołaj Wolski wy
rządził klasztorowi wielką krzywdę, bo im zajął 
większą część tej wsi z lasem łąkami, i zaroślami 
w celu rozszerzenia zAvierzyńca, który z wielkim 
nakładem założył i pielęgnował.

1) Dokumenty krzepickie str. 44.
2) Dokumenty krzepickie
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Podczas wizyty kościoła i klasztoru w r. 1779 
Kuków liczył 4Va łana roli; we wsi było 20 pół- 
kmieci, płacącycłi po 10 złp. rocznie; zagrodników 
również 20, z których 10 odrabiają po dwa dni 

w tygodniu i płacą po 5 zł., reszta zaś—po dniu 
tylko i płaci po 3 zł. Był tu dworek dla prepo
zyta kryty gontami, oraz dom dla służby z zabudo

waniami; trzy stodoły; dwa ogrody; mało łąk ; dwa 
bory; staw; młyn na Liswarcie, z którego płacono 

120 zł. i drugi na stawie, przynoszący rocznego 

dochodu 60 zł.; dwie karczmy, z których jedna za 
rzeką, odebrana staroście.

Wieś Popów niegdyś własność Jana Długosza, 
ojca sławnego historyka, od którego ją nabył wraz 
z Rembielicami za 700 grzywien Jan Hincza, staro
sta krzepicki; następnie w r. 1466 ofiarował ją 
przez siebie erygowanemu klasztorowi krzepickiemu. 
Według Długosza ofiarodawca przeznaczył klaszto
rowi na tej Avsi tylko czynsze bez robót pańszczyź
nianych. W spraAYOzdaniu z’opisu probostwa tutej
szego, sporządzonego około r. 1522 z polecenia arcy
biskupa Jana Łaskiego, powiedziano, że w Popowie 
jest osiadłych 17 kmieciów i każdy płaci po 16 gro
szy na św. Marcin i po 3 grosze na św. Wojciech. 
Nadto podano, że są tam trzy karczmy: z jednej 
płaci szynkarz 60 groszy, z drugiej jedną grzywnę, 
z trzeciej 16 skojców.^) Według regestrów pobo
rowych z r. 1532 i 1533 w Popowie były 24 osady 
na łanach sołtysich, karczma i 7 łanów kmiecych.^)

Zaznaczyło się wyżej, że Popów z Rembielicami 
oddawały klasztorowi tutejszemu tylko czynsze, 
resztę powinności czyli pańszczyznę odrabiali sta-

1) Liber beneficiorum T. II str. 212.
2) Liber beneficiorum Joannis de Lasco Tom. TI str. 119.
3) Wielkopolska. Pawiński Tom II str. 296.
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roście krzepickiemu. Z tego powodu wyjiikały bar
dzo często nieporozumienia pomiędzy starostą, a kon
wentem. Zapobiega temu król Zygmunt Stary, sta
nowiąc, aby odtąd wieś Popów należała całkowicie 
do klasztoru, Rembielice zaś całkowicie, tj z czyn
szami i robocizną, do starostwa. Most na Warcie 
ma należeć w połowie do Avłościan, a w połowie 
do starosty; wrazie potrzeby pobudowania nowegO’ 
każda strona ma pobudować swoją część. Akt wy
dany został w Krakowie d. 21 stycznia 1546 r.

Popów położony na trakcie z Sieradza do Często- 
cłiowy, w czasie odpustów jasnogórskicłi gościł 
licznych pielgrzymów. Dla ich wygody zakonnicy 
krzepiccy pobudowali publiczną kaplicę, na cO' 
w d. 21 października 1642 r. uzyskali zezwolenie 
od arcybiskupa Macieja Łubieńskiego z warunkiem^ 
by kaplica ta w niczem nie przeszkadzała kościo
łowi parafialnemu.“'̂ )

Było też w Popowie sołectwo — niewiadomO' 
przez kogo i kiedy założone. W r. 1529 d. 5 wrze
śnia Zygmunt Stary aktem wydanym w Krakowie,, 
zezwala na wykupno tegoż sołectwa uczciwemu 
Marcinowi Strzeleckiemu z rąk uczciwego Jana 
Niedźwiedzia, zastrzegając, aby suma zabezpieczona 
na sołectwie nie przepadła i jeżeli tego okaże się 
potrzeba, by król miał prawo takowe wykupić )̂.

Przyszło do tego później, bo w r. 1551 wi
dzimy omawiane sołectwo w posiadaniu klasztoru. 
Nastąpiło to prawdopodobnie w czasie ugody, prze
prowadzonej przez króla w r. 1546, kiedy zakonnicy 
otrzymali Popów na. wyłączną własność, jak się 
wyżej zaznaczyło. W r. 1551 przełożony klasztoru,,

1) Metryki koronne ks. 71 str. 20.
2) Dokumenty krzepickie.
3) Tamże str. 48.
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Grzegorz ż Nakłii, sprzedaje sołectwo uczciwemu 

Stanisławowi i jego i)rawowitym następcom za 62 
grzyAvny. Należało doń wówczas: jeden łan roli, 
młyn ze stawem, wolna karczma i plac zwany Ło

żysko. Z młyna ma dawać sołtys dwa małdraty 

żyta i dwie ćwierci białej mąki, wieprza tuczonego 
na św. Marcin; z karczmy czynszu jedną grzywnę 

i 3 grosze; nadto ma czynić posługę klasztorowi 
w jednego konia o ile tego będzie j)otrzeba. Za 

sądzenie spraŵ  sołtys ma pobierać dwa denary, 
trzeci oddawać będzie kłasztoroAvi. Akt spisany 

został w Popowie d. 2 czerwca 1551 r. )̂.
Następcy i spadkobiercy owego sołtysa: Mar

cin, Walenty i Michał, zajmując sołectwo przez lat 
trzydzieści z górą, nie płacili klasztorowi czynszu; 
upominani, odgrażali przełożonemu śmiercią. Wy
wiązała się z tego sprawa: zakonnicy dowodzili, że 
przełożony Grzegorz z Nakła sprzedał r. 1551 

nieprawnie sołectwo, gdyż nie uzyskał na to po
zwolenia od wzpółbraci zakonnych. Z polecenia 
arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego zjechali do 
Popowa delegaci w osobach: ks. Macieja Makowie
ckiego, kustosza wiehmskiego, Jana Łaszewskiego, 
wojskiego wieluńskiego, i Jana z Jedlna Jedliń
skiego, którzy, rozpatrzywszy sprawę, zawyrokowali, 
aby Marcin Strzelecki opuścił sołectwo na Wielka
noc, Walenty na św. Jana. Zasiewy nieprawnie 
zrobione mogą sprzątnąć tylko z łaski konwentu; 
ten zaś ma im zapłacić 130 grzywien za wykarczo- 
wanie pola, oraz za postawienie budynków. Z sumy 
tej ma jednak klasztor prawo odtrącić sobie nie
opłacony za lat trzydzieści czynsz. Obydwie strony 
Avyrok zaakceptowały, zobowiązując się, wrazie 
niedotrzymania warunków, zapłacić kary 20 grzy-

1) Dokumenty krzepickie str. 47.

http://rcin.org.pl



88

wieii. Akt zawarty na sołectwie w Popowie d. 16 
listopada 1598 r. ’).

Wieś Rembielice, jak się Avyżej zaznaczyło, 

stanowiła własność Długoszów; od nich przeszła do 
Jana Hinczy, który czynsze z niej oddał klasztorowi 

tutejszemu; inne powinności odadAvali włościanie 
staroście krzepickienm. Na mocy ugody przepro
wadzonej przez Zygmunta Starego wieś ta przeszła 

z czynszami na wyłączjią własność starostwa, jak 
to wyżej już powiedziano. Przed ową ugodę dzie
sięciu osiadłych taju kmieciów płaciło klasztorowi 

po 12 groszy z łanu; ż tego wypłacał prepozyt 
klasztoru kapelanoA\i szpitalnego kościoła 2 grzyAvny 
rocznie. Był av tej aysI staAv z młynem; nadto 

rozległe pola ale nieuprawne Młyn ten pozostał 

przy klasztorze; zwano go Smargów albo Jaromek. 
W. r. 1629 Avypuszczają go zakonnicy av dzierżawę 

pracoAYitemu Maciejowi Leszczyńskiemu z Avarun- 
kiera, by odrabiał trzy dni w tygodniu ręczno, da
wał utuczonego wieprza, 4 grzywny pieniędzy, miarę 

białej mąki na Boże Narodzenie i drugą na Aniel

ka noc.

Młyn Glidzyńskie położony na terytoryum 
wsi Miedźno, należał pierAvotnie do starostwa krze- 
pickiego. W końcu XVI av. starosta Mikołaj Wol
ski, nieżyczliwie usposobiony do zakonników krze- 
pickich, upatrzył sobie młyn przy sołectA\ie Sośnie- 
szów, położony tuż pod zamkiem, a do nich nale
żący. Wystąpił na-sejmie w WarszaAvie w r. 1589, 

z propozycyą zamiany młyna Glidzyńskie na młyn 
Sośnieszów, j)óźniej Lutrowskim zwany. Młyn 
Glidzyńskie dostali zakonnicy Avraz z sołectwem

1) Dokumenty krzepickie.
2) Liber beneficiorum Joannis de Lasso II str. 119.
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i dwoma łanami wolnymi od Jana Hinczy w r. 1466. 
Wyznaczeni przez sejm delegaci znaleźli dochody 
obydwóch młynów jednat:owe; ze względu jednak 
na pobliskie położenie młyna Sośnieszów, co w przy
szłości może przynieść starostwu większe korzy
ści, zadecydowali przydać zakonaikom kawałek lasu 
z zaroślami zwanemi Ligwiącza i łąką zwaną 
SkrzypoAviec tuż pod miastem położonemi; nadto 
barcie, których używał młynarz na Glidzyńskiem, 
oraz wolne pastwisko na wsiach Miedźno i Rem
bielice, jak również Avolny wręb w lasach tychże 
wsi. Sejm decyzyę delegatóAv zaakceptował a v  d. 
15 kwietnia 1590 r. )̂.

W trzy lata później zakonnicy sprzedają oma

wiany młyn Marcinowi Glidze, na którym miał już 
20 grzywien pożyczki; dopłacił jeszcze 20 grzyw,

i obowiązał się wypłacać co rok 8 grzyAvien, 12 gro
szy czynszu. W  r. 1594 odkupują młyn od Gligi

i sprzedają szlachetnemu Marcinowi Więckowskiemu, 
zAvanemu Tryksa, za 230 zł. ale tylko do chwili jego 
śmierci. Prócz sumy Avyłożonej miał nowy młynarz 

płacić rocznie 8 grzywien i porżnąć na deski ośm 

sztuk drzewa dla klasztoru W  r. 1625 bierze 
w dzierżawę młyn pracoAvity Maciej Suchanek, 

który go dzierżawił już przedtem, kiedy należał 
jeszcze do starostwa krzepickiego. Z dzierżawy 
przez lat dwa ma nic nie płacić, tylko wyrestauroAvać 

młyn swoim kosztem. Wykluczono mu tylko z uży
walności znajdujący się przy młynie tartaki. Po 

dwu latach, o ile zechce nadal dzierżawić, ńia pła

cić klasztoroAYi po 12 grzywien rocznie; av ciągu zaś 

pierwszych dAvu lat ma płacić podatki koronne

1 12 groszy dziesięciny )̂.

1) Metryki koronne ks. 135 str. 744.
2) Dokumenty krzepickie. Dokumenty krzepickie.
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Stawy i łany na Brzeźnicy zapisane zostały 

ls.onwentowi tutejszemu przez fundatora, Jana Hinczę. 

Było tycłi staAvów dwa i dwa łany wolne. Jeden 
staw zwał się Jaromierz, a drugi Białyług. Z bie
giem czasu posiadłości te zagarnął starosta brzeźni- 

cki, Krzysztof Płaza; zakonnicy zanieśli na niego 
skargę do Zygmunta III, który w d. 16 października 

1624 r. upomina starostę, by klasztorowi krzywdy 
nie czynił i zabraną posiadłość zwrócił. Pomimo 

to starosta Płaza zwrócił tylko staAv Jaromierz 

z zapuszczoną rolą, tłomacząc się, że resztę poda

rował niejakiemu Niemierowskiemu za uczynione 
mu usługi. Zakonnicy zwracają się powtórnie do 
króla, który pod karą 200 grzywien nakazuje w ciągu 

dAYóch tygodni aatócIć klasztorowi jego Avłasność.

Stawy na Krzepicach. Jan Hincza przyicrekcyi 
klasztoru w r. 1466 robi zakonnikom ofiarę z dAvóch 

stawów, zwanych Gniedziński i ModzeleAvski, które 
nabył przedtem od mieszczan. StaAV Modzelewski do

stał się znowu w ręce mieszczańskie, ale kiedy i av ja

kich okolicznościach to nastąpiło—niewiadomo. Pe- 
wnem jest atoli, że staw ten w r. 1617 zostaje ofia- 

roAvany klasztoroAvi przez słaAvetnego Stanisława 

Woszczynę, obywatela krzepickiego.

Posiadłości na Zajączkach. Prócz dziesięcin 
miał konwent tutejszy na Zajączkach siedem staty
ków i sporo łąk, z których jedna nosiła nazAvę Bło
nie; nadto był tam i młyn klasztorny )̂.

Role i domy w mieście. Prócz po\yyższych po
siadłości mieli zakonnicy jeszcze ośm ról pomiędzy 
gruntami miejskimi, z których 4 w polu krótszem, 
zwanem Podłęże i 4 długie av polu pod DąbroAvą;

1) Liber beneficiorum Joannis de Lasco II str, 119.
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oraz łąki ’ciągnące się za sadem klasztornym. 
Nadto w r. 1612 prepozyt klasztoru, ks. Maciej 
z Pajęczna, kupił dom za 18 grzyAvien, położony 
tuż przy kościele. W pięć lat później Avidzimy 
w posiadaniu zakonnikóAv dwa domy, które jak role, 
łąki, ogrody i imie klasztorne posiadłości Zygmunt 
III aktem Avydanym w WarszaAvie d. 12 marca
1619 r. uwalnia na zawsze od wszelkich ciężarów 
i podatkóAY )̂. W r. 1624 prepozyt, ks. Marcin 
Suchan, kupuje znowu dom przy kościele położony 
za 28 grzywien od sławetnego Żygosa. Pod aktem 
kupna zanotowano już w późniejszych czasach, że na 
miejscu tego domu jest obecnie cmentarz.

W r. 1708 Anna Elsterowa, wdoAva po Janie, 

obywatelu tutejszym, zapisała klasztoroAvi dom 

z zabudoAvaniami gospodarczemi z warukiem, by 
zakonnicy modlili się za spokój duszy jej męża.

Wszystkie te posiadłości zostały skonfiskow’̂ ane 
przed Rząd pruski zaraz po trzecim rozbiorze Pol
ski. Kościołowi zaś Avyznaczono za to 100 talarów 
kompetencyi i morgę ogrodu przy klasztorze.

Kiedy na mocy ukazu z d. 14/26 grudnia 
1865 r. skonfisk()Avano wszystkie posiadłości koś
cielne w całym kraju, przy każdym zaś probostwie 
pozostawiono 6 morgóAv gnmtu, występuje av r. 1868 

ks. Brzeziński z prośbą, by krzepickiemu kościołoAvi 
dodano brakujące 5 morgów. Prośba została bez 
skutku. Obecnie posfada probostw około 2 mórg 
ogrodów Av trzech kawałkach.

Drzewo opałowe i pastwisko. Na innem miej
scu już zaznaczyłem, że starostatu tejszy Mikołaj Wol
ski zajął znaczną część folwarku klasztornego, Ku-

‘) Dokumenty krzepickie str. 15.
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kowa, dla zaokrąglenia zwierzyńca, który z wielkim 
nakładem był urządził w początkach XVII w. Za

konnicy ciągle się upominali, aby im tą krzywdę 

wynagrodzono. Doczekali się zadosyćuczynienia do
piero za panowania króla Michała Korybuta Wiśnio- 

wieckiego, który wydał następujący dla nich przy
wilej; „wszem wobec i każdemu, komu na tem za
leżeć będzie, osobliwie Wiel. Wojewodzie Płoc
kiemu, Staroście Naszemu Krzej)ickiemu, oznajmiamy, 
iż jako Najjaś. Antecesorowie Nasi osobliwemi łaski 
królewskiej przywilejami tak i My niniejszem na 
instancye niektórych Wiel. MinistróAv naszych ko

ronnych pozwoliliśmy i wiecznemi czasy pozwalamy 

Konwentowi Krzepickiemu Wielebnych Księży Kano
ników Regularnych Zakonu św. Augustyna w grun

tach, lasach i borach Starostwa Krzepickiego, dóbr 

Naszych królewskich tak do wsiów Iwanowice, 

Dankowice i około Zwierzyńca, jako też do miasta 
Krzepice należących, pastwy wolnej dla wszelkich 
dobytków folwarku Kukowa, dóbr poświętnych po- 

mienionego Komventu Krzepickiego, także do opału 

drzewa leżałego i chróstów; a to zawdzięczając 
wierność i życzhwość pomienionych księży Kanoni

ków Regularnych Krzepickich przeciwko Majesta
towi Królewskiemu i Adjninistratorom Starostwem 

Naszym Krzepickim w wszelkich okkurentiach 

świadczoną, a osobliwie a v  udzieleniu lasu, łąk 
i stawkóAv z gruntu folwarku Kukowa sAvego j)0- 

ŚAviętnego na potrzebę i rozprzestrzenienie zwie

rzyńca Naszego Krzepickiego jako Nam tego Kom- 
misarze Nasi rzetelną uczynili relacyę i oczywisty 

pokazali dokument. Co IMy pro grato et rato, przy- 
jąwszy rigore hujus, przerzeczonemu KonAventowi 

Krzepickiemu Kan. Reg. pomienionej pastAvy dla 

dobytków i dreAV do opału w Starostwie Naszem
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Krzepickiem wiecznemi czasy pozwalamy i nieod- 

miemiie mieć to chcemy. Co dla lepszej wagi 

i pewmości Ręką Naszą przy wyrażeniu pieczęci 
podpisujemy”. Dan w Warszawie d. 14 miesiąca 
stycznia 1670 r., roku panowania Naszego pierwszego 
Michał król.

Przywilej ten potAvierdzony został w r. 1713 
d. 18 września przez Augusta II.

Korzystając z owego przywileju, zakonnicy 
pobierali tygodnioAYO 10 wozów drzewa z lasów 
starościńskich.

Po zajęciu starostwa przez Prusaków mieli 

wyznaczone rocznie 127 72 sążnia, co w późniejszym 
czasie przy zmniejszeniu miary sążnia i obliczenia 
kubicznego wynosiło 135 sążni.

Po zniesieniu zakonników i zamianie probostwa 
na świeckie drzewo otrzymywał proboszcz już od 

rządu rosyjskiego, płacąc tylko od wyrębu i pniowego.

W r. 1861 odbiera proboszcz zawiadomienie 

rządu gubernialnego warszawskiego z d. 5 gr\idnia, 

że Komisy a Rząd. Przychodów i Skarbu z uwagi, 
iż spis funduszów probostwa nie obejmuje wzmianki
o deputacie di-zewa, postanowiła zmniejszyć ó a v  de

putat do rzeczywistej potrzeby opału probostwa, 
tj. do 50 sążni rocznie.

Trzecie źródło dochodu tutejszego kościoła 

i klasztoru stanowiły zapisy na nabożeństwa.

Suma na wsi Parzymiechy. Fundator klasztoru, 

zapewniw^szy utrzymanie zakonnikom w posiadło- 
ściacli ziemskich, nie zapomniał i o obsłudze; w r. 1466 

zapisuje na Avsi swojej dziedzicznej Parzymiechach
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dwie grzywny dla żaków (scholaribus), którzy co 
dzień będą usługiwali do Mszy śav. prymaryą ZAva- 
nej. W późniejszych czasach wypłacano na ten cel 
Z Parzymiech 60 zł. rocznie.

Suma na Krzepicach. Już ay r. 1431 obyAva- 

tele krzepiccy zapisują aktem sporządzonym w Wie
luniu 7 grzyAYien dla poAAiększenia utrzymania ple

bana tutejszego. W późniejszych czasach AÂ ypłacało 

na ten cel miasto 190 zł. p.

Zapis Pudłowskiego. Wójt tutejszy, Melchior 

Pudłowski, zapisuje aa" r. 1618 piędziesiąt złotych 

na lampę przed obrazem M. Boskiej. Sumę tą Avy- 

pożyczyli od niego Maciej i Małgorzata BarankoAAie, 

mieszczanie krzepiccy, zabezpieczyAvszy ją na roli 
Av Podłężu, płacąc rocznie procentu 4 zł. 5 gr.

Zapis Łaszewskiego. Wojski ziemi Avieluńskiej, 

dziedzic CiesiołoAva, Jan ŁaszeAÂ ski, zapisuje av r. 

1620 d. 20 listopada 200 zł. na kaplicę śav. Krzyża 
AA" kościele krzepickim, pozAvalając zakonnikom 

ulokoAÂ ać tę sumą na jakimkolAAiek peAYnym 
majątku. Za procenty mają odpraA îać a v każde 

Suche dni Mszę śav. czytaną o odpuszczenie grze- 

chóAY, a po śmierci za duszę jego. Nadto przezna
czył na upiększenie tejże kaplicy 150 zł., obowią

zując zarazem sAVoich spadkobiercóAv, by o kaplicy 

mieli staranie, pod którą urządził dla siebie i saa ô - 
ich potomkóAY groby.

Sumę poAÂ yższą AÂ ypożyczyli zakonnicy Stani- 

słaAYOAvi i Annie Woszczynom, zabepieczyAvszy ją 

na dAvu rolach a v  polu pod DąbroAvą; procent Avy- 

nosił rocznie 16 zł.

Zapis Walentego Baro. Obywatel tutejszy sła- 

Avetny Walenty Baro zapisuje klasztoroAYi na ani-
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^versarz lÓO zł.; sumą tą w d. 24 kwietnia 1624 r. 

Avy|)ożyczają zakonnicy 87o sławetnemu Marcinowi 
\ Aimie małżonkom Mroszczyk, ubezpieczywszy ją 

na roli w Podłężu.

Suma Aymy Eupieckiej. Przeorysza Uominika- 
nek w Czarnowąsie pod Opolem na Śląsku wręczyła 

Stanisławowi Kaczkowskiemu, prepozytowi tutej

szemu, 200 zł. z warunkiem, by tę sumę ulokował 
na jakiejkolwiek posiadłości w Krzepicach na 7®/o 

z obowiązkiem odprawiania przez zakonników czte
rech Mszy św. rocznie. Sumę tę wypożycza rajca 

miejski, Grzegorz Piotrowski, zabezpieczywszy ją na 
roli nabytej od sławetnej Krystyny Lampartówny.

Suma u hr. Tarnowskiego. W r. 1638 ks. Kacz

kowski wypożycza 2,000 zł. Joachimowi hr. Tar

nowskiemu, staroście krzepickiemu; który od tej 

sumy ma płacić rocznie 140 zł. procentu. Zabezpie- 

€za ją starosta na wsi Wojkówka w powiecie pil- 
zneńskim.

Zapis Podłuckisgo. Mikołaj Wolski, starosta tu

tejszy, miał na zamku liczną służbę, pośród której 
był jednym z najzaufańszych Mikołaj Podłucki. Ze

brawszy trochę grosza, przed śmiercią zapisał go 
testamentem na nabożeństwa za swą duszę. Wy
pożyczywszy pewnej osobie 2,000 zł., otrzymał w za

staw szkatułkę z kosztownościami, którą złożył u łia- 

fała Delpaka, obywatela i kupca krakowskiego, 
prosząc, by takową po jego śmierci doręczył zakon

nikom krzepickim. Nadto przekazał tenmż klasz

torowi 200 zł., wypożyczone szlachetnemu Stanisła

wowi Czermańskiemu; szablę w srebro oprawną, 

znajdującą się u p. Baltazara Kamińskiego i 30 zł., 
wypożyczone uczciwemu Stanisławowi Randakowi 

Av Iwanowicach. Procent od tych sum ma, iść w
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dwóch częściach na Msze św. za duszę zapisodawcy, 
trzecia zaś dla ubogich przy kościele w Krzepicach.

Suma 5,000 zL została ulokowana na wsi Przy- 
stajnia na 5®/o aktem sporządzonym w Wieluniu 
w r. 1682. Przy spisie legatów po kasacie klasztoru^ 
tj. w r. 1810 wykazano, że za procenty od powyż
szej sumy odprawiała się jedna Msza św. śpiewana,, 
cztery czytane, jeden aniwersarz o trzech nokturnach, 
wypominki niedzielne i oddawana była ubo
gim.

Suma Rakowskiej. Siostra rodzona przełożonego' 

klasztoru ks. Kaczkowskiego, Elżbieta Rakowska za
pisuje resztę swego posagu po matce, Katarzynie 

z Raczyna, w sumie 600 zł., prosząc brata, by po 

śmierci jej męża Rocha wypłacał z procentów 15 zł. 
na Mszę św. z wigiliami w rocznicę jej śmierci. 

Ubogim, którzy będą obecni na tem nabożeństAvie 
także 15 zł.; na wypominki roczne 8 zł., organiście 
i kościelnemu za dzwonne po 60 groszy. Akt ten 

został spisany we wsi Popowie 1 października 1640 r.

Sumę powyższą wypożyczył Jan Żabicki i za
bezpieczył na Przystajni. Następca ks. Kaczkow
skiego, ks. Andrzej Załost, z wielkim trudem wy
dobył powyższą sumę od wdowy pa Janie Ża- 
bickim, pani Bielskiej, i ulokował ją na wsi Skrzynno, 
własności Hieronima Skrzyńskiego.

Suma ks. Podrzeckiego. Pleban parafii Przystaj- 
nia, ks. Podrzecki, zapisuje klasztorowi 1,500 zł., 
którą to sumę wypożycza na 7'̂ /o r. 1681 Jan 
z Werbna Pawłowski, zabezpieczając ją na wsiach: 
Stany, Górki i Węzina.

Suma na Niemojeime i Kuśniu. Sław^etny Wa

lenty Skupniewicz, obywatel tutejszy, zapisuje w r. 

1683 klasztorowi 400 zł. z warunkiem, by co kwar
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tał odprawiała się za jego duszę Msza św. Sumę 
tą wypożycza ua 7% Wierusz Niemo/ewslvi, zabez
pieczywszy ją na wsiacli, NiemojeAvie i Kuśniu 

w Ziemi sieradzkiej. W  r. 1722 dopożycza jeszcze 
300 zł., a w r. 1753 syn jego Wojciecłi Niemojewski 

znoAYu 500 zł. Suma ostatnia sldadała się z dw(3ch 
zapisów, tj. 300 zł. zapisanych przez Stanisława Wi- 

nera i 200 zł. przez Chodeckiego; suma też ta prze
znaczoną była na bractwo Różańca św. Trzysta zło

tych, wypożyczone w r. 1722 przeznaczone były na 
odśpiewywanie w kaplicy św. Jana Nepomucena 
litanii o tymże świętym.

Suma na Przydajni. Nadworny lekarz starosty 

Mikołaja Wolskiego, Józef de Ferro, hiszpan z rodu, 

umierając, przeznaczył 300 zł. tutejszemu konwentowi 
na odprawianie co rok aniwersarza za jego duszę. 

Sumę tę w r. 1688 wypożyczył od zakonników Mar
cin Sierakowski wraz z małżonką swoją, Zofią z Ża- 

bickich i zabezpieczył ją na wsi Przystajni. Cała 

suma na dobrach przystajńskich wynosiła 3,800 zł.; 

ponieważ w czasie tworzenia hipotek w r. 1820 nie 

była zahipotekoAYaną, upadła.

Suma na Synagodze w Koniecpolu, l^repozyt tu

tejszego klasztoru, ks. Wojciech Rupiński, zebraw

szy z oszczędności klasztornych kapitał w sumie 
10,000 zł., wypożyczył go przełożonyjn synagogi 

w Koniecpolu, aktem s])orządzonym w Wiehiniu 

w d. 25 czerwca 1711 r. Następnie w d. 10 gru

dnia 1715 r. pożycza tymże drugie 10,000 zł. Od 

obydwóch sum mają żydzi płacić 10®/o, który ma 
być uiszczany co kwartał. Poręczycielem tej sumy 
był Jan Koniecpolski, dziedzic Koniecpola. Żydzi 

procentóAY nie płacą, nabawiając zakonnikom wiele 

kłopotu, bo ci muszą się z nimi procesować. Kiedy
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W późniejszych latach znowu procentu płacić nie 

chcą, arcybiskup Krzysztof Szembek wydaje w Ło

wiczu r. 1740 d. 2 maja dekret, że jeżeli w ciągu 
18 dni procentów nie zapłacą, bqdą ekskomuniko- 
wani; o czem ma nastąpić ogłoszenie z ambon w oko
licznych parafiach i kopia dekretu ma być przybitą 

na drzwiach synagogi, l^rzerażeni żydzi procent za
płacili, ale w r. 1774 znowu ich skarżą tutejsi za
konnicy.

Nieuczciwi dłużnicy, nie plącąc procentów, na
razili poręczyciela, a względnie jego następcę dzie

dzica Koniecpola, hr. Potockiego, na zapłacenie oma
wianego kapitału, który go w r. 1834 wniósł do 

Banku. Ponieważ hr. Potocki nie miał gotówki tylko 
listy zastawne sześcioprocentowe, został zmuszony 
dopłacić do powyższej sumy 1,200 zł. W  ten spo

sób kościół tutejszy uzyskał suinę 21,200 złp. i od 
niej pobierał procent aż do zaboru dóbr kościelnych.

Suma na synagodze w Dzlalosziinie. Ks. Woj

ciech Rupiński, prepozyt tutejszy, w d. 15 września 

1716 r. wypożycza sumę kościoła szpitalnego 5,000 zł. 
zarządoAvi synagogi w Działoszynie; av r. 1721 Avy- 

pożycza znowu 500 tynfóAv i w pięć lat później 

d. 20 sierpnia znowu dopożycza 2,700 zł. Ta osta

tnia suma została zapisana bractwu św. Anny przez 

Wojciecha Skąpskiego i ks. Gaudentego Boreckiego; 
za procent od niej mieli odpraAviać zakonnicy jedną 
Mszę ŚAV. śpieAYaną i 52 czytane; AvypraAviać odpust 

ŚAV. Anny i odpraAvić cztery procesye żałobne do 

roku za dusze AYspółbraci, oraz pamiętać Ave Mszach 

św. o duszy ks. Gaudentego.

Prócz sum poAvyższych wypożyczyli jeszcze 

działoszyńscy żydzi już później 500 zł. Pewność 
pożyczki zagwarantował Michał Mąciński, dziedzic 

Działoszyna.
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Po kilku latacli żydzi procentu nie płacą, za 

€0 skarżą icłi do sądu zakonnicy. Kiedy i wyroki 

nie mogą ich zmusić do uiszczania nałeżności, za
konnicy zwracają się ze skargą do arcybiskupa 
Szembeka, który w r. 1740 rzuca na żydów eksko

munikę. W  rozporządzeniu do sąsiednich Działo
szyna proboszczów nakazuje takową odczytać z am
bon; następnie po nieszporach każe zadzwonić 
W" mniejszy dzwon, zapalić świece na ołtarzach, pó

źniej zgaszone rzucić na ziemię; w końcu pod karą 
ekskomuniki zakazuje wszystkim katolikom z owymi 

żydami handlu. Polecenie to ma być co niedziela 
powtarzane aż do przyszłego rozporządzenia. Żydzi 
procent zapłacili, ale w trzy lata później znowu mają 

sprawę w sądzie Ziemiańskim w Wieluniu, a w r. 1765 

w sądzie Komisarskim Rady Ekonomicznej Skarbu 
Koronnego.

W  r. 1865 pobiera proboszcz tutejszy 60 rb. 

procentu z kasy ekonomicznej miasta Działoszyna 

od powyższych sum, które wówczas Avynosiły 1344 rb. 

90 kop.

Suma na Ożarowie. Szlacłietny SiemianoAVski, 

wypożyczywszy od przełożonego klasztoru, ks. Za- 

łosta, 1,300 zł. na 7%, zabezpiecza je na swej wsi 
Ożarowie w r. 1725. Suma ta już później, bo na 

schyłku XVIII w. została podniesiona przez ostatniego 

przełożonego klasztoru, ks. Jankowskiego, ulokowana 
na Dankowie i Lipiu, własności hr. Ponińskiego.

Suma u . hr. Ponińskiego. Prepozyt tutejszy, 

ks. W^alenty Rudlicki w r. 1731 wypożycza hr. Po- 

nińskiemu 4,000 zł.

Suma na Pstryhowiach. Ks. Jan Kurdobielski, 
pleban w AYilkowiecku, wypożycza Wojciechowi 
W^alewskiemu 1,000 zł. na 77o» następnie znowu
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500 zł., litóry te sumy zabezpiecza na wsi Pstryko- 
niach aktem spisanym w Sieradzu w r. 1735. Całą 
sumę ów płeban złeca na powiększenie funduszu 
bractwa Różańca św. w Krzepicach.

Suma na wsi Piekart, Klasztor tutejszy miał 
w r. 1736 zabezpieczoną sumę 15,000 zł. na wsi 
Piekart, skutkiem niewypłacania procentów suma 
znacznie się powiększyła. Zakonnicy, nie mo
gąc jej odebrać, weszli w dobrowolną ugodę z pó
źniejszym właścicielem tej wsi, Tomaszem Zabo
rowskim, który z r. 1787 przyznał im sumę pier
wotną, bez procentów.

Suma na rolach w Krzepicach. Ks. Walenty Kicz- 
mach, Adam Miłaszewski, sławetny Jakób Brzezui- 
ski i Marcin Rozur zapisali na swych rolach 400 zł. 
z procentem 7 od sta z warunkiem, by zakonnicy 
co rok odprawiali cztery Msze św. czytane. Suma 
ta później ulokowaną została na wsi Lipie.

Suma na Jaworznie. W  r. 1764 urodź. Łaszew- 
ski lokuje na imię zakonników tutejszych 400 zł. na 

wsi Jaworznie, własności Sucheckiego; tegoż roku ks. 
Walenty Modliszewski znowu 400 zł., uczciwy Łukasz 

Wasiński 200 zł., Suchecki pożycza od przełożonego 

klasztoru 3,000 zł., a w r. 1766 niejaki Wyrzyko- 

AYski lokuje jeszcze na Jaworznie dla zakonników 

400 zł.; AY tym samym roku Avypożycza jeszcze od 
zakonnikóAY Suchecki 4,000 zł. Razem Avięc mieli 

zakonnicy na JaAYorznie 8,400 zł.
Za procent od tych sum odpraAYiał konAYent 

64 Msze ŚAY. czytane. Wszystkie te sumy a v  później

szych latach zostały przeniesione na Lipie i DankóAA".

Sumy na Lipiu i Dankowie pościągane z innych 

majątkóAY a v  r. 1865 AÂ ynosiły 18,100 zł., którą to 

sumę hr. Poniński na tych AYsiach zahipotekoAvał., 

Za procent od tego kapitału proboszcz oboAviązany był
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odprawić -rocznie 20 Mszy św. śpiewanych i 104 czy
tanych, nadto jedenaniwersarz z trzema nokturnami.

Z biegiem czasu jedne z powyższych sum upa
dły, inne zostały ulokowane w Banku Państwa tak, 
że w r. 1862 kościół tutejszy posiadał ich tam 6754 rb. 
6 kopiejek. W r. 1865 pobierał proboszcz tutejszy 

za pośrednictwem kasy powiatowej w Wieluniu od 

kapitału w Banku lokowanego 241 rb. 62Va kop., a od 
kapitału przez Bank w r 1831 Skarbowi wypoży

czonego 16 rb. 92 kop. Nadto otrzymywał z kasy 

ekonomicznej miasta Krzepic 28 rb. 50 kop. jako 

procent na nabożeństwa z układu z mieszcza
nami z d. 9 maja 1750 r.; z kasy ekonomicznej mia

sta Działoszyna 60 rb. jako procent od 1344 rb. 90 kop. 
na nabożeństwa; suma ta zabezpieczona na synago
dze tegoż miasta; z kasy szpitalnej m. Krzepic 9 rb. 

75 kop., przeznaczone decyzyą Rady administra- 
eyjnej z d. 26 sierpnia 1826 r.; z kasy powiatowej 

wielmiskiej kompetencyi za zabrane dobra kościebie 
598 rb. 14 kop. Cały więc dochód roczny w r. 1865 

wynosił 1219 rb. 37^^ kop.

Ciężary klasztorne i probostwa. Jan Hin-
cza, erygowawszy tutaj klasztor i uposażywszy go 
dostatnio, włożył też na zakonników dość poważne 

ciężary. I tak: codzień jeden z nich miał odprawiać 

Mszę św. de Beata; mieli odmawiać lub śpiewać 

jutrznię na dwa chóry; codzień miała być odprawiana 
Suma i nieszpory; mieU odprawić pięć Mszy św. czy

tanych na uczczenie śś. Jana Chrzciciela i Jana 
Ewangelisty; w każdy piątek poAvinni odprawiać 
Mszę św. czytaną za duszę królowej Zofii, w ro

cznicę zaś jej śmierci aniwersarz z całem „officium 

defunctorum”, odśpiewanem przez wszystkich braci, 

za duszę tejże królowej; mieli odprawić 5 Mszy św., 

w każdym tygodniu do dnia śmierci fundatora kła-
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sztoru, powinni odprawiać co piątek Mszę św. śpie

waną o Męce Pańskiej o odpuszczenie mu grzechów, 
po śmierci zaś za jego duszę; nadto aniwersarz z ca- 

łem „officium defunctorum”; co tydzień odprawić 
5 Mszy św. czytanych za krewnych fundatora, za 
ojca Hijnczka i matkę Ofkę, braci Jandrycha i Jakóba 
Nadobnego, siostry Małgorzatę i JadAvigę. Te wszyst
kie obowiązki mają wypełniać „pod odpowiedzial
nością potępienia wiecznego”.

Powyższe ciężary okazały się z biegiem czasu 

za uciążliwe, to też w r. 1525 dopraszają się zakon
nicy u arcybiskupa Jana Łaskiego o ulgi, motywu

jąc swą prośbę zmniejszeniem się dochodów. Arcy

biskup, opierając się na opinii oficyała wieluńskiego, 
który był delegowany na miejsce, przekonał się, że 
dochody klasztorne zmniejszyły się o jedną trzecią 
część, prośbie ich zadosyć uczynił. Odtąd mają 

zakonnicy recytować pacierze, a w same tylko uroczy

ste święta śpiewać; suma ma być śpiewana jak da
wniej, również i nieszpory; co piątek śpiewać Mszę św. 

za duszę fundatora; tylko jedną Mszę św. co tydzień 

za duszę jego rodziców, braci i siostry; co kwartał 

Mszę św. z wigiliami również za duszę fundatora; 
jedną Mszę św. w tygodniu za duszę królow^ej Zofii; 
jedną Mszę św. o św. Janie w każdym tygodniu 

i jeden tylko aniwersarz za duszę fundatora. Gdyby 
jednak dochody z zapisów powróciły, mają zakon

nicy trzymać się pierwotnych obowiązków.

W  r. 1620 d. 14 października Jia synodzie dye- 

cezalnym w Łowiczu prepozyt klasztoru, ks. Maciej 

z Pajęczna, znowu prosi arcybiskupa Wawrzyńca 
Gębickiego o nowe ulgi. Arcypasterz odmówił 

i zarządzenia poprzednika swojego, Jana Łaskiego, 
potwierdził.

1) Dokumenty krzepickie.
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Prócz- poAYyższych ciężarów inieli zakonnicy aż 
do czasu swe] tutaj kasaty, tj. do r. 1810, z różnych 
zapisów do odprawiania aż 655 Mszy św. cichych, 
41 śpiewanych i 5 aniwersarzy z trzema nokturnami.

Po usunięciu się Kanoników Regularnych za
rząd parafii został oddany proboszczowi świeckiemu, 
który wraz z wikarynszem nie mógł podołać powyż
szym obowiązkom zwłaszcza, że majątek nieruchomy, 
jak się to już wyżej zaznaczyło, został przez Rząd 
pruski slionfiskowany, a od sum wyżej opisanych 
procent często nie dochodził, a jeśli go odda
wano, to po zniżonej przez Rząd pruski stopie, 
czyli po 5, a w czasie Księstwa Warszawskiego po 
3^2. To wszystko, mając na uwadze pierwszy ksiądz 
świecki, któremu powierzono zarząd parafii tutejszej, 
ks. Ignacy Burdziński, zwrócił się w r. 1810 do ar
cybiskupa Raczyńskiego, prosząc o redukcyę Mszy 
św. Prośbie tej stało się zadość pod d. 5 paździer
nika t. r. dekretem wydanym przez arcybiskupa na 
zamku w Ciążeniu.

Odtąd proboszczowie tutejsi mają odprawiać 
za wszystkie aniwersarze jedno żałobne nabożeństwo 
z trzema nokturnami dowolnie obrany dzień w roku. 
W każdą niedzielę i święto ma być odprawiana Pry- 
marya czytana z grą na organach, a w Adwencie 
Msza „Rorate” śpiewana. Nadto następnego dnia po 
Zaduszkach ma być odprawiony aniwersarz o jednym 
nokturnie ze Mszą ś[)iewaną za fundatorów i dobro
dziejów tutejszego kościoła. Za procent od 1,500 zł. 
z zapisu Macieja Podrzeckiego ma się odprawiać 
25 Mszy św. czytanych; oraz od kaj)itału ks. Woj
ciecha Rupińskiego w sumie 20,000 zł. Mszy św. 
50 za 150 zł.; reszta procentu ma iść na zakrystyę 
i fabrykę kościoła. Również za 70 zł. odbieranych 
co rok z miasta mają się odprawić 25 Mszy św.
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czytanych. Reszta zaś ciężarów pochodzących z róż

nych zaj)is<nv powyższym dekretem została zniesiona. 

Co się tyczy fundiisz(hv bractwa Różańca św., to od 
chwili wydania dekretu proboszczowie obowiązani 
są odprawiać 6 odpustów i jedną wotywę w dzień 

MB. R(3żańcowej za żywych i zmarłych współbraci, 

a nazajutrz po tej uroczystości ma być odprawione 
nabożeństwo żałobne o jednym nokturnie i Msza za 
zmarłych współbraci. Na zakrystyę co rok ma od
chodzić po 12 zł.

Co zaś do funduszów bractwa św. Anny, to 

odtąd ma być odprawionych rocznie tylko 50 Mszy św\
Reszta pozostaje jak dawniej.

Wszystkie te legaty ustały obowiązywać pro
boszczów tutejszych od r. 1866, tj. od czasu, kiedy 

kapitały kościelne j)rzeszły na własność Rządu ro- 
tyjskiego, a to na mocy ukazu z d. 26 grudnia 1865 r.

Prócz powyższych ciężarów mieli duchowni przy 

sutejszym kościele i ciężary państwowe. Jakie były 
w dawniejszych wiekach dojść nie można: peAvnem 

jest, że w r. 1619 król Zygmunt III zwalnia zakon
ników tutejszych do wszelkich podatków i ciężarów.

W r. 1779 płacą zakonnicy z 22 posesyi w Krze

picach po 4 zł. podymnego czyli razem 88 zł.; z Ku
kowa z 36 dymów po 5 zł. czyli razem 180 zł.; 

z Popowa z 48 dymów po 7 zl. =  336 zł. Od piwa 
140 zł.; snbsidium charitativum 418 zł. 15 gr. Ra

zem płacili wszystkich podatku 1461 zł. 15 gr.

W r. 1818 proboszcz płacił „podatku ofiary” czyli 

dziesiątego grosza 572 zł. 4Va gr.; ])odymnego 94 zł. 
15 gr. Cały rozch(')d probostwa wynosił 1816 zł. 29Va gr.

W r. 1861 „podatku ofiary” 85 rb. 81 kop.; 

daniny do liasy Religijnej 150 rb.
W r. 1864 wszystkie podatki i ciężary wynosiły

366 rb. 91 kop.
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K ośc ió ł szp ita lny .

Prócz kościoła parafialnego istniał tu przez lat 

czterysta kościół zwany szpitalnym pod wezwaniem 
św. Ducha i św. Stanisława. Niema danych w któ

rym roku i kto go pobudował. Przypuszczać tylko 

można, że powstał on w początkach XV w. ofiar

nością starosty, Jana Manszyka z Dąbrowy, którego 
spotykamy w źródłach historycznych na stanowisku 

starosty tutejszego pomiędzy r. 1424 a 1437. Pan 
<3w, zabezpieczając uposażenie temu kościołowi 
w akcie spisanym w Krzepicach w r. 1436 d. 26 

czerwca, wyraża się o kościele jako „świeżo erygo

wanym”.

Był to kościół drewniany; w r. 1522 znajdoAvały 

się przy nim następujące utensylia: dwa srebrne 
kielihy, spraAvione z ofiar dobroAvolnych; dwa pa- 
cyfikałcy,z których jeden sprawiony róAvnież z ofiar, 

drugi kosztem ówczesnego kapelana, ks. Macieja; 
ornatów 5, antepedióAY 4, dAvie pary ampułek oraz 

sygnatm’ka na środku kościoła )̂. Jaki był stan 

kościoła późniejszych wieli ach — niewiadomo. 
Widocznie przyszedł do ostatecznej ruiny, gdyż go 

rozebrano, a na jego' miejsce rozpoczęto budowę 

noAYego Av r. 1725 za staraniem ks. OgórkieAvicza.

1) Dokumenty krzepickie.

2) Liber beneficiorum Joannis de Lasco Tom II str. 120
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Biskup Franciszek Kraszkowskai sufrgan gnieźnień

ski, w sprawozdaniu z wizyty kościoła parafialnego 
w r. 1730, pisząc o kościele szpitalnym, wyraża się„ 
że „noYiter aedificatur”, a więc nie był wówczas 

skończony. Zwraca też wizytator zakonnikom uwagę,, 
by „do połowy postawiony” kościół jak najprędzej 
dokończyli. Były wówczas w nim trzy ołtarze: 

wielki bardzo skromny z dawniejszego kościoła,, 
pomalowany na czarno; w nim obraz św. Stanisława; 
drugi świeżo postawiony malowany na czerwono, 

z obrazem św. Walentego; trzeci również nowy, 

św. Katarzyny. Przy tym kościele była zakrystya, 
a przy dawniejszym jej nie było. Aparaty kościelne 
tak dawniej jak i obecnie przycłiowują się przy 
kościele parafialnym. Ornaty podczas tej wizyty 

były stare i zniszczone; alba z humerałem jedna, 
kielich srebrny ze złoconą pateną jeden, palek 9, 
welów 9, korporałów 6, puryfikaterzy 12, ampułek 

srebrnych 2, obrus 1, ręcznik 1, lichtarzy drewnia
nych 6, antepediów 3, mszał 1.

Konsekrowany został kościół dopiero w r. 1773; 
niewiadomo jednak przez kogo. ^

Według sprawozdania z wizyty kościoła św. 

Stanisława, odbytej w r. 1797, były tu trzy ołtarze, 
które miał postawić ks. Antoni Chmielarski, kapelan 

tego kościoła. Ołtarze nie były jeszcze malowane; 

„obrazy w nich były przyzwoite”. Chór nowy, na 
nim organ o 7 głosach, posadzka nowa, ławki stare, 

przy w. ołtarzu nowa stała; w zakrystyi nowa ko

moda. Dach i wieżyczka potrzebowały reperacyi; 

nie pochodzi to z niedbalstwa kapelana, jak pisze 

wizytator, ale ze złej woli starosty krzepickiego,. 

który już od 27 lat nie płaci na ten kościół nale

żącej się od niego sumy. Również zaznacza wizy

tator, że i mieszczanie jeszcze dawniej niż starosta
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na kościół nic nie dają. Aparaty i utensylia ko
ścielne były następujące: srebrny kielich wewnątrz 
i zewnątrz złocony, ornat „bogaty siarczystego ko
loru” w kwiaty srebrne z takimiż galonami, ornat 
biały ze złotymi kwiatami (skradziony), prócz tych 
cztery inne różnego koloru. Umbrakulum „siarczy
stego koloru w kwiaty srebrne”; z bielizny była 
tylko jedna alba, świeżo sprawiona; wszystka bowiem 
dawniejsza została skradziona.

Według protokułu zrobionego z polecenia Ko- 
misyi Województwa Kaliskiego przez komisarzy: 
Franciszka Sosnowskiego i Karola Glotza w r. 1818 
kościół jako spustoszony od lat kilku jest zamknięty; 
należy go rozebrać i z drzewa pobudować jaki bu
dynek do użytku publicznego lub też drzewo sprze
dać, a pieniądze obrócić na fundusz ubogich.

W którym roku został rozebrany i w jaki spo
sób plac z pod kościoła dostał się w ręce prywatne— 
niewiadomo. Przed trzydziestu jeszcze laty stał 
tam drewniany domek w dość lichym stanie, na 
którego miejscu później niejaki Miler pobudował 
duży piętrowy dom. Przed paru laty został on 
nabyty przez obywateli tutejszych w celu umiesz
czenia w nim trzech szkół.

Co się tyczy uposażenia tego kościoła jak 
i kapelana przy nim mieszkającego, to takowe było 
dostatnie. Wspomniany wyżej starosta, Jan Manszyk 
zapisuje w r. 1436 kapelanowi omawianego kościoła 
na wsi swojej dziedzicznej, Rembielicach, dwie 
grzywny płatne rok rocznie na św. Marcin. Jedno
cześnie zobowiązali się wypłacać na wieczne czasy 
na utrzymanie kościoła następujący mieszczanie: 
Mikołaj Langwara z domu, położonego w rynku 
przy Szaradze, i z roli zwanej Rokitówka 16 skoj- 
ców; Maciej Zając z roli długiej, położonej przy roli
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Mikołaja Laiigwary, 8 skojców; IMotr, rajca miejski 
i szewc z domu, położonego przy magistracie, 

i z rołi krótkiej w polu ł\)dłężyna zwanem, 16 skoj
ców; Jak()b Gnedza z domu, w rynku ])olożonego 
z jednt".j strony przy l^ojanie, z drugiej j>rzy Ślisie, 
i z 4 ogrodów na Grabowcu, 16 'skojców; Tomasz 

szewc z domu, w rynku i przy ulicy zamkowej ])o- 
łożonego jak r(hvnież z ogrodu przy Saturnie, 8 skoj

ców; Hanusz Cichosz z dojnu, w rynku przy ulicy 
Kłobuckiej położonego, i z roli leżącej przy Rakowej 
roli, 8 skoj.; Piotr Baranek z domu, przy ulicy Kło

buckiej z jednej strony przy Grzegorzu Wirtel 

i z drugiej przy Kuszu Zawodyczu, i z roli położonej 

przy plebańskiej, a z drugiej strony przy roli Woj
ciecha zwanego Tomaszowy, 8 skojców; Mikołaj 

Kosisko z domu w rynku przy Macieju Łysku i przy 

Janie Tatarzynie, oraz z roli na Rokitówce przy 
rolach Stenkowej i Jadwigi liaczmarkowej, 16 skoj. 

Czynsze te obowiązują się jnieszczanie wypłacać na 

św. Marcin każdego roku, wnosząc je do magistratu.

Prawo prezenty na kapelanię przysługuje sta
roście do spółki z mieszczanami; starosta jednak 
ma pierwszeństwo. Akt spisany w Krzepicach we 
wtorek w oktawie św. Jana Ewangelisty 1436 r.

Według sprawozdania z wizyty, odbytej z po
lecenia arcybiskupa Łaskiego, w r. 1522 uposażenie 
kościoła jest takie: z Rembielic 2 grzywny, od 
mieszczan z domów, roi i ogrodów 88 skojców czyli 

3 grzywny i 16 skojców. Odda^vali ów czynsz na

stępujący mieszczanie: z domu Morawca, na którym 

ulokowano 2 kopy groszy, płacą 8 groszy; Maciej 
Stęporek od trzech grzywien, ulokowanych na jego 

domu, daje 9 groszy i 4 trzeciaki czyli ternary )̂;

1) Trzeciak czyli ternar oznaczał pół szeląga; szło ich 
ß na grosz.
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Jan Niedźwiedź oddaje 8 groszy na Avosk i wino 
do kościoła; iMilcołaj Kolibaba od sumy 2 kóp groszy, 

ulokowanej na jego donni i ogrodzie, płaci 8 groszy; 
liekowa i Kozioł płacą 9 groszy i -i ternary.

W czasie tej wizyty kapelanem był od sześciu 
lat ks. Maciej, który juiał przy kość ¡(ile odj)owiedni 

dom z zabudowaniami; dom składał się z dwóch 
izb i komory, był pokryty nowym dachem. Przy 
jiim był szpital dla ubogich, ale wóAvczas zaAvalony; 

na budoAvę noAvego rozpoczęto zAvózkę drze^va. Na 
gruncie szpitalnym stały jeszcze cztery domlii, 
z tych dAva stare, ale poreperoAvane; dAva zaś noAve, 

ale nieAvykończone.
Do kościoła należy ogr()d pod zamkiem, z któ

rego rocznie ma kapelan jeden ferton; nadto 12 ła

nów roli AV dzierżaAvie u mieszczan, z których 

płacą rocznie po 16 groszy, a z jednego łanu tylko 
terton )̂.

Ubodzy, przy kościele mieszkający, utrzymują 
się z jałmużny, składanej przez mieszczan do rąk 
radnych miejskich; nadto mają jeden łan pusty 

z łąkami; oraz ofertę po kościele, którą zbierają 

opiekunoAYie szpitala, ale z niej nie proAvadzą ra
chunków, za co karci ich Avizytator ̂ ).

W r. 1730 uposażenie kościoła jest nastęjni- 

jące: kapelan ma odpowiedni dom i budynki eko

nomiczne, z których spichrz i stajnie śAvieżo wyresta- 
uroAYane przez ks. Ogórkiewicza. Role szpitalne 

znajdują się a y  dAYóch polach: a y  jednem 200, a y  dru

gim 80 zagonóAY; na Rembielicach jest 1,000 zł., od 

których przypada 80 zł. procentu na Mszę śay. co- 
tydzień odpraAYianą. Kapelan mieszka a y  klasztorze.

1) Ferton inaczej wiardunek czyli V« grzywny albo 12 

groszy.
Liber beneficiorum Joannis de Lasco tom II str. 120.
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Szpital i izby dla komorników znajdują się w do
brym stanie.

Wizytator kościoła w r. 1797 przedstawia nam 

następujące uposażenie: ogród przy sadzie Kanoników 
Regularnych długości prętów 8 a szerokości 9; ogród 

ku Zajączkom przy wójtostwie długości prętów 20 

szerokości 9; w Podłężu ról dwie, które kupił kapelan, 
ks. Świtkowicz. Każda rola ma 10 staj; za Jastrzęb

cami jest staj 3 i prętów 25, szerokości prętów 7. 
Cały ten kaAvał leży odłogiem; łąki do tych ról na
leżące przyAvłaszczył sobie dwór zajączkowski. Rola 

w Podłężu przy rolach wójtowskich ma uprawnych 

staj 9 i prętów 15, nienprawnych staj 3 i pręt. 24; 
szerokość roli 5 pręt. Role dwie pod Kurnią częścią 

piasczyste, częścią sapowate i zarośnięte krzewami, 

rzadko bywają obsiewane. Rola ay Makowiskach 

ma obsiewanych staj 8, a 10 staj i prętóAY 9 sze

rokości, zaś prętóAY 5 nieobsieAYanych, bo są bagniste. 

Rola druga a v  MakoAYiskach ma 9 staj użytecznych 
a 7 nieużytecznych. Półrolek a y  MąkoAviskach ma 

upraAYnych staj 11 prętóAY 5, szerokości 2 pręty i 3 

łokcie. Rola pod DąbroAYą, której długość AYynosi 
staj 13 i 6 prętóAY; a a t z o s ó a y  i zarośli staj 9 i 23 

pręt. Półrolek pod DąbroAvą ma staj upraAYnych 11, 

zarośli 7 i łokci 3. Ogród z łąką ciągnącą się aż 

za przekop do granic miejskich; łąka od przekopu 

na RokitóAYce między łąkami miejskiemi, z niej siana 

fur 3; łączka a y  ZAYierzyńcu, z niej jedna fura siana; 

niwka pod kościołem śay. StanisłaAYa za drogą długa 

prętóAY 29 i łokci jeden, szerokości prętóAY 9.

SpraAYOzdanie z tejże AYizyty podaje jeszcze, 

że szpital (przytułek) dla biednych stoi nad stru

mykiem przy moście, idąc do zamku. Dom ten 

odstąpiony został kościołoAYi parafialnemu; były 
AY nim dAYie izby z komorami, zajęte przez dAYÓch
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biednych obsługujących liościół parafialny. Do tego 
przytułku jest przywiązana suma 5,000 zł. ulokowana 
na synagodze w Działoszynie.

Według protokułu sporządzonego w r. 1818 
przez wyżej wspomnianych delegatów wszystkiego 
gruntu do kościoła szpitalnego należało 56 morgów 
225 prętów i 3 morgi łąki. Ziemia ta przynosiła 
rocznie 161 zł.; podatki i podymne czyniły 49 zł. 28 

gr.; pozostawało czystego dochodu 111 zł. 7 gr.

Kiedy kościół został zniesiony Kom. Rząd. Wyz. 
Rełig. i Oświecenia Publicznego reskryptem wyda
nym w Warszawie pod d. 22 listopada 1821 r. po
dzieliła fundusze kościoła na dwie części, z których 
jedną przeznaczyła na utrzymanie ubogich, drugą 
zaś z zapisów funduszowych wcieliła do kościoła 
parafialnego. Ponieważ przy kościele parafialnym 
nie pozostawiono wcale gruntu prócz sadu przy 
plebanii, biskup Kujawsko-Kaliski, Wołowicz, odniósł 
się do Rządu z prośbą, by część szpitalnych gruntów 
AYcielił do probostwa. Komisya Rządowa Wyz. Rei. 
i Ośw. Publicznego do prośby tej się przychyliła 
i do probostwa wcieliła dwie role pod Kurnią, 2 pod 
Dąbrową, półrolek pod Dąbrową, łąkę na Rokitowie 
za zamkiem, łąkę na Zwierzyńcu i dwa ogrody ku 
Zajączkom. Za to miał proboszcz odprawiać co 
czwartek ]\iszę św.

Niedługo jednak cieszył się proboszcz tem upo
sażeniem, bo już w r. 1824 zostało przez Rząd ode
brane i puszczone zostało na wieczystą dzierżaAyę 
przynosząc stały dochód szpitalowi-przytułkoAvi. Pro- 
boszczoAYi zaś za odpraAvianie fundusz^owych szpi
talnych Mszy św. wyznaczyła Rada Administracyjna 
pod d. 26 sierpnia 1826 r. dziewięć rubli 75 kop. 
rocznie. Nadto dAva ogrody oznaczone na mapie 
miejskiej literą H, AA\ynoszące 1 morgę 265 pręt.;
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Ogród przy folwarku rządowym na mapie pod literą 

I (i) wynoszący 276 pręt. oraz niwkę oznaczoną li
terą K wynoszącą 190 prętów. Razem wynosi wszystko 

3 morgi 131 pręt.
W końcu przytoczonych wiadomości o kościele 

szpitalnym załączam szereg kapłanów, którzy tutaj 
pracowali, a litórych imiona rozproszone po różnych 
dokumentach zdołałem zebrać. I tak: około r. 1436 
Mikołaj; około r. 1463 Stanisław; w 1507 r. Marcin; 

pomiędzy r. 1515 a 1522 Maciej; w r. 1549 Józef; 
w r. 1593 Tomasz ZduneJc, krzepiczanin, późniejszy 
przełożony klasztoru Kan. Regularnych w Kłobucku; 
w r. 1595 Andrzej z Piątku; w 1624 r. Jan Switko- 
wicz; w r. 1658 Fryderyk Leander z kłobuckiego 
klasztoru; w r. 1675 umiera przy tym kościele Sta
nisław Jakubowicz; od r. 1684 do 1687 Jan Sedziuno- 

wicz; w r. 1697 i następnym Szymon Gołajski; w r. 
1707 umiera tu Jan Schabowski, krzepiczanin; od 1707 
do 1714 r. Walenty Kiński; umiera przy tym kościele; 
od 1730 do 1750 Franciszek Ogórkiewicz, krzepiczaninl 
w r. 1770 umiera na stanowisku kapelana Jakóh 
Wolnicki; od 1780 do 1797 Antoni Chmielarski; w r.
1802 Posydoniusz Nowiński; od 1806 do 1813 Patry- 

cyusz Jankowski były prepozyt klasztoru; od 1813 
do 1820 Ignacy Westerowski, który w tym roku 
kończy żywot.

Wszyscy byli kanonikami Regularnymi.
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EREKCYA KLASZTORU 

1 JEGO LOSY PÓŹNIEJSZE

Kanonicy Regularni Lateraneiiscy, którzy tutaj 
przez 340 lat z górą mieszkali, zarządzając jedno
cześnie parafią krzepicką, w Polsce zwani byli Boże- 
ciałkami od kościoła Bożego Ciała na Kaźmierzu 
pod Krakowem. Sprowadził ich do Polski król 
Władysław Jagiełło z Głaczu, na granicy Czech 
i Śląska. Sprowadzając zaś, s])ełnił wolę świąto
bliwej swej małżonki Jadwigi. Za zgodą biskupa 
krakowsłiiego, Piotra Wysza, oddał im kościół Boże
go Ciała w r. 1405, gdzie po dziś dzień mieszkają. 
Niedługo po założeniu głównego kolegium na liaź- 
mierzu poczęły się szerzyć po kraju nowe kolegia. 
Między .wielu innymi powstał w r. 1466 klasztor 
tej reguły i w Krzepicacli, a to za staraniem sta
rosty tutejszego, Jana Hinczy z Rogowa.

W akcie erekcyjnym klasztoru, wydanym 
w r. 1466 w Łęczycy przez króla Kazimierza Ja- 
gielończyka, powiedziano, że król przychylnie do 
prośby Jana Hinczy z Rogowa, kasztelana sando
mierskiego i starosty krze])ickiego, zezwala, aby 
świeckie tutejsze probostwo, wakujące po śmierci 
proboszcza Szczepana, zamieniono na zakonne i od
dano pod zarząd kanoników Regularnych. Czyni 
zaś to tem chętniej, że przy większej liczbie kapła-

8
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nów Pan Bóg będzie miał więcej chwały, a para
fianie pożytku ducłiownego. Sam zjiowu Icról spo
dziewa się za zezwolenie na zamianę probostwa 
zbawienia swej duszy, oraz dusz: ojca swego Wła
dysława, matki Zofii i brata Władysława. Pozwala 
osiąść przy probostwie Ivanonikom Regularnym, a nie 
innemu zgromadzeniu, bo żywi dla nich szczegół 
ną miłość i uznanie.

Nadto zaznacza jeszcze, by zakonnicy tutejsi od
tąd korzystali ze wszystkich dochodów i przywi
lejów, jakie tu mieli proboszczowie świeccy od 
chwili założenia parafii, zastrzegając jednakże, aby 
przestrzegali swej reguły, zachowywanej na Kaź
mierzu, Ave Mstowie i w lialiszu.

W dalszym ciągu omawianego dokumentu 
akceptuje król Kazimierz wszystkie daroAvizny uczy
nione nowoerygującemu się klasztorowi przez Jana 
Hinczę, a mianowicie: wsie Popów i Rembiehce, 
kupione od szlachetnych T ł̂ugoszów przez Hinczę; 
zapis dwóch' grzywien rocznego czynszu na dzie
dzicznej Hinczy wsi, Parzymiechach, dla czterech 
żaków, którzy mają co dzień usługiwać przy od
prawianiu Mszy ś w. zwanej prymaryą; wieś Kuków 
z dwoma staAvami: Gniedzińskim i ModzeleAvskim, 
nabytyjni od mieszczan krzepickich; młyn z dAvo- 
ma łanami i łąkami, należący do sołectAva Sośnie- 
szóAv; „niwy l^łońskie“ z łąkami i lasami; dAva sta- 
Avy Av Starej lirzeźnicy, zAvane Jaromierz i liiały 
Ług, wraz z dwoma łanami wolnymi.

Wszystkie te daroAvizny król potwierdza i uwal
nia od wszelkich ciężarów i podatków, jak róAvnież 
i te, któreby kiedykohviek Kanonicy od kogo ku
pili lub otrzymali.

Na marginesie inną ręką dopisano Lutrowski.
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Ponieważ zaś powyższe dobra po śmierci Hin

czy powinny według prawa Avrócić do dóbr liróleAV- 
slvicłi, przeto l^ról, potwierdzając daroAviznę, zobo- 
AAiązuje AYSzystłcicłi przyszłycłi starostóAY tali krze
pickich jako też i brzeżnickich, aby nad niemi 
mieli tylko opiekę.

Dokument wydany w Łęczycy d. 29 kAvietnia 

146(} r. w obecności: Piotra z Oporowa, AvojeAvody 
łęczyckiego; Wojciecha z Żychlina, prepozyta kalis
kiego, kustosza sandomierskiego, kanonika gnieź

nieńskiego, krakoAYskiego, AvłocłaAVskiego i poznań
skiego i wielu innych.

Dokument poAvyższy akceptuje w całej SAvej 
rozciągłości arcybiskup gjiieźnieński, Jan Gruszczyń
ski, w hvanowicach (pod Kahszem) w d. 8 maja 
roku jak Avyżej. Od siebie zaś dodaje, że prezen
towanego przez Jana Hinczę prepozyta Michała, ba
kalarza nauk wyzwolonych i Kanonika Regularnego 
z klasztoru św. Mikołaja w Kaliszu, zatwierdza jako 
praAYego następcę zmarłego proboszcza krzepickiego, 
ks. Stanisława. Dodaje jeszcze, że prepozyt ma 
mieć pod sobą ośmiu innych zakonnikóAv; po jego 
śmierci lub usunięciu się dobrowolnem albo też 
z rozporządzenia Władzy duchownej zakonnicy mają 
wybrać ze swego grona jego następcę i przedsta
wić go do zatAYierdzenia arcybiskupoAvi. Gdyby 
zaś pośród siebie nie znaleźli odpowiedniego kan
dydata, Avybiorą takowego z klasztoru na Kaźmie
rzu, albo ze MstoAva lub też z Kalisza od św. Mi
kołaja. Prepozyt nieodpoAviadający swemu zada
niu może być usunięty tylko przez arcybiskupa.

W końcu Avylicza arcybiskup obowiązki i cię
żary, jakie mają Avzględem siebie i swego dobro
dzieja, Jana Hinczy, a które zaznaczyłem na innem 
miejscu. PonieAÂ aż z biegiem lat dochody zakon
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ników zmniejszyły się znacznie, zakonnicy proszą, 
w r. 1525 arcybiskupa Łaskiego, by im porobił 

pewne ułgi w powinnościacłi, jakie na nicłi włożono 
przy erekcyi klasztoru. Arcybiskup do prośby tej 
w części się przychylił, jak to na innem miejscu 
zaznaczyłem.

NiezadoAYoleni z tego udają się z prośbą do 
króla Zygmunta Augusta, aby im udzielił praAY 
patronatu i prezenty na probostwo av Starokrzepi- 
cach. Król do prośby tej się przychylił i wydał im 
dokument pod d. 14 marca 1552 r. w Piotrkowie,, 
w którym zaznacza, że pragnąc zaradzić niedostat
kowi, jaki w klasztorze ma miejsce, udziela zakon
nikom krzepickim prawa patronatu i prezenty do 
kościoła we wsi królewskiej Starokrzepice zwanej 
z chwilą śmierci lub zrzeczenia się obecnego ple
bana, ks. Józefa. Mocą tego przywileju zakonnicy 
mają przedstawiać na rzeczone probostwo jednego 
ze współbraci, lub jeśli odpowiedniego nie będzie, 
świeckiego kapłana, byle uzyskali na każdy raz 
potwierdzenie biskupa wrocławskiego, do którego 
jurysdykcyi omawiana parafia należy.

Według woli fundatora klasztoru miało tu być 
ośmiu zakonników a dziewiąty przełożony, zwany 

prepozytem; z czasem ze zmniejszeniem dochodów 
klasztorych zmniejszyła się i liczba zakonników. 

Tak w r. 1551 było wszystkich tylko pięciu, w r. 

1597 było z przełożonym sześciu; z tych jeden na 
komendzie w Starokrzepicach. W  r. 1620 w klasz

torze z przełożonym było sześciu, siódmy na ko

mendzie; podobnie w r. 1629. W r. 1750 było 

w klasztorze ośmiu; dziewiąty na komendzie; w r. 
1779 hczyło się w klasztorze siedmiu z przełożo-

1) Metryki koronne ks. 80 fol. 209.
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nym, a ósmy był na komendzie w Starokrzepicach. 
W  dniu kasaty klasztoru pozostało tylko dwóch 
a mianowicie ks. Patrycy Jankowski i ks. Bene
dykt Nowakowski.

Ponieważ stosunki Avewnętrzne w klasztorze 
i życie zakonników pozostaAviało Aviele do życze

nia, doczekało się zgromadzenie tutejsze kasaty, 
która nastąpiła av d. 12 grudnia 1809 z rozporządze

nia arcybiskupa gnieźnieńskiego i administratora 
dyecezyi warszawskiej, ks. Ignacego Raczyńskiego, 

a za zgodą Stolicy Apostolskiej. ProbostAvo zakonne 

zostało przemienione na śAvieckie.
W  dekrecie wydanym na zamku w Ciążeniu 

arcybiskup zaznacza, że skoro życie i stosunki za
konne od daAvna av tutejszym klasztorze upadły 

i naAvet przysyłanie zakonników z innych klaszto- 
róAY nie zdołało go odrodzić, sądzi być słusznym 

znieść zupełnie tutaj Kanoników Regularnych i od
dać probostAYO pod zarząd kapłanóAv ŚAvieckich.

Ponieważ zakonnikom przysługiwało praAvo 
prezenty na probostwo we Avsi Starokrzepicach, 

gdzie pasterzoAvali zAvykle Kanonicy tutejsi, niniej

szem rozporządzeniem znosi arcybiskup ten przy- 
Avilej, wracając omawiane probostwo do stanu 
pierwotnego, tj. oddając je pod zarząd kapłanóAV 

ŚAYieckich.

W  dalszym ciągu swego dekretu zaznacza: 

})onieAvaż po zaborze dóbr klasztornych przez Rząd 
pruski została Avyznaczona zakonnikom kompeten- 

cya Av sumie 2652 zł. na ich utrzymanie, z tej wiąc 

sumy przeznacza arcybiskup na utrzymanie klery

ków w seminaryum gnieźnieńskiem 500 zł. i na 
utrzymanie księży AvezAvanych na rekolekcye 500 zł. 

Resztę zaś z powyższej sumy jak również dochody 

z dziesięcin i pobożnych zapisóAY oraz fundacyi prze
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znacza na utrzymanie proboszcza i dwóch wika- 
ryuszów.

Mając jednak na uwadze to, że ks. Patrycy 
Jankowski, dawniejszy prepozyt klasztoru ma po
bierać 1,800 zł. procentów stosownie do rozporzą
dzenia kosystorza łowickiego z d. 21 sierpnia 1804 r. 
oraz dziesięcinę z Nowych Krzepic, czyli Kuźniczki, 
który to procent ma zabezpieczony do śmierci, fak
tycznie zaś odbiera procent po 5 od sumy 38,000 zł. 
czyli 1900 zł., zobowiązuje go arcybiskup, by zby
wające sto złotych doręczał proboszczowi. Sam zaś 
ma odprawiać Msze funduszowe, głosić kazania 
i spełniać inne obowiązki parafialne stosownie do 
deklaracyi, jaką złożył w" konsystorzu łowickim 
w chwili zrzeczenia się zarządu klasztorem, tj. 
w r. 1803.

Nie chcąc jednak zbyt uszczuplać utrzymania 
probostwa ze Avzględu, że ks. Jankowski ma utrzy
manie na niem do śmierci, zezwala arcybiskup no
wemu proboszczowi uiszczać simię przeznaczoną na 

seminaryum gnieźnieńskie dopiero od d. 11 listo

pada 1812 r.; sumę zaś na utrzymanie kapłanów 
podczas rekolekcyi dopiero po śmierci ks. Jankow
skiego.

Powyższy dekret został potwierdzony przez 

Fryderyka Augusta, króla saskiego i księcia ŵar- 
szawskiego w Dreźnie d. 24 marca 1810 r.

Pierwszym świeckim kapłamom, któremu po
wierzono zarząd parafii był ks. Ignacy Bardziński. Nie 
był on aktualnym proboszczem tylko komendarzem. 
Do oddania mu probostwa wydelegował arcybiskup 
lvs. Aleksandra Taczanowskiego, dziekana i oficyała 
wielmiskiego, oraz ks. Józefa Gutowskiego, probosz
cza żytniowskiego i dziekana krzepickiego, którzy 
aktu tego dopełnili w d. 24 marca 1810 r.
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MIESZKANIE 

ZAKONNIKÓW I PROBOSZCZÓW.

Fundator i dobrodziej klasztoru choć dostatnio 

go uposażył nie pobudował jednak dla zakonników 
odpowiedniego pomieszkania. Obecny bowiem gmach 
po-klasztorny powstał znacznie później, a mianowi

cie w czasie pomiędzy r. 1486 a 1521. Czytainy 
bowiem w sprawozdaniu z wizyty odbytej z pole

cenia arcybpa Jana łjaskiego, że dom klasztorny 
jest dosyć obszerny i odpowiedni na mieszkanie dla 
zakonników; był to więc ten sam gmach, który 

stoi do dzisiaj. Nie stanal zaś przed r. 1486, bo 

w tym właśnie roku w d. i 5 lutego zawarta została 
ugoda pomiędzy wójtem krzepickim, lilemensem 

Mysłowskim, a prepozytem klasztoru, ks. Marcinem 

z Kalisza, mocą której rzeczony wójt oddaje zakon
nikom na mieszkanie swój dom w zamian za czyn
sze, które corocznie był obowiązany składać z Avój- 

tostwa klasztorowi. Zakonnicy z ochotą do tej 

ugody przystąpili, bo na mieszkanie mieli mały 

i bardzo niewygodny dom; wójtowski zaś był i duży 

i okazały.
Akt ugody spisany został na zamku w obec

ności starosty, DobiesłaAva z liurozwęk przez Piotra
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z Sandomierza, kanonika raciborskiego, a sekretarza 
starościańskiego przy świadkach: Stanisławie z Ko
rytnicy, bnrgrabijn zanilvOwyni, oraz poczciwymi; 
Michale Niemcu, Janie Buczlu, Macieju Rychcie, 
rlanie Klamrze, którzy byli wówczas rajcami miasta.

Pod kopją tego aktu ks. Marcin Suchan, pre
pozyt klasztoru od r. 1620 do 1630, pisze, że powyż
szy dom widział jeszcze w całości i w nim składał 
profesyę. Opisuje go tak: był z bali dębowych, 
miał na dole śpiżarnię i komorę z zapasami; po 
di’ugiej stronie była izba niewielka służąca na re
fektarz dla zakonników, przedzielona ścianą z okien
kiem, przez które w czasie dawniejszym, kiedy była 
ściślejsza obserwa reguły, podaAvano z kuchni stra
wę; w późniejszych zaś czasach okienko było zale
pione gliną. Pod tą izbą był karceres, gdzie bracia 
klasztorni, o ile na to zasłużyli, odbywali pokutę. 
W górnej części omawianego domu były urządzone 
cele, przeforsztowane deskami. Dach na tym klasz
torze był, jak pisze ks. Suchan, bardzo okazały 
i cały dom z po^vierzchowności wydawał się pała
cem, a Avewnątrz był ])odobny do „psiej budy“ 
(nihil fuit nisi canea mera).

Mając tak niewygodne i liche mieszkanie, 
wzięli się zakonnicy do budowy odpowiedniego dla 
nich gmachu, który, jak się powiedziało wyżej, posta
wiony został w końcu X\̂ w. lub w początkach XVI.

r. 1656 spalili go wraz z kościołem Szwedzi, 
złupiwszy u])rzednio ze wszystkiego, co przedsta
wiało jaką taką Avartość. Odbudowuje go z grub

szego ks. Kaczkowski, a do ostatecznego porządku 
doprowadza ks. Załost. Następnie za czasów pre- 

pozytury ks. Skibińskiego znowu się pali i jego 
staraniem zostaje odbudowany i zaopatrzony we 

wszystkie sprzęty.
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Podczas wizyty kościoła w r. 1779 piętro 
gmacłiu znajduje się w dobrym stanie, parter zaś 
wymaga poważniejszej rostauracyi. Dacłi na nim 
był gontowy i w dobrym stanie. Od północnej 
strony znajdowały się zabudowania gospodarcze, 
browar i cztery domki dla służby; od południowej 
zaś były dwa domki dla tejże służby.

W r. 1810 część gmacłiu rozebrano i z cegły 
po rozbiorce oparkaniono cmentarz kościelny; pozo

stałą część wyrestaurował óAYCzesny komendarz, 
ks. Burdziński.

W 1823 r. gmach jest w tak lichyin stanie, 
że dwaj budowniczowie wyznaczeni z ramienia rzą
du zakwalifikowali go do rozbiórki. Urząd miejski 
wraz z dozorem kościelnym uchwalił budowę no
no wego domu dla proboszcza w tem miejscu, gdzie 
dzisiaj jest posesya p. Władysława Frąckiewicza.

Przed zaborem pruskim był tam plac pusty 
należący do kościoła; w głębi stał domek dla orga
nisty, w którym ten uczył dzieci; na środku placu 
stał krzyż. Plac ten zabrali Prusacy i wcielili go 
do amtu Ekonomii krzepickiej, a następnie w r. 1805 
sprzedał go rząd pruski za 12 zł. rocznego kanonu 
ks. Jankowskiemu, byłemu prepozytowi klasztoru, 
który na nim postawił dom. Opuszczając Krzepice, 
ks. Jankowski sprzedał dom obywatelowi tutejszemu, 
Janowi Wiśniewskiemu za 1188 zł. Z Wiśniewskim 
więc zaczęto pertraktować o nabycie domu, aby na 
nim postawić odpowiednie mieszkanie dla proboszcza 
i wikaryuszów. Do kupna posesyi nie przyszło, bo 
Wiśniewski żądał zwrotu sumy wyłożonej na kupna 
i placu odpowiedniego pod budowę.

W r. 1824 przy objęciu probostwa przez ks. 
Stawickiego gmach przedstawia smutny obraz spu
stoszenia: dach bardzo zły, belki i krokwie zgniły,
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sklepienia porysowane, a na korytarzu, wiodącym 
do kościoła, zupełnie zarwane. Cele bez okien, 
drzwi i pieców z wyjątkiem jednej, w której miesz
kał proboszcz.

Budynki ekonomiczne liche; płoty zgniłe; sad 
zapuszczony.

W  r. 1830 dach na gmachu jest nowy; bu
dynki wyrestaurowane; browar w ruinie; organi
stówka licha.

W r. 1836 gmach jest już av porządku; na po- 

dAYórzu znajdowało się około 70,000 cegły z roze
branej części gmachu. Z cegły tej zamierzano po- 
budoAvać organistówkę.

Za czasóAY ks. Brzezińskiego restauroAvano ple
banię jak i budynki. W r. 1869 rząd gubernialny 

nakazuje biu-mistrzoA î zabrać dom służby kościelnej 

i sprzedać na licytacyi. Rozporządzenie to umoty- 

AvoAvano tem, że gmach poklasztorny jest dosyć 

obszerny, Avięc prócz proboszcza i Avikarego i służba 
kościelna może się a v  nim pomieścić. Pomimo usil

nych starań ks. Brzezińskiego naznaczono aa" r. 1872 
licytacyę a v  biurze poAviatu częstochoAvskiego; pa

rafia była zmuszona kupić SAvój Avłasny dom. Po 

rozebraniu go postaAviono dla służby noAvy dom„ 
który po dziś dzień istnieje.
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PROBOSZCZOWIE I PREPOZYCI.

1436 r. Pierwszym proboszczem, którego spo
tykamy w źródłach historycznych był ks. Maciej; 
w r. 1436 jest na stiidyach jako pleban krzepicki 
w Uniwersytecie w Krakowie )̂.

1448 r. JaJcóh również był na studyach w Kra
kowie jako pleban tutejszy; zapisany w spisie stu
dentów pod r. 1448 2).

t  1466 r. Szczepan, który tu umarł w r. 1466; 
od niego rozpoczyna się cały szereg prepozytów 
zakonnych, którzy pełnili obowiązki proboszczów.

1466 r. Michał z Kalisza, pierwszy prepozyt 
łianoników Regularnych; powołany został na to sta

nowisko z klasztoru Kanoników od św. Mikołaja 
z Jialisza.

1475 r. Maciej.

1476—1480 r. Tomasz.
1486 r. Marcin, powołany z Kalisza.
1499 r. Grzegorz.

1500 r. Jan z B.gchwała zrezygnował ®).

1510—1522 r. Paweł po dobro wolnem zrzecze

niu się stanowiska przełożonego przez poprzednika 
został jednogłośnie wybrany )̂. Kiedy ten wybór

1) Album studiosorura Uiiiversitatis Cracoviensis. To 

mus I fol, 89. Tamże.
3) Liber beneficiorum J. de Lasco Tom II str. 118.

■*) Tamże.
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nastąpił — niewiadomo. Jest jnż prepozytem w r. 
1510; w grudniu bowiejn ma sprawy w Ivonsystorzu 
AYieluiislvim o uprawianie czarnej magii. Sprawa 
była rozpatrywaną przez oficyała wieluńskiego i ko
misarza arcybiskupiego w obecności Jana, przeora 
i plebana ze Starokrzepic i Marcina, profesa z klasz
toru krzepickiego oraz innych świeckich kapłanów. 
Prepozyt Paweł oczyścił się z zarzutów przez zło
żenie przysięgi i wyznanie wiary. liządzi klaszto
rem i parafią jeszcze w r. 1532, t. j. w czasie wi
zyty odbytej z polecenia arcybpa Łaskiego.

1531—1551 r. Grzegorz z NaMa ma S])rawę 
w r. 1531 w konsystorzu wieluńskim ze Stanisławem 

Mysłowskim, wójtem krzepickim, o dziesięcinę, któ
rej teji lue chciał oddawać.

1568 r. Maciej z Pajęczna.
1577 I  1595 r. Walenty z Wielkiego Koźmina 

przezywany Koza. Upamiętnił się zaprowadzeniem 
księgi, w której począł spisywać różne uraoAvy 

i sprawy, tyczące się Avłościan poddanych klaszto- 

roAvi; następcy zaś jego wpisyAvali różne dokumenty, 
tyczące się już klasztoru, już też miasta tutejszego.

1595 t  1620 r. Maciej z Pajęczna, zdaje się, po- 

noAvnie obrany. 13ronił energicznie AAiasności klasz

tornej przeciAvko staroście Mikołajowi Wolskiemu.

1620 t  1630 r. Marcin Suchan krzepiczanin. 

Od r. 1620 jest administratore]u probostAÂ a i klasz

toru, później od r. 1624 prepozytem. Jako admini

strator był jednocześnie komendarzem a v  Starokrze

picach; odzjiaczył się gorliAvością kapłańsl^ą podczas 

moroAÂ ej zarazy a v  r. 1622.

1630 t  1661 r. Stanisław Kaczkowski, jeden 

z AA^ybitniejszych prepozytóAÂ ; a v  r. 1623 zostaje ko

mendarzem Av Starokrzepicach, uzyskaAvszy na to

Acta capitulorum etc. Ułanowski Yoł. II Js» 1994.
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stanowisko zatwierdzenie od biskupa wrocławskiego 
Karola w d. 10 lipca. Dokument ten na pergaminie 
przechowuje się do dziś w aktach kościelnych. Prze
bywał w tutejszym klasztorze lat trzydzieści jeden; 

umarł w 76 r. życia, kapłaństAva liczył lat 45; po
chowany w sarkofagu przez siebie wybudowanym 

dla przełożonych. „Za życie i pracę, podjętą przy 

budowie kościoła i klasztoru, niech mu Bóg będzie 

nagrodą”, tak pisze zakonnik w jego akcie zejścia. 

Pod starość miał przydanego do pomocy ks. Macieja 
Skrzypińskiego, który się podpisuje jako prepozyt

i upamiętnił się przebudową kościoła w r. 1659.

1661 t  1670 r. Andrzej Załost, krzepiczanin, 
profes tutejszego klasztoru. Umarł ay d. 10 grudnia 

1670 r., mając lat 50, poAvołania 30. „Był bardzo 

troskhwy o ozdobę kościoła; jego staraniem spra- 
Aviono: trzy organy, zegar, Avyzłocono tabernaculum, 

dano sklepienie av presbiteryum oraz wyrestauro- 
wano klasztor po spaleniu przez SzAvedóAv”.

1671—1672. Tomasz Dąhroivski.

1672—1673 r. Szymon Maciołkowshi pełnił tylko 

obowiązki administratora klasztoru i parafii; rodak 
krzepicki; od r. 1674 komendarz starokrzepicki.

1673 t  1689 r. Mikołaj Skibiński pełnił obo
wiązki prepozyta przez lat szesnaście, av zakonie 

pozostaAYał lat 45, umarł ay d. 21 czerAvca 1689 r. 
„Był to mąż łagodny i cichy, bardzo gorliwy o chAvałę 

Bożą i cześć Matki NajśAviętszej”. SproAÂ adził re- 

likAvie ąAv. Antoniego PadeAvskiego i takoAve umie
ścił Av ołtarzu, który ku czci tego śAA-iętego posta

wił. WproAvadził bractAvo Różańca śaa\; dał a v  na- 

Avie kościelnej sklepienie i takoAÂ e pomaloAvał, na 

co odebrał po poprzedniku pieniądze. Po Avypadko- 

Avym pożarze klasztoru takowy odbudoAvał i aâ odpo-
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Wiednie sprzęty, przez Szwedów zniszczone, za
opatrzył.

1695 t 1725 r. Wojciech RupińsM zmarł d. 4 

stycznia 1725 r., mając lat 61, powołania zakomiego 

lat 38, a prepozytury 30.
1725 t 1733 r. Szczepan Rudlicki, krzepicza- 

nin, umarł d. 5 grudnia 1733 r., mając lat 60, pre

pozytem był lat 7.
1735 r. Floryan Walenty Cehrowski wspomniany 

tylko w metrykach pod r. 1735.
1738—1745 r. Michał Józef Szymański.

1745 t  1771 r. Maciej Bartłomiej Drozdowski 

umarł w r. 1771, mając lat 64, powołania zakon

nego 41, prepozytury lat 26.
1771—1789 r. Grzegorz Jan Modliszewski, krze- 

piczanin; wybrany na prepozyta w r. 1771 pod 
prezydencyą ks. l^altazara Pstrokońskiego, kan. gnieź
nieńskiego.

1794—1803 r. Patrycy Jankowski, ostatni pre
pozyt klasztoru. Jest na tym stanowisku już w r. 
1794; władza duchowna, niezadowolona z jego rzą
dów, proponuje mu w r. 1803 zrzeczenie się stano
wiska prepozyta, za co ma wyznaczone na utrzy
manie do śmierci procent od kapitałów ilości 
1,800 zł. rocznie. Zostaje przy tutejszym kościele 
jako wikary, pełniąc jednocześnie obowiązki kape
lana przy kościele św. Stanisława. Umarł w d. 1 
marca 1834 r. jako wikary w Kaszewicach.

1803 — 1808 r. Stanisław Omiński, Kan. Reg., 
ma po zrzeczeniu się prepozytury przez ks. Jankow
skiego oddaną administracyę probostwa i klasztoru. 
Za złą gospodarkę zostaje usunięty z Krzepic i po
słany do klasztoru w Trzemesznie.

1808—1810 r. Joachim Myszkierski, przeor Kan. 
Reg. ze Mstowa, ma oddaną administracyę probo

http://rcin.org.pl



127

stwa i klasztoru w r. 1808 i pełni te obowiązki do 
dnia Icasaty tegoż. Po kasacie zaś zostaje probosz
czem w Olsztynie.

1810 — 1811 r. Ignacy Burdziński, pierwszy 

kapłan świecki, któremu powierzono zarząd parafii, 

po trzystu czterdziestu czterech latach zarządu jej 
przez Kanoników Regularnych. Zostaje nominoAvany 

komendarzem tutejszej parafii w d. 7 czerwca 1810 r. 
Przeniesiony stąd do Czastar w następnym roku; 
tam też zmarł w r. 1836.

1812 — 1824 r. Franciszek Sienicki pierwszy 
prepozyt świecki; zrezygnował z probostwa w r. 1824. 

Umarł jako emeryt w r. 1839, mając kapłaństwa 
49 lat, a życia 72.

1824 — 1828 r. Albin Stawicki, kanonik hono

rowy kruszwicki, jest tylko administratorem pro
bostwa.

1828—1830. Antoni Wolicki, ekspijar sekulary- 
zowany; był administratorem probostwa; w r. 1830 

zostaje proboszczem w Praszce.

1830 — 1839. Ignacy Bieniecki, kan. honorowy 
kaliski, przedtem dziekan wielimski i proboszcz 
w Ożarowie; obejmuje probostwo jako prepozyt 
w r. 1830, a w r. 1839 umiera tutaj, mając 70 lat 
życia a 43 kapłaństwa.

1839—1840. Antoni Zaremba pełni obowiązki 

proboszcza jako komendarz.

1840 t  1859. Józef Misiński, kanonik honorowy 
kaliski. Urodził się w r. 1799, wyświęcony w 1821. 

Przedtem był proboszczem w Stawiszynie, a od 
r. 1840 aż do śmierci w Krzepicach. Cieszył się 
zaufaniem biskupa Tomaszewskiego, który mu po
wierzał liczne i trudne komisorya. Umarł tutaj 
w r. 1859 d. 29 kwietnia.
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1860 t  1877. Wawrzyniec Brzeziński, kanonik 
honorowy kahski, urodzony w r. 1813, wyświęconjr 

w 1836. Jako wikaryusz pracował w Rząśni, łiłom- 
nicach i Łasku; od r. 1843 do 1860 najpierw jest 
przez 5 lat komendarzem, a później plebanem w Wą
soszu, pełniąc jednocześnie obowiązki dziekana krze
pickiego od 1852 do 1863 r. Otrzymuje tutejsze 
probostwo na własną prośbę, choć parafianie proszą 
o ks. Krasickiego, plebana ze Starokrzepic. Insta
luje się na prepozyturę w d. 12 marca 1860 r.:; 
umiera w 1877 r.

Edward Pawłowski ur. w Lututowie w r. 1844; 

szkoły koiiczył w Piotrkowie, seminaryum we Wło
cławku, stąd przeszedł do Akademii Duchownej 
w Warszawie, którą skończył ze stopniem Kandy
data Teologii, a po roku otrzymuje stopień Magi
stra w Petersburgu. Wikaryuszem był w Lutowie,, 
następnie w r. 1869 otrzymuje stanowisko prefekta 
w progimnazyum w Częstochowie. Po dwóch jed
nak miesiącach, nie chcąc wykładać rehgii po ro
syjsku, otrzymuje dymisyę. Odl872 do 1881 jest 
sekretarzem Konsystorza we Włocławku, a od 1877 

proboszczem w Krzepicach, skąd w 1886 przenosi 
się do Dobrca. Jednocześnie otrzymuje godność ka
nonika Kolegiaty kaliskiej, a w roku następnym go
dność kanonika Katedry Włocławskiej. W r. 1904 

przenosi się na stałe do Włocławka, gdzie kończy 
swój żywot po długich cierpieniach d. 23 kwietnia 
912 r. W ostatnim roku życia awansowany został 
na stanowisko prałata Katedry.

1886— 1897 r. Stefan Olechnowicz ur. w 1834 

w Mińszczyznie. W Mińsku kończył szkoły i se
minaryum, Av Petersburgu zaś Akademię duchowną 
ze stopniem kandydata św. Teologii. Następnie był
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wikaryuszem w katedrze w Mińsku, prokuratorem 
Seminaryum i kapelanem szkół. W r. 1863 nazna
czony został prefektem w siedmioklasowem gimna- 
zyum w Mozyrzu, skąd po paru miesiącach został 
wysłany z polecenia Murawiewa do guberni! Perm- 
skiej, gdzie przebył lat cztery. Uzyskawszy pozwo
lenie na przeniesienie się do Królestwa, zajmował 
kolejno posady wikaryusza w Kowalu, Pabianicach, 
filialisty w Garnku, proboszcza w Koniecpolu, a od 
1886 do 1897 w Krzepicach, później w Kruszynie 
na Kujawach i wreszcie w Ijutomiersku, gdzie umarł 
w r. 1911 d. 9 marca, mając lat 76 a kapłaństwa 49.

1897. Ignacy Bromski, kanonik h. kaliski, ur. 
d. 26 lipca 1835 r. Od r. 1868 był proboszczem 
w Wąsoszu, od 1886 w Burzeninie, a od 1897 jest 
w Krzepicach, pracując gorliwie pomimo podeszłego 
wieku w Winnicy Chrystusowej. Przyozpobił koś
ciół piękną polichromią i tarakotową posadzką.
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